
Beslissen bij Onzekerheid

Een Literatuuronderzoek in het kader van het
LWI-Onderzoeksproject INDEKS - Influence Diagrammen
in het Estuaria en Kusten DSS.

Maastricht, 13 mei 1997

H.H.L.M. Donkers

Vakgroep Informatica
Faculteit der Algemene Wetenschappen
Universiteit Maastricht



pag. 1

Beslissen Bij Onzekerheid

Een Literatuuronderzoek in het Kader van het
LWI-Onderzoeksproject INDEKS - Influence Diagrammen in
het Estuaria en Kusten DSS

Maastricht, 13 Mei 1997

H.H.L.M. Donkers

Vakgroep Informatica
Faculteit der Algemene Wetenschappen
Universiteit Maastricht



pag. 2

Voorwoord

Het rapport dat voor u ligt is een product van de wetenschappelijke stage van de auteur bij de
vakgroep Informatica van de Universiteit Maastricht. Deze stage vond plaats in de periode februari tot
en met juni 1997 in het kader van de studie Kennistechnologie. Het rapport is tevens het eerste product
van het CUR/LWI-onderzoeksproject INDEKS (Influence Diagrammen in het Estuaria en Kusten DSS).
Dit onderzoek wordt door de vakgroep Informatica uitgevoerd binnen de LWI-projectgroep Estuaria
en Kusten.

De doelstelling van dit rapport is het geven van een overzicht van actuele ontwikkelingen binnen de
wetenschap op het gebied van Beslissen bij Onzekerheid aan lezers binnen de LWI-projectgroep
Estuaria en Kusten. In het INDEKS-project zal namelijk een aantal  technieken uit dit wetenschappelijk
gebied worden toegepast. Omdat het onderzoeksgebied Beslissen bij Onzekerheid echter nog vrij
onbekend is, is dit rapport opgezet als een eerste introductie. Hierbij ligt de nadruk meer op het geven
van een breed overzicht van de mogelijke technieken dan op een diepgaande technische analyse van
deze technieken.

Het rapport geeft nog niet aan hoe de technieken precies kunnen worden toegepast binnen het LWI,
omdat een uitgebreide domeinstudie pas later in het INDEKS-project zal plaatsvinden. Alleen aan het
slot van dit rapport worden een tweetal mogelijke toepassingen kort aangeduid.

In het rapport zullen de verschillende technieken worden uiteengezet aan de hand van een tweetal
academische voorbeeldproblemen. Deze voorbeelden worden in de wetenschappelijke literatuur op dit
gebied veel gebruikt, maar hebben met het LWI-domein weinig van doen. Ze zijn echter uitermate
geschikt om de diverse aspecten van technieken te demonstreren. Omdat de voorbeelden door het hele
rapport worden gebruikt, zal het voor de lezer eenvoudiger zijn om de verschillende technieken met
elkaar te vergelijken.

Aangezien dit rapport het resultaat is van een literatuurstudie, kon het worden voorzien van een
uitgebreide lijst van  referenties en een literatuurgids voor de verder geïnteresseerde lezer.
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Samenvatting

Een moeilijke taak waarmee beleidsmakers uit de doelgroep van het CUR/LWI-project vaak te maken
krijgen, is het tegen elkaar afwegen van alternatieve beleidskeuzes terwijl een aantal consequenties van
die keuzes onzeker zijn. In voorgaande jaren leverde de analyse van dit soort vraagstukken grote
problemen op omdat de beschikbare technieken uit de Statistiek en de Kunstmatige Intelligentie niet
krachtig genoeg waren.

In de laatste jaren zijn er echter een aantal nieuwe, grafische methoden ontwikkeld die dit beslissen bij
onzekerheid beter ondersteunen. De bekendste en meest onderzochte van deze grafische methoden zijn
Bayes Belief Netwerken en Influence Diagrammen. De theorievorming rond deze methoden is zo ver
gevorderd dat ze met succes in de praktijk toegepast worden: er zijn dan ook diverse softwarebedrijven
die speciale pakketten op de markt brengen voor het werken met deze methoden.

Ondanks dit succes kleven er toch nog nadelen aan deze grafische methoden, aangezien bepaalde
beslisproblemen niet goed zijn te modelleren of nog te complex zijn voor deze methoden. Daarom
wordt actief gezocht naar verbeteringen en alternatieve methoden. Een van de alternatieven is het
Markov Beslisnetwerk dat eveneens onderwerp is van het INDEKS-onderzoeksproject.

Uit het aantal universiteiten en bedrijven waarbinnen onderzoekers zich bezighouden met de methoden
voor beslissen met onzekerheid, blijkt het belang dat aan dit onderzoeksgebied wordt gehecht. Een
interesse die op dit moment groeiende is en ook in Nederland meer en meer vorm zal krijgen.
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1. Inleiding

eslissen bij Onzekerheid is een van de problemen waarmee beleidsmakers (met name
beleidsmakers uit de doelgroep van CUR/LWI) vaak te maken krijgen. Op basis van
onvolledige of vage gegevens moeten verschillende alternatieven voor beleid naast elkaar

worden gezet, waarbij een veelheid aan aspecten onderling moet worden vergeleken en gewogen.
Het ondersteunen van Beslissen bij Onzekerheid is daarom voor zowel de Kunstmatige Intelligentie
als de Wiskunde een onderzoeksgebied dat sterk in belangstelling groeit.

Een relatief nieuwe groep van methoden voor Beslissen bij Onzekerheid omvat Beslisbomen, Bayes
Belief Netwerken en Influence Diagrammen. Deze methoden combineren een overzichtelijke grafische
weergave van een beslisprobleem met een solide mathematische onderbouwing en bieden bovendien
verschillende mogelijkheden voor het efficiënt oplossen. Hierdoor voldoen deze methoden in de
praktijk vaak beter dan andere methoden voor Beslissen bij Onzekerheid.

Het wetenschappelijk onderzoek aan deze methoden heeft de laatste jaren een sterke impuls gekregen
(zie figuur 1.1) en met name Bayes Belief Netwerken en Influence Diagrammen vinden steeds meer
toepassing in de praktijk.
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Figuur 1.1: het aantal publicaties in de periode 1986-1996 zoals aanwezig in de voor dit rapport
samengestelde literatuurlijst (zie Referenties).

Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar de wetenschappelijke literatuur op het gebied van
Beslisbomen, Bayes Belief Netwerken en Influence Diagrammen. Er zijn hiertoe in totaal ongeveer
150 publicaties verzameld en bestudeerd. Het uitgangspunt bij het schrijven van dit rapport was het
samenvatten van deze literatuur voor lezers binnen de CUR/LWI projectgroep Estuaria en Kusten. In
het INDEKS-onderzoeksproject zal namelijk een aantal technieken voor Beslissen bij Onzekerheid
worden toegepast. Aangezien deze technieken over het algemeen nog vrij onbekend zijn, is gekozen
voor een dicht aan de oppervlakte blijvend betoog dat de lezers een eerste introductie op de materie
biedt. Hierbij is gestreefd naar een breed overzicht van de mogelijke technieken en niet zozeer naar een
diepgaande technische analyse.

Voor lezers die niet bekend zijn met het CUR/LWI project, wordt in hoofdstuk 2 een korte beschrijving
gegeven van dit project en de plaats die het INDEKS-onderzoeksproject hierin inneemt.

Hoofdstuk 3 is een inleidend hoofdstuk waarin het begrip Beslissen bij Onzekerheid wordt
verduidelijkt aan de hand van een voorbeeld. Daarnaast worden in dit hoofdstuk allerlei relevante
termen uit de Kunstmatige Intelligentie en Wiskunde uitgelegd, die in latere hoofdstukken zullen
worden gebruikt.

De drie hoofdstukken 4, 5 en 6 vormen de kern van dit rapport. Hoofdstuk 4 is geheel gewijd aan
beslisbomen, hoofdstuk 5 aan Bayes Belief Netwerken en Influence Diagrammen en hoofdstuk 6 aan
alternatieven voor Influence Diagrammen. In deze drie hoofdstukken wordt veelvuldig gebruik

B
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gemaakt van twee academische voorbeeldproblemen die ook in de literatuur vaak worden aangehaald:
het Azië-voorbeeld en het probleem van de Oil Wildcatter. Deze voorbeelden hebben weliswaar
weinig van doen met het LWI-domein, maar worden gebruikt omdat ze door hun eenvoud snel zijn te
begrijpen. Dit maakt het eenvoudiger om de diverse aspecten van technieken te demonstreren. Het
voortdurend herhalen van deze voorbeelden bevordert bovendien de mogelijkheid om verschillende
technieken met elkaar te vergelijken.

Het laatste hoofdstuk is een korte brainstorm over mogelijke toepassingen van de behandelde
technieken binnen het CUR/LWI project. Het eigenlijke onderzoek naar het LWI-domein en toepassingen
van technieken voor Beslissen bij Onzekerheid vindt pas later in het INDEKS-onderzoeksproject plaats.

Het rapport wordt afgesloten met een uitgebreide lijst met referenties en een aantal appendices. De
Appendices A tot en met D bevatten een overzicht van onderzoeksinstellingen, onderzoeksprojecten,
associaties en bedrijven die in dit onderzoeksgebied actief zijn. Deze lijsten zijn bedoeld om een indruk
te geven van de (groeiende) omvang van het onderzoeks- en toepassingsveld. Appendix E is een korte
gids tot de literatuur die van nut kan zijn voor lezers die zich verder in de materie willen verdiepen.
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2. Het INDEKS-project binnen de CUR/LWI-
Projectgroep Estuaria en Kusten

n dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven van het kader waarin het INDEKS

onderzoek wordt uitgevoerd. Als eerste zal de organisatorische structuur van het CUR, het LWI en
de projectgroep Estuaria en Kusten worden geschetst. Daarna zullen de huidige activiteiten van

de projectgroep Estuaria en Kusten worden beschreven. Tenslotte zal kort worden aangegeven welke
plaats het INDEKS-project inneemt in deze projectgroep en welke plaats dit rapport inneemt in het
INDEKS-project.

2.1 Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en
Regelgeving  (CUR)
Het CUR is een grote organisatie die zich richt op “ontwikkeling, vergaring en overdracht van kennis
en ervaring op het brede gebied van de civiele techniek. De kennis is van belang voor de bouw,
zowel voor het bedrijfsleven als voor de bij de bouw betrokken overheden, alsook voor onderwijs,
onderzoek en wetenschap.” [CUR-boek, 1996]

Het CUR wordt geheel gefinancierd door de belanghebbenden (ontwikkelaars en eindgebruikers),
waaronder een groot aantal bedrijven uit de bouwwereld, overheidsinstellingen als de ministeries van
VROM en EZ, en Rijkswaterstaat, bedrijven als de NS, Schiphol, en onderzoeksinstellingen als TU Delft,
VU, UM en TNO. In totaal zijn er meer dan 300 bedrijven en instellingen bij het CUR betrokken.

De activiteiten van CUR zijn ondergebracht in een reeks van projecten. De meeste van de projecten zijn
onderzoeksprojecten. Er zijn echter ook projecten die zich specifiek bezighouden met regelgeving of
met kennisoverdracht tussen verschillende partners in CUR. De onderzoeksprojecten binnen het CUR

zijn in twee groepen onder te verdelen. De eerste groep omvat de reguliere projecten die vallen onder
CUR-commissies. De tweede groep wordt gevormd door de projecten die worden uitgevoerd als
investeringsprogramma’s in het kader van de Interdepartementale Commissie Economische
Structuurversterking (ICES).

De reguliere CUR-projecten vallen in de volgende categorieën uiteen:

• projecten beton;
• projecten staalbeton;
• projecten metselwerk;
• projecten waterbouw;

• projecten baggertechniek;
• projecten geo- en funderingstechniek;
• projecten milieu;
• projecten algemeen.

De drie ICES investeringsprogramma’s binnen het CUR zijn:

• CUR/NOBIS: Nederlands Onderzoeksprogramma Biotechnologische In-situ Sanering;
• CUR/COB: Centrum Ondergronds Bouwen;
• CUR/LWI: Land Water Milieu Informatietechnologie.

Deze drie investeringsprogramma’s hebben elk weer een onderverdeling in thema’s of projectgroepen.
De onderverdeling van het CUR/LWI wordt in de volgende paragraaf aangegeven.

I
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2.2 Land Water Milieu Informatietechnologie (LWI)
Het ICES-investeringsprogramma Land Water Milieu Informatietechnologie heeft als doelstelling  “het
ontwikkelen van kennis/instrumenten door combinatie van kennis en kunde op het brede werkterrein
van de civiele techniek, het milieu en de informatietechnologie Het programma is gericht op
duurzame ontwikkeling en beheer van infrastructuur ter versterking van de concurrentiekracht van
het Nederlandse bedrijfsleven op de nationale en internationale markt.” [CUR-boek 1996]. Dit
programma wordt zowel door het bedrijfsleven, kennisinstellingen als de overheid uitgevoerd.

Het concrete doel van het programma LWI is het ontwikkelen van een informatietechnologische
architectuur die in het toepassingsgebied van grootschalige infrastructurele projecten algemeen ingezet
moet kunnen worden. Om specificaties en randvoorwaarden voor een dergelijke architectuur boven
water te krijgen en om ervaring met gerealiseerde systemen op te doen, wordt in vier projectgroepen
gewerkt aan concrete infrastructurele problemen (pilots). In het midden van deze projectgroepen staat
de Productgroep Informatietechnologie (IT) die in voortdurende interactie met de projectgroepen
generieke componenten van de architectuur ontwikkeld. Deze componenten kunnen onmiddellijk
worden toegepast in de praktijkgerichte systemen van de projectgroepen.

De vier projectgroepen binnen CUR/LWI zijn:

• Projectgroep A: Estuaria en Kusten;
• Projectgroep B: Rivieren;
• Projectgroep C: Mainports;
• Projectgroep D: Grootschalige Lijninfrastructuur.

Het centrale deel van de beoogde informatietechnologische architectuur is steeds een
beslissingsondersteunend systeem (decision support system - DSS). Een DSS moet beleidsmakers
ondersteunen bij het nemen van beslissingen in de vaak complexe infrastructurele  problematiek. Het
raamwerk en de bouwstenen voor het DSS wordt door de productgroep IT geleverd. De projectgroepen
construeren uit deze elementen concrete, op de eindgebruikers afgestemde DSS-en. De beschikbare
bouwstenen voor de DSS-en omvatten onder andere:

• Document Informatie Systemen (DIS);
• Geografische Informatie Systemen (GIS);
• User Interfaces;
• Visualisatietechnieken.

Iedere projectgroep vult deze bouwstenen aan met specifieke bouwstenen zoals simulatiemodellen en
expertsystemen. Naast concrete bouwstenen en een raamwerk voor het DSS levert de productgroep
Informatietechnologie tevens:

• methodologieën voor het ontwikkelen van informatiesystemen;
• een kwaliteitssystematiek voor de definitie en uitvoering van projecten;
• een objectmodel specifiek voor het LWI-domein;
• ontwikkeling van standaarden en uniformisering.

Alhoewel de verschillende projectgroepen in het LWI-programma gelijkwaardig zijn en een vrij sterke
samenhang hebben, speelt projectgroep A een speciale rol voor het INDEKS-onderzoek. Dit onderzoek
wordt hoofdzakelijk binnen projectgroep A uitgevoerd. Daarom wordt in paragraaf 2.3 nader ingegaan
op deze projectgroep.
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2.3 LWI-Projectgroep A: Estuaria en Kusten
Het doel van de projectgroep Estuaria en Kusten is het bouwen van een beslissingsondersteunend
systeem (DSS - wat in dit kader ook wel beleidsadviesinstrumentarium wordt genoemd) voor het
beheren en ontwikkelen van estuaria, delta’s en kustgebieden door integratie van technieken op het
gebied van meten, verwerken van gegevens, ontwerpen en modelleren.

De projecten die in deze projectgroep worden uitgevoerd, zijn in vijf thema’s ondergebracht:

• projectgroep Estuaria en Kusten Algemeen;
• afstemming en synthese Estuaria en Kusten-producten;
• werkgroep Estuaria;
• werkgroep Kusten;
• universiteitsvoorstellen.

In projectgroep A worden door de werkgroepen Estuaria en Kusten een aantal pilot-studies uitgevoerd
die resulteren in concrete systemen. Per werkgroep wordt dieper ingegaan op de specifieke
werkzaamheden. De projectgroep Algemeen en de afstemming worden hierbij buiten beschouwing
gelaten.

2.3.1 Werkgroep Estuaria
De werkgroep Estuaria houdt zich voornamelijk bezig met de pilot “Westerschelde Estuarium DSS”
(of Westerschelde EDSS). Het doel is de ontwikkeling van een prototype DSS ter ondersteuning van
eindgebruikers (Rijkswaterstaat, directie Zeeland en RIKZ) bij beleidsontwikkeling rond ontwikkeling
en beheer van het Westerschelde Estuarium.

In deze werkgroep worden naast de Westerschelde pilot twee andere pilots uitgevoerd. Hierin worden
de ervaringen met en ontwikkelingen binnen het Westerschelde EDSS getoetst op hun algemene
toepasbaarheid. De twee pilotgebieden zijn de Yangtze in China en de Waddenzee.

2.3.2 Werkgroep Kusten
De centrale activiteit van de werkgroep Kusten is het ontwikkelen van een DSS ter ondersteuning van
planvorming bij landaanwinningsprojecten. Op dit moment zijn er twee pilotgebieden: de tweede
Maasvlakte en Nieuw Holland. De eindgebruikers zijn respectievelijk de projectgroep Maasvlakte 2 en
Stichting Nieuw Holland.

2.3.3 Universiteitsvoorstellen
Gezien de doelstellingen van het LWI is het opportuun om juist universiteiten te betrekken bij het
onderzoek in de projectgroepen. In februari 1997 zijn zes universiteitsvoorstellen van de projectgroep
Estuaria en Kusten voor uitvoering goedgekeurd door het LWI-bestuur:

• Reductie Rekenmodellen;
• Modellering Complexe Watersystemen;
• Constrained Cellular Automata voor modelleren van ruimtelijke processen;
• Spatial Evaluation to support management decisions of the Westerschelde;
• Epsilon-Estuaria: Perceptions- and stakeholder-based inquiry to leverage opened negociation;
• INDEKS: Influence Diagrammen in het Estuaria en Kusten DSS.

In de volgende paragraaf wordt één pilotstudie, het Westerschelde EDSS als voorbeeld uitgediept om
een indruk van de omvang en opbouw van een DSS te geven.
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2.4 Westerschelde Estuarium DSS

Het Westerschelde Estuarium DSS (Westerschelde EDSS) is een systeem dat moet ondersteunen bij het
maken van beleid rond het beheer en ontwikkelen van het Westerschelde Estuarium. Het
Westerschelde EDSS is opgebouwd volgens een algemeen DSS-framework dat door de LWI-
productgroep Informatietechnologie is aangeleverd in de vorm van de “LWI Workbench”. Dit algemene
framework is in de werkgroep Estuaria verder gespecificeerd tot een EDSS framework. In het DSS-
framework zijn voor het Westerschelde EDSS een aantal specifieke modules ondergebracht die deels al
bestonden en deels nieuw ontwikkeld zijn.

2.4.1 De LWI Workbench
De LWI Workbench is een set van softwareproducten waarmee ontwikkelaars een
beslissingsondersteunend systeem kunnen samenstellen. Om een dergelijke workbench te kunnen
maken is het nodig om een algemeen beeld van een DSS te vormen.

In de LWI-visie is de centrale doelstelling van een DSS: het voorspellen van de gevolgen van een reeks
scenario’s om na te kunnen gaan welke van deze scenario’s de voorkeur geniet. Een DSS bestaat uit
een drietal hoofdmodules, te weten een Analysesysteem, een verzameling (Simulatie)modellen en een
Informatie-beheermodule. Het Analysesysteem omvat het beheer van scenario’s, het presenteren van
resultaten van simulaties en het evalueren van deze resultaten. Scenario’s worden extern aangeleverd,
eventueel als uitvoer van externe modellen. De Simulatiemodellen worden gevoed met monitoring- en
meetgegevens en andere informatie.

Technisch gezien bestaat een DSS volgens deze filosofie uit een vaststaand framework en een aantal
uitwisselbare modulen. Het framework draagt zorg voor de interne besturing van het DSS en de
communicatie van de verschillende onderdelen ervan. Het framework bevat een reeks van “software
stekkers” waarin functionele modulen kunnen worden gestoken. Het framework is tevens
verantwoordelijk voor de gebruikersinterface.

2.4.2 Het EDSS-Framework
Het framework voor EDSS moet aansluiten bij de wijze waarop beleid wordt voorbereid. Er zijn vier
fasen te onderscheiden die in het EDSS ook duidelijk naar voren komen als onderdelen van het systeem:

• fase 1: Probleemanalyse en diagnose
In deze fase ligt de nadruk op het ontwikkelen van een conceptueel model van het probleem, het
opstellen van definities en beschrijvingen en het verzamelen van informatie.

• fase 2: Rapid assessment
Hier vinden globale grofschalige effecten-studies op kwalitatief niveau plaats.

• fase 3: Comprehensive Analysis
Dit is de fase waarin precieze berekeningen worden gedaan en een diepgaande studie wordt
verricht.

• fase 4: Ondersteuning beleidskeuzen
Deze laatste fase is bedoeld voor demonstraties, voorlichtingen, trainingen e.d.

2.4.3 Implementatie in het Westerschelde EDSS

Op dit moment zijn nog niet alle onderdelen van het Westerschelde EDSS gevuld. Met name fase 3 en 4
zijn slechts ten dele gerealiseerd. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de modulen die
reeds zijn gerealiseerd.

De eerste fase  (diagnose) wordt ondersteund door een document informatie systeem (DIS) dat de
gebruiker in staat moet stellen om relevante literatuur over het onderhavig probleem snel op te sporen.
Deze fase wordt verder ondersteund door een module voor verkennende systeem analyse.
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De tweede fase (rapid assessment) wordt ondersteund door een module waarin een kwalitatief model
van de problematiek kan worden gebouwd op basis van de in de eerste fase vastgelegde definities en
verbanden. Dit kwalitatief model kan worden gebruikt om snel inzicht te krijgen in effecten van de
diverse scenario’s.

Voor de derde fase (comprehensive analysis) zijn op dit moment twee modulen beschikbaar, een derde
is in ontwikkeling. De eerste module betreft de ecomorfologische module. De module berekent de
lange-termijn effecten van morfologische ingrepen op het functioneren van het ecosysteem in de
Westerschelde. De morfologische ingrepen (vaargeulverdieping, ontpoldering, etc) worden vertaald in
veranderingen in het slibgehalte van de bodem en in veranderende ligging van platen en geulen.
Hierdoor veranderen de leefomstandigheden voor bodemorganismen en de daarvan afhankelijke fauna.
De tweede module in deze fase van comprehensive analysis is de sociaal economische module (SEM).
Dit is geen simulatiemodel maar een geheel van protocollen, kennis en algoritmen op grond waarvan
de socio-economische dimensie en lange-termijn dimensie kan worden geordend, benoemd en in
beperkte mate kan worden gekwantificeerd. De nadruk in SEM ligt op de scheepvaart. Naast deze twee
modules wordt gewerkt aan het geschikt maken voor Westerschelde EDSS van de derde module. Dit is
een bagger-assessment module die reeds elders is ontwikkeld.

De vierde fase is op dit moment nog niet geïmplementeerd. Uit dit overzicht blijkt dat slechts een deel
van de functionaliteit van het Westerschelde EDSS is geïmplementeerd. Het is echter ook niet te
verwachten dat van alle relevante onderdelen van de Westerschelde problematiek even gedetailleerde
simulatiemodellen ter beschikking komen. De rol van het Westerschelde EDSS is dan ook om de
uitkomsten van de verschillende modellen te bundelen, ook al zijn ze niet allemaal even gedetailleerd of
betrouwbaar, om alsnog tot een zo goed mogelijk gefundeerde conclusie te kunnen komen.
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2.5 Het INDEKS-project binnen het LWI

Het INDEKS-project (Influence Diagrammen in het Estuaria en Kusten DSS) is één van de
universiteitsvoorstellen die bij de projectgroep Estuaria en Kusten zijn ingediend en door het LWI-
bestuur zijn gehonoreerd. Het doel van het INDEKS-project is

• het toepassen van Influence Diagrammen (hoofdstuk 5) in grootschalige projecten zoals de
Westerschelde problematiek;

• het ontwikkelen van een theorie rond Markov Beslisnetwerken (paragraaf 6.3) en het toetsen van
hun praktische toepasbaarheid (in vergelijking met Influence Diagrammen);

• het opstellen van criteria voor het toepassen van Influence Diagrammen en Markov
Beslisnetwerken.

Een van de mogelijke aansluitpunten van INDEKS in de projectgroep is bij de rapid assessment fase in
het EDSS. De huidige module voor kwalitatief redeneren biedt een goed uitgangspunt voor het
introduceren van probabilistische redeneertechnieken als Influence Diagrammen: er is immers al een
verzameling begrippen gedefinieerd en er zijn zelfs (causale) verbanden tussen deze begrippen
aangegeven. Deze structuur kan als basis dienen voor een geleidelijke overgang van een kwalitatief
formalisme naar een kwantitatief/probabilistisch formalisme. Maar het is niet uitgesloten dat ook
elders in de projectgroep toepassingsgebieden voor deze technieken zullen worden bestudeerd.

Het INDEKS-project heeft een looptijd van drie jaar en wordt in vijf fasen uitgevoerd:

• fase 1: Theoretisch Onderzoek en Literatuurstudie (4 maanden)
• fase 2: Ontwerp Algoritmen (4 maanden)
• fase 3: Domeinspecificatie, gegevensacquisitie (10 maanden)
• fase 4: Implementatie (6 maanden)
• fase 5: Praktische toetsing, Evaluatie, Verslaglegging (12 maanden)

Het project wordt door H.H.L.M. Donkers van de vakgroep Informatica van de Universiteit
Maastricht uitgevoerd. Interne ondersteuning wordt geleverd door Prof.dr. H.J. van den Herik en Dr.ir.
J.W.H.M. Uiterwijk. Externe ondersteuning wordt gegeven door Dr.ir L. van der Gaag (Universiteit
Utrecht), Dr. P. Kouwenhoven (Resource Analysis) en Prof.dr. H. Koppelaar (TU Delft). Het project
wordt uitgevoerd als promotieonderzoek. De eerste fase van het INDEKS-project dient tevens als
stage/afstudeerproject voor de opleiding Kennistechnologie aan de Universiteit Maastricht.

De eerste fase van het INDEKS-project valt in twee delen uiteen. Het eerste deel bestaat uit een
literatuuronderzoek naar de huidige stand van zaken op het gebied van beslissen bij onzekerheid in de
Kunstmatige Intelligentie. Dit onderzoek heeft geleid tot het voorliggend rapport. Het tweede deel van
deze eerste fase zal bestaan uit een theoretisch wetenschappelijke uiteenzetting over Markov
Beslisnetwerken.

In dit hoofdstuk is een schets gegeven van het kader waarbinnen het INDEKS-onderzoek wordt
uitgevoerd. Beginnend bij het CUR is steeds verder ingezoomd via het LWI en de projectgroep Estuaria
en Kusten tot aan de beschrijving van INDEKS en de rol van dit rapport daarin. Na deze inleiding in het
domein zal het volgende hoofdstuk vooral een inhoudelijke inleiding zijn. Er wordt een overzicht
gegeven van de belangrijkste begrippen rond “beslissen bij onzekerheid”. Deze begrippen worden
vervolgens zoveel mogelijk in het LWI-domein geplaatst.
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3. Beslissen bij Onzekerheid

n grootschalige projecten zijn er vaak vele factoren die onzeker zijn en die ervoor zorgen dat het
voorspellen van de gevolgen die beleidskeuzen met zich meebrengen niet precies kan gebeuren.
Desondanks moet weloverwogen worden besloten welke beleidskeuze de voorkeur geniet. De

Kunstmatige Intelligentie en de Wiskunde bieden diverse technieken om met deze klasse van
problemen om te gaan. In dit hoofdstuk zal een overzicht in vogelvlucht worden gegeven van de
belangrijkste begrippen en technieken uit dit gebied.

3.1 Wat is “Beslissen bij Onzekerheid”?
Wellicht kan deze vraag het best worden beantwoord aan de hand van een klein, hypothetisch
voorbeeld. Een zeer bekend voorbeeld1 dat in de literatuur vaak wordt aangehaald, is het probleem van
de Oil Wildcatter (een oil wildcatter is een persoon die speculatief proefboringen doet naar olie -  een
bekend verschijnsel in het “Wilde Westen”). Dit voorbeeld heeft weliswaar weinig van doen met het
LWI-domein en geeft bovendien een erg versimpelde weergave van de werkelijkheid, maar het is
uitermate geschikt om een aantal basisbegrippen te verduidelijken. Dit voorbeeldprobleem zal in latere
hoofdstukken veelvuldig terugkomen.

Een zekere oil wildcatter moet besluiten of hij op een bepaalde interessant ogende plek naar olie wil
gaan boren of niet. Voordat hij deze beslissing neemt wil hij eerst wat meer weten van de
bodemgesteldheid. Er staan hem verschillende methoden ter beschikking om de gesteldheid van de
bodem te onderzoeken. Eén van de methoden is een seismologisch onderzoek. Dit seismologisch
onderzoek levert gegevens op waaruit hij de mate van structuur in de bodem kan afleiden. De mate van
structuur van gesteente is namelijk een aanwijzing voor de aanwezigheid van aardolie: het ontbreken
van structuur is een slecht teken, een open structuur biedt wat meer zekerheid, maar het beste is een
gesloten structuur.

Nu kost het doen van een proefboring 70.000 dollar en een seismische test 10.000 dollar. Het besteden
van deze bedragen is pas interessant als de wildcatter genoeg opbrengst uit de put kan verwachten.
Afhankelijk van de kwaliteit van de olieput varieert de opbrengst: een dry put levert niets op, een wet
put 120.000 dollar en een soaking put 270.000 dollar. Wanneer de wildcatter dus een seismische test
doet en op grond van de uitslag tot een proefboring besluit, maar daarna geen olie aantreft, is hij
80.000 dollar kwijt. Besluit de wildcatter daarentegen om zonder test te boren en blijkt het achteraf
een rijke (soaking) put te zijn, dan heeft hij 200.000 dollar verdiend.

Het probleem waarmee de wildcatter zich geconfronteerd ziet is dus: is het verstandig om een
seismische test te doen voor ik ga boren, moet ik meteen een proefboring uitvoeren, of moet ik het
hele idee maar uit mijn hoofd zetten?  De wildcatter moet dus een beslissing nemen over de te volgen
strategie en moet deze beslissing baseren op onzekere factoren, namelijk de kans op aanwezigheid van
olie in de ondergrond en de relatie tussen de structuur van gesteente en het oliegehalte in dat gesteente.
Het criterium dat de wildcatter bij zijn beslissing gebruikt, is de netto opbrengst die hij verwacht te
krijgen bij de diverse strategieën.

Dit voorbeeld zal in de komende hoofdstukken als leidraad worden gebruikt om de verschillende
technieken die zijn ontwikkeld om dit soort problemen aan te pakken, uit te leggen. Het wildcatter
probleem is natuurlijk erg klein en hypothetisch, maar daarmee uitstekend geschikt om begrippen
duidelijk te maken. In werkelijkheid zijn er veel meer factoren in het spel en zijn er veel meer
keuzemogelijkheden.

                                                  
1 Dit voorbeeld wordt het eerst gebruikt door Raiffa in 1967.

I
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3.2 Besliskunde: basisbegrippen
Nadat het voorbeeldprobleem van de oil wildcatter is beschreven, wordt aan de hand hiervan nu een
aantal basisbegrippen gedefinieerd die vaak zullen terugkomen.

beslisser Uit het voorbeeld hierboven blijkt dat er sprake is van één persoon die een beslissing neemt: de
wildcatter. We zullen deze persoon verder de ‘beslisser’ noemen. In de Kunstmatige Intelligentie wordt
zo’n beslisser overigens ook wel agent genoemd. Zijn er meerdere beslissers die tegelijkertijd of in
afwisseling beslissingen nemen, dan wordt in het algemeen niet over besliskunde maar over speltheorie
gesproken.

strategie Deze beslisser moet kiezen tussen een aantal beschikbare handelwijzen of strategieën. Deze strategieën
kunnen precies omschreven zijn zoals
- strategie 1: boor direct;
- strategie 2: doe een seismische test en boor alleen bij een uitslag soaking;
- strategie 3: doe een seismische test en boor bij een uitslag wet of soaking;
- strategie 4: boor niet.

handeling Over het algemeen zal een strategie echter bestaan uit een combinatie van een aantal beschikbare
handelingen: de wildcatter kan proefboring al dan niet vooraf laten gaan door een seismische test.
Overigens kan een strategie natuurlijk ook bestaan uit het niet handelen.

waarneming In een strategie is ook vastgelegd dat een handeling alleen moeten worden uitgevoerd als er een
bepaalde, precies aangegeven, waarneming is gedaan: de wildcatter zal alleen een proefboring doen als
de seismische test positief (een open of gesloten structuur in het gesteente) uitvalt.

test, uitslag Een handeling die speciaal bedoeld is om een waarneming op te leveren wordt gewoonlijk test
genoemd. De bedoelde waarneming is dan de uitslag van de test.

criterium Een beslisser hanteert bij het kiezen tussen de strategieën een bepaald criterium. Dit criterium is
meestal gebaseerd op de gevolgen die de beslisser van een strategie verwacht. Zo zullen de verwachte
kosten van een strategie vaak een belangrijk onderdeel uitmaken van het criterium waarop de beslisser
zijn besluit baseert. Maar ook de verwachte opbrengst van een strategie speelt bijna altijd een rol: de
opbrengst van de oliebron van de wildcatter. De begrippen kosten en opbrengst moeten echter niet
alleen in geldelijke zin worden opgevat.

attribuut Soms is het criterium zelf juist het centrale punt van onderzoek. In zulke situaties zijn er zeer vele
factoren in het spel die via een ingewikkeld afwegingsproces tot een criterium moeten leiden. Dit
afwegingsproces wordt Multiattribute Utility Analysis (MUA) of Multi Criteria Analysis (MCA)
genoemd. De factoren die het criterium bepalen worden dus attributen genoemd. Bij de besliskunde
zoals die in dit rapport wordt behandeld, ligt de nadruk echter niet zozeer op dit afwegingsproces,
maar meer op de keuze van de strategieën.

utiliteit Uit de begrippen MUA en MCA wordt al meteen duidelijk dat er in de literatuur een spraakverwarring
heerst over het begrip utiliteit. In de economische literatuur wordt de term utiliteit vaak gebruikt als
getalsmatige neerslag van het hele criterium. In de medische literatuur wordt  utiliteit echter alleen
gebruikt als getalsmatige uitdrukking voor de niet-geldelijke gevolgen van een strategie: de utiliteit
drukt dan bijvoorbeeld de wenselijkheid uit van de toestand van een patiënt na het ondergaan van een
behandeling.

waarde Om verwarring te voorkomen zal in dit rapport worden gesproken over de waarde van een strategie.
Deze waarde is een getal dat het resultaat is van een afweging tussen verwachte waarde van de
verschillende attributen van het criterium. Het vergelijken van strategieën komt dus neer op het
vergelijken van de waarde van de strategieën en het beslissen is dus in feite het kiezen van de strategie
met de hoogste waarde.
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wereldmodel Een centrale taak van een beslisser is het voorspellen van de gevolgen die verschillende strategieën met
zich meebrengen. De beslisser kan een voorspelling echter nooit met volledige zekerheid doen omdat
het onmogelijk is om alle factoren en invloeden die mogelijk een rol spelen bij de voorspelling te
betrekken. De beslisser hanteert daarom een bepaald model van de wereld. Dit model legt verbanden
tussen handelingen, waarnemingen en gevolgen vast. De wildcatter zal er bijvoorbeeld van overtuigd
zijn, dat een seismische test die aangeeft dat de bodemstructuur gesloten is, hem meer zekerheid geeft
dat de bodem olie bevat.

verborgen De modellen die door beslissers worden gehanteerd, bevatten vaak verborgen factoren die op zichzelf
niet waarneembaar zijn, maar wel direct of indirect invloed hebben op waarnemingen en gevolgen. Zo
is in het voorbeeld van de oil wildcatter de exacte geologische geschiedenis van de bodem niet bekend,
maar deze verborgen factor heeft grote invloed op de waargenomen uitslag van de seismische test en
op de hoeveelheid gevonden olie.

Er zijn veel soorten modellen die een beslisser kan gebruiken. Ieder soort model brengt eigen
oplossingsmethoden met zich mee:

• deterministisch model - simulatie
• kwalitatief, logisch model - expertsysteem
• probabilistisch model - kanstheorie, statistiek
• enz.

In de besliskunde wordt bijna uitsluitend met de derde categorie modellen gewerkt: de probabilistische
modellen. Een zuivere scheiding tussen de modelcategorieën is echter niet te geven: modellen kunnen
soms deels probabilistisch zijn, deels deterministische en deels kwalitatief. Sommige technieken die in
dit rapport worden behandeld kunnen met dit soort gemengde modellen ook uit de voeten.

3.3 Het modelleren van onzekerheid
Probabilistische modellen zijn één manier om onzekerheid uit te drukken. Er zijn echter vele andere
methoden en formalismen ontwikkeld om onzekerheid te modelleren. In deze paragraaf wordt, om de
plaats van probabilistische methoden aan te duiden, een kort overzicht gegeven van de verschillende
methoden voor het modelleren van onzekerheid.

In het algemeen kan het woord “onzekerheid” op zeer verschillende zaken betrekking hebben. Het
volgende lijstje geeft mogelijke vormen van onzekerheid [Mars, 1991]:

• onnauwkeurigheid:  Jan is tussen 1.60 en 1.70 lang.
• onvolledigheid: Jan is 1.60 lang of 1.70 lang.
• vaagheid: Jan is lang.
• onzekerheid (in engere zin): Jan is waarschijnlijk 1.75 meter lang.

Binnen de Kunstmatige Intelligentie en de Wiskunde zijn er vele methoden om de verschillende
aspecten van het begrip “onzekerheid” te modelleren. Deze methoden zijn grofweg in te delen in
kwantitatieve methoden en kwalitatieve methoden. De kwantitatieve methoden proberen de
onzekerheid op een of andere manier in getallen uit te drukken, zodat verschillende onzekerheden goed
gecombineerd kunnen worden. De kwalitatieve methoden zijn daarentegen gebaseerd op bepaalde
vormen van logica. Tussen deze twee groepen in staan de quasi-kwantitatieve methoden.

3.3.1 Kwantitatieve methoden
Een belangrijk deel van kwantitatieve methoden om onzekerheid te modelleren kan onder één groot
wiskundig raamwerk worden ondergebracht: dat van de fuzzy maten. Het raamwerk van de fuzzy
maten omvat onder andere de klassieke kansrekening,  possibility maten en de Dempster-Shafer
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theorie. Nauw verwant aan de fuzzy maten zijn de fuzzy sets. Naast deze groep van methoden zijn er
enige ad hoc methoden zoals de ‘Idiot Bayes Approach’ en het systeem van certainty factors.

Fuzzy maten
Fuzzy maten worden gebruikt de onzekerheid weer te geven die bestaat in de situatie waarbij een
gegeven object een aantal welomschreven eigenschappen kan bezitten, maar het niet precies duidelijk
is welke van deze eigenschappen echt aan het object kleven:

• een bal zou groen of blauw kunnen zijn;
• een patiënt zou griep kunnen hebben of gewoon verkouden kunnen zijn;
• een maatregel zou wel of geen effect kunnen hebben;
• enz…

Fuzzy maten geven in principe een mate van aannemelijkheid aan iedere combinatie van
eigenschappen die aan een object zouden kunnen kleven. Dit komt neer op het toekennen van een getal
tussen 0 en 1 aan alle combinaties van eigenschappen.

In het meest algemene geval wordt aan het toekennen van deze getallen geen verdere eisen gesteld. De
interpretatie van de getallen is daarmee wel erg vaag: hoe groter het getal hoe “aannemelijker” het is
dat het object die combinatie van eigenschappen heeft.

Door bijvoorbeeld de waarde 1 toe te kennen aan de groep kleuren: {rood, blauw, groen},  wordt
aangegeven dat een bal in ieder geval rood blauw of groen is. Wordt daarnaast de waarde 0.1 gegeven
aan de groep {rood, groen} dan weten we dat het niet erg aannemelijk is dat de bal rood of groen is.
Normaliter zou hieruit de conclusie worden getrokken dat de bal dus waarschijnlijk blauw is, maar een
fuzzy maat zou best de waarde 0.3 aan {blauw} kunnen toekennen: het is daarmee ook erg
onwaarschijnlijk dat de kleur blauw is.  Deze fuzzy maat geeft aan dat we wel zeker weten dat de bal
één van de drie mogelijke kleuren bezit, maar dat we niet genoeg informatie hebben om na te gaan
welke van deze kleuren nu echt aanwezig is.

kans De klassieke kansrekening is een welbekend speciaal geval van een fuzzy maat: bij de kansrekening
wordt aan iedere eigenschap eerst apart een getal tussen 0 en 1 toegekend, zodanig dat de som van
deze getallen precies 1 is. Deze toekenning heet een kansverdeling en de toegekende getallen heten
kans of probabiliteit. De toekenning aan combinaties van eigenschappen kan dan eenvoudig worden
bepaald als de som van de kansen van de losse eigenschappen in de combinatie. De interpretatie van
het begrip kans is over het algemeen duidelijk, alhoewel er binnen de kanstheorie nog altijd een
discussie gaande is over de vraag wat kans precies betekent1. De kanstheorie is een oude en goed
uitgewerkte tak van de Wiskunde, maar het is een nadeel dat het in de praktijk niet altijd mogelijk is
om aan de strenge eisen voor het toepassen van de kansrekening te kunnen voldoen.

belief Wanneer het door gebrek aan informatie niet mogelijk is om aan alle eigenschappen apart een kans toe
te kennen,  kunnen belief of plausibility maten worden gebruikt. Bij deze maten wordt eerst een getal
toegekend aan een aantal groepjes van eigenschappen. De som van deze getallen moet net als bij de
kansverdeling weer 1 zijn. Deze toekenning wordt body of evidence genoemd en geeft aan hoe het
beschikbare bewijs over de eigenschappen is verdeeld. Deze body of evidence is te vergelijken met een
soort kansverdeling die niet volledig is gespecificeerd. Op basis van de body of evidence kan via een
bepaalde regel een getal worden toegekend aan iedere combinatie van eigenschappen. Het onderscheid
tussen belief en plausibility maten ligt in de manier waarop de getallen voor de combinaties worden
berekend.

Belief en plausibility kunnen als een soort onder- en bovengrens voor kans worden opgevat. Hoe
verder de body of evidence is uitgewerkt, dus hoe meer informatie beschikbaar is, hoe dichter deze
twee getallen elkaar benaderen. Wanneer de body of evidence compleet gespecificeerd is (dwz, alleen
uit losse eigenschappen bestaat), vallen de getallen samen en is sprake van een kansverdeling.

                                                  
1 Zie bijvoorbeeld [Jaynes, 1996]
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Dempster-Shafer De theorie van Dempster en Shafer is gebaseerd op de belief en plausibility maten en geeft een regel
voor het combineren van verschillende bodies of evidence. Zo’n combinatie is nodig wanneer er
bijvoorbeeld meerdere bronnen voor informatie zijn die elkaar mogelijk tegenspreken. Er zijn veel
manieren denkbaar om bodies of evidence te combineren, maar de methode van Dempster en Shafer is
het meest bekend en toegepast. De regel is zó opgesteld dat het combineren van de bodies of evidence
op een natuurlijke en praktisch bruikbare manier gebeurt. Zo moet bijvoorbeeld de volgorde van
combineren niet uitmaken en moet het mogelijk zijn om eenmaal toegevoegd bewijs weer terug te
trekken.

Op basis van de Dempster-Shafer theorie is het mogelijk om een expert-systeem te bouwen dat in
interactie met de gebruiker bewijzen interpreteert en combineert en als uitvoer onder- en bovengrenzen
geeft voor de waarschijnlijkheid van combinaties van eigenschappen. Het nadeel van de Dempster-
Shafer theorie en van de belief en plausibility maten in het algemeen is, dat de interpretatie van de
getallen veel vager is dan het begrip kans. Een ander nadeel is dat de onder- en bovengrenzen soms
zover uit elkaar liggen dat ze geen enkele informatie meer geven.

possibility /
necessity Possibility maten en necessity maten zijn bijzondere gevallen van belief en plausibility maten. Ze

worden gebruikt om de mogelijkheid of de noodzakelijkheid van een bepaalde eigenschap uit te
drukken. De body of evidence ziet er bij deze maten speciaal uit: er bestaan geen groepjes van
eigenschappen in de body of evidence die elkaar uitsluiten: een van de twee omvat altijd de ander,
tegenstrijdig bewijs is niet toegestaan.

Possibility en necessity maten worden gebruikt om een specifiekere soort vaagheid te modelleren: er is
één eigenschap die het meest aannemelijk is, maar andere eigenschappen zijn met afnemende
aannemelijkheid ook mogelijk. Het verschil tussen de twee maten is (net als bij belief en plausibility)
de manier hoe de toewijzingen van aannemelijkheid aan combinaties van eigenschappen tot stand
komen. De interpretatie van deze aannemelijkheden is echter net zoals bij de Dempster-Shafer theorie
erg vaag.

Fuzzy Sets
Terwijl het bij fuzzy maten ging over de aannemelijkheid van welomschreven eigenschappen, gaat het
bij fuzzy sets nu juist over de vaagheid in de eigenschappen zelf. In het dagelijks taalgebruik komen
veel begrippen voor die een eigenschap uitdrukken maar die veel ruimte voor interpretatie overlaten:

• de bal is groot;
• de auto is erg snel;
• de maatregel werkt goed;
• de patiënt is gezond;
• enz…

Bij fuzzy maten was sprake van één object dat verschillende eigenschappen met bepaalde
aannemelijkheid kon bezitten, hier gaat het om een groep objecten die één eigenschap in bepaalde mate
bezitten. Zo kunnen we van een collectie ballen zeggen dat enkele ballen zeker groot zijn en enkele
ballen zeker niet, maar dat een deel van de ballen min of meer groot is. De mate waarin een eigenschap
van toepassing is op een object wordt uitgedrukt in een getal tussen 0 en 1. Dit getal wordt de
lidmaatschap van het object aan de fuzzy set genoemd. Het getal 0 duidt dan aan dat het object de
eigenschap niet heeft, en 1 dat het object de eigenschap in volledige mate heeft.

Een losse fuzzy set is niet erg interessant. De kracht van deze theorie komt pas tot uitdrukking als
verschillende fuzzy sets worden gecombineerd. Hierbij worden nieuwe fuzzy sets afgeleid uit één of
meer andere fuzzy sets. De manier waarop deze combinaties plaatsvinden, hangt sterk af van het
toepassingsgebied: het kiezen van een geschikte methodologie is bij het gebruiken van fuzzy sets een
belangrijk onderdeel van het modelleren. Er bestaan vele toepassingen voor fuzzy sets. De bekendste
daarvan zijn fuzzy logica en fuzzy control.
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fuzzy logica Bij fuzzy logica drukken de fuzzy sets het waarheidsgehalte uit van stellingen1. Fuzzy logica start met
het toekennen van vaste fuzzy sets aan de beschikbare stellingen. Deze standaard sets (‘waar’,
‘onwaar’, ‘beetje waar’, enz.) worden linguïstische termen genoemd. Vervolgens worden, net als in
gewone logica, regels op deze stellingen toegepast. Dit toepassen komt neer op het combineren van
fuzzy sets. De fuzzy sets die het resultaat zijn van combinaties worden vergeleken met de beschikbare
linguïstische termen. De naam van die linguïstische term die het meest overeenkomt met dit resultaat,
vormt de uiteindelijke, kwalitatieve uitvoer. Fuzzy logica is dus eigenlijk een quasi-kwalitatieve
methode, gebaseerd op kwantitatieve berekeningen.

fuzzy control Fuzzy control lijkt een beetje op fuzzy logica en in de praktijk wordt de term fuzzy logica nog wel eens
gebruikt voor toepassingen van fuzzy control. De toepassing van fuzzy control ligt in het besturen of
regelen van processen. Een fuzzy control systeem bepaalt aan de hand van een aantal gemeten
grootheden de juiste instelling van een variabele om het bestuurde proces binnen gewenste parameters
te houden.

Net als bij fuzzy logica worden bij fuzzy control linguïstische termen gebruikt en worden fuzzy sets
gecombineerd aan de hand van logische regels. Het belangrijkste verschil zit in de laatste stap, de
defuzzificatie: uiteindelijk moet één concrete waarde worden gekozen als uitvoer. Uit de resulterende
fuzzy set moet die waarde gekozen worden die het meest representatief is. Hiervoor zijn, afhankelijk
van het toepassingsgebied, verschillende methodes beschikbaar.

De algemene moeilijkheid bij het toepassen van fuzzy sets is het bepalen van deze sets zelf. Wanneer
het domein van de fuzzy sets een lijnstuk is (zoals bij fuzzy logica en control), ziet de fuzzy set eruit
als een functie en kan over de vorm van een fuzzy set worden gesproken. In de praktijk worden dan
vaak eenvoudige vormen gekozen: driehoeken, rechthoeken, trapeziums, sinussen etc. Dit geeft aan dat
er met vuistregels wordt gewerkt en dat trial-and-error een veel toegepaste strategie is.

Het feit dat met name fuzzy control vele praktijktoepassingen kent (van wasmachines tot
raketbesturingen) toont aan dat de methode erg robuust is: een fuzzy control systeem kan op een
inzichtelijke manier worden opgebouwd en de vage termen waarin de expert vaak een systeem
beschrijft kunnen direct worden ingepast. In sommige gevallen kunnen de eindgebruikers zelf het fuzzy
control systeem aanpassen aan specifieke eigenschappen.

Ad hoc methoden
In met name het veld van medische expertsystemen zijn er in het verleden diverse pogingen gedaan om
onzekerheid op een behapbare manier te modelleren. De klassieke kanstheorie bleek met de toenmalig
beschikbare technieken ongeschikt om in expertsystemen toegepast te worden. Er waren veel te veel
gegevens nodig en de rekentijd liep exponentieel op met de grootte van het gemodelleerd probleem.

Idiot Bayesian De eerste poging die is gedaan om onzekerheid in expert systemen onder te brengen, wordt
tegenwoordig ‘Idiot Bayesian Approach’ (of minder bot: de naïeve Bayesiaanse aanpak) genoemd2. In
deze aanpak werd het probleem van de geweldige complexiteit bestreden door klassieke kansrekening
toe te passen op een sterk vereenvoudigd model. Er werden hele brute aannames gedaan over
mogelijke eigenschappen en combinaties van eigenschappen3. Onder deze aannames bleek het rekenen
met kansen veel eenvoudiger te zijn en bleek de hoeveelheid benodigde informatie beperkt te blijven.
Het nadeel van deze methode was dat de aannames veel te sterk bleken voor de praktijk. De
antwoorden die het systeem gaf waren daarom soms niet erg realistisch.

Certainty Factors Een tweede poging die met meer succes werd toegepast, is het systeem van certainty factors (CF). De
meest bekende toepassing hiervan is het pakket MYCIN dat hielp bij het diagnosticeren van bacteriële

                                                  
1 Eigenlijk zijn de fuzzy sets hier gedefinieerd op de getallen tussen 0 en 1. Deze getallen drukken een waarheidswaarde uit. De lidmaatschap
die aan zo’n waarheidswaarde wordt toegekend is de mate van toepasbaarheid van die waarheidswaarde op de stelling.
2 De naam Bayes komt nog vaak voor in dit rapport. Dominee Thomas Bayes (1702-1761) heeft een belangrijke rol gespeeld in de
totstandkoming van de klassieke kansrekening. Het gewone begrip ‘kans’ wordt ook wel Bayesiaanse kans genoemd om het te onderscheiden
van beliefmaten en andere maten.
3 Deze aannames omhelsden bijvoorbeeld de eis dat verschillende eigenschappen niet tegelijk aanwezig mogen zijn en dat aanwijzingen voor
eigenschappen onafhankelijk zijn van elkaar.



pag. 20

infectieziekten [Shortliffe, 1976].  De vereenvoudiging die in deze methodologie wordt toegepast is niet
het vereenvoudigen van het model, maar het vereenvoudigen van de manier waarop met onzekerheden
wordt gerekend. De basis van CF-systemen is een verzameling regels in de trant van “als de vorm van
de bacterie een coccus is en de stam is gram positief, dan is de bacterie een streptococcus”. Aan ieder
van deze regels wordt een getal tussen 0 en 1 toegekend, dat de mate van zekerheid van de regel
aangeeft. Wanneer MYCIN met bewijs wordt gevoerd, bijvoorbeeld “gram positief”, worden die regels
uitgezocht die van toepassing zijn en wordt via vaste rekenregels, een certainty factor bepaald voor de
verschillende soorten bacteriën. Een certainty factor is een getal tussen -1 en 1, waarbij -1 staat voor
een hard bewijs tegen de bacterie en 1 voor een hard bewijs voor de bacterie.

Het grote verschil tussen het CF-formalisme en de klassieke kansrekening is, dat het CF-formalisme
niet is gebaseerd op een onderliggend model van waarschijnlijkheden, maar op het zuiver syntactisch
toepassen van regels. Het voordeel is dat het rekenen op deze manier erg snel kan gaan, maar het
nadeel is dat inconsistenties en onlogische resultaten niet altijd te vermijden zijn. Bij grotere
toepassingen cumuleren deze fouten en wordt het systeem daarmee onbruikbaar.

3.3.2 Kwalitatieve / Symbolische methoden
De kwalitatieve methoden om onzekerheid te modelleren zijn allemaal gebaseerd op één of andere
vorm van logica. De soorten onzekerheid die met kwalitatieve methoden kunnen worden gemodelleerd
zijn  gevarieerder dan wat de kwantitatieve methoden bieden, maar dit gaat over het algemeen ten
koste van de nauwkeurigheid, het onderliggend model en de wiskundige onderbouwing.

logica De standaard logica (de propositie- en predikatenlogica) laat geen enkele ruimte voor onzekerheid. Een
stelling is waar of niet waar, daarmee is de kous af. Deze vorm van logica houdt zich alleen bezig met
de vraagstelling hoe, gegeven een aantal regels en stellingen, het al dan niet waar zijn van andere
stellingen kan worden bewezen. De standaard logica kan hoogstens aantonen dat een gegeven set van
stellingen onderling in tegenspraak is.

meerwaardig In de loop der tijd zijn er een aantal alternatieven voor de standaard logica ontstaan die verschillende
vormen van onzekerheid kunnen modelleren. De eenvoudigste manier om onzekerheid te modelleren is
door de term “onzeker” gewoon als derde waarheidswaarde in te voeren. Afhankelijk van wat met
“onzeker” wordt bedoeld, worden verschillende invullingen aan de combinatieregels van de standaard
logica gegeven. Op deze manier ontstaan verschillende soorten driewaardige logica’s. Mogelijke
vormen van onzekerheid die zo kunnen worden gemodelleerd zijn:

• feit is niet bekend (Kleene’s logica)
• feit is (op dit moment) nog niet bekend (Lukasiewicz’ logica)
• feit is niet te bepalen (paradoxaal) (Bochvar’s logica)

Het voordeel van deze methoden is dat ze dezelfde machinerie als de gewone logica kunnen gebruiken
en toch een (beperkte) idee van onzekerheid kunnen weergeven. Er hoeven niet per se drie
waarheidswaarden zijn, ook systemen met meerdere waarden zijn in gebruik. Wanneer het aantal
waarden heel groot wordt, gaan deze zogeheten meerwaardige logica’s over in de fuzzy logica die
hierboven al is besproken.

niet-monotoon Een grote groep van logica’s zijn de logica’s die zich bezighouden met het verschijnsel dat nieuwe
stellingen oude waarheden ongedaan kunnen maken. In de klassieke logica kunnen wel nieuwe
stellingen worden toegevoegd aan een bestaande verzameling, maar eenmaal ware stellingen moeten
steeds waar blijven (dit heet monotoon). Er zijn vele manieren waarop niet-monotonie wordt
gemodelleerd. Eén van de niet-monotone logica’s is de driewaardige logica van Lukasiewicz. In deze
logica geldt dat als de feiten “het regent” en “de straat is nat” allebei nog niet bekend zijn, dat dan het
feit “dat de straat nat is, impliceert dat het regent” waar is. Zodra echter blijkt dat de straat wel nat is,
maar dat het niet regent, wordt dit feit onwaar. (De driewaardige logica’s van Kleene en Bochvar zijn
overigens wel monotoon).
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3.3.3 kwantitatief versus kwalitatief
De keuze tussen een kwalitatieve methode of een kwantitatieve methode om onzekerheid uit te drukken
is sterk afhankelijk van het onderhavige domein. Is er voldoende (numerieke) informatie beschikbaar in
het domein dan hebben kwantitatieve methoden de voorkeur, en met name de methoden gebaseerd op
de klassieke kanstheorie. Met behulp van deze klassieke kanstheorie is een vollediger model op te
stellen dan met de meeste andere modellen voor onzekerheid: de meeste andere modellen, inclusief de
klassieke logica, zijn in principe af te leiden uit een probabilistisch model.

localiteit Een groot nadeel van de kanstheorie ten opzichte van een aantal andere methoden is het gebrek aan
localiteit. Localiteit is de eigenschap dat waarheids- of zekerheidswaarden kunnen worden bepaald uit
een klein aantal gegevens op basis van syntactische regels. De klassieke logica, de fuzzy logica en
possibility/necessity maten zijn voorbeelden van methoden die localiteit kennen. Als echter de kans op
een bepaalde eigenschap moet worden uitgerekend in de klassieke kanstheorie, dan moet in principe de
kans op alle andere eigenschappen worden meegenomen in de berekening. Dit kan bij grote
hoeveelheden informatie leiden tot enorme rekenpartijen.

Dit nadeel van de klassieke kanstheorie heeft ervoor gezorgd dat het relatief lang heeft geduurd
voordat methoden gebaseerd op de kanstheorie in expertsystemen werden toegepast. De “idiot
Bayesian” technieken waren de eerste, falende, pogingen om localiteit te bewerkstelligen in klassieke
kanstheorie. De Bayes Belief Netwerken die in hoofdstuk 5 zullen worden behandeld, vormen
daarentegen een geslaagde poging om een benadering van localiteit in te voeren in de klassieke
kanstheorie, zonder de theorie geweld aan te doen.
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4. Beslisbomen

e beslisboom is de oudste en bekendste grafische methode om beslisproblemen waarbij
onzekerheid een rol speelt, te modelleren en te analyseren. Het idee van de beslisboom werd
in 1961 voorgesteld door H. Raiffa en R. Schlaifer1. Beslisbomen worden op dit moment

veel toegepast in de praktijk, vooral op economisch en medisch terrein. Wetenschappelijk gezien zijn
beslisbomen uitontwikkeld, er wordt nauwelijks meer over gepubliceerd. De aandacht van de
wetenschap is vooral gericht op alternatieven voor beslisbomen. In de marktsector zijn beslisbomen
nog altijd interessant, gezien het feit dat er nog steeds nieuwe software voor beslisbomen op de
markt komt.

Dit hoofdstuk begint in sectie 4.1 met een uitgebreid voorbeeld om de werking van beslisbomen uit te
leggen. Sectie 4.2 behandelt verdere analysemogelijkheden van beslisbomen. In sectie 4.3 wordt
gekeken naar beschikbare software voor beslisbomen waarbij één pakket in detail zal worden
bestudeerd. De beperkingen en alternatieven van beslisbomen worden op een rijtje gezet in sectie 4.4.

4.1 Een voorbeeld: de oil wildcatter
Het voorbeeld uit paragraaf 3.1 is een goed startpunt om de werking en het gebruik van een
beslisboom uit te leggen. In deze paragraaf zal stap voor stap een beslisboom worden opgebouwd
waarmee het probleem van de oil wildcatter eerst wordt gemodelleerd en daarna  opgelost.

Onze oil wildcatter moet een keuze maken uit drie strategieën:

• niet boren, geen seismische test
• direct boren, geen seismische test
• seismische test en daarna besluiten al dan niet te boren

De beslisboom begint met de weergave van deze drie strategieën:

Een beslisboom wordt gelezen van links naar rechts: links staan de beslissingen en
rechts staan de gevolgen. De tijd stroomt in een beslisboom als het ware met de
leesrichting mee van links naar rechts. Beslismomenten worden aangegeven met een
vierkantje en de takken die uit dit vierkantje naar rechts komen, vertegenwoordigen de
alternatieven waartussen de beslisser op dat moment moet kiezen. Het vierkantje wordt
een “beslisknoop” genoemd.

Wanneer de wildcatter besluit om niet te boren, is het direct duidelijk wat de opbrengst is: niets. Deze
tak van de beslisboom kan direct worden afgemaakt:

Het driehoekje geeft aan dat deze tak klaar is: dit driehoekje wordt een “eindknoop”
genoemd. Naast de eindknoop staat de opbrengst die in deze tak wordt verwacht, in
dit geval: 0. Als de wildcatter direct besluit te boren, zijn er drie mogelijke
uitkomsten voor de hoeveelheid olie: dry, wet of soaking. Afhankelijk van deze
uitkomst is de opbrengst 0, 120.000 of 270.000 dollar. De kosten van het boren
bedragen echter 70.000 dollar, dus de netto opbrengst is respectievelijk -70.000,
50.000, en 200.000. Een negatieve netto opbrengst betekent natuurlijk verlies. De

wildcatter weet echter niet van tevoren wat de uitkomst is, hij beschikt niet over de benodigde
informatie om te weten hoeveel olie er werkelijk aanwezig is. De uitkomst is dus onzeker voor hem en
dit wordt in de beslisboom met een cirkel aangegeven:

                                                  
1 Zie het standaardboek Applied Statistical Decision Theory [Raiffa en Schlaifer, 1961]
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Deze cirkel wordt een “kansknoop” genoemd.

Wanneer de wildcatter tenslotte besluit om wel een seismische test
(à 10.000 dollar) te doen, zal hij na het observeren van de uitslag
moeten besluiten om wel of niet te boren. De bedoeling van een
beslisboom is om van tevoren te bepalen wat de beste beslissing is,
gegeven een bepaalde uitkomst van de test. Omdat de uitkomst van
de seismische test onzeker is voor de wildcatter, wordt een nieuwe
kansknoop in de boom ingevoerd.

De hele beslisboom kan hiermee, qua structuur, worden afgemaakt:
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Figuur 4.4: De complete beslisboom voor de oil wildcatter.

Onze beslisboom is echter nog niet klaar om te worden geanalyseerd. De onzekere factoren in de boom
moeten eerst worden gekwantificeerd alvorens de optimale strategie kan worden bepaald. De
wildcatter moet op één of andere manier uitspraak doen over de onzekere factoren en de meest
gebruikte manier is het toepassen van klassieke kanstheorie.
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Het is de bedoeling dat bij de kansknopen in de boom de kans op het optreden van ieder van de takken
die uit de knoop vertrekken wordt ingevuld.  Zo moet de wildcatter dus nagaan wat de kans is dat hij
bij direct boren de toestand dry, wet of soaking aantreft en wat de kans is op ieder van de uitslagen
van de seismische test. Hij moet ook nagaan wat de kans is op de toestand  dry, wet of soaking na
boren als hij de uitslag van de seismische test zou weten. Deze kansen staan hem echter niet direct ter
beschikking. De informatie die de wildcatter moet gebruiken is gegeven in de volgende tabel:

Tabel 1: Kans op de hoeveelheid olie die in de
bodem aanwezig kan zijn:

kans
dry (geen olie) 0.5
wet (matig olie) 0.3
soaking (veel olie) 0.2

Tabel 2: Kans op mate van structuur in de bodem bij de verschillende hoeveelheden olie

kans bij dry kans bij wet kans bij soaking
geen structuur 0.6 0.3 0.1
open structuur 0.3 0.4 0.4
gesloten structuur 0.1 0.3 0.5

De eerste tabel geeft de kans aan dat er olie in de grond zit en hoeveel, gebaseerd op eerdere
waarnemingen zoals structuur van het landschap, eerdere proefboringen, gegevens uit atlassen, etc. De
kans dat er veel olie in de bodem zit is dus volgens deze tabel 0.2 ofwel 20%.

De tweede tabel geef aan wat de relatie is tussen de aanwezigheid van olie in de bodem en de mate van
structuur van de bodem, zoals die door de seismische test wordt gedetecteerd. De getallen zijn bepaald
uit analyses van eerdere proefboringen. Proefboringen waarbij veel olie werd gevonden (soaking)
bleken bijvoorbeeld in de helft van de gevallen (de kans is 0.5) gepaard te gaan met een gesloten
structuur in de bodem.

Met behulp van deze getallen en de klassieke kanstheorie kan de wildcatter nu uitrekenen wat de kans
is op ieder van de takken bij de kansknopen in de beslisboom. De eerste kansknoop is gemakkelijk: de
kans op aanwezigheid van olie bij direct boren is direct in tabel 1 af te lezen. Hierna wordt het al
meteen een stuk lastiger. De getallen in tabel 2 staan precies ‘verkeerd om’. De wildcatter moet weten
wat de kans is op olie wanneer hij een bepaalde uitslag ziet, maar hij heeft alleen de kans dat er een
bepaalde structuur optreedt als er veel of weinig olie is.

De kanstheorie levert gelukkig een rekenregel die precies deze omzetting kan uitvoeren: de regel van
Bayes.

Het verschijnsel is in ons voorbeeld de structuur van de bodem, zoals aangegeven door de seismische
test, en de eigenschap is de aanwezigheid van olie. De regel van Bayes luidt daarmee voor dit
voorbeeld:

Regel van Bayes:

(kans op een eigenschap gegeven een verschijnsel) =

(kans op het verschijnsel gegeven de eigenschap) × (kans op de eigenschap)
 (kans op het verschijnsel)
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Tabel 2 geeft de kans op de structuur bij een hoeveelheid olie en tabel 1 geeft de kans op de
hoeveelheid olie. Wat de wildcatter dus nog moet weten is de kans op het verschijnsel, dus de kans op
het aantreffen van een bepaalde structuur. Deze kans kan ook eenvoudig worden uitgerekend met een
andere regel uit de klassieke kanstheorie:

In ons voorbeeld dus:

Nu komt het goed uit dat de wildcatter deze kansen toch moet weten om de kansen bij de kansknoop
van de seismische test te zetten. De volgende tabel geeft deze kansen:

Tabel 3: Kans op het aantreffen van een structuur van de bodem

kans
geen structuur 0.6×0.5 + 0.3×0.3 + 0.1×0.2 = 0.41
open structuur 0.3×0.5 + 0.4×0.3 + 0.4×0.2 = 0.35
gesloten structuur 0.1×0.5 + 0.3×0.3 + 0.5×0.2 = 0.24

De kans op soaking bij de testuitslag gesloten structuur bijvoorbeeld, wordt nu dus:

Op dezelfde manier kan voor alle uitslagen van de seismische test uitgerekend worden wat de kansen
op de aanwezigheid van olie in de bodem zijn:

Tabel 4: Kans op een hoeveelheid olie bij de verschillende uitkomsten van de seismische test

geen structuur open structuur gesloten structuur
dry 0.732 0.428 0.208
wet 0.219 0.343 0.375
soaking 0.049 0.228 0.417

 (kans op hoeveelheid olie bij een aangetroffen structuur) =

(kans op de structuur bij een hoeveelheid olie) × (kans op de hoeveelheid olie)
 (kans op het aantreffen van een bepaalde structuur)

Regel van totale kans:

(kans op een verschijnsel) =

de SOM over alle eigenschappen, van
{ (kans op het verschijnsel gegeven de eigenschap) × (kans op eigenschap) }

 (kans op het aantreffen van een bepaalde structuur) =

de SOM over alle hoeveelheden van olie, van
{ (kansen op structuur bij hoeveelheid olie) × (kans op hoeveelheid olie) }

 (kans op soaking bij een gesloten structuur) =

(kans op gesloten structuur bij soaking) × (kans op soaking) =
 (kans op het gesloten structuur)
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Hiermee kan de beslisboom dus worden voorzien van alle kansen:
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Figuur 4.5: De beslisboom voor de oil wildcatter, voorzien van kansen en netto opbrengsten.

De beslisboom is nu voorzien van kansen die de kwantificaties vormen voor de aanwezige
onzekerheid. Stel dat de wildcatter besluit om direct te boren. De hoeveelheid olie die hij kan
verwachten is onzeker, en daarmee ook de opbrengst. Met behulp van de kansen die zojuist zijn
uitgerekend is het mogelijk om een zogenaamde verwachte opbrengst te bepalen. De verwachte
opbrengst is eenvoudigweg de som van kansen op iedere tak maal de opbrengst van die tak. Deze
verwachte opbrengst is niet een waarde die de wildcatter in werkelijkheid zou kunnen krijgen, maar
eerder een gemiddelde opbrengst als hij dezelfde boring onder dezelfde condities vele malen zou
herhalen - indien dit mogelijk zou zijn.

De wildcatter gebruikt de getallen zoals die nu in de boom staan om de verwachte opbrengst bij iedere
tak uit te rekenen. Het uitrekenen van de verwachte opbrengsten begint links in de boom bij de
eindknopen. Hier zijn de opbrengsten immers bekend:
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Figuur 4.6: De beslisboom voor de oil wildcatter, na de eerste fase van het “terugrollen”. Bij de kansknopen
“boren” en “niet boren” is de verwachte opbrengst uitgerekend.

De omkaderde getallen geven de verwachte opbrengsten aan. De wildcatter moet nu bij de
beslisknopen die takken kiezen die de hoogte opbrengst leveren. Dit is bij de uitslag geen structuur: de
keuze niet boren en bij de andere twee uitslagen: wel boren. De takken die niet worden gekozen,
moeten in het schema worden doorgestreept.

Bij de seismische test kan nu opnieuw een verwachte opbrengst uitrekenen, op basis van de
beslissingen die net zijn vastgelegd. Tenslotte kan de wildcatter de uiteindelijke beslissing nemen bij de
rechter hoofd-beslisknoop:
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Figuur 4.7: De beslisboom voor de oil wildcatter, na volledig terugrollen. De doorgestreepte takken tellen voor
de rest niet meer mee. Het overgebleven deel van de boom representeert de optimale strategie.

Uiteindelijk kiest de wildcatter dus voor het uitvoeren van een seismische test. Wanneer die test enige
structuur aangeeft, hetzij open, hetzij gesloten dan zal hij de proefboring doorvoeren. De verwachte
opbrengst van deze strategie is 22.500 dollar.  Deze verwachting wordt natuurlijk alleen uitgerekend
over die takken van de beslisknopen die niet zijn weggestreept. (De beslisboom die alleen bestaat uit
deze niet weggestreepte takken representeert dus een optimale strategie.) Dit proces van het van rechts
naar links afwisselend doorvoeren van verwachte opbrengsten en het wegstrepen van takken met lagere
verwachte opbrengsten leidt altijd tot de strategie met de hoogste verwachte opbrengst. Bij
beslisbomen heet dit proces terugrollen of terugvouwen van de boom1.

                                                  
1 In de wiskunde valt dit proces onder een grotere groep van methoden die dynamisch programmeren heet. De algemene stelregel van
dynamisch programmeren is: werk terug in de tijd en kies steeds de optimale tak. Deze techniek wordt ook bij bepaalde vormen van
economische speltheorie gebruikt, en in de kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld bij zoekmethoden voor computerschaak.
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4.2 Verdere analyse met beslisbomen
Het voorbeeld van de oil wildcatter laat alleen de basisprincipes van het gebruik van beslisbomen zien:
er zijn echter allerlei uitbreidingen mogelijk op dit basisidee. In het voorbeeld van de wildcatter is
alleen gekeken naar de verwachte opbrengst van een strategie. Een beslisser zal zijn beslissing beter
kunnen nemen als er meer informatie beschikbaar is. Een beslisboom kan hiervoor worden gebruikt.
Zo kan bijvoorbeeld uit de boom worden afgelezen dat de maximale opbrengst bij de gekozen strategie
190.000 dollar bedraagt en het grootste risico 80.000 dollar verlies.

4.2.1 Kansverdeling
Deze informatie kan ook in een meer gedetailleerde versie worden gepresenteerd, namelijk als
kansverdeling:
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Figuur 4.8: Een kansverdeling over de netto opbrengst bij de optimale strategie voor de oil wildcatter
(Dit zijn dus alleen de niet doorgestreepte takken van de beslisboom in figuur 4.7).

Zo’n kansverdeling geeft bijvoorbeeld aan dat met meer dan 80 procent kans de opbrengst niet hoger
dan 40.000 dollar zal zijn. Er kunnen allerlei karakteristieken van de kansverdeling worden bepaald
zoals de standaarddeviatie of de scheefheid. De wildcatter kan nu de kansverdeling bij de verschillende
strategieën met elkaar vergelijken en op basis van meer dan alleen de verwachte opbrengst zijn
beslissing nemen. Het automatisch terugrollen van de boom gebeurt echter altijd op basis van
verwachte opbrengst. Afweging op basis van dit soort kansverdelingen moet handmatig gebeuren -
natuurlijk ondersteund door speciale software voor analyse van beslisbomen.

4.2.2 Sensitiviteitsanalyse en drempelanalyse
Wanneer de kwantificaties van de onzekerheid in de beslisboom zelf onzeker zijn, wordt vaak een
sensitiviteitsanalyse op de beslisboom uitgevoerd. Een sensitiviteitsanalyse bestaat uit het variëren van
een of twee onzekere getallen over een bepaalde range, waarbij steeds de verwachte opbrengst van de
verschillende strategieën wordt bepaald. Deze uitkomsten worden dan in een grafiek uitgezet waaruit
de gevoeligheid van een beslissing voor wijzigingen kan worden afgelezen. Als voorbeeld nemen we
een sensitiviteitsanalyse op het voorkomen van olie in de bodem (zie figuur 4.9).

In deze grafiek is voor het gemak aangenomen dat alleen de toestanden dry en soaking voorkomen.
Binnen de hele range van 0.15 tot 0.85 voor de kans blijkt de strategie waarbij de test wordt
uitgevoerd een hogere verwachte opbrengst te hebben dan de andere twee strategieën. De gevoeligheid
van de beslissing voor deze strategie is dus laag met betrekking tot de aanwezigheid van olie in de
bodem. Het concluderen welk van de strategieën op een bepaald interval het beste is, heet overigens
drempelanalyse.
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Figuur 4.9: Sensitiviteitsanalyse voor drie strategieën: “niet boren”, “altijd boren” en “boren als de
seismische test geen afwezigheid van structuur aangeeft”. De variabele waarvan de sensitiviteit wordt bepaald
is de kans op “soaking” voor de waarden van 0 tot 1. De kans op “wet” wordt 0 veronderstelt. Dit betekent dat
de kans op “dry” dus steeds 1 minus de kans op “soaking” is.

Uit de sensitiviteitsanalyse kan ook afgelezen worden in hoeverre verschillende strategieën van elkaar
verschillen. Mochten twee strategieën A en B steeds vergelijkbare verwachte opbrengsten hebben,
maar heeft strategie A hier en daar net een hogere opbrengst, dan is het niet zo ernstig wanneer de
beslisser strategie B als standaard neemt, bijvoorbeeld omdat er niet-financiële redenen zijn om A
liever niet uit te voeren.

4.2.3  Multiattribuut Utiliteitsanalyse
Met behulp van de beslisboom is het mogelijk om een Multiattribuut Utiliteitsanalyse (MUA) uit te
voeren. Bij een dergelijke analyse moeten de strategieën op basis van verschillende kenmerken worden
beoordeeld, zoals het geval was in de vorige alinea. Deze kenmerken zijn echter vaak niet zomaar met
elkaar vergelijkbaar. In het voorbeeld van de oil wildcatter zijn er eigenlijk een aantal verschillende
kenmerken te onderscheiden:

• gemaakte kosten bij het testen en proefboren
• materiaalkosten
• arbeidsloon

• opbrengst van de gevonden olie

Deze kenmerken kunnen allemaal eenvoudig in bedragen worden uitgedrukt. Deze bedragen staan als
“netto opbrengst” bij de eindknopen in de boom. Het is in principe ook mogelijk om deze bedragen in
de boom uit te splitsen en bijvoorbeeld de kosten van de proefboringen en de seismische test ook bij de
bijbehorende takken in de beslisboom te zetten. De opbrengsten van de olie kunnen dan bij de
betreffende eindknopen worden geschreven.
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Figuur 4.10: De beslisboom voor de oil wildcatter, waarbij de opbrengsten en kosten zijn gesplitst.

Voordat de boom wordt geanalyseerd moeten de verschillende bedragen in de beslisboom eerst worden
verzameld in de eindknopen en verrekend tot een netto eindbedrag. In dit geval is het netto eindbedrag
eenvoudig de opbrengst minus het totaal van de gemaakte kosten.

Juist de manier waarop deze verrekening wordt uitgevoerd is het onderwerp van de Multiattribuut
Utiliteitsanalyse. Wanneer de wildcatter bijvoorbeeld bepaalde risico’s wil meenemen in de
besluitvorming, zal hij een manier moeten bedenken om deze risico’s te verrekenen met de financiële
opbrengsten en de kosten. Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat het gebruik van springstof bij de
seismische test in 0.1 procent van de gevallen tot een ongeluk leidt. De wildcatter moet dan het
voordeel van de extra informatie uit de test afwegen tegen dit risico.

Stel dat de wildcatter ervoor kiest om dit risico uit te drukken in de hoogte van de schadeclaim die de
getroffen familie bij hem legt. Omdat de kans op een ongeluk 0.1 procent bedraagt, zullen de
verwachte kosten voor de schadeclaim 1/1000 maal de hoogte van een normale claim zijn. De
uiteindelijke multiattribuut utiliteit is dan de opbrengst minus de kosten, minus deze verwachte kosten
van de schadeclaims.

De ruimte tussen verwachte opbrengst van de twee strategieën “direct boren” en “seismische test”
bedraagt zonder dit risico 2.500 dollar. Wanneer de schadeclaims in vergelijkbare rechtszaken meestal
hoger dan 2.5 miljoen dollar uitvallen, wordt het dus verstandig om de seismische test maar voor
gezien te laten.

MUA met beslisbomen komt er dus op neer, dat er een verrekeningsmethode wordt gekozen om alle
factoren die belangrijk zijn bij het nemen van de beslissing in één getal uit te drukken. De strategie die
de hoogste verwachte waarde voor dit getal oplevert wordt als beste aangeduid. Door een
sensitiviteitsanalyse op deze verrekeningsmethode toe te passen kan de beslisser nagaan in hoeverre de
beslissing gevoelig is voor de (deels) subjectieve wijze waarop de verrekening is uitgevoerd.
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4.3 Applicaties voor beslisbomen
Op dit moment zijn er verschillende pakketten voor het analyseren van beslisbomen in de handel. Het
volgende lijstje geeft een overzicht van beschouwde pakketten die voor Windows 95 geschikt zijn1:

• Vanguard Software: DECISION PRO ($695)
• TreeAge Software: Decision Analysis by TreeAge (DATA) ($450)
• Palo Alto Software: DECISION MAKER ($100)
• Decision Support Services: TREEPLAN ($29, shareware, add-in voor MicroSoft Excel)
• Professor Craig Kirkwood, Arizona State University: EXPRESSION TREE (gratis)

Van deze pakketten is DATA het meest uitgebreide instrument om beslisbomen te analyseren2. Decision
Pro is daarentegen een pakket dat weliswaar voor beslisbomen wat minder mogelijkheden heeft, maar
waarmee wel uitgebreide data-analyses en voorspellingen kunnen worden gedaan. De overige,
goedkope pakketten kunnen vrijwel alleen de standaard beslisbomen aan en zijn feitelijk te zwak voor
grote beslisproblemen. Als voorbeeld van de vele mogelijkheden voor analyse van beslisbomen wordt
hier het pakket DATA behandeld.

4.3.1 Decision Analysis by TreeAge (DATA)
Het pakket DATA biedt een moderne interactieve gebruikersomgeving die voldoet aan de Windows 95
standaard. Beslisbomen kunnen interactief worden opgebouwd in een grafisch scherm. De gebruiker
kan hierbij gebruik maken van de knip- en plakfuncties van Windows om aparte knopen of hele
stukken van de boom te kopiëren. Verder zijn er functies beschikbaar om de volgorde van de takken te
veranderen, om takken (tijdelijk) onzichtbaar te maken en om een tekstueel uittreksel van de
beslisboom te maken. Deze functies maken het bij elkaar mogelijk om op gebruikersvriendelijke
manier een beslisboom op te bouwen.

DATA bezit een speciale module om het omrekenen van kansen met de regel van Bayes te
vereenvoudigen. Deze module laat de gebruiker de kansen in een voor hem bekend formaat invoeren en
berekent daaruit vervolgens de kansen zoals die in de beslisboom moeten worden ingevoerd.

4.3.2 Variabelen
Een belangrijke eigenschap van DATA is, dat bij het invullen van de kansen in de takken en de
opbrengsten aan de uiteinden van de boom, variabelen kunnen worden gebruikt. Variabelen hebben
een naam zoals “kans op succes” of “kosten van boren” en een waarde. Bij het opgeven van een kans
of een netto opbrengst kan dan van deze variabelen gebruik worden gemaakt in uitdrukkingen als “1 -
kans op succes” of  “3 × kosten van boren + kosten van test”. De variabelen kunnen voor de hele
boom gelden of alleen voor een bepaald deel daarvan.

Met behulp van deze variabelen kan veel rekenwerk worden voorkomen. Ook het wijzigen van getallen
die hun neerslag hebben op verschillende plekken in de boom (zoals bijvoorbeeld kosten die meetellen
in de netto opbrengsten op een aantal eindknopen) kunnen eenvoudig worden aangebracht door de
waarde van de betreffende variabele aan te passen.

Variabelen spelen een belangrijke rol bij zogeheten klonen. Dit zijn takken van de beslisboom die, op
numerieke waarden na, identiek zijn. Door nu in deze takken variabelen (of formules met variabelen)
te gebruiken en deze variabelen aan het begin van iedere kloon een eigen waarde te geven, ontstaan de
juiste numerieke waarden in iedere gekloonde tak. Het klonen van takken kan het opstellen van een
beslisboom verregaand vergemakkelijken.

                                                  
1 Een actueel overzicht van software voor beslisbomen vindt u op de pagina’s van de Decision Analysis Society op het Internet:
http://www.fuqua.duke.edu/faculty/daweb/dasw6.htm (de prijzen zijn van maart 1997)
2 De laatste versie van DATA is zelfs in staat om influence diagrammen door te rekenen, maar dit aspect zal pas in hoofdstuk 5 worden
behandeld.
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DATA kent speciale variabelen, tabellen, waarin een hele reeks waarden kunnen worden opgenomen.
Deze tabellen kunnen worden gebruikt om ingewikkelde verbanden weer te geven of om gegevens uit
andere applicaties toe te passen. Zo kan de tabel-variabele “opbrengst()” worden ingezet om op
verschillende plekken van de beslisboom de opbrengst van verschillende jaren te benutten, bijvoorbeeld
“opbrengst(1995)” of “opbrengst(1996)”. De waarde van een tabel-variabele kan ook met een andere
variabele worden bepaald, bijvoorbeeld “opbrengst(jaar)”, en zo kan door het aanpassen van de
variabele “jaar” dezelfde beslisboom worden gebruikt voor het analyseren van een hele reeks jaren.

4.3.3 Soorten knopen
In DATA kunnen naast de standaard soorten knopen (beslisknopen, kansknopen en eindknopen) nog
een aantal bijzondere knopen worden toegevoegd aan een beslisboom, namelijk logische knopen, label-
knopen en Markov-knopen. Logische knopen worden eigenlijk alleen door DATA zelf gebruikt om de
keuzevrijheid in een beslisboom in te perken wanneer de gebruiker een bepaalde beslissing bij een
beslisknoop wil forceren of een bepaalde gebeurtenis bij een kansknoop wil vastleggen. Label-knopen
kunnen worden gebruikt als tijdelijke knoop in een beslisboom in opbouw, maar hebben verder geen
betekenis.

De meest bijzondere knoop bij DATA is de Markov-knoop. Met behulp van deze knoop kunnen
zogeheten Markov-processen worden gemodelleerd in de beslisboom. Markov-processen vallen
eigenlijk buiten het bestek van dit rapport, maar in het kort komt het hier op neer: een Markov-proces
handelt over een object, voor de oil wildcatter bijvoorbeeld een essentieel onderdeel van de
boorinstallatie, dat in de loop van de tijd in verschillende toestanden kan verkeren zoals “goed
werkend”, “haperend”, “defect”. Bij een Markov-proces verandert de toestand bijvoorbeeld van “goed
werkend” naar “haperend” volgens een ingestelde kans.

Voor iedere toestand is in een Markov-proces gegeven wat de kans is dat het object van die toestand
naar in een andere toestand terecht komt. Zo kan het onderdeel op ieder moment met kans 0.01 van
“goed werkend” in “haperend” veranderen en met kans 0.50 van “haperend” in “defect”. Met kans
0.1 zou het onderdeel ook van “haperend” in “goed werkend” kunnen terugkeren. Eenmaal defect
blijft het onderdeel defect.

Met behulp van dit klein Markov-proces kunnen verschillende aspecten zoals de levensduur van het
onderdeel en de kans op haperen worden bepaald. In de beslisboom kan aan iedere toestand waarin een
Markov-proces eindigt een opbrengst worden gekoppeld. Ook het tijdstip waarop dat gebeurt kan
worden meegenomen. Op deze manier kan de levensduur van het onderdeel meegenomen worden in de
bepaling van een optimale strategie.

4.3.4 Analyse
Het pakket DATA biedt verschillende manieren om een beslisboom te analyseren. De standaardmanier
is het terugrollen van de boom zoals dat in het voorbeeld van de wildcatter is uitgelegd. Met deze
manier wordt die strategie bepaald die de netto-opbrengst maximaliseert of de kosten minimaliseert,
afhankelijk van de instellingen van het programma. Bovendien wordt tevens de verwachte opbrengst
(of worden de verwachte kosten) bepaald.

Standaardafwijking en kansverdeling
Als dit terugrollen eenmaal is gebeurd, biedt DATA een reeks van verdere analysemogelijkheden. Om
te beginnen kan de standaardafwijking worden uitgerekend. Dit getal geeft aan hoe de verschillende,
mogelijke waarden voor de netto opbrengst gespreid liggen rond de verwachte waarde. Meer
informatie biedt het uitrekenen van de kansverdeling van de mogelijke uitkomsten. In het voorbeeld
van de wildcatter is in paragraaf 4.2.1 zo’n kansverdeling al eens weergegeven.

Sensitiviteitsanalyse
Bij de sensitiviteitsanalyse komt het nut van het gebruik van variabelen goed tot zijn recht. DATA kan
één-, twee- en driewegs sensitiviteitsanalyses uitvoeren. Dit houdt in dat één, twee of drie variabelen in
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een opgegeven gebiedje worden gevarieerd waarbij de verwachte opbrengst van de verschillende
strategieën worden bepaald. Bij éénwegs analyse wordt voor alle strategieën een lijn getrokken waarin
de opbrengst wordt uitgezet tegen de waarde van de variabele. Bij twee- en driewegs analyse wordt
alleen getoond welke strategie optimaal is bij een bepaalde combinatie van waarden.

Tornado diagram
Een tornado diagram laat in één keer zien wat het effect is van het wijzigen van ieder van een reeks
variabelen op de verwachte opbrengst van een strategie. De variabelen worden daarbij geordend op het
effect dat ze sorteren bij wijziging. Voor iedere variabele wordt een horizontaal balkje getekend
waarvan de breedte het effect op de netto opbrengst aangeeft. Doordat de balkjes van boven naar
beneden steeds kleiner worden krijgt de grafiek het uiterlijk van een wervelstorm, vandaar de naam.

Markov-analyse en Monte-Carlo simulatie
Speciaal voor Markov-processen heeft DATA een aantal extra analyse-middelen. De Markov-analyse
kan bijvoorbeeld laten zien wat de kans is op de verschillende toestanden in de loop van de tijd. Monte-
Carlo simulatie is een analysemethode waarbij een flink aantal keer het optreden van toevalligheden in
het beslisproces wordt gesimuleerd, dwz dat bij iedere kansknoop en Markov-knoop één van de
mogelijke gebeurtenissen wordt gekozen volgens de aangegeven kansen. Bij iedere simulatieronde
wordt de uitkomst opgeslagen en aan het eind worden alle uitslagen in een grafiek gepresenteerd. Deze
grafiek geeft dan een benadering voor de kansverdeling over de uitslagen. De Monte-Carlo simulatie
heeft dus dezelfde functie bij Markov-knopen als het bepalen van de kansverdeling van hierboven bij
gewone knopen.

4.3.5 Multiattribuut Utiliteitsanalyse (MUA)
Aan iedere eindknoop van een beslisboom in DATA kunnen tegelijkertijd vier verschillende getallen (of
formules) worden ingevuld als “payoff”. Deze vier getallen kunnen worden gebruikt om vier
verschillende attributen met elkaar te vergelijken.

Twee standaard ingebouwde en veel gebruikte methoden zijn kosten-effectiviteitanalyse1 en opbrengst-
kostenanalyse2. Bij de tweede methode wordt aan de eindknopen eenvoudigweg een netto opbrengst
berekend uit de twee attributen en de analyse verloopt verder als gewoon. De kosten-
effectiviteitsanalyse is uitgebreider en DATA voorziet in extra grafische schermen om dit type van
analyse te ondersteunen.

Algemene Multiattribuut Utiliteitsanalyse is met DATA mogelijk door (maximaal) vier attributen in een
multiattribuut wegingsformule samen te voegen zoals “(0.3 × attribuut1 - 0.2 × attribuut2 +
attribuut3) / attribuut4 )”.  In de formule kunnen variabelen worden toegepast zodat een
sensitiviteitsanalyse op deze wegingsformule mogelijk wordt.

Risico-preferentie, risico-aversie en zekerheids-equivalenten
Zoals al eerder is gezegd, worden beslissingen vaak niet op basis van een verwachte waarde bepaald.
DATA biedt mogelijkheden om subjectiviteit in de beslissing te betrekken. Het gebruikt hiervoor een
bepaalde vorm van utiliteit: het zekerheids-equivalent. Dit is een numerieke waarde, net zoiets als een
verwachte waarde, die door de gebruiker (of de klant) naar gevoel wordt ingegeven. Het getal geeft
aan wat de minimale opbrengst is waarvoor de gebruiker bereid is een gestelde kans op succes te
verkopen. Het zekerheids-equivalent bij de staatsloterij is bijvoorbeeld de minimale prijs waarvoor
iemand zijn lot zou verkopen aan een ander. Deze prijs is meestal lager dan 25 gulden, de huidige prijs
van een staatslot, maar hoger dan de verwachte waarde voor de loterijprijs. Het verschil tussen de
bedragen is waarde voor de ‘kick’ die de staatsloterij aan de deelnemers geeft, in besliskundige termen,
de risico-preferentie.

In gevallen waarbij er een kleine kans op een ongunstige uitslag is, zal een beslisser juist dat risico
meer willen vermijden dan de verwachte opbrengst rationeel aangeeft. Nu zal het zekerheids-equivalent
                                                  
1 Kosteneffictiviteit is hetzelfde als de kosten gedeeld door de opbrengst.
2 Deze methode gebruikt de opbrengst minus de kosten als utiliteit.
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lager uitvallen dan de verwachte waarde. Dit heet risico-aversie. In DATA kunnen deze zekerheids-
equivalenten worden ingevoerd op basis van risico-aversie of risico-preferentie. Het pakket DATA

vertaalt de (multiattribuut-)waarde van de opbrengst in dat geval eerst in zekerheids-equivalenten en
voert pas daarna het terugrollen van de beslisboom uit.

4.3.6 Eindgebruikers
Het pakket DATA biedt de mogelijkheid om een (beperkte) gebruikersomgeving te ontwikkelen voor
eindgebruikers van een specifieke beslisboom. De ontwikkelaar legt hierin de beslisboom vast en
bepaalt welke variabelen door de gebruiker mogen worden gewijzigd en welke analysemogelijkheden
ter beschikking worden gesteld. Deze gebruikersomgeving kan dan als een soort expertsysteem in een
praktijksituatie worden toegepast. Het is echter ook mogelijk om andere softwarepakketten te laten
communiceren met DATA en zo de beslisbomen voor eindgebruikers beschikbaar te maken. De
volgende paragraaf zal dit verder toelichten.

4.3.7 Communicatie met andere pakketten
Er zijn vier verschillende manieren waarop het pakket DATA met andere softwarepakketten kan
communiceren. De eenvoudigste manier is het gebruikmaken van het klembord. Met behulp van het
klembord kunnen afbeeldingen (beslisbomen en grafieken) vanuit DATA worden ingevoegd in een
tekstverwerker. Het klembord is ook geschikt om tabellen te vullen vanuit een rekenblad-applicatie. De
tweede manier gebruikt het tekstuele uittreksel van een beslisboom. Deze tekst kan met een gewone
tekstverwerker worden bewerkt en later in DATA weer worden omgezet naar een beslisboom.

De derde wijze van communicatie is DDE (Dynamic Data Exchange). Dit is een wijze van
communicatie binnen Windows waarbij veranderingen in het ene pakket direct worden doorgegeven
naar het andere. Met DDE kan bijvoorbeeld een connectie worden gemaakt tussen een cel in een
rekenblad en de netto opbrengst van een eindknoop in een beslisboom. De vierde mogelijkheid is het
toepassen van DATASCRIPT, een soort commandotaal waarmee DATA van buitenaf bestuurd kan
worden.

4.4 Beperkingen van beslisbomen
Beslisbomen blijken al met al een zeer bruikbaar instrument te vormen om beslisproblemen te
modelleren en te analyseren. Er kleven echter een aantal nadelen aan beslisbomen die ertoe hebben
geleid dat op verschillende momenten vanuit verschillende disciplines alternatieven voor beslisbomen
zijn ontwikkeld. Deze alternatieven grijpen ieder in op een andere tekortkoming van beslisbomen.

4.4.1 Perspectief
Een belangrijk handicap van beslisbomen is het perspectief dat wordt gebruikt. Een beslisboom wordt
opgesteld vanuit het perspectief van de beslisser: de beslissingen die hij neemt en de waarnemingen die
hij doet staan centraal. De volgorde van de knopen in de beslisboom komt overeen met de volgorde van
beslissen en waarnemen zoals het de beslisser staat te wachten. De verklaring voor het gebruik van dit
perspectief is evident: de beslisser stelt vaak zelf de beslisboom op en de boom komt goed overeen met
zijn denkpatroon.

Het perspectief van de beslisser is echter ongunstig voor het opstellen van een model van de
werkelijkheid. De getallen die bij de kansknopen in een beslisboom moeten worden ingevuld zijn niet
direct duidelijk. De beslisser moet de hem beschikbare kansen eerst voorbewerken met bijvoorbeeld de
regel van Bayes. Deze beschikbare getallen komen blijkbaar uit een ander model voort dan de
beslisboom, namelijk uit een model waarin de verschillende onzekere factoren uit de werkelijkheid zijn
opgenomen in een onderling verband. Dit model is vaak een statistisch model. Soms is dit onderliggend
model van onzekere factoren onduidelijk en worden daardoor ernstige fouten in de kansen van de
beslisboom niet onderkend.
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In veel gevallen is de hoeveelheid rekenwerk die moet worden uitgevoerd voordat de getallen in een
beslisboom kunnen worden ingevuld aanzienlijk. Nu is het wel zo dat programmatuur voor de analyse
van beslisbomen vaak beschikt over speciale voorzieningen om dit rekenwerk enigszins te
vereenvoudigen. Deze voorzieningen vereisen echter nogal mathematische kennis van de beslisser
omdat het onderliggend model van onzekere factoren als het ware ‘geprogrammeerd’ moet worden in
een reeks variabelen en formules.

Spelbomen
Het probleem van het verkeerde perspectief is aanleiding geweest voor tenminste twee alternatieven.
De eerste is het gebruik van een spelboom1 in plaats van een beslisboom. Het verschil tussen deze twee
bomen is vrij subtiel. Bij een spelboom wordt een beslisprobleem met onzekerheid opgevat als een
‘spel voor één persoon tegen de natuur’. Kansknopen zijn dan ‘zetten van de natuur’. Door nu de
natuur de eerste zet te geven in de spelboom, hoeven de kansen niet meer te worden omgerekend zoals
dat bij beslisbomen het geval is.  Spelbomen hebben echter het nadeel dat ze relatief moeilijk te
doorgronden en op te zetten zijn. In het geval dat de beslisser de zet van de natuur niet kent, worden in
spelbomen zogenaamde ‘informatiesets’ gebruikt. Dit zijn groepen van beslisknopen in de boom
waartussen de beslisser geen verschil kan maken. Deze informatiesets maken van een boom een
ingewikkelde structuur. Het voordeel van het verdwijnen van de voorbewerking van kansen wordt
teniet gedaan door de ondoorzichtigheid van de spelboom. Bovendien is het perspectief van een
spelboom niet wezenlijk anders dan dat van een beslisboom en het modelleren van onderliggende
onzekere factoren is dus ook bij spelbomen problematisch.

Influence Diagrammen
Het Influence Diagram is rond 1984 ontwikkeld als alternatief voor beslisbomen, juist om een ander
perspectief op het beslisprobleem te verkrijgen [Olmsted, 1984]. Het perspectief van het Influence
diagram is precies het model van de onzekere factoren. Influence Diagrammen vormen een goed
instrument om eerst een model van de onzekerheden op te stellen en daarna de beslismomenten aan het
model toe te voegen. Het volgend hoofdstuk zal uitgebreid ingaan op Influence Diagrammen.

4.4.2 Complexiteit en doublures
Beslisbomen kunnen nogal fors uitgroeien. Relatief eenvoudige problemen geven aanleiding tot grote
beslisbomen die al snel het overzicht doen verliezen. Stel dat de wildcatter uit ons voorbeeld kan
kiezen uit drie verschillende seismische testen. Deze testen onderscheiden zich door kwaliteit en prijs.
In tegenstelling tot het originele voorbeeld heeft ieder van deze drie testen maar twee uitslagen: gunstig
voor olie en ongunstig voor olie. Als de wildcatter wil nagaan of en in welke volgorde hij maximaal
twee van drie seismische testen moet uitvoeren alvorens tot de proefboring over te gaan, wordt
geconfronteerd met een beslisboom met 794 knopen! In de praktijk zullen lang niet alle willekeurige
combinaties van testuitslagen en beslissingen in de beslisboom worden opgenomen en zal dit probleem
kunnen worden gemodelleerd in een boom van 156 knopen. Ook dit getal is nog erg groot.

Het onderliggend model van onzekere factoren kan in principe minstens net zo complex zijn als de
beslisboom. In dit voorbeeld van een boom met 156 knopen zouden er 86 statistische verbanden zijn
die allemaal apart dienen te worden bepaald. Wanneer echter wordt aangenomen (en onderzocht) dat
de seismische tests elkaars uitslag en het resultaat van de proefboring niet beïnvloeden, kan worden
uitgegaan van niet meer dan 7 statistische variabelen. De berekeningen die in de beslisboom van 156
knopen worden uitgevoerd zullen in dat geval vaak hetzelfde zijn. Dit eentonig rekenwerk kan in
beslisboomprogrammatuur dan wel vaak met formules worden vereenvoudigd, maar ook het opstellen
van deze formules is monnikenwerk.

Het effect dat onderliggende verbanden tussen onzekere factoren eenvoudiger zijn dan de beslisboom
doet vermoeden, heeft geleid tot een uitbreiding van beslisbomen met samensmeltingen van takken (in

                                                  
1 Zie Using game trees for decision analysis [Shenoy, 1996] De spelboom komt uit de economische speltheorie en wordt daar een “spel met
onvolledige informatie voor één speler in uitgebreide vorm” genoemd, zie  [Peters, 1996].
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de literatuur coalescentie genoemd). In het geval van samensmeltende takken kan de berekening van
deze takken in één gang worden uitgevoerd, bovendien kan bij het weergeven van de beslisboom
worden volstaan met het weergeven van één van de samensmeltende takken. In programmatuur voor
beslisbomen (zoals DATA) kan dit samensmelten verder worden uitgebreid met takken waarin de
berekeningen soortgelijk zijn. Deze takken kunnen worden opgezet als klonen van elkaar. Bij het begin
van de tak worden dan specifieke parameters opgesteld die de berekening in de tak sturen. Iedere kloon
van de tak krijgt dan een eigen invulling van de parameters en dus een eigen berekening.

Markov Beslisnetwerk
Een alternatief voor beslisbomen dat deze discrepantie tussen de complexiteit van beslisbomen en de
relatieve eenvoud van het onderliggend model probeert te overbruggen is het Markov Beslisnetwerk
(zie paragraaf 6.3.2). In dit model wordt alleen de onderliggende structuur in een eenvoudig schema
weergegeven. De bijbehorende uitgebreide beslisboom wordt nooit expliciet gebruikt. Met behulp van
verschillende algoritmen kan de beste strategie worden bepaald, zonder de hele beslisboom te
realiseren. Het bovenstaand voorbeeld ziet er in een Markov Beslisnetwerk bijvoorbeeld zó uit:

test a

test b

test c

Olie in
bodem

Olie
gevonden

boren

Niet boren

Figuur 4.11: Een Markov Beslisnetwerk.
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5. Influence Diagrammen en Bayes Belief Netwerken

e onvrede met het ontbreken van een duidelijk onderliggend wereldmodel bij beslisbomen
heeft geleid tot het ontstaan van Influence Diagrammen die juist nadruk leggen op dit
model. De wetenschappelijke ontwikkelingen zijn op dit moment zo ver dat deze Influence

Diagrammen in de praktijk worden toegepast, maar er zijn nog veel onderzoekers actief omdat ook
aan Influence Diagrammen nog serieuze problemen kleven.

Bayes Belief Netwerken zijn te beschouwen als een bijzonder geval van Influence Diagrammen, maar
hebben meer met modelleren dan met beslissen te maken. De theorievorming vond voor beide netwerk-
typen gelijktijdig plaats en daarom worden ze hier naast elkaar behandeld.

Dit hoofdstuk begint in paragraaf 5.1 met een overzicht van de historische ontwikkelingen die geleid
hebben tot het ontstaan van Influence Diagrammen en Bayes Belief Netwerken. De volgende twee
paragrafen 5.2 en 5.3 zullen aan de hand van voorbeelden uiteenzetten hoe deze twee technieken in
principe functioneren. Paragraaf 5.4 besteedt aandacht aan grootschaligheid en paragraaf 5.5 aan het
opstellen van Bayes Belief Netwerken en Influence Diagrammen. In paragraaf 5.6 worden tenslotte in
het kort enkele beschikbare softwarepakketten behandeld.

5.1 Historische ontwikkeling
Influence diagrammen en Bayes Belief Netwerken hebben een vrij ingewikkelde ontstaansgeschiedenis.
Dit uit zich in het aantal en de veelzijdigheid van de namen die worden gebruikt voor hele verwante
begrippen:

• Influence Diagrammen
• Bayes Belief Netwerken
• Bayes Netwerken
• Belief Netwerken
• Causale Netwerken
• Causal Probability Netwerken
• Probability (of probabilistische) Netwerken
• Grafische (Belief) Modellen

In de historische ontwikkeling vallen grofweg vier stromingen te onderscheiden die vanuit heel
verschillende disciplines zijn gestart en elkaar pas aan het eind van de jaren tachtig ontmoetten1.

5.1.1 Eerste stroming: AI - Netwerk-representaties
Een belangrijk thema in de Kunstmatige Intelligentie (AI) is het ontwikkelen van methoden om kennis
te representeren op een formele en voor computers toegankelijke manier. Een belangrijke groep
methoden is gebaseerd op een eenvoudig grafisch schema: een netwerk van knopen (cirkels) en pijlen
die de knopen verbinden2. De knopen duiden in het algemeen op begrippen en de pijlen op verbanden
tussen de begrippen. Knopen en pijlen kunnen worden voorzien van franjes als teksten, kleur en
arceringen. Afhankelijk van het domein waarbinnen de kennis moest worden gerepresenteerd, varieert
de betekenis van de knopen en de pijlen in het netwerk. In de jaren zeventig is een heel arsenaal aan
netwerk-representaties ontstaan:

• Semantische netwerken (Wood, 1975)
• Constraint netwerken (Montanari, 1974)
• Inferentie netwerken (Duda, Hart en Nilson, 1974)

                                                  
1 Het historisch overzicht hier is voor een belangrijk deel ontleend aan het standaardboek van Judea Pearl uit 1988.
2 De algemene wiskundige naam voor dit soort schema’s is graaf  (meervoud: grafen).

D
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• Conceptuele afhankelijkheden (Schank, 1972)
• Conceptuele structuren (Sowa,1984)
• Afhankelijkheids-grafen (Pearl, 1985)

Dit soort schema’s zijn in het algemeen zeer makkelijk te doorzien voor mensen en daardoor ook
eenvoudig op te stellen. Eén vorm van netwerken was het soort waarmee causale verbanden tussen
verschijnselen werden weergegeven. Deze afhankelijkheids-grafen werden halverwege de jaren tachtig
ontwikkeld door onder anderen Judea Pearl. Ze stonden aan de wieg van Bayes Belief Netwerken.

Het gebruik van netwerken als schematechniek was echter ook in andere disciplines niet onbekend, de
volgende twee stromingen zijn dan ook allebei gebaseerd op netwerk-representaties.

5.1.2 Tweede stroming: Besliskunde
De tweede stroming die heeft geleid tot het huidig concept van Influence Diagrammen en Bayes Belief
Netwerken, was de ontwikkeling door Ronald Howard en James Matheson1 in 1976 van een
schematechniek, bedoeld voor het overzichtelijk in kaart brengen van de invloeden die bij een
beslissing van belang zijn. Deze schematechniek was als een alternatief gedacht voor het gebruik van
beslisbomen bij het weergeven van een beslisprobleem. Beslisbomen bleken immers niet geschikt om
het onderliggend wereldmodel van het beslisprobleem weer te geven. De schematechniek van Howard
en Matheson heet Influence Diagram en is een netwerk-representatie waarin de knopen staan voor
factoren en beslissingen en de pijlen voor de invloed die factoren en beslissingen op elkaar hebben. Het
Influence Diagram heeft net als een beslisboom, drie soorten knopen: kansknopen, beslisknopen en een
terminale knoop die hier waardeknoop heet.

In 1980 stelden de twee ontwerpers een methode voor om Influence Diagrammen in een gelijkwaardige
beslisboom om te zetten en daarna op te lossen (een methode die bijvoorbeeld door het softwarepakket
DATA nog steeds wordt toegepast). Een nadeel van deze methode was dat de resulterende beslisboom
onhandelbaar groot kon worden en bovendien dat niet alle beslisproblemen die met beslisbomen
konden worden aangepakt ook met Influence Diagrammen konden worden weergegeven. Met name
asymmetrische beslisproblemen waren niet in Influence Diagrammen te vatten.

Pas met het uitkomen van het proefschrift van Scott Olmsted2 in 1984 kwam een algoritme
beschikbaar waarmee Influence Diagrammen zonder conversie automatisch konden worden opgelost.
Dit algoritme is in 1986 door Ross Shachter3 in een verder verfijnde vorm gepubliceerd in het
tijdschrift Operations Research. Olmsted behandelt in zijn proefschrift overigens ook een methode om
asymmetrische beslisproblemen met Influence Diagrammen te modelleren.

Vanuit deze stroming gezien zijn Bayes Belief Netwerken niets anders dan Influence Diagrammen met
daarin alleen kansknopen. De algoritmen die voor Influence Diagrammen zijn ontwikkeld zijn echter
fundamenteel anders van aard dan de algoritmen voor Bayes Belief Netwerken.

5.1.3 Derde stroming: Statistiek - Path Analysis
Een derde stroming is voortgekomen uit de hoek van de sociale wetenschappen en de statistiek. Sewell
Wright introduceerde al in 1921 een eerste versie van de methodiek van path analysis in een agrarisch
tijdschrift. Pas nadat deze methodiek in 1966 door O. Duncan werd geïntroduceerd in een sociologisch
tijdschrift werd de techniek populair bij een groter publiek.

In zogenaamde path diagrams (ook causal graphs genoemd) wordt met pijlen aangegeven wat de
hypothetische oorzaak-effect relaties zijn tussen verschillende factoren die worden geobserveerd. Deze
‘causale relaties’ komen in feite neer op bepaalde lineaire verbanden tussen de variabelen (X is een
effect van Y als X = a + b.Y). De path diagrams worden dan ook alleen maar gebruikt om deze

                                                  
1 Ronald Howard en James Matheson werkten toen bij SRI International.
2 Howard en Matheson waren beide promotor van Olmsted bij Stanford University
3 Ook Ross Shachter werkte bij Stanford University
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lineaire verbanden vast te leggen. De echte analyse vindt plaats met behulp van lineaire regressie en
correlatie-analyse.

Het begrip causaliteit viel echter snel bij statistici in ongenade. Causaliteit bestond niet, het was niet
meetbaar. Het enige dat meetbaar was, is eventuele correlatie tussen variabelen. Hiermee verdween
eigenlijk ook het gebruik van path analysis1. De bekendheid van path analysis en de optische
overeenkomst tussen een path diagram en een Bayes Belief Netwerk heeft echter wel toe geleid dat
mensen snel geneigd zijn om ook bij Bayes Belief Netwerken de pijlen daarin als causale verbanden te
interpreteren. Er zijn wel interpretaties mogelijk van causaliteit in Bayes Belief Netwerken, maar
daarvoor moet het netwerk wel aan strikte eisen voldoen. Met name Judea Pearl heeft een aantal
belangrijke artikelen gepubliceerd over causaliteit in Bayes Belief Netwerken. In een recent artikel
poogt Pearl het begrip causaliteit weer een plaats in de statistiek terug te geven [Pearl, 1997].

5.1.4 Vierde stroming: AI - Onzekerheid
De laatste en uiteindelijk belangrijkste stroming komt voort uit de Kunstmatige Intelligentie en met
name uit het modelleren van onzekerheid. In paragraaf 3.3 is reeds een overzicht gegeven van de
verschillende technieken voor het modelleren van onzekerheid. Met name de onvrede met het systeem
van certainty factors en de Idiot Bayes Approach heeft ertoe geleid dat vanuit verschillende hoeken is
gepoogd om een raamwerk voor onzekerheid te ontwikkelen dat

• een degelijk en consistent model voor onzekerheid biedt;
• domeinkennis op een intuïtief inzichtelijke manier representeert (als een netwerk);
• mogelijkheden biedt om veranderingen in de onzekerheid van één factor snel en op een natuurlijke

manier door te voeren naar andere factoren.

Dit raamwerk ontstond uiteindelijk in de tweede helft van de tachtiger jaren door samenvoeging van
verschillende theorieën uit de kansrekening met de wiskundige leer van netwerken (graaftheorie). Er
werd namelijk een bewijs gevonden dat bepaalde eigenschappen van netwerken kunnen worden
gerelateerd aan begrippen uit de kanstheorie wanneer de netwerken tenminste op de juiste manier
worden geïnterpreteerd. Dit verband betekent dat de intuïtieve manier waarop de netwerken kunnen
worden bekeken, namelijk als lokale verbanden tussen individuele factoren, is te koppelen aan een
onderliggende gezamenlijke kansmodel van de factoren. Deze versmelting van een netwerk-
representatie met een kansmodel wordt Bayes Belief Netwerk genoemd [Pearl, 1988].

Ongeveer parallel aan deze belangrijke vondst werd een aantal algoritmen ontwikkeld waarmee de
invloed van een gevonden bewijs voor één factor op de onzekerheid van andere factoren snel kan
worden doorgerekend (onder andere door Spiegelhalter en Lauritzen in 1988). Met behulp van deze
algoritmen kan een Bayes Belief Netwerk effectief worden ingezet als een expertsysteem2.

5.1.5 Terminologie in dit rapport
Tegenwoordig wordt de term “Influence Diagram” alleen gebruikt voor netwerken waarin ook
beslismomenten zijn opgenomen, de andere termen worden in de literatuur naast elkaar gebruikt voor
netwerken met alleen kansknopen. Voor de duidelijkheid zullen in dit rapport alleen de termen
“Influence Diagram (ID)” en “Bayes Belief Netwerk (BBN)” worden gebruikt.

                                                  
1 Huidige statistische technieken als Structural Equation Modeling (SEM) met LISREL vervangen path analysis volledig.
2 Het eerste voorbeeld van de toepassing van Bayes Belief Netwerken als een expertsysteem was het  MUNIN project. (MUscle and Nerve
Inference Network) Dit project wordt in het artikel van Spiegelhalter en Lauritzen [1988] beschreven.
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5.2 Bayes Belief Netwerken
Omdat Influence Diagrammen zijn op te vatten als uitgebreide Bayes Belief Netwerken, beginnen we
eerst met een inleiding op deze Bayes Belief Netwerken. Er zijn in de literatuur verschillende goede
inleidende artikelen beschikbaar en er zijn ook diverse handboeken over dit onderwerp waarin de
precieze wiskundige werking van Bayes Belief Netwerken wordt uitgelegd. In dit rapport wordt een
niet-technische gegeven, gebaseerd op een eenvoudig, vaak aangehaald medisch voorbeeld1. Het oil
wildcatter-voorbeeld is namelijk niet zo geschikt om het principe van Bayes Belief Netwerken uit te
leggen. In paragraaf 5.3 zal de wildcatter echter terugkeren bij de behandeling van Influence
Diagrammen.

5.2.1 Het Azië voorbeeld
Gegeven is het volgend stukje (vereenvoudigde) medische domeinkennis:

Een kortademige patiënt die onlangs in Thailand is geweest, verschijnt in een longkliniek. Zijn
rookgedrag en een röntgentest zijn nog niet bekend. De behandelend arts wil nu graag weten wat de
kans is op ieder van de mogelijke aandoeningen. Bovendien wil hij weten hoe de kans op longkanker
verandert als hij uit een andere test kan concluderen dat tuberculose is uitgesloten. Ook wil hij weten
of het kennen van de rookgeschiedenis of het  kennen van de röntgentest de meeste informatie levert
over de kans op kanker. Roken kan namelijk de dyspnoea verklaren omdat roken bronchitis kan
veroorzaken en bronchitis een reden kan zijn voor dyspnoea. Tenslotte wil hij weten welke factor het
meest van invloed is op de beslissing als alle informatie eenmaal aanwezig is.

Al dit soort vragen kunnen met behulp van een Bayes Belief Netwerk worden beantwoord. Om te
beginnen wordt de domeinkennis uit het kader in een netwerkschema weergegeven:

in Azie
geweest?

tuberculose longkanker bronchitis

roken

tbc of
longkanker

rontgen dyspnoea

Figuur 5.1: Bayes Belief Netwerk van het Azië-voorbeeld

                                                  
1 Hier wordt hetzelfde voorbeeld gebruikt als in  [Spiegelhalter en Lauritzen, 1988].

Dyspnoea (kortademigheid) kan het gevolg zijn van tuberculose, longkanker,
bronchitis, of van iets anders, maar kan ook meer dan één oorzaak tegelijk
hebben. Een recent bezoek aan Azië verhoogt de kans op tuberculose, terwijl
roken een risicofactor is voor zowel longkanker als bronchitis. De uitkomst van
een enkele röntgentest kan geen onderscheid maken tussen kanker en tuberculose
net zo min als de aan- of afwezigheid van dyspnoea dat kan.
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Iedere ovaal of knoop in dit netwerk is een factor van belang in het gegeven voorbeelddomein. De
pijlen in het netwerk geven de directe causale verbanden tussen deze factoren weer, zoals die uit de
tekst van het voorbeeld zijn af te leiden1. Iemand die de tekst niet heeft gelezen, kan het meeste van de
tekst uit dit schema reconstrueren.

Het schema vertelt echter meer dan de tekst op het eerste gezicht duidelijk maakt: als we eenmaal
weten dat iemand aan tbc leidt, is het irrelevant om te weten of deze persoon onlangs nog in Azië is
geweest. De enige verbinding van Azië met de andere factoren verloopt via tbc. Deze extra informatie
is af te leiden uit de belangrijkste veronderstelling van Bayes Belief Netwerken:

Een factor is bekend zodra alle directe oorzaken ervan bekend zijn.

De directe oorzaken schermen een factor als het ware af voor de overige factoren. Maar de pijlen in
een Bayes Belief Netwerk bevatten nog veel meer informatie. Als twee factoren een
gemeenschappelijke directe oorzaak hebben, maar verder geen (indirecte) invloed op elkaar uitoefenen,
dan worden deze factoren bij het verkrijgen van kennis over die directe oorzaak irrelevant voor elkaar.
Als de arts eenmaal weet dat de patiënt tbc of longkanker heeft, dan is nieuwe kennis over dyspnoea
irrelevant voor de zekerheid op het optreden van een positieve röntgentest.

tbc of
longkanker

rontgen dyspnoea

Figuur 5.2: Een deel van Azië-voorbeeld dat de irrelevantie
van twee factoren illustreert, wanneer de factor van de
gearceerde knoop bekend is.

Zo geldt ook dat als er nog geen kennis is over een factor en alle (in)directe gevolgen daarvan, dat dan
de directe oorzaken van die factor irrelevant voor elkaar zijn, mits deze geen andere indirecte  invloed
op elkaar hebben. Als we bijvoorbeeld alleen weten dat de patiënt rookt, maar niet of hij kortademig is,
zegt kennis over een bronchitis niets over de kans op longkanker of tbc. Pas als we ook weten dat de
patiënt kortademig is, levert kennis over bronchitis ook kennis over de kans op longkanker en tbc op.

longkanker bronchitis

roken

tbc of
longkanker

dyspnoea

Figuur 5.3: Een ander deel van Azië-voorbeeld dat de
irrelevantie van factoren illustreert.

Het afleiden van informatie uit de pijlen is gebaseerd op het scheidingscriterium dat in de literatuur d-
separatie wordt genoemd. Thomas Verma heeft in [1986] aangetoond dat als twee factoren volgens dit
criterium gescheiden zijn, dat dan deze factoren in het onderliggend kansmodel ook irrelevant zijn

                                                  
1 De overige oorzaken van dyspnoea worden niet expliciet in het netwerk weergegeven.
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voor elkaar. Het omgekeerde is niet altijd het geval. Dit is dan ook één van de beperkingen van Bayes
Belief Netwerken: niet alle irrelevantie is altijd uit de pijlen van het netwerk af te lezen.

De pijlen in een Bayes Belief Netwerk mogen overigens nooit zo getrokken worden dat het mogelijk is
om langs de pijlen volgend, in een cirkel rond te gaan. Dit zou immers betekenen dat een factor
(in)direct een oorzaak van zichzelf is1.

5.2.2 Kansmodel
Het netwerkschema bevat tot nog toe alleen maar het kwalitatieve aspect van een Bayes Belief
Netwerk. De kracht van Bayes Belief Netwerken is echter met name gelegen in de koppeling van dit
kwalitatief deel met het onderliggend kwantitatief kansmodel. Dit kansmodel is in principe erg
eenvoudig. Een kansmodel of gezamenlijke kansverdeling, zoals het in de kanstheorie heet, kent aan
alle mogelijke combinaties van het voorkomen van de factoren een waarschijnlijkheidsfactor of kans
toe. Zo kan bijvoorbeeld de kans 0.05 zijn dat een patiënt kortademig is, naar Azië is geweest en rookt,
maar geen tuberculose, kanker of bronchitis heeft, en ook op de röntgenfoto niets te zien geeft. In ons
voorbeeld zijn er 8 factoren die allemaal wel of niet aanwezig kunnen zijn. Dit levert 2 tot de macht 8
ofwel 256 mogelijke combinaties op die allemaal een eigen kans toegekend krijgen. De som van al deze
kansen is precies 1 omdat we ervan uitgaan, dat in een gegeven geval altijd precies één van de
combinaties de werkelijke toestand beschrijft.

In feite kunnen op basis van alleen dit kansmodel alle vragen beantwoord worden die we ons aan het
begin van het voorbeeld stelden. Als we bijvoorbeeld willen weten wat het voorkomen van bronchitis
is, tellen we eenvoudig de kansen van alle combinaties op waarin de factor ‘bronchitis’ aanwezig is.
Om te weten wat de kans is op tuberculose bij een patiënt waarvan we weten dat hij kortademig is en
in Azië is geweest, tellen we de kansen op van alle combinaties waarbij de factoren ‘kortademigheid’
en ‘in Azië geweest’ aanwezig zijn en waarbij ook sprake is van tuberculose. Dit getal delen we door
de som van de kansen van de combinaties waarin ook weer de factoren ‘kortademigheid’ en ‘in Azië
geweest’ aanwezig zijn maar nemen wat betreft tuberculose alles mee.

Bij 256 mogelijke combinaties van factoren is deze handelwijze nog wel bruikbaar, maar als het aantal
factoren toeneemt of het aantal mogelijkheden per factor, neemt het aantal combinaties explosief toe en
is het niet meer haalbaar om dit soort optellingen uit te voeren. Het ontstaan van wat we nu de Idiot
Bayesian aanpak noemen, kwam voort uit dit probleem. Door met name te eisen dat bepaalde factoren
niet tegelijkertijd mochten voorkomen (zoals bij ons de drie ziektebeelden, tbc, kanker en bronchitis)
kon het kansmodel zo sterk vereenvoudigd worden dat het berekenen wel mogelijk was. Maar met deze
vereenvoudiging werd het kind met het badwater weggegooid: het kansmodel was onaanvaardbaar ver
vereenvoudigd.

Met Bayes Belief Netwerken is het gelukkig in de meeste gevallen wel mogelijk om de gevraagde
berekeningen uit te voeren, met behoud van het volledig kansmodel. Strikt genomen kan het
voorkomen dat de berekeningen in een netwerk te complex worden om uit te voeren2, maar in de
praktijk blijkt dat bij de meeste netwerken de complexiteit van de berekeningen binnen de perken blijft.

marginale kans Om het functioneren van Bayes Belief Netwerken enigszins te doorgronden is het nodig om een paar
sleutelbegrippen uit de kansrekening wat verder uit te werken. Het eerste begrip is de marginale kans.
De marginale kans is de ‘losse’ kans op een eigenschap zoals hierboven de kans op bronchitis. Het
wordt uit het kansmodel berekend door de som van de kansen op alle combinaties waarin de gevraagde
eigenschap aanwezig is, op te tellen.

De marginale kans kan ook voor meerdere eigenschappen tegelijk worden bepaald: tel hiervoor de
kansen op van alle combinaties waarin al deze eigenschappen voldoen.  In plaats van de marginale
kans op bijvoorbeeld bronchitis, wordt vaak gewoon gesproken van de kans op bronchitis. In formules
wordt deze marginale kans met Pr [ bronchitis ] aangegeven.
                                                  
1 In wiskundige termen heet dit dat de pijlen een gerichte acyclische graaf (Engels: DAG, directed acyclic graph) moeten vormen.
2 Het doorrekenen van een Bayes Belief Netwerk is NP-hard, wat een informatica-kreet voor ‘potentieel onberekenbaar’ is.
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voorwaardelijke
kans Een tweede sleutelbegrip is voorwaardelijke kans. Een voorwaardelijke kans is de kans op een

eigenschap, gegeven een bepaalde voorwaarde (Pr [ eigenschap | voorwaarde ] ). De kans bijvoorbeeld,
op tuberculose, gegeven dat de patiënt een positieve röntgentest heeft. Dit begrip is stilzwijgend al
geïntroduceerd in hoofdstuk 4 bij de regel van Bayes. Hierboven hebben we gezien hoe een
voorwaardelijke kans wordt uitgerekend op basis van het kansmodel: neem de som van de kansen op
alle gevallen waarin de voorwaarde geldt (‘positieve röntgentest’) en ook de gewenste eigenschap
(‘tuberculose’) en deel dit door de som van de kansen op alle gevallen waarin de voorwaarde geldt
zonder naar de eigenschap te kijken.

Met het begrip van marginale kans wordt het eenvoudiger. De kans op een eigenschap, gegeven een
voorwaarde, is de marginale kans op de eigenschap en voorwaarde samen, gedeeld door de marginale
kans op de voorwaarde:

Pr [ eigenschap |  voorwaarde ] = Pr [ eigenschap en voorwaarde] / Pr [ voorwaarde ]

In de belangrijke Bayesiaanse school van de wiskundige kanstheorie wordt gesteld dat iedere kans
altijd voorwaardelijk is. Men stelt een kansmodel namelijk altijd op in een bepaalde context. In ons
geval is het kansmodel opgesteld voor patiënten die een bepaalde longkliniek binnenkomen. In een
andere kliniek, of bij een ander specialisme (bijvoorbeeld cardiologie) zal de kansverdeling er heel
anders uit zien. Een zwaar hartpatiënt heeft een grote kans op kortademigheid, ook al heeft hij geen
tbc, bronchitis of longkanker. We moeten dus eigenlijk alle kansen hierboven lezen als kansen onder de
voorwaarde dat de patiënt bij de betreffende kliniek binnenkomt.

voorwaardelijke
onafhankelijkheid Het laatste sleutelbegrip is voorwaardelijke onafhankelijkheid. Dit is wat hier voorheen steeds

irrelevantie werd genoemd. Twee eigenschappen A en B zijn onafhankelijk van elkaar, gegeven een
voorwaarde, als de kans op de eigenschap A, gegeven de eigenschap B samen met de voorwaarde,
gelijk is aan de kans op eigenschap A, gegeven alléén de voorwaarde (en vice versa):

Pr [ eigenschap A | eigenschap B en voorwaarde] = Pr [ eigenschap A | voorwaarde]

Dit betekent dat, gegeven de voorwaarde, de eigenschappen irrelevant zijn voor elkaar. De voorwaarde
maakt als het ware de eigenschappen onderling irrelevant. Bij de theorie van Bayes Belief Netwerken
wordt hiervoor vaak een aparte notatie gebruikt:

I < eigenschap A | voorwaarde | eigenschap B>.

In het Azië-voorbeeld maakt de voorwaarde ‘tuberculose aanwezig’ de factoren ‘in Azië geweest’ en
‘positieve röntgentest’ onafhankelijk van elkaar. Als we eenmaal weten dat de patiënt tbc heeft, doet
het er niet meer toe of hij in Azië is geweest voor de kans op een positieve röntgentest. De gelijkenis
met d-separatie is niet toevallig. Als de knopen die bij een voorwaarde horen in een Bayes Belief
Netwerk de eigenschappen A en B volgens d-separatie scheiden, dan zijn volgens het bewijs van
Verma, eigenschappen A en B onafhankelijk van elkaar, gegeven de voorwaarde.

kettingregel Met deze sleutelbegrippen kan nu eindelijk de link gelegd worden tussen het kansmodel en het
kwalitatieve netwerk. De klassieke kansrekening kent namelijk de zogenaamde kettingregel van
voorwaardelijke kansen: Stel we hebben een viertal eigenschappen in een kansmodel die we even A,
B, C en D noemen. De kans op de eigenschappen samen is dan volgens de kettingregel gelijk aan het
product van de volgende voorwaardelijke kansen:

Pr [ A en B en C en D ] =  Pr [ A | B en C en D ] × Pr [ B | C en D ] × Pr [ C | D ] × Pr [ D ]

Dit is niet zo schokkend, ware het niet dat de voorwaardelijke kansen in deze formule kunnen worden
vereenvoudigd zodra er sprake is van voorwaardelijke onafhankelijkheid. Stel dat eigenschap D een
voorwaarde is die eigenschap A onafhankelijk maakt van zowel B als C, dan kan de eerste term in de
formule een stuk korter worden:
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Pr [ A en B en C en D ] =  Pr [ A | D ] × Pr [ B | C en D ] × Pr [ C | D ] × Pr [ D ]

Deze vereenvoudiging heeft grote gevolgen voor de complexiteit van het geheel: in plaats van dat voor
alle combinaties van waarden voor B, C en D de voorwaardelijke kans op A bekend moet zijn, hoeft
alleen voor de verschillende waarden van D onderzocht te worden wat de kans op A is. Dit betekent
dat het aantal getallen waarmee het hele kansmodel wordt beschreven, op deze manier kleiner is en dat
berekeningen met het kansmodel ook veel efficiënter kunnen plaatsvinden.

Een Bayes Belief Netwerk is in feite niets anders dan een grafische weergave van deze kettingregel.
Iedere factor in het kansmodel krijgt een eigen knoop en er loopt een pijl van factor A naar factor B als
factor A voorkomt als voorwaarde van factor B in de vereenvoudigde kettingnotatie.

Het eenvoudig voorbeeldje hierboven geeft dus aanleiding tot het volgend netwerk:

A
B

C

D

Figuur 5.4: Het Bayes Belief Netwerk behorende bij de kettingnotatie:
 Pr [ A en B en C en D ] =  Pr [ A | D ] × Pr [ B | C en D ] × Pr [ C | D ] × Pr [ D ].

Aan iedere knoop is dus een stukje van de kettingnotatie gekoppeld. Dit stukje is in feite een kleine
tabel van voorwaardelijke kansen. De tabel bij knoop A bevat de kansen op de waarden voor A,
gegeven alle verschillende waarden voor D. De tabel bij knoop B bevat de voorwaardelijke kansen op
de waarden van B, gegeven alle combinaties van waarden voor D en C.

De kettingregel kan in verschillende volgordes worden toegepast. We hoeven de volgorde A,B,C,D niet
per se aan te houden. Een andere volgorde leidt echter tot een andere vereenvoudiging van de
kettingnotatie en daarmee tot een ander netwerk. De volgorde:

Pr [ B en D en C en A ] =  Pr [ B | D en C en A ] × Pr [ D | C en A ] × Pr [ C | A ] × Pr [ A ]

leidt tot de volgende vereenvoudiging:

Pr [ B en D en C en A ] =  Pr [ B | D en C ] × Pr [ D | C en A] × Pr [ C | A ] × Pr [ A ]

en tot het volgende netwerk:

A

B

C

D

Figuur 5.5: Het Bayes Belief Netwerk behorende bij de kettingnotatie:
Pr [ B en D en C en A ] =  Pr [ B | D en C ] × Pr [ D | C en A] × Pr [ C | A ] × Pr [ A ]

Het blijkt dat er bij één kansmodel vele verschillende, maar equivalente, netwerken mogelijk zijn. Ieder
van deze netwerken biedt als het ware een andere visie op het kansmodel. Daarbij wordt steeds de
nadruk gelegd op andere onafhankelijkheden tussen factoren. Het tweede netwerkje laat bijvoorbeeld
veel onduidelijker zien dat factor D, zodra bekend, factor A onafhankelijk maakt van B en C.
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Sommige algoritmen voor het doorrekenen van Bayes Belief Netwerken maken handig gebruik van
deze eigenschap en lossen vraagstellingen op door een netwerk in een voor die vraagstelling geschikte
vorm om te zetten via een reeks van stappen. Iedere stap komt daarbij neer op het omdraaien van een
pijl in het netwerk. Dit omdraaien is eigenlijk het omdraaien van een voorwaardelijke kans en is dus in
feite precies het toepassen van de regel van Bayes zoals bij de beslisbomen in hoofdstuk 4.

5.2.3 Het opstellen van een Bayes Belief Netwerk
Er zijn twee tegengestelde manieren om een Bayes Belief Netwerk op te stellen: een kwantitatieve
manier via het onderliggend kansmodel en een kwalitatieve via domeinkennis. De eerste methode gaat
er vanuit dat er een volledig kansmodel beschikbaar is in de vorm van een grote tabel of als een
uitgewerkte wiskundige beschrijving. Dit is echter meestal niet het geval. In de praktijk wordt daarom
meestal eerst de andere weg gekozen. Op basis van domeinkennis worden de factoren benoemd en
wordt nagegaan welke factoren direct op elkaar van invloed zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een
direct causaal verband. Deze factoren en hun directe invloeden worden vervolgens in een
netwerkdiagram weergegeven. Dit is zo ook bij het Azië-voorbeeld gedaan. Hierna worden met behulp
van gegevens uit literatuur, onderzoek of met behulp van een expert, de tabellen met de
voorwaardelijke kansen bij de knopen opgesteld.

Nu is het gelukkig zo, dat als in het netwerk alleen alle directe verbanden worden weergegeven met
pijlen, er een geldig kansmodel ontstaat uit de tabellen met voorwaardelijke kansen in het netwerk. Er
ontstaat hiermee dus ook een geldig Bayes Belief Netwerk.

De vraag blijft natuurlijk of het onderliggend kansmodel ook een bevredigend model voor de
werkelijkheid is. Hiervoor moet het netwerk ook nog aan een andere eis voldoen. John Lemmer toont
aan dat als aan de Causale Markov Conditie1 is voldaan, het Bayes Belief Netwerk inderdaad het
gewenste gedrag vertoont [Lemmer, 1994].

5.2.4 Rekenen met Bayes Belief Netwerken
In deze paragraaf wordt behandeld hoe vraagstellingen kunnen worden beantwoord met een gegeven
Bayes Belief Netwerk. In de afgelopen tien jaar zijn er verschillende manieren van rekenen ontwikkeld
die allemaal voor bepaalde typen netwerken geschikt zijn. Iedere methode stelt hierbij zijn eigen eisen
aan het netwerk.

Pearl Er zijn drie basisalgoritmen aan te wijzen die de bron vormen voor het latere onderzoek aan Bayes
Belief Netwerken. Het eerste basisalgoritme is het algoritme van Pearl [Pearl, 1988]. Dit algoritme
voert, in het kort gezegd, berekeningen in het netwerk uit door het sturen van boodschappen tussen
knopen. De boodschappen bevatten informatie over eventuele aanpassingen van de kansen in de
knopen. Iedere knoop stuurt daarbij één boodschap met de pijlen mee en één tegen de richting van de
pijlen in. Iedere knoop ontvangt zo langs iedere aangrenzende pijl één boodschap. De boodschappen
die bij een knoop aankomen worden tenslotte met elkaar gecombineerd om tot de definitieve kansen in
de knoop te komen. Het algoritme van Pearl vereist echter dat boodschappen niet kunnen gaan
‘rondzingen’ in het netwerk. Daarom mogen er in een netwerk geen lussen zitten, dat wil zeggen dat
het maar op één manier mogelijk mag zijn om langs de pijlen volgend vanuit één knoop naar een ander
te komen2.

Als aan deze eigenschap is voldaan, hoeven er per pijl maar twee boodschappen te worden
doorgerekend en verstuurd. Het aantal berekeningen blijft dus ruwweg beperkt tot twee maal het aantal
pijlen. Hoe minder pijlen er zijn, dus hoe meer onafhankelijkheid er tussen factoren bestaat, hoe sneller
het algoritme is.

                                                  
1 De Causale Markow Conditie eist dat voor elke factor in het opgestelde causale netwerk moet gelden dat als alle directe oorzaken  van de
knoop gegeven zijn,  de factor onafhankelijk is van alle andere factoren, behalve de directe oorzaken en gevolgen.
2 De graaf moet singly connected zijn, wat er op neerkomt dat de onderliggende ongerichte graaf acyclisch is.
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Een vraag wordt nu als volgt beantwoord: in eerste instantie zijn alle factoren onbekend. Met een
eerste ronde van het versturen van boodschappen wordt nagegaan wat de marginale kans is op de
waarden voor alle factoren. (Hiermee kunnen dus al een aantal vraagstellingen worden beantwoord).
Zodra er informatie beschikbaar komt over een factor (patiënt is in Azië geweest), wordt deze factor
“vastgeklemd” op deze waarde en wordt, beginnend bij deze knoop, een boodschappencyclus
doorgevoerd. Deze belief update resulteert in de voorwaardelijke kansen op de overige factoren,
gegeven het bekend geworden feit (dat de patiënt in Azië is geweest).

Vraagstellingen die gaan over verschillende factoren tegelijk kunnen worden beantwoord door tijdelijk
knopen aan het netwerk toe te voegen. Deze zogenaamde query-knopen bevatten geen voorwaardelijke
kansen, maar een logische rekenregel die de vraagstelling representeert. De query-knopen doen
gedeeltelijk mee in een boodschappencyclus en de uiteindelijke verdeling van de kansen in de query-
knoop levert het antwoord op de vraagstelling.

Lauritzen en
Spiegelhalter Zoals gezegd, werkt het algoritme van Pearl alleen bij bepaalde soorten Bayes Belief Netwerken.

Zodra er in een netwerk meerdere paden zijn te volgen tussen twee knopen, haakt dit algoritme af.
Lauritzen en Spiegelhalter stellen in hun beroemde artikel [1988] een algoritme voor dat ook voor dit
soort netwerken, in de meeste gevallen, functioneert. Dit algoritme gebruikt, net als het algoritme van
Pearl, boodschappen tussen knopen om de kansen te bepalen. Deze boodschappen worden echter
verstuurd in een ander soort netwerk, namelijk in een join tree1.

De knopen in de join tree bestaan ieder uit groepen factoren die zeer sterk met elkaar verbonden zijn in
het originele netwerk. Factoren die een ‘kliek’ vormen (clique in wiskunde-termen) komen samen in
een knoop van de join tree. Een factor kan (en zal vaak) in meerdere groepen tegelijk voorkomen. De
verbindingen tussen de knopen in een join tree hebben te maken met de overlap tussen de cliques in de
knopen.

Het kansmodel van alle factoren samen kan eenvoudig uitgedrukt worden in de kansmodellen van de
factoren in de knopen van de join tree. En omgekeerd, kan de kansverdeling van één losse factor
eenvoudig worden bepaald uit het kansmodel in een clique waartoe de factor behoort. Als de join tree
eenmaal is aangemaakt, kan met behulp van boodschappen de kansverdeling in ieder van de cliques
worden bepaald.

Het algoritme van Lauritzen en Spiegelhalter loopt alleen vast zodra het Bayes Belief Netwerk te
compact wordt. Als de knopen in het netwerk erg verbonden zijn onder elkaar, worden de cliques van
factoren in de join tree veel te groot en ontstaan massale berekeningen tijdens het versturen van
boodschappen. Gelukkig blijken netwerken in de praktijk niet zo compact te zijn en werkt dit algoritme
meestal goed.

Het beantwoorden van vraagstellingen verloopt bij dit algoritme hetzelfde als bij Pearl. Het omzetten
van een Bayes Belief Netwerk naar de join tree hoeft maar één keer te gebeuren, dit wordt compileren
genoemd, daarna kunnen de vraagstellingen met de join tree worden opgelost.

Olmsted-Shachter Het derde basisalgoritme voor het doorrekenen van een Bayes Belief Netwerk, wordt vooral op
Influence Diagrammen toegepast. Het is ontwikkeld door Scott Olmsted [1984], maar is vooral door
Ross Shachter bekend geworden en het wordt meestal aangehaald als het Shachter-algortime. Dit
algoritme is al kort genoemd aan het eind van paragraaf 5.2.2. Het bestaat uit het herhaald omzetten
van een Bayes Belief Netwerk in een ander netwerk, net zolang totdat het netwerk de juiste vorm heeft
om de vraag te beantwoorden.

Er worden in principe twee soorten transformaties gebruikt. De eerste soort transformatie is het
verwijderen van overbodige knopen2. Een knoop is overbodig voor de vraagstelling als er geen pijlen
uit de knoop vertrekken en de factor in de knoop geen rol speelt in de vraagstelling. De tweede soort

                                                  
1 Andere veel gebruikte benamingen zijn junction tree, clique tree en acyclic hypergraph.
2 Overbodige knopen worden in de literatuur barren nodes ofwel dorre knoppen genoemd, die net als bij rozen verwijderd moeten worden.
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transformatie bestaat uit het omkeren van een pijl. Dit omkeren van een pijl komt neer op het
toepassen van de regel van Bayes, maar tegelijk met het omkeren van een pijl worden extra pijlen in
het netwerk geïntroduceerd. Het volgend voorbeeld laat dit zien:

A

B C

A

B C

Figuur 5.6: Het omdraaien van een pijl in een Bayes Belief Netwerk.

Het omkeren van de pijl tussen B en C heeft tot gevolg dat er een extra pijl van A naar C moet worden
toegevoegd. De kettingregel voor voorwaardelijke kansen kan dit eenvoudig laten zien. Het linker
netwerk hoort bij de kettingnotatie voor de volgorde C, B, A:

Pr [ C en B en A ] = Pr [ C | B ] × Pr [ B | A ]

In de eerste term is A weggevallen omdat volgens het netwerk geldt dat C en A onfhankelijk zijn,
gegeven B. Het omkeren van de pijl houdt eigenlijk in dat de volgorde bij de kettingregel wordt
gewijzigd van C,B,A in B,C,A:

Pr [ B en C en A ] = Pr [ B | C en A ] × Pr [ C | A ]

De voorwaardelijke onafhankelijkheid die in het vorige netwerk zichtbaar was, kan hier niet meer
worden gebruikt om de kettingnotatie te vereenvoudigen, dus er loopt een pijl van zowel C als A naar
B. Bovendien is C nu in de tweede term terecht gekomen en dit levert de extra pijl op van A naar C.

Als het omkeren van pijlen leidt tot extra pijlen in het netwerk, wat is dan het nut hiervan? Uit het
voorbeeld blijkt dat de knoop B in het rechter netwerk alleen nog maar inkomende pijlen heeft.
Wanneer de vraagstelling die met dit netwerk moest worden opgelost, alleen knoop A en C betreft, is B
hiermee dus een overbodige knoop geworden en kan verwijderd worden. Het omkeren van pijlen is dus
bedoeld om knopen overbodig te maken.

Het algoritme van Olmsted en Shachter bestaat uit het afwisselend omkeren van pijlen en het
verwijderen van overbodige knopen, net zolang tot het antwoord op de vraagstelling direct afgelezen
kan worden uit het netwerk. Het blijkt altijd mogelijk te zijn om de goede volgorde van transformaties
te vinden, alhoewel het een punt van onderzoek is om na te gaan wat de meest efficiënte volgorde is.
Het grote nadeel van dit algoritme is namelijk dat met het omkeren van de pijlen, sommige knopen met
steeds meer inkomende pijlen worden verbonden. Hoe groter het aantal inkomende pijlen, hoe groter de
tabel met voorwaardelijke kansen in de knoop wordt. Bij een ongelukkig gekozen volgorde kan deze
tabel onhandelbaar groot worden.

De drie algoritmen die hier zijn gepresenteerd zijn alledrie rond 1986 ontstaan. Ze vormen de basis
voor het huidig onderzoek naar Bayes Belief Netwerken. Er kleven echter aan elk van deze algoritmen
bezwaren rond de complexiteit. In paragraaf 5.4 zal hierop verder worden ingegaan, waarbij
aangehaald zal worden wat sinds 1990 aan onderzoek op het gebied van complexiteit en efficiëntie is
gedaan. Eerst zal echter worden ingegaan op het Influence Diagram.
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5.3 Influence Diagrammen
Influence Diagrammen zijn eigenlijk ouder dan Bayes Belief Netwerken. In de literatuur rond de jaren
1990 worden Influence diagrammen nog wel eens verward met Bayes Belief Netwerken en eigenlijk is
dat niet zo gek. Een Influence Diagram zonder beslismomenten en waardeknopen is immers niet te
onderscheiden van een Bayes Belief Netwerk.

Het model van Influence Diagrammen is ontwikkeld als alternatief voor beslisbomen. In eerste
instantie was het model alleen bedoeld als schematechniek, waarbij de traditionele beslisboom als
rekenmethode nodig bleef. Al relatief snel werden er echter verschillende algoritmen ontwikkeld om
Influence Diagrammen op te lossen. De term ‘oplossen’ wordt hier gebruikt, omdat het oorspronkelijk
doel van Influence Diagrammen het bepalen van een optimale beslisstrategie is. Tegenwoordig is het
gebruik van Influence Diagrammen wat ruimer en worden ze ook gebruikt om andere vraagstellingen
te beantwoorden.

5.3.1 De oil wildcatter revisited
Aan de hand van het inmiddels bekende voorbeeld van de wildcatter is het eenvoudiger om uit te
leggen wat Influence Diagrammen zijn en hoe ze worden gebruikt. Zoals al enkele malen is gezegd,
worden Bayes Belief Netwerken omvat door Influence Diagrammen. Daarom starten we hier vanuit
een klein Bayes Belief Netwerk dat de onzekere factoren in het wildcatter-voorbeeld bevat:

uitslag
seismische

test

structuur
in de

bodem

olie
aanwezig

Figuur 5.7:  Stap 1 van het Influence Diagram voor de oil wildcatter: Kansknopen

Er zijn drie onzekere factoren in het voorbeeld: de hoeveelheid olie in de bodem, de structuur van de
bodem en de uitslag van de seismische test die (eventueel) wordt uitgevoerd. In het klein Bayes Belief
Netwerk hierboven zijn deze drie factoren weergegeven met drie ovalen of knopen. Knopen die
onzekere factoren uitbeelden worden in Influence Diagrammen kansknopen genoemd. De pijlen geven
de directe verbanden tussen de onzekere factoren weer. De rechter pijl duidt hier overigens op een
causaliteit: de structuur van de bodem veroorzaakt een bepaalde uitslag van de test. De linker pijl is
echter niet causaal: de aanwezige olie is geen oorzaak van de structuur en ook omgekeerd is de
structuur van de bodem geen oorzaak voor de aanwezigheid van olie. De pijl duidt dus hoogstens op
een correlatie tussen de factoren. Om daadwerkelijk een causaal netwerk op te stellen, zouden allerlei
verborgen factoren moeten worden opgenomen, zoals de geologische geschiedenis, die oorzaak zijn
van zowel de aanwezigheid van olie als van de structuur in de bodem.

beslisknoop Als eerste uitbreiding op het Bayes Belief Netwerk voegen we de beslismomenten toe. Dit zijn er twee:
beslissen om te testen en beslissen om te boren.
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testenboren



pag. 50

Figuur 5.8:  Stap 2 van het Influence Diagram voor de oil wildcatter: Beslisknopen

Beslismomenten worden in Influence Diagrammen aangegeven met rechthoekige knopen. Dit worden
beslisknopen genoemd, net als bij beslisbomen. Een belisknoop bevat alleen een lijstje van de
mogelijke beslissingen. In dit geval dus wel of niet boren en wel of niet testen. De knopen met de
onzekere factoren worden kansknopen genoemd. Er komen dus verschillende soorten knopen in een
Influence Diagram voor.

pijlen Ook de pijlen in een Influence Diagram krijgen, met de introductie van beslisknopen, verschillende
betekenissen. Deze verschillen worden echter niet grafisch in de figuur aangegeven, maar moeten
worden afgeleid van de knopen waartussen de pijlen zijn getrokken. Een pijl die binnenkomt bij een
kansknoop heet een kanspijl. Een kanspijl geeft aan dat de kansverdeling in de knoop afhankelijk is
van de knoop die door de pijl wordt verbonden. Een pijl die binnenkomt bij een beslisknoop wordt
informatiepijl genoemd omdat de pijl aangeeft dat de beslisser kennis heeft van de waarde in de knoop
die ermee wordt verbonden.

Een kanspijl kan twee kansknopen verbinden of een beslisknoop met een kansknoop (van testen naar
uitslag seismische test). Een informatiepijl kan twee beslisknopen verbinden  of een kansknoop met
een beslisknoop (van uitslag seismische test  naar boren). Beslisknopen die opeenvolgende
beslismomenten weergeven moeten verbonden zijn met alle voorafgaande beslismomenten door
informatiepijlen. Ook alle bronnen van informatie voor eerdere beslissingen moeten met deze
beslisknoop worden verbonden. Er wordt namelijk van uitgegaan dat een beslisser al zijn vorige
beslissingen herinnert en meeneemt in zijn beslissingen. Deze informatiepijlen worden daarom ook wel
niet-vergeetpijlen (no forgetting arcs) genoemd.

Met het introduceren van de pijl tussen de beslisknoop testen en de kansknoop uitslag seismische test
stuiten we op een probleem: wat is de testuitslag als we besluiten niet te testen? Hiervoor zijn twee
oplossingen mogelijk: De eerste oplossing is het introduceren van een fictieve testuitslag ‘n.v.t.’ die
kans 1 heeft als de knoop testen de waarde ‘nee’ heeft. Dit komt echter nogal kunstmatig over. De
tweede oplossing zal zo dadelijk bij het doorrekenen van het Influence Diagram worden besproken. We
laten deze pijl daarom vooralsnog weg.

determinisme Influence Diagrammen kennen naast kansknopen, die onzekerheid modelleren, ook determinstische
knopen. Een deterministische knoop representeert een factor waarvan de waarde een vaste functie is
van een of meer andere factoren. In het voorbeeld van de oil wildcatter blijkt de uitslag van de
seismische test eigenlijk niet onzeker te zijn: als de structuur van de bodem bekend is, staat de uitslag
van de test vast. Een deterministische knoop wordt aangegeven met een dubbel omlijnde ovaal:
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testenboren

uitslag
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Figuur 5.9:  Stap 3 van het Influence Diagram voor de oil wildcatter: Deterministische knoop.

waardeknoop Het laatste type knoop dat nog moeten toegevoegd moet worden is de waardeknoop. Deze
waardeknoop representeert het criterium op basis waarvan de optimale strategie wordt bepaald. Een
Influence Diagram mag maar één waardeknoop bevatten. Alle factoren en beslissingen die invloed
hebben op dit criterium moeten worden verbonden met de waardeknoop. In dit geval zijn dat de
kansknoop olie aanwezig en de beide beslisknopen. De kansknoop bepaalt de opbrengst en de
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beslisknopen bepalen de kosten.  De waardeknoop bevat een tabel waarin voor alle combinaties van de
binnenkomende pijlen aangegeven staat wat de waarde (bijvoorbeeld de netto opbrengst) van die
combinatie is. Een waardeknoop kan, net zoals de eindknopen van een beslisboom, ook utiliteiten of
zekerheids-equivalenten bevatten. In het Influence Diagram wordt een waardeknoop aangegeven met
een achthoek (‘stopbord’) of met een rechtopstaande ruit.
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Figuur 5.10:  Stap 4 van het Influence Diagram voor de oil wildcatter: Waardeknoop.

De inhoud van een waardeknoop is een tabel die voor alle combinaties van inkomende pijlen een
waarde geeft, net zoals bij de eindknopen van een beslisboom:

Tabel 4: Tabel bij de waardeknoop in het Influence
Diagram voor de oil wildcatter

testen boren olie waarde
ja ja dry -80.000
ja ja wet 40.000
ja ja soaking 190.000
ja nee dry -10.000
ja nee wet -10.000
ja nee soaking -10.000
nee ja dry -70.000
nee ja wet 50.000
nee ja soaking 200.000
nee nee dry 0
nee nee wet 0
nee nee soaking 0

5.3.2 Het oplossen van een Influence Diagram
Alhoewel er onlangs een aantal nieuwe algoritmen zijn ontstaan om Influence Diagrammen op te
lossen1, besteden we hier alleen aandacht aan twee vroege basisalgoritmen:  het omzetten naar een
beslisboom en het algoritme van Olmsted en Shachter. Een stuk van dit algoritme is al behandeld in
paragraaf 5.2.4 en bestaat uit het verwijderen van overbodige (kans-)knopen en het omdraaien van
pijlen.

Omzetting naar een beslisboom
Het eerste ‘algoritme’ voor het oplossen van een Influence Diagram bestaat uit het omzetten van het
Influence Diagram in een beslisboom. Na de omzetting wordt de beslisboom op de gebruikelijke wijze
teruggerold. De omzetting naar een beslisboom is niet zo ingewikkeld. De eerste beslisknoop, dat wil

                                                  
1 In [Jensen, Jensen en Dittmer, 1994] wordt bijvoorbeeld een algoritme beschreven dat een Influence Diagram in een join tree omzet.
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zeggen de beslisknoop waar geen andere beslisknopen aan vooraf gaan, is het startpunt van de
omzetting. In ons geval is dat de knoop testen. Heeft deze beslisknoop geen inkomende
informatiepijlen (zoals in dit geval), dan wordt deze beslisknoop ook de beginknoop van de
beslisboom. De verschillende beslismogelijkheden worden als takken aan de knoop getekend.

Vervolgens komt de tweede beslisknoop aan de beurt. Deze beslisknoop heeft naast de eerste
beslisknoop ook de knoop uitslag seismische test als informatiebron. Deze informatiebron wordt nu
als kansknoop aan ieder van de takken van de boom toegevoegd. elke kansknoop krijgt drie takken
voor de drie uitslagen van de test. Aan iedere tak van deze kansknopen wordt een beslisknoop voor
boren toegevoegd. Deze beslisknopen krijgen ieder weer twee takken voor het al dan niet boren. Als
laatste stap wordt de kansknoop olie aanwezig omgezet in een reeks kansknopen aan het eind van de
boom die ieder voorzien zijn van drie takken met een terminale knoop. Deze terminale knopen komen
overeen met de waardeknoop. De hele beslisboom ziet er na omzetting zó uit:
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Figuur 5.11: De beslisboom die voorkomt uit het Influence Diagram voor de oil wildcatter

Het valt meteen op dat deze boom erg symmetrisch is. De takken bij iedere knoop zijn steeds exacte
kopieën van elkaar. Dit levert een enigszins onrealistische beslisboom op. Met name de bovenste helft
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van de boom is onnodig ver uitgebreid en ook het steeds uitsplitsen van de terminale knopen bij niet
boren is onzinnig. Het algemene algoritme voor het omzetten van een Influence Diagram kan deze
extra kennis echter niet uit het Influence Diagram aflezen.

Na de omzetting van de structuur moeten de numerieke waarden worden ingevuld. Omdat dit proces
erg voorspelbaar verloopt en bovendien erg lijkt op wat er in het volgende algoritme gebeurt, wordt dit
hier niet verder uitgewerkt. Na het invullen van deze getallen, wordt de boom op standaardwijze
opgelost.

Het algoritme van Olmsted en Shachter
Het oplossen van een Influence Diagram met dit algoritme komt neer op het één voor één verwijderen
van knopen totdat alleen de waardeknoop overblijft. Er zijn hierbij twee soorten van verwijderen: het
wegstrepen van overbodig geworden knopen en het ‘absorberen’ van een knoop door de waardeknoop.
Bij het absorberen van beslisknopen wordt bepaald (en vastgelegd), wat de optimale beslissing is in die
knoop, voor iedere combinatie van beschikbare informatie. Voordat knopen geabsorbeerd kunnen
worden, moeten de pijlen van en naar die knoop in de goede richting staan. Hiervoor is het dus soms
nodig dat pijlen worden omgedraaid, en daarmee eventueel extra pijlen worden toegevoegd. Als ook de
laatste knoop is geabsorbeerd, bevat de waardeknoop uiteindelijk de verwachte opbrengst van de
optimale strategie.

Als voorbeeld wordt nu kort behandeld hoe het Influence Diagram van de wildcatter opgelost wordt
met het algoritme van Olmsted en Shachter. Het oplossen van een Influence Diagram begint met het
toevoegen van eventueel ontbrekende niet-vergeetpijlen. In dit voorbeeld zijn alle pijlen aanwezig,
maar in het algemeen worden ze vaak weggelaten om de tekening niet al te onduidelijk te maken. De
tweede stap is het verwijderen van overbodige knopen. Dit zijn bij Influence Diagrammen (met een
waardeknoop) alle kansknopen of deterministische knopen met alleen inkomende pijlen. Het netwerk
bevat in ons geval nog geen overbodige knopen.

Vervolgens wordt onderzocht of er een knoop kandidaat is om geabsorbeerd te worden in de
waardeknoop. Een mogelijke kandidaat is de kansknoop olie aanwezig. Een kansknoop kan pas
geabsorbeerd worden als er alleen een uitgaande pijl naar de waardeknoop is. Er is echter ook een pijl
van olie aanwezig  naar structuur in de bodem. Deze pijl kan eenvoudig worden omgedraaid. Omdat
de beide knopen geen andere inkomende pijlen hebben, wordt er in dit geval geen extra pijl
geïntroduceerd. Het omdraaien van deze pijl is exact het toepassen van de regel van Bayes zoals we
dat gedaan hebben bij het bepalen van de kansen in de beslisboom in tabel 3 van paragraaf 4.1. Na het
omdraaien ziet het diagram er als volgt uit:
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Figuur 5.12: Stap 1 bij het oplossen van het Influence Diagram: het
omdraaien van de pijl tussen de gearceerde knopen.

De knoop olie aanwezig  kan nu worden geabsorbeerd. Bij de absorptie van een kansknoop worden de
aanwezige waarden omgezet in verwachte waarden. Er wordt immers niet meer uitgegaan van de
aanwezigheid van olie, maar van de aanwezigheid van structuur. Na absorptie zien het netwerk en de
tabel van de waardeknoop er zó uit:
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Figuur 5.13: Stap 2 bij het oplossen van het Influence Diagram: absorptie
van de knoop “olie aanwezig”

Tabel 5: Tabel bij de waardeknoop in het Influence
Diagram voor de oil wildcatter na absorptie van de
knoop “olie aanwezig”.

testen boren structuur waarde
ja ja none -40.488
ja ja open 22.857
ja ja closed 77.590
ja nee none -10.000
ja nee open -10.000
ja nee closed -10.000
nee ja none 20.000
nee ja open 20.000
nee ja closed 20.000
nee nee none 0
nee nee open 0
nee nee closed 0

Het uitrekenen van de waarden in deze tabel komt exact overeen met de eerste stap van het
terugvouwen van een beslisknoop: het bepalen van de verwachte opbrengst bij de meest rechtse
kansknopen. De getallen zijn dus hetzelfde als in de beslisboom van paragraaf 4.1.

De tweede kandidaat voor absorptie is de knoop structuur in de bodem. Hiervoor moet eerst de pijl
tussen structuur in de bodem en uitslag seismische test worden omgedraaid. Aangezien we de test als
honderd procent betrouwbaar hebben gesteld, door middel van de deterministische knoop, kunnen we
in dit bijzonder geval de twee knopen gewoon omdraaien in functie: de knoop uitslag seismische test
wordt een kansknoop en de knoop structuur in de bodem wordt deterministisch:

testenborenwaarde
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bodem

Figuur 5.14: Stap 3 bij het oplossen van het Influence Diagram: het
omdraaien van de pijl tussen de gearceerde knopen. De knoop
“structuur in de bodem” wordt deterministisch.
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Nu kan deze knoop eenvoudig worden verwijderd. De tabel bij de waardeknoop verandert dan
nauwelijks, alleen de kolom “structuur” heet voortaan “uitslag”. Het netwerk ziet er dus na deze
absorptie als volgt uit:

testenborenwaarde

uitslag
seismische

test

Figuur 5.15: Stap 4 bij het oplossen van het Influence Diagram: het
absorberen van de knoop “structuur in de bodem”.

Op dit moment komt de eerste beslisknoop in aanmerking om geabsorbeerd te worden. Een
voorwaarde voor absorptie van een beslisknoop is namelijk dat alle factoren die informatie leveren
voor deze beslisknoop, ook pijlen direct naar de waardeknoop hebben. Dat is nu het geval. De andere
voorwaarde, waaraan eveneens is voldaan, is dat er alleen maar een uitgaande pijl naar de
waardeknoop mag zijn.

Bij het absorberen van een beslisknoop wordt gekeken welke beslissing optimaal is voor deze
beslisknoop bij iedere mogelijke combinatie van waarden van de informatieve factoren. Dit kan
gebeuren door het inspecteren van de tabel bij de waardeknoop. We moeten dan wel de rijen en
kolommen wat comfortabeler ordenen:

Tabel 6a (links): Tabel  bij de waardeknoop in het Influence Diagram voor de oil wildcatter na
absorptie van de knoop “structuur in de bodem”.
Tabel 6b (rechtsboven): Optimale beslissingen voor de knoop “boren”.
Tabel 6c (rechtsonder):  Tabel in de waardeknoop na absorptie van de knoop “boren”.

testen uitslag boren waarde testen uitslag boren
ja none ja -40.488 ja none nee
ja none nee -10.000 ja open ja
ja open ja 22.857 ja closed ja
ja open nee -10.000 nee none ja
ja closed ja 77.590 nee open ja
ja closed nee -10.000 nee closed ja
nee none ja 20.000
nee none nee 0 testen uitslag waarde
nee open ja 20.000 ja none -10.000
nee open nee 0 ja open 22.857
nee closed ja 20.000 ja closed 77.590
nee closed nee 0 nee none 20.000

nee open 20.000
nee closed 20.000

De optimale beslissing (grijs gearceerd) wordt nu in een tabel bij de beslisknoop opgeslagen
(rechtsboven) en de tabel bij de waardeknoop wordt aangepast (rechtsonder). Het Influence Diagram
ziet er na absorptie van de beslisknoop als volgt uit:
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Figuur 5.16: Stap 5 bij het oplossen van het Influence Diagram: het
absorberen van de knoop “boren”.

De kansknoop uitslag seismische test kan nu als volgende worden geabsorbeerd. Hierbij wordt de
verwachte opbrengst bij wel of niet testen bepaald. Dit is een goed moment om terug te komen op het
punt van de testuitslagen. In de huidige vorm van de tabel bij de waardeknoop staan er drie regels voor
de uitslagen, ook als de test niet wordt uitgevoerd, terwijl bij niet uitvoeren van de test er helemaal
geen sprake is van testuitslagen. In dit geval hebben we dat probleem opgelost door alle uitslagen bij
het niet uitvoeren van de test gewoon als gelijk te behandelen (dus met identieke kansen). Hierdoor
verdwijnt het probleem op bij de laatste stap vanzelf. Dit oogt echter niet zo fraai en bij grotere
problemen ontstaat een Influence Diagram dat vele malen complexer is dan een overeenkomstige
beslisboom. Het rekenen met deze Influence Diagrammen wordt dan ook niet erg efficiënt. In de
volgende paragraaf zal op dit probleem worden teruggekomen.

Na absorptie van de laatste kansknoop bevat de tabel bij de waardeknoop nog maar twee regels:

Tabel 7: Tabel  bij de waardeknoop in het Influence Diagram voor
de oil wildcatter na absorptie van de knoop “testuitslag”.

testen waarde
ja 22.500
nee 20.000

Het verwijderen van de laatste beslisknoop is nu kinderspel: hier wordt gekozen voor wel testen en de
verwachte waarde van deze strategie is 22.500. Met behulp van de tabellen bij de beslisknopen kan nu
de optimale strategie worden gereconstrueerd: voer de seismische test uit en boor alleen als de test
een open of gesloten structuur aangeeft.

5.3.3 Uitbreidingen op Influence Diagrammen
Het voorbeeld van de oil wildcatter laat alle basale aspecten van een Influence Diagram zien. Er zijn
echter talloze variaties en uitbreidingen op dit thema mogelijk, waarvan er hier een paar zullen worden
aangegeven.

Knopen met continue verdelingen
In de voorbeelden zoals die de revue zijn gepasseerd, worden alleen kansknopen met een klein aantal
vaste waarden gebruikt (een factor is wel of niet aanwezig, er zijn drie uitslagen voor een test, etc.).
Onzekere factoren kunnen echter ook continue waarden hebben zoals bijvoorbeeld het gewicht van een
aardappel, de prijs van een goed, enzovoort. In tegenstelling tot factoren met discrete waarden, kan
niet zomaar een getal aan iedere waarde worden toegekend die de kans op die waarde uitdrukt. Bij
continue factoren wordt een kansverdeling of kansdichtheidsfunctie gebruikt om de spreiding van de
kans over de waarden uit te drukken. De kans dat een waarde dan binnen een bepaald gebiedje ligt is
gelijk aan het oppervlak onder de curve van de kansverdeling:
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Figuur 5.17: Een voorbeeld van een kansverdeling. Het
oppervlak van het donker gearceerde gedeelte geeft de kans weer
op een gewicht tussen de 100 en 105 gram.

Het donker gearceerd gebiedje geeft hier de kans aan dat de aardappel een gewicht tussen 100 en 105
gram heeft. De kansverdeling over continue waarden kan allerlei vormen aannemen, maar in de
praktijk wordt de kansverdeling vaak benaderd met een standaard kansverdeling. Het voordeel van
deze standaardverdelingen is, dat ze in een formule kunnen worden uitgedrukt en dat er daardoor ook
eenvoudiger mee kan worden gerekend. Het gebruik van continue variabelen betekent namelijk, dat er
niet zomaar meer met tabellen gewerkt kan worden bij het oplossen van een Influence Diagram.

De continue verdelingen kunnen zoals gezegd in formules worden uitgedrukt. In deze formules worden
parameters gebruikt die de concrete vorm van de verdeling bepalen. Zo is de formule van de
normaalverdeling, de bekendste verdeling, een functie van de parameters gemiddelde en spreiding.
Wanneer een kansknoop in een Influence Diagram zo’n normaalverdeling bezit, kunnen de waarden
voor deze parameters worden geleverd door één of meer andere kansknopen. Het volgend figuur laat
een klein Influence Diagram zien van een meetopstelling in een landbouwkundig laboratorium:

gewicht
aardappel

meetwaarde

N(gewicht,tolerantie)

kwaliteits
klasse

N(gemiddelde, 20)

gemiddeld
gewicht

tolerantie
weegschaal

Figuur 5.18: Een Influence Diagram met continue verdelingen.

In het laboratorium wordt uitgezocht wat de kwaliteitsklasse van aardappels is. Het model dat ten
grondslag ligt aan dit (stukje van een) Influence Diagram gaat ervan uit dat het gewicht van een
aardappel uit een bepaalde kwaliteitsklasse, een normaalverdeling heeft rond een gemiddelde dat alleen
van de klasse afhangt. Dit wordt in het diagram aangegeven met N( gemiddelde, 20). Het getal 20
duidt op een spreiding van 20 gram rond het gemiddelde. De meetwaarde voor het gewicht die van de
weegschaal wordt afgelezen, kan afwijken van het echte gewicht van de aardappel. De fabrikant van
de weegschaal garandeert een tolerantiewaarde van bijvoorbeeld 0.5 gram. Het gemeten gewicht wordt
verondersteld een normaalverdeling te hebben, met het echte gewicht van de aardappel als gemiddelde
en een spreiding ten grootte van de tolerantie: N(gewicht, tolerantie).

Met behulp van dit Influence Diagram kan bijvoorbeeld worden bepaald wat de kans op ieder van de
kwaliteitsklassen is bij een bepaalde meetwaarde. De exacte berekening valt buiten het bestek van dit
rapport, maar in principe is die niet anders dan bij standaard Influence Diagrammen. Zo moet eerst de
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pijl tussen meetwaarde en gewicht worden omgedraaid. Het toepassen van de regel van Bayes op
continue verdelingen is iets ingewikkelder, maar wel goed mogelijk. Hierna moet ook een (nieuwe) pijl
tussen meetwaarde en klasse worden omgedraaid. Deze laatste omdraaiing geeft dan de kans op de
kwaliteitsklassen als functie van de meetwaarde.

Als voorbeelden van het gebruik van continue verdelingen in Influence Diagrammen wordt verwezen
naar [Barlow et al., 1990], [de Brangança  Pereira en Barlow, 1990], [Korsan, 1995] en [Buntine,
1994-1996].

Voorzieningen voor het aanbrengen van asymmetrie
Het probleem dat de onderliggende beslisbomen die door Influence Diagrammen worden
gerepresenteerd, vaak onnodig symmetrisch zijn, heeft verschillende wetenschappers ertoe aangezet om
het paradigma van Influence Diagrammen uit te breiden. In sommige gevallen levert deze uitbreiding
een aanpassing op van het het Olmsted-Shachter of het beslisboom-algoritme, in andere gevallen is
samen met de uitbreiding een nieuw algoritme ontstaan.

structuurpijlen Eén van de uitbreidingen ten behoeve van asymmetrie is het toevoegen van extra pijlen aan het
Influence Diagram, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt in het softwarepakket DATA. Deze extra pijlen,
structuurpijlen, bevatten informatie die wordt gebruikt bij het converteren van het diagram naar een
beslisboom.  Het Influence Diagram van de oil wildcatter zou twee extra pijlen krijgen. Een extra pijl
tussen de knopen testen en uitslag seismische test geeft aan, dat als in de beslisknoop testen gekozen
wordt voor ‘niet testen’, dat dan de kansknoop uitslag seismische test overgeslagen kan worden. Een
andere structuurpijl tussen boren en olie aanwezig geeft aan dat de kansknoop olie aanwezig niet
hoeft te worden uitgewerkt als er is gekozen voor ‘niet boren’.

Er zijn vier mogelijke instellingen mogelijk voor elke waarde in een structuurpijl:
• symmetrie: de knoop moet volledig worden uitgewerkt bij deze waarde;
• forceer: bij deze waarde wordt één tak geforceerd;
• verwijder: bij deze waarde wordt juist een (of meer) takken weggelaten;
• sla over: de knoop moet helemaal overgeslagen worden.

Het Influence Diagram met de structuurpijlen ziet er als volgt uit:

structuur
in de

bodem

olie
aanwezig

testenboren

uitslag
seismische

test

waarde

Figuur 5.19: Het Influence Diagram voor de oil wildcatter, uitgebreid met structuurpijlen.

Deze structuurpijlen worden gestippeld aangegeven omdat ze eigenlijk los staan van het Influence
Diagram. Zou dit niet gebeuren, dan ontstaan allerlei verboden lussen in het diagram zoals de lus
boren - olie aanwezig - structuur in de bodem - uitslag seismische test - boren.

structuurknopen Een bijna gelijke constructie wordt gebruikt door Prakesh Shenoy in zijn Valuation Nets (zie paragraaf
6.1. Dit zijn weliswaar geen Influence Diagrammen1, maar zijn structuurknopen kunnen zonder meer
ook op Influence Diagrammen worden toegepast.

                                                  
1 Valuation Netwerken worden in het volgend hoofdstuk behandeld
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Shenoy gebruikt voor het invoeren van de asymmetrie aparte symbolen: dubbel omlijnde staande
driehoeken. Deze symbolen worden met ongerichte lijnen verbonden met de knopen waarover ze
structuur-informatie bezitten. De echte informatie over de gewenste vorm van asymmetrie is net als bij
de structuurpijlen van DATA in het schema onzichtbaar:

structuur
in de

bodem

olie
aanwezig

testenboren

uitslag
seismische

test

waarde

i2i1

Figuur 5.20: Het Influence Diagram voor de oil wildcatter voorzien van Shenoy’s structuurknopen.

distributiebomen James Smith, Samuel Holtzman en James Matheson beschrijven in een artikel in Operations Research
uit 1992 een structurele manier om asymmetrie in een Influence Diagram op te nemen. Zij beschrijven
ook hoe het Olmsted-Shachter algoritme moet worden aangepast om met de asymmetrie om te gaan.

De auteurs breiden het Influence Diagram uit door aan iedere knoop een distributieboom toe te
voegen. Deze bomen zijn een vervanging voor de tabellen in een standaard Influence Diagram. Een
distributieboom bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een conditionerende boom waarin alle
inkomende informatiebronnen van de knoop zijn verwerkt. Het tweede deel bestaat uit een verzameling
atomaire distributies.  Bij iedere eindtak van de conditionerende boom wordt een (verschillende)
atomaire distributie gegeven die afhankelijk van het type van de knoop, een kansverdeling is, een
deterministische waarde of een rijtje alternatieve beslissingen. De distributiebomen  kunnen
asymmetrisch zijn. Zo mogen atomaire distributies bij onzinnige combinaties van voorwaarden worden
weggelaten en mogen verschillende takken van de conditionerende boom met dezelfde atomaire
verdeling worden verbonden (coalescentie). Hieronder zijn de distributiebomen gegeven voor relevante
knopen in het wildcatter-voorbeeld.
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Figuur 5.21: Een aantal distributiebomen die horen bij het Influence Diagram voor de oil wildcatter. Van links naar
rechts: de boom voor de kansknoop “structuur in de bodem”, de beslisknoop “boren” en de waardeknoop.

Deze methode combineert dus de kracht van Influence Diagrammen om een onderliggend wereldmodel
te representeren met de kracht van beslisbomen om asymmetrische beslisproblemen grafisch
overzichtelijk weer te geven. Het nadeel van deze methode is, dat er niet één schema is, maar een
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verzameling van min of meer losse schema’s. Sommige softwarepakketten (zoals DATA van TreeAge)
passen deze aanpak toe, zij het in beperkte vorm.

Meerdere waardeknopen
Standaard Influence Diagrammen mogen maar één waardeknoop bevatten. Sommige auteurs en
sommige softwarepakketten staan echter toe dat er meerdere waardeknopen in een Influence Diagram
voorkomen. De verschillende waardeknopen vormen eigenlijk één grote waardeknoop, waarvan de
waarde gelijk is aan bijvoorbeeld de som van de waarden in de afzonderlijke waardeknopen. Dit
opsplitsen van de waardeknoop kan drie verschillende redenen hebben.

overzichtelijkheid Een eerste reden voor het opsplitsen van de waardeknoop is, dat het Influence Diagram er
overzichtelijker door wordt. In het geval van de wildcatter kunnen bijvoorbeeld de opbrengst en de
kosten in aparte waardeknopen worden ondergebracht. De specificatie van de waardeknopen wordt
hierdoor aanzienlijk eenvoudiger. Bij het oplossen van het Influence Diagram moeten de knopen echter
eerst weer worden samengevoegd.

structuur
in de

bodem

olie
aanwezig

testenboren

uitslag
seismische

test

opbrengt

kosten

Figuur 5.22: Het Influence Diagram voor de oil wildcatter
met twee aparte waardeknopen.

rekenvoordeel Wanneer er grotere hoeveelheden waardeknopen zijn opgenomen in een Influence Diagram, kan er in
sommige gevallen winst worden behaald op de rekentijd door het selectief samenvoegen van
waardeknopen. Dit is een tweede reden voor het splitsen van de waardeknoop. Bij het absorberen van
een kans- of beslisknoop hoeven alleen de waardeknopen waarmee deze knoop is verbonden, tijdelijk te
worden samengevoegd. Dit scheelt aanzienlijk in de grootte van de tabellen die ontstaan in de
waardeknoop [Olmsted, 1984].

k1 k2 k3 k4 k5

b1 b2 b3 b4 b5

w1 w2 w3 w4 w5

Figuur 5.23: Een Influence Diagram dat voldoet aan de Markov-eis.

Hierboven staat een voorbeeld van een Influence Diagram waarbij het splitsen van de waardeknoop
een voordeel oplevert bij het oplossen. Het diagram verbeeldt een beslisprobleem dat zich in de tijd van
links naar rechts afrolt. Ieder segment is een apart tijdstip. Dit speciale diagram voldoet aan de
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zogenaamde Markov-eis1: beslissingen, kansknopen en waardeknopen zijn alleen direct afhankelijk van
knopen van het vorige en huidige moment en de totale waarde van het diagram is de som van de
afzonderlijke waardeknopen. Door deze Markov-eis hoeven er steeds maar hoogstens twee
waardeknopen te worden samengevoegd tijdens het oplossen van het Influence Diagram. Dit soort
speciale beslisproblemen heten Markov beslisprocessen. In het volgend hoofdstuk zal kort worden
teruggekomen op deze beslisprocessen.

MUA Een derde reden waarom soms meerdere waardeknopen in een Influence Diagram worden gebruikt, is
om een Multiattribuut Utiliteitsanalyse (MUA) uit te voeren met het Influence Diagram. De wijze
waarop de waardeknopen dan dienen te worden gecombineerd wordt het onderwerp van onderzoek.
Voor een verdere discussie van MUA wordt naar hoofdstuk 3 verwezen.

Ongeordende beslisknopen
De beslisknopen in een Influence Diagram dienen geordend te zijn voordat het diagram kan worden
opgelost. Deze ordening wordt aangegeven door middel van de pijlen die de beslisknopen onderling
verbinden. Er zijn echter ook auteurs die deze pijlen (deels) weglaten en daarmee de ordening van de
beslisknopen vrij laten. Het oplossen van een dergelijk Influence Diagram is erg bewerkelijk omdat
voor alle mogelijke (dwz. toegestane) volgordes van beslisknopen een normaal Influence Diagram
wordt geconstrueerd en opgelost.

                                                  
1 Zie ook paragraaf 6.3.
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5.4 Grootschaligheid en Computatie
Bij de bespreking van Bayes Belief Netwerken en Influence Diagrammen in de twee voorgaande
paragrafen 5.2 en 5.3, zijn de aspecten van complexiteit en berekenbaarheid al enige malen aan bod
gekomen. In deze paragraaf zal nog eens worden aangegeven waar de mogelijkheden en grenzen liggen
bij het gebruik van Bayes Belief Netwerken en Influence Diagrammen. Eerst zullen Bayes Belief
Netwerken aan bod komen omdat Influence Diagrammen altijd een Bayes Belief Netwerk bevatten en
daarmee in ieder geval complexer zijn.

5.4.1 Bayes Belief Netwerken
Het bijwerken van de kansen in de knopen van een Bayes Belief Netwerk op het moment dat er nieuw
bewijs wordt verkregen, is in het algemeen NP-hard [Cooper, 1990] dat wil zeggen dat in het slechtste
geval bij toenemende grootte van het netwerk, de rekentijd en het benodigde computergeheugen
onevenredig snel toenemen, welk algoritme ook wordt gebruikt. In de praktijk blijkt echter dat de
benodigde rekentijd en geheugenruimte vooral afhangen van het aantal verbindingen tussen de knopen
in het netwerk.

Bij het Pearl-algoritme voor Bayes Belief Netwerken die singly connected zijn (zie paragraaf 5.3) is
de mate van complexiteit eenvoudig in te zien: over iedere verbinding worden twee boodschappen
gestuurd. De complexiteit van de berekeningen die bij iedere boodschap nodig zijn, hangt af van het
aantal verbindingen dat iedere knoop heeft en het aantal toestanden dat de factoren in de knopen
kunnen aannemen. Neemt nu het aantal knopen toe in een netwerk, maar blijft het aantal verbindingen
per knoop ongeveer gelijk, dan nemen de rekentijd en het geheugengebruik evenredig toe met de
grootte van het netwerk. Dit blijkt in praktijksituaties gelukkig vaak het geval te zijn.

Specialistische methoden en benaderingen
Er zijn diverse methoden ontwikkeld om de complexiteit van het rekenen met Bayes Belief Netwerken
aan te pakken. Er zijn bijvoorbeeld algoritmen voor speciale gevallen ontwikkeld zoals het Pearl-
algoritme dat voor singly-connected netwerken is bedoeld, of zeer recentelijk een nog efficiënter
(logaritmisch) algortime voor dezelfde groep van Bayes Belief Netwerken door onder anderen Delcher
[1996]. Deze algoritmen kunnen soms zeer efficiënt uitvallen. Het nadeel is echter, dat de praktijk zich
vaak niet aan de vereisten voor deze algoritmen houdt. Soms worden netwerken wel geforceerd in een
vorm die voor één van deze algoritmen geschikt is, maar het gevaar is dan groot dat daarmee eenzelfde
probleem wordt geïntroduceerd als bij de Idiot Bayesian approach: de uitkomst uit het netwerk kan
onbruikbaar worden.

Een tweede groep van methoden probeert de complexiteit te reduceren door benaderingen in plaats
van exacte berekeningen te gebruiken. Een voorbeeld is het gebruik van Monte Carlo simulaties. Deze
methoden leveren onder- en bovengrenzen voor de gewenste antwoorden. Hoe langer er aan een
benadering wordt gewerkt, hoe beter deze grenzen worden. Bij het toepassen van benaderende
methoden moet een afweging worden gemaakt tussen gewenste nauwkeurigheid en rekentijd. het is
helaas wel zo dat de toename van de rekentijd veel sneller gaat dan de toename van de nauwkeurigheid.

Problem-directed decomposition
Desondanks kan het rekenen met ‘lege’ Bayes Belief Netwerken nog onnodig lang duren: Nieuw
bewijs hoeft lang niet altijd op alle knopen van het netwerk van invloed te zijn. Standaard algoritmen
betrekken desondanks elke knoop en elke verbinding bij de berekening. In haar proefschrift uit 1995
behandelt Erica van de Stadt een methode waarmee een Bayes Belief Netwerk van alle knopen wordt
ontdaan, die voor de beantwoording van een bepaalde vraagstelling niet nodig zijn. De berekeningen
worden dan op dit zogeheten relevante netwerk uitgevoerd. Afhankelijk van de opbouw van het
originele netwerk en de omvang van de vraagstelling kan hiermee grote winst worden behaald. Bij de
door Van der Stadt uitgevoerde experimenten vallen de experimenten gemiddeld 2 á 3 maal sneller uit.
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5.4.2 Influence Diagrammen
De complexiteit bij Influence Diagrammen is vergelijkbaar met die van Bayes Belief Netwerken. In het
algemene geval is ook het oplossen van een Influence Diagram NP-Hard. De mogelijke problemen zijn
goed aan te voelen bij het algoritme van Olmsted-Shachter. Iedere keer als er bij het oplossen van een
Influence Diagram een knoop moet worden geabsorbeerd, kunnen er meer pijlen naar de waardeknoop
bijkomen. Hierdoor groeit de tabel in deze knoop exponentieel en daarmee de benodigde rekentijd en
geheugenruimte. Ook bij het omdraaien van pijlen vóórdat een knoop kan worden geabsorbeerd
kunnen enorm grote tabellen in sommige knopen ontstaan. Bij grote Influence Diagrammen kan het
Olmsted-Shachter Algoritme dus onbruikbaar worden.

Het andere algoritme, het omzetten van een Influence Diagram in een beslisboom, is wat betreft
rekentijd niet gunstiger, omdat feitelijk gezien, de berekeningen in dit algoritme en het adsorptie-
algoritme op  hetzelfde neerkomen.

Er zijn sinds 1990 echter een aantal andere methoden ontstaan die lijken op wat in Bayes Belief
Netwerken wordt gebruikt. Zo beschrijven Jensen, Jensen en Dittmer [1994] een algoritme dat een
Influence Diagram in een speciaal soort join tree omzet en verder oplost met het versturen van
boodschappen door deze join tree. Ook het toepassen van Monte Carlo methoden op Influence
Diagrammen is in de literatuur beschreven [Bielza, Müller en Insua, 1996].

Met deze methoden is het wellicht mogelijk om in speciale gevallen winst te behalen bij oplossen van
Influence Diagrammen. Er wordt echter in de literatuur niet zoveel aandacht besteed aan de
complexiteit bij Influence Diagrammen als dat bij Bayes Belief Netwerken het geval is.

5.4.3 Een grote academische toepassing: CPCS-BN

Er is reeds enkele malen opgemerkt dat Bayes Belief Netwerken ook bij grotere problemen kunnen
worden toegepast. Maar er is nog niet aangegeven wat ‘groter’ hier inhoudt. In een recent artikel in
Artificial Intelligence [Pradham et al., 1996] worden de ervaringen beschreven met wat de auteurs een
groot Bayes Belief Netwerk noemen. Dit CPCS-Belief Netwerk is een omzetting van het quasi-
probabilistisch1 medisch expertsysteem Computer based Patient Case Simulation dat een hele
verzameling aandoeningen en hun symptomen omvat. Het complete CPCS-BN bevat 448 knopen en
meer dan 900 pijlen, waarbij knopen tot maximaal 12 directe voorgangers hebben. De auteurs geven
helaas niet aan hoeveel tijd het rekenen met dit netwerk precies kost, maar hun aanduiding “extremely
time consuming” spreekt voor zich. Bij de experimenten die voor dit artikel zijn uitgevoerd zijn
daarom alleen delen van dit complete netwerk gebruikt. Deze deelnetwerken bevatten 42, 142 en 245
knopen met respectievelijk maximaal 2, 4 en 7 directe voorgangers per knoop.

5.4.4 Commerciële toepassingen
Om aan te geven wat op dit moment in de praktijk gerealiseerd wordt met Bayes Belief Netwerken en
Influence Diagrammen, volgt hier een lijstje met huidige toepassingen door diverse bedrijven en
instituten. De meeste praktijktoepassingen betreffen overigens netwerken met enkele tientallen knopen
en ongeveer net zoveel verbindingen.

• MicroSoft heeft op basis van Bayes Belief Netwerken een groot aantal zogeheten troubleshooters
ontwikkeld die momenteel via Internet te raadplegen zijn en waarvan enkele in het operating system
Windows 95 zijn ingebouwd2.

• Een andere toepassing van Bayes Belief Networks door MicroSoft is een realisatie van Information
retrieval in de vorm van de ANSWER WIZARD in Office 95. Deze wizard geeft een vrije-tekst
ondersteuning bij problemen.

                                                  
1 Een vorm van de Idiot Bayesian Approach, zie paragraaf 3.3.1.
2 zie http://www.microsoft.com/support/tshooters.htm
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• Lockheed Martin Marine Systemen maakt gebruik van Bayes Belief Netwerken bij de besturing
van een onbemande onderzeeboot1.

• NASA past Bayes Belief Netwerken en Influence Diagrammen toe bij de aandrijving van de Space
Shuttle. Het zogeheten VISTA systeem filtert de informatie die in een gegeven situatie het meest
nodig is. Verder geeft het systeem adviezen over de toestand van het aandrijfsysteem, mogelijke
fouten en voert het besliskundige analyses uit2.

• The Heart Disease Program is een project van MIT-LCS Clinical Decision Making Group dat
op basis van een Bayes Belief Netwerk artsen ondersteunt bij het diagnostiseren van
hartaandoeningen. Dit systeem is via Internet (als demo) te raadplegen3.

5.5 Elicitatie
Het opstellen of eliciteren van een Bayes belief Netwerk of een Influence Diagram is in principe net zo
ingewikkeld als het opstellen van een klassiek, regelgebaseerd expertsysteem. Op dit moment is er
weliswaar nog geen alles omvattende ontwerpmethodologie,  maar er zijn in de literatuur diverse
artikelen verschenen die aspecten van het opstellen van dit soort netwerken behandelen. Zo stelt Peter
Lucas [1996] een ontwerpmethodologie voor waarmee Influence Diagrammen kunnen worden
opgesteld.

5.5.1 Methodologie volgens Lucas
Er zijn grofweg twee fasen in het opstellen van een Bayes Belief Netwerk; bij een Influence Diagram
komen daar twee fasen bij. De eerste fase is het opstellen van een kwalitatief causaal model.

fase 1 Causaal model
In deze fase wordt met behulp van domeinkennis en experts bepaald wat de relevante factoren zijn
voor het gestelde probleem. In deze fase worden ook zoveel mogelijk causale verbanden tussen de
factoren bepaald. De bevindingen van deze fase moeten echter met de nodige omzichtigheid moet
worden behandeld omdat een causaal model dat opgesteld is met behulp van experts niet per se een
geldig Bayes Belief Netwerk hoeft op te leveren (zie paragraaf 5.2.3).

fase 2 Kwalitatief beslismodel
De tweede fase is uniek voor Influence Diagrammen en bestaat uit het bepalen van de aanwezige
beslismomenten, hun volgorde en de keuzes die op ieder moment gemaakt kunnen worden. Verder
wordt meteen vastgelegd welke factoren bij de beslisser bekend zijn op het moment dat een belissing
moet worden genomen.

fase 3 Probabilistisch model
Hier vindt het bepalen van de voorwaardelijke kansen in de kansknopen van het Influence Diagram of
het Bayes Belief Netwerk plaats. Deze kansen kunnen op verschillende manieren worden verkregen.
De expert kan zelf kansen aangeven of de kansen kunnen uit literatuur worden afgeleid. Het is ook
mogelijk om de kansen met behulp van databases automatisch te laten leren. Dit zal in paragraaf 5.5.2
worden behandeld. Overigens blijken Bayes Belief Netwerken in bepaalde gevallen redelijk ongevoelig
te zijn voor afwijkingen in de voorwaardelijke kansen [zie Henrion et al., 1996].

fase 4 Utiliteitsfunctie
De laatste fase is weer uniek voor Influence Diagrammen en bestaat uit het opstellen van de
utiliteitsfunctie ofwel het invullen van de waardeknoop. Hierbij komen alle aspecten van
(multiattribuut) utiliteitsanalyse aan bod.

                                                  
1 zie http://www.lmsc.lockheed.com/newsbureau/pressreleases/9604.html
2 zie http://www.research.microsoft.com/research/dtg/horvitz/vista.htm
3 zie http://medg.lcs.mit.edu/projects/hdp/hdp-demo.html
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De methodologie van Peter Lucas is speciaal ontworpen voor het medisch domein. In dit domein is
veel kennis in handboeken beschikbaar in de vorm van causale schema’s. De eerste fase van de
methodologie zal in andere domeinen dan ook veel ingewikkelder zijn dan Lucas voorstelt. Juist deze
belangrijke fase behoeft een gedegen ondersteuning omdat hier de basis voor het Influence Diagram
wordt gelegd.

5.5.2 Automatisch Leren
Een relatief nieuw gebied van onderzoek is het automatisch leren van Bayes Belief Netwerken. Er
wordt in dit gebied echter zwaar gebruik gemaakt van bestaande methoden uit de Statistiek en de
Kunstmatige Intelligentie. Voor een overzicht van het automatisch leren van Bayes Belief Netwerken
verwijzen we naar [Buntine, 1996] en [Glymour, Spirtes en Meek, 1996].

Voordat automatisch leren kan worden toegepast moet eerst worden bepaald welke onzekere factoren
van belang zijn voor het netwerk, dus hoeveel knopen er nodig zijn. Daarna moet voor iedere factor
worden vastgelegd of er discrete toestanden zijn (en hoeveel), of dat er sprake is van een continue
verdeling. In het geval van een continue verdeling moet een uitspraak gedaan worden over de aard van
de verdeling.

Vanaf dit punt zijn er twee wegen te bewandelen: de pijlen in het netwerk worden met behulp van
domeinkennis aangebracht, bijvoorbeeld op basis van causaliteit, of de pijlen zelf worden eveneens
met behulp van het automatisch leren aangebracht.

Het leren van alleen kansen
Het bepalen van de voorwaardelijke kansen in een netwerk waarvan de structuur vastligt, kan erg
efficiënt gebeuren. Als alle factoren discreet zijn (of normaalverdeeld) en als de database met gegevens
geen gaten bevat, bestaan er methoden die de kansen vaststellen in een rekentijd die proportioneel is
met de grootte van de database.

Dit automatisch leren van kansen is te vergelijken met het meer bekende trainen van kunstmatige
neurale netwerken. Deze gelijkenis is niet toevallig: de laatste jaren verschijnen artikelen waarin
methoden worden gepresenteerd voor het trainen van probabilistische netwerken in het algemeen, dus
inclusief Bayes Belief Netwerken en neurale netwerken [zie bijvoorbeeld Buntine, 1995].

Het leren van structuur
Wanneer het echter de bedoeling is om ook de structuur van een Bayes Belief Netwerk automatisch te
leren, wordt de materie vele malen complexer. Het automatisch aanbrengen van pijlen in het netwerk is
vergelijkbaar met wat in de statistiek modelselectie wordt genoemd. Een bijkomend probleem bij
Bayes Belief Netwerken is, dat voor één en dezelfde kansverdeling er meerdere equivalente
netwerkstructuren mogelijk zijn (zie paragraaf 5.2.2). Bovendien kunnen verborgen factoren in het
spel zijn die niet uit de domeinanalyse naar voren zijn gekomen.

Het leren van Bayes Belief Netwerken onder de ideale omstandigheden van een voldoende grote
database zonder gaten en met alleen discrete factoren, lijkt erg veel op het leren van
klassificatiebomen, een belangrijk onderdeel van de Kunstmatige Intelligentie. Methodes uit dit
vakgebied kunnen hier daarom (enigszins aangepast) worden ingezet.

Wanneer de hoeveelheid beschikbare gegevens te laag is, blijkt het erg lastig om op deze manier een
Bayes Belief Netwerk te leren. Verschillende structuren komen dan in aanmerking als kandidaat en
moeten tegen elkaar worden afgewogen. Er zijn voor deze gevallen statistische methoden ontwikkeld
die aan verschillende kandidaat-structuren een waarschijnlijkheid toekennen.

Knowledge discovery
De technieken om Bayes Belief Netwerken automatisch te leren, kunnen worden ingezet om kennis die
verborgen is in grote databestanden, op een inzichtelijke manier duidelijk te maken (Data Mining). Zo
kunnen bijvoorbeeld causale verbanden uit bestanden worden gedestilleerd, en kunnen gevolgen van
verschillende ingrepen worden bestudeerd.
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5.6 Beschikbare Applicaties
Er is op dit moment een redelijk aantal shareware en commerciële applicaties beschikbaar voor het
opstellen en analyseren van Bayes Belief Netwerken en Influence Diagrammen. De bediening van de
pakketten is in zoverre vergelijkbaar dat ze allemaal toestaan om een netwerk op een grafische manier
samen te stellen. Hieronder zullen een aantal pakketten kort worden behandeld.

De shareware pakketten hebben meestal een minder uitgebreide gebruikersomgeving en zijn vaak
alleen beschikbaar voor UNIX-workstations of MS-DOS. Commerciële pakketten zijn meestal ook voor
MS-WINDOWS (of MACINTOSH) beschikbaar.

Shareware pakketten1

• MS-DOS:  BAYES

• LISP (UNIX): BELIEF 1.2, IDEAL, PULCINELLA, S-ELIMBEL, SPI, TRESBEL

Commerciële pakketten
• MicroSoft MSBN32  (gratis voor onderzoekers)
• Hugin Expert: HUGIN (vanaf $3500)
• TreeAge Software: DATA

• Norsys Software: NETICA (vanaf $585)
• Prevision: STRATEGIST ($50 voor onderzoekers)
• Knowledge Industries: DX SOLUTION SERIES (educational versie gratis)
• Noetic Systems: ERGO ($800)
• Russell Almond: GRAPHICAL-BELIEF 2.0 (prijs onbekend, alleen voor LISP)
• KC Associates: BARON 2.0 (prijs onbekend)
• Lumina Decision Systems: DEMOS ($695)

In de volgende tabel wordt in het kort aangegeven wat de mogelijkheden zijn van de diverse
commerciële pakketten:

Tabel 8: Een overzicht van een aantal commerciële pakketten voor Influence Diagrammen en Bayes Belief
Netwerken.

BBN ID Asymmetrie Leren API/DDE Runtime
MSBN32 ja beperkt nee nee beide nee
HUGIN ja beperkt nee nee API nee
DATA nee ja ja nee DDE ja
NETICA ja beperkt nee beperkt API nee
STRATEGIST ja ja ja nee API nee
DX ja ja ? ? API ja
ERGO ja nee nee nee nee nee
BARON 2.0 ja nee ? beperkt nee nee
DEMOS ja beperkt nee nee DDE ja

Uitleg: BBN = Bayes Belief Netwerken, ID = Influence Diagrammen, Asymmetrie = Influence Diagrammen
met asymmetrische tabellen, Leren = automatisch leren van Bayes Belief Netwerken. API/DDE =
mogelijkheden om de sofwtare buiten de gebruikersomgeving om te benutten. Runtime = er kunnen aparte,
beveiligde omgevingen voor eindgebruikers worden gemaakt.

Zoals uit de tabel is af te lezen, dekt geen van de beschikbare pakketten het hele traject van Bayes
Belief Netwerken en Influence Diagrammen af. Wanneer alleen met Influence Diagrammen moet
worden gewerkt, lijkt de gebruikersomgeving van het pakket DATA vooralsnog de meeste

                                                  
1 Deze lijst van pakketten is gebaseerd op het overzicht dat Russel Almond op het Internet heeft opgesteld:
http://bayes.stat.washington.edu/almond/belief.html (de prijzen zijn van maart 1997).
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mogelijkheden te bieden. Het bijzondere van dit pakket is, dat Influence Diagrammen eerst in
beslisbomen worden omgezet alvorens ze worden geanalyseerd. Dit kan een nadeel zijn als de
opgeleverde beslisboom te groot wordt. DATA levert door deze omzetting echter de meest duidelijke
presentatie van de gevonden optimale strategie. De andere pakketten die met Influence Diagrammen
kunnen omgaan, presenteren de optimale strategie op een ‘verbrokkelde’ manier door per beslisknoop
een tabel met de optimale beslissing te geven. De gebruiker dient de verschillende knopen handmatig
langs te lopen om de totale strategie samen te stellen. DATA biedt daarentegen geen mogelijkheden
voor de analyse van Bayes Belief Netwerken noch voor het automatisch leren.

Wanneer alleen Bayes Belief Netwerken hoeven te worden bestudeerd, lijken de pakketten NETICA,
HUGIN, STRATEGIST en BARON de meest diverse mogelijkheden te bieden. NETICA en BARON bieden
zelfs mogelijkheden voor het automatisch leren van Bayes Belief Netwerken, zij het in beperkte mate.

5.6.1 Gebruikersomgeving voor ontwikkelaars
De gebruikersomgevingen voor het ontwikkelen van Bayes Belief Netwerken vertonen onder de
commerciële pakketten geen grote verschillen. De netwerken kunnen op grafische wijze worden
samengesteld, vergelijkbaar met een teken- of flowchart-pakket. Met behulp van dialoogschermen
kunnen de instellingen van de knopen en de pijlen worden aangebracht. Voor het ingeven van de
kansen zijn verschillende systemen in gebruik, die nogal afwijken in mate van overzicht, zeker wanneer
er sprake is van grote tabellen als er meerdere directe voorgangers zijn bij een knoop. Nadat het
netwerk is gespecificeerd moet een compileer-opdracht worden gegeven. Dit houdt meestal in dat er
een join-tree wordt samengesteld op basis van het netwerk. Als het netwerk eenmaal is gecompileerd,
kan voor bepaalde factoren worden ingesteld of er een bepaalde waarde bekend is (en soms ook in
welke mate die waarde bekend is). De invloed van deze bevindingen kan dan (al dan niet automatisch)
worden doorgevoerd naar de overige factoren.

De presentatie van de kansverdelingen binnen de knopen is in de pakketten op verschillende manieren
opgelost, maar vaak worden hiervoor (liggende) staafdiagrammen gebruikt. Hieronder volgen ter
illustratie schermafdrukken van vier verschillende pakketten met daarin de presentatie van
kansverdelingen bij het Azië-voorbeeld (de patiënt wordt verondersteld te roken).

Figuur 5.24: Een schermafdruk van het pakket HUGIN.
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Figuur 5.25: Een schermafdruk van het pakket ERGO.

Figuur 5.26: Een schermafdruk van het pakket MSBN.
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Figuur 5.27: Een schermafdruk van het pakket NETICA.

5.6.2 Eindgebruikers
De meeste pakketten staan toe dat de rekenroutines in eigen ontwikkelde software worden toegepast.
Dit kan gebeuren via een zogenaamde API (Application Programming Interface), dit is een soort van
software-bibliotheek, of via DDE (Dynamic Data Exchange), waarbij een koppeling wordt aangelegd
tussen het pakket en een ander programma. Wanneer deze mogelijkheden worden gebruikt, vallen de
eventuele beperkingen in de gebruikersomgeving natuurlijk weg.

Een aantal pakketten biedt de mogelijkheid om rond een Bayes Belief Netwerk of een Influence
Diagram een aparte gebruikersomgeving te bouwen voor eindgebruikers. Deze applicatie gedraagt zich
dan als een expertsysteem. Het achterliggend netwerk blijft voor de gebruikers onzichtbaar. Sommige
pakketten (bijvoorbeeld NETICA) leveren beperkte mogelijkheden voor uitleg.
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6. Alternatieven voor Influence Diagrammen

ij de behandeling van Influence Diagrammen in het vorig hoofdstuk zijn een aantal
problemen die aan deze methode kleven behandeld, zoals het probleem met de asymmetrie
en de complexiteit van grote Influence Diagrammen. Deze problemen hebben enerzijds

geleid tot uitbreidingen op het Influence Diagram (paragraaf 5.3) en anderzijds tot een aantal
alternatieve methoden voor het aanpakken van beslisproblemen.

6.1 Valuation Net Representatie
Een eerste alternatief voor Influence Diagrammen, dat op het eerste gezicht erg veel op een Influence
Diagram lijkt, is de Valuation Net Representatie van Prakesh Shenoy [1995]. Dit type netwerk kent
vijf verschillende knopen, waarvan de eerste drie soorten: beslisknopen, kansknopen en
structuurknopen, de kwalitatieve informatie van het net bevatten en de andere twee soorten:
utiliteitsknopen en verdelingsknopen, de kwantitatieve informatie1. De structuurknopen zijn ervoor om
asymmetrie in beslisproblemen aan te geven (zie paragraaf 5.3.3).

seismische
test

testuitslag boren

kosten kosten

olie

opbrengst

p1t1 t2 p2

Figuur 6.1 Een Valuation Net representatie van het oil wildcatter-probleem. Beslis- en kansknopen worden op
dezelfde manier aangegeven als bij Influence Diagrammen. De pijlen daartussen geven echter geen causaliteit
aan, maar de chronologische volgorde van waarnemen en uitvoeren.
De driehoeken met dubbele omlijning zijn de structuurknopen die aangeven dat bijvoorbeeld een testuitslag
alleen beschikbaar is als de seismische test is uitgevoerd. De onderliggende kansverdeling wordt aangegeven
met de enkel omlijnde driehoeken. Het verschil tussen verbindingen met en zonder pijlen ligt in de rol die de
betreffende knoop in de kansverdeling speelt. De waardeknopen onderaan spreken voor zich.

Voor het evalueren van Valuation Nets heeft Shenoy een algoritme ontwikkeld dat, net als het
Olmsted-Shachter algoritme voor Influence Diagrammen, de knopen van het Valuation Net één voor
één weghaalt. Bij deze oplosmethode wordt een snelheidswinst bereikt ten opzichte van Influence
Diagrammen, omdat bepaalde normalisaties bij Valuation Nets tot het laatste moment kunnen worden
uitgesteld. Valuation Nets zijn, volgens Shenoy, vooral nuttig bij situaties waarbij het beslisprobleem
niet met expert-kennis is opgesteld, maar met behulp van automatisch leren uit een gegevensbank.
Over het algemeen kan echter worden gezegd dat Valuation Nets moeilijker zijn te doorgronden dan
Influence Diagrammen.

                                                  
1 Shenoy noemt structuurknopen, utiliteitsknopen en verdelingsknopen respectievelijk indicator valuations, utility valuations en probability
valuations. Kansknopen bij Shenoy zijn alleen de observeerbare kansknopen. Intermediaire kansknopen komen niet voor in Valuation Nets.

B
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6.2 Methoden gebaseerd op planning
Een probleem met Influence Diagrammen dat in paragraaf 5.3 al kort is aangestipt, is de eis dat alle
beslismomenten en hun volgorde van tevoren moeten worden vastgelegd. Wanneer het aantal
beslismomenten groot is, of wanneer de volgorde nog niet vastligt, kan dit leiden tot erg ingewikkelde
Influence Diagrammen of zelfs tot de praktische onmogelijkheid om een Influence Diagram op te
stellen. In het eenvoudige geval waarin de wildcatter twee seismische testen ter beschikking staan,
maar waarbij het niet duidelijk is of hij beide testen moet uitvoeren en, zo ja, in welke volgorde, ziet
het Influence Diagram er al zó uit:

Olie in
bodem

uitslag1 uitslag2

test1 test2 boren waarde

Olie
gevonden

Figuur 6.2 Influence Diagram voor twee seismische testen.

De beslisknopen test1 en test2 bevatten hierin beide de alternatieven geen test, test a en test b. De
knopen uitslag1 en uitslag2 zouden in principe alleen de waarden positief en negatief kunnen krijgen.
De betekenis van deze waarden is dan echter afhankelijk van de test die gekozen is. Het zou daarom
correcter zijn om deze knopen de waarden test a positief, test a negatief, test b positief, test b negatief
en geen testuitslag te geven.

Dit diagram oogt al redelijk complex, maar de echte problematiek ligt hier in de tabellen bij de knopen.
Er kan ten eerste niet zonder meer worden gemodelleerd dat iedere test maar één keer mag worden
uitgevoerd: de beslissing test a in beslisknoop test2 kan ook gekozen worden als in test1 ook al deze
test is gekozen. Ten tweede worden met name de tabellen bij de knoop uitslag2, boren en waarde, zeer
ingewikkeld.  Deze problematiek kan in dit geval nog wel worden verholpen met de voorzieningen voor
asymmetrie die in paragraaf 5.3 zijn behandeld, maar wanneer het aantal beschikbare testen groeit,
wordt dit niet meer haalbaar.

6.2.1 Hybride methode van Pearl
De eerste poging om dit probleem aan te pakken is de hybride methode van Judea Pearl [1988, blz.
311].  Strikt genomen is dit niet een alternatief voor Influence Diagrammen, maar een alternatieve
methode om Influence Diagrammen te evalueren. Deze methode loopt in feite de (potentieel erg grote)
beslisboom af die bij hoort bij het Influence Diagram, maar zonder die beslisboom in zijn geheel te
produceren. Tijdens het doorlopen van de beslisboom kunnen sommige stukken van deze boom al bij
voorbaat worden afgesneden.

De methode werkt als volgt: eerst wordt bepaald welke kansknopen staan voor waarnemingen van de
beslisser. Deze knopen worden observatieknopen genoemd. Observatieknopen zijn precies die
kansknopen in een Influence Diagram die ook als kansknopen in de beslisboom terechtkomen bij de
omzetting van het diagram in een beslisboom. Voor ieder van de beslisknopen en de observatieknopen



pag. 72

wordt een waarde ingesteld.  Deze instellingen worden, alsof het bewijzen zijn, doorgevoerd door de
overige kansknopen met één van de methoden voor Bayes Belief Netwerken. Vervolgens wordt
uitgerekend wat de verwachte utiliteit in de waardeknoop is.  Hierna wordt voor de beslisknopen en
observatieknopen een andere waarde ingesteld en begint het rekenen opnieuw.

Deze cyclus van het instellen van waarden voor beslis- en observatieknopen, het doorvoeren van
kansen en het uitrekenen van een verwachte waarde wordt voor alle combinaties van instellingen
uitgevoerd (voor zover noodzakelijk). Dit komt in feite neer op het tegelijkertijd omzetten van het
Influence Diagram in een beslisboom en het terugrollen van deze beslisboom.

Het voordeel van deze methode is, dat er nooit grote tabellen ontstaan en dat potentieel grote stukken
van de beslisboom kunnen worden overgeslagen. Het nadeel is echter dat de evaluatie bij grote
netwerken toch nog te veel tijd in beslag kan nemen. Bovendien moet er een uitgebreid Influence
Diagram worden samengesteld waarin alle relevante volgordes van beslismomenten zijn opgenomen.

6.2.2 Planning van handelingen
Planning Wanneer de volgorde van beslismomenten niet nader wordt gespecificeerd in een beslisprobleem,

wordt het bepalen van deze volgorde zelf een onderwerp van onderzoek. Het bepalen welke acties
nodig zijn en in welke volgorde om een bepaald probleem (optimaal) op te lossen, wordt in de
Kunstmatige Intelligentie planning genoemd. Een aantal alternatieven voor Influence Diagrammen
worden daarom in de literatuur onder het hoofdstuk van planning gerekend. De overeenkomst met
andere planning-methoden zorgt ervoor dat algemene technieken voor planning uit de Kunstmatige
Intelligentie hier kunnen worden toegepast.

Handeling Een eerste stap die nodig is wanneer planning op besliskunde moet worden toegepast, is het verleggen
van de aandacht van beslismomenten naar handelingen. In Influence Diagrammen worden
handelingen zelf niet expliciet gemodelleerd, alleen de beslissing om een bepaalde handeling uit te
voeren op een bepaald moment. Bij planning worden in het algemeen juist de handelingen (samen met
hun voorwaarden en gevolgen) gemodelleerd.

Test en actie De toepassing van planning op beslisproblemen maakt het nodig om een onderscheid te maken tussen
soorten handelingen. Een in medische context gebruikelijke indeling van handelingen, is de indeling in
testen en acties. Een test is dan een handeling die (meestal tegen bepaalde kosten) leidt tot een
observatie van de toestand van een patiënt. De overige handelingen heten acties en zijn ingrepen die
de patiënt moeten genezen. Deze tweedeling in observatie en ingrijpen is echter ook buiten de
medische context bruikbaar en komt daarom in verschillende alternatieven terug. Vaak zijn observaties
en ingrepen aan elkaar gekoppeld: iedere ingreep wordt vooraf gegaan door een observatie.

Een bezwaar dat kleeft aan de strikte indeling in ingrepen en observaties, is het gegeven dat een
observatie soms ook een ingreep inhoudt. Dit is het geval als het uitvoeren van een test meer doet dan
alleen het opleveren van een testresultaat. Een goed voorbeeld is het uitvoeren van een kijkoperatie.
Het doel van deze operatie is een observatie, maar de operatie levert het risico van complicaties op.
Niet alle op planning gebaseerde methoden houden hiermee rekening.

6.2.3 Myopisch plannen
Een van de eerste methoden die gebaseerd zijn op plannen, is het myopisch (bijziend) plannen of het
myopisch raadplegen van informatiebronnen. [Pearl, 1988].  Het basisidee achter deze methode is om
steeds die informatiebron (test of observatie) te raadplegen, die op een bepaald moment de grootste
waarde oplevert. De waarde van een informatiebron is hier de maximale utiliteit die bereikt kan
worden met de extra informatie minus de maximale utiliteit zonder die extra informatie1.

                                                  
1 Een verwant begrip uit de besliskunde is de EVPI (expected value of perfect information) of “Value of Clairvoyance”. Dit getal geeft het
verschil tussen de maximale utiliteit die bereikt kan worden bij een perfecte (‘helderziende’) observatie en bij een onzekere observatie. Wanneer
dit getal lager is dan de kosten die met de onzekere observatie gemoeid zijn, is het maar beter om die kosten uit te sparen.
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Myopisch of bijziend plannen heet zo omdat er alleen naar beperkte beslisproblemen wordt gekeken.
Zo wordt ervan uitgegaan dat er maar één informatiebron tegelijk geraadpleegd wordt en dat direct na
het raadplegen van een bron een actie wordt ondernomen waarna de natuur een eindtoestand bepaalt.
Beslisbomen van dit type beslisproblemen hebben altijd dezelfde vijflaagse structuur:

toestand

utiliteit

uitslag

test actie

Figuur 6.3 Vijflaagse beslisboom voor Myopisch plannen. In deze boom is één test
aanwezig met twee uitslagen, en twee acties die ieder aanleiding tot twee mogelijke
eindtoestanden geven.

Voor ieder beschikbare informatiebron wordt een dergelijke beslisboom opgesteld, waarbij de diverse
kansen in de boom met een Bayes Belief Netwerk kunnen worden uitgerekend. Die informatiebron, die
het grootste verschil tussen de verwachte utiliteit in de onderste en bovenste tak van de testknoop in de
teruggerolde boom heeft, wordt aangewezen als het beste.

Dit principe van het plannen van tests wordt in [Andreassen, 1992] verder uitgewerkt. Andreassen
staat echter testen met meer dan twee uitslagen en meerdere acties toe. Hij haalt ook kort aan hoe het
plannen van meerdere testen achter elkaar zou moeten plaatsvinden.

6.2.4 Informatie verzamelen voor Bayes Belief Netwerken
Een verwante methode is het plannen van het verzamelen van informatie voor Bayes Belief Netwerken
zoals het wordt beschreven in [Gaag en Wessels, 1993]. De knopen in een Bayes Belief Netwerk
worden hier onderverdeeld in drie typen:

• hypotheseknopen
• bewijsknopen
• intermediaire knopen

De hypotheseknopen zijn knopen die een hypothese bevatten, zoals de knopen tuberculose, longkanker
en bronchitis in het Azië-voorbeeld. Bewijsknopen zijn knopen die een observeerbaar bewijs
representeren (de observatieknopen uit het hybride model van Pearl). De andere knopen heten
intermediair. Het volgend plaatje laat de drie typen knopen in het Azië-voorbeeld zien:
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in Azie
geweest?

tuberculose longkanker bronchitis

roken

tbc of
longkanker

rontgen dyspnoea

Intermediaire knoop

Hypotheseknoop

Bewijsknoop

Figuur 6.4 Bayes Belief Netwerk van het Azië-voorbeeld
waarin drie typen knopen zijn aangegeven.

De auteurs beschrijven een algoritme dat steeds opnieuw een beslisboom opstelt met als centrale
beslisknoop het kiezen tussen de nog openstaande bewijsknopen. Utiliteit is in een Bayes Belief
Netwerk niet gegeven en moet daarom nog worden vastgelegd. Hiervoor kunnen verschillende
methoden gebruikt worden die bijvoorbeeld de hoeveelheid opgeleverde informatie en de kosten van
het raadplegen van een informatiebron verrekenen. De bewijsknoop die deze utiliteit naar verwachting
maximaliseert, wordt uitgekozen en de waarde voor deze knoop moet door een gebruiker worden
ingevoerd. Het antwoord van de gebruiker wordt als bewijs in het Bayes Belief Netwerk ingevoerd en
doorgevoerd naar de andere knopen. Hierna wordt er nagegaan of het nog wel zinnig is om nog meer
bewijs te verzamelen. Zo ja, dan volgt een nieuwe ronde van het opstellen van een beslisboom en het
bevragen van de gebruiker.

6.2.5 Beslisnetwerken: Andreassen / Van de Stadt
Werd de utiliteit bij de vorige auteurs niet expliciet gemodelleerd, in de methode die Andreassen in
[1992] voorstelt en die door Erica van de Stadt in haar proefschrift [1995] is uitgewerkt, wordt de
utiliteit wel expliciet vastgelegd in een zogenaamd beslisnetwerk. Een beslisnetwerk is een Bayes
Belief Netwerk, uitgebreid met beslisknopen en utiliteitsknopen. De beslisknopen worden
onderverdeeld in behandel-beslisknopen en test-beslisknopen. Deze terminologie verraadt het medisch
domein van deze beslisnetwerken.

bijeffect

genezen

testuitslag

complicatie

Behandel

Test

Ziekte
kosten

ut1

ut2

ut3

utiliteit
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Figuur 6.5 Een voorbeeld van een beslisnetwerk volgens Andreassen. De waardeknopen worden overigens niet
in de oorspronkelijke beslisnetwerken weergegeven, maar zijn hier voor de duidelijkheid toegevoegd.

Het verschil tussen een Influence Diagram en Andreassen’s beslisnetwerk is drieledig: In het
beslisnetwerk kunnen ten eerste meerdere utiliteitsknopen voorkomen (maar er zijn ook uitbreidingen
op Influence Diagrammen waarin dat toegestaan is). Er komen ten tweede geen informatiepijlen voor
in een beslisnetwerk. Dit betekent dat er geen enkele pijl naar een beslisknoop wijst. Ten derde wordt
een speciaal soort pijl (een gestippelde pijl) gebruikt om aan te geven dat een kansknoop die een
testresultaat representeert, pas geraadpleegd kan worden als de betreffende test is uitgevoerd.

Bij de evaluatie van de beslisnetwerken wordt in principe net zo gewerkt als bij de hybride methode
van Pearl [1988], behalve dan dat de volgorde waarin de beslisknopen worden nagelopen niet vaststaat
en dus alle volgordes moeten worden bekeken. Om de optimale beslissing bij één beslisknoop te
bepalen, wordt simpelweg voor ieder alternatief eenmaal het netwerk doorgerekend en de verwachte
utiliteit bepaald. Het alternatief met de hoogste utiliteit wint. Wanneer er observaties zijn gedaan,
worden de betreffende kansknopen vastgezet op de geobserveerde waarde.

Het toepassen van beslisnetwerken volgens Andreassen lijkt op deze manier veel ongunstiger dan het
gebruik van Influence Diagrammen, maar hun voordeel ligt daar, waar niet een hele strategie moet
worden gepland, maar waar, gegeven een geschiedenis van beslissingen en observaties, de beste
volgende stap moet worden bepaald. Bovendien wordt bij de evaluatie gebruik gemaakt van de
structuur van het Bayes Belief Netwerk om te onderzoeken welke beslissingen niet van invloed zijn op
de utiliteit en dus kunnen worden overgeslagen. Ook het beperken van de berekeningen tot de relevante
delen van het netwerk (zoals ook beschreven in paragraaf 5.4.1) is hier mogelijk [zie Van de Stadt,
1995].

6.2.6 DRIPS: beslistheoretische planning
In de methode DRIPS1, die door Peter Haddawy en anderen is ontwikkeld [Haddawy et al., 1996],
wordt de aandacht van het beslisprobleem volledig op het planning-gedeelte gericht, terwijl het
onderliggend kansmodel enigszins op de achtergrond is geraakt. De methode is namelijk afkomstig uit
het vakgebied planning binnen de Kunstmatige Intelligentie en de nadruk ligt dan ook op het
beschrijven van de toegestane handelingen en minder op het beschrijven van de gevolgen van die
handelingen.

Het idee achter de methode DRIPS, is het beschrijven van een zeer grote beslisboom van alle
beschikbare strategieën in enerzijds een reeks kleine stukjes strategie en anderzijds een aantal regels
hoe strategieën kunnen worden gecombineerd tot grotere strategieën. Een centraal gegeven is hierbij
het abstraheren van strategieën. Een abstracte strategie is een slechts gedeeltelijk gespecificeerde
strategie, zoals “doe een of andere test en als die positief uitvalt, voer dan de ingreep uit”. Het effect
van een abstracte strategie is niet precies aan te geven, daarom wordt het effect van abstracte
strategieën in DRIPS in intervallen uitgedrukt.

De DRIPS-planner bepaalt een optimale strategie door het selectief aanmaken en doorrekenen van
steeds minder abstracte strategieën die steeds verder worden uitgewerkt, totdat uiteindelijk een totale
strategie is gevonden die de verwachte utiliteit maximaliseert.

Het onderliggend kansmodel van DRIPS is niet zo duidelijk: de stukjes strategie worden los van elkaar
beschreven in de vorm van kleine stukjes beslisboom en de kansen in die bomen zijn blijkbaar
onafhankelijk van de plaats waarin dat stukje strategie uiteindelijk in de totale strategie terecht komt.

                                                  
1 DRIPS (Decisiontheoretic Refinement STRIPS) is afgeleid van de niet-probabilistische planner STRIPS [Fikes, 1971]. Deze planner werd
ontworpen om door middel van abstractie van plannen automatisch problemen op te lossen. DRIPS gebruikt in principe dezelfde taal om plannen
op te stellen en abstracties aan te geven als STRIPS.
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6.3 Markoviaanse methoden
Een groep van methoden voor beslisproblemen stelt de zogenaamde Markov-eis aan het onderliggend
kansmodel: als de kansverdeling op een tijdstip bekend is, dan is de kansverdeling op het volgend
tijdstip onafhankelijk van eerdere tijdstippen. Veel praktijksituaties waarin situaties steeds terugkeren
en min of meer gelijksoortige beslissingen steeds opnieuw moeten worden genomen, blijken redelijk
aan deze Markov-eis te voldoen. Het blijkt echter ook mogelijk om algemenere complexe
beslisproblemen te benaderen met een Markov-kansmodel. De DRIPS-methode van paragraaf 6.2.6
gaat bijvoorbeeld stilzwijgend (en misschien onbedoeld) uit van de Markov-eis. Maar er zijn ook
methoden die deze eis expliciet stellen en gebruik maken van de Markov-eis om optimale strategieën te
bepalen.

6.3.1 Markov beslisprocessen
Een belangrijk model voor beslisproblemen is afkomstig uit de Wiskunde: het Markov Beslisproces
(Markov Decision Proces, MDP) [zie bijvoorbeeld het handboek van White, 1992]. Een Markov
Beslisproces is een speciaal soort beslisprobleem waarbij een beslisser op een aantal tijdstippen steeds
een beslissing moet nemen voor het uitvoeren van een handeling. De beslisser neemt zijn beslissing op
basis van een waarneming. Deze waarneming geeft de beslisser kennis over de toestand van de wereld
op dat moment. De actie waartoe de beslisser besluit levert direct een bepaalde opbrengst op maar
heeft tevens invloed op de toestand van de wereld van het volgend moment. De bedoeling is om een
zodanige strategie te bepalen dat de opbrengst zo groot mogelijk is.

Er zijn allerlei soorten Markov Beslisprocessen, die aan de hand van bepaalde eigenschappen worden
ingedeeld:

Eindige horizon / oneindige horizon
De horizon is het maximaal aantal beslissingen dat een beslisser moet nemen. Dit aantal kan oneindig
zijn of eindig. Het oneindig geval lijkt onrealistisch, maar het wordt gebruikt voor gevallen waarin het
onduidelijk is hoeveel beslissingen genomen moeten worden.

Is de horizon eindig, dan kan een strategie worden bepaald die de grootste opbrengst heeft voor al deze
beslissingen samen. Wanneer het aantal beslissingen onduidelijk of oneindig is, is een totaal niet te
bepalen en wordt in plaats daarvan een strategie bepaald die gemiddeld genomen een grootste
opbrengst heeft.

Stationair / niet stationair
Bij een stationair MDP gaat men ervan uit dat de situatie op ieder moment in principe gelijk is: elke
beslissing is op ieder moment beschikbaar en voorwaardelijke kansen en opbrengsten zijn op ieder
moment gelijk. De tijd speelt dus eigenlijk geen rol.

Totaal observeerbaar / partieel observeerbaar
Een partieel observeerbaar MDP (POMDP) onderscheidt zich van een totaal observeerbaar MDP doordat
de waarneming geen volledige informatie over de werkelijkheid geeft, maar alleen onzekere
informatie. Een voorbeeld is de waarneming van de uitslag van de seismische test door de oil
wildcatter.

De eenvoudigste MDP’s zijn de stationaire volledig observeerbare MDP’s met eindige horizon. Maar als
alternatief voor Influence Diagrammen komen vooral (stationaire) POMDP’s in aanmerking. De laatste
jaren staan POMDP’s in de belangstelling omdat er steeds meer algoritmen beschikbaar komen om ze
op te lossen en omdat er veel beslisproblemen zijn die als POMDP gemodelleerd kunnen worden [zie
bijvoorbeeld Kaelbling et al., 1996]. Over het algemeen zijn POMDP’s echter nog steeds erg moeilijk
op te lossen.
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6.3.2 Markov Beslisnetwerken
De laatste methode voor het modelleren van beslisproblemen die in dit rapport wordt behandeld, is het
zogenaamd Markov Beslisnetwerk (of Bayes beslisnetwerk) waarvoor de ideeën reeds in 1988 zijn
ontstaan [zie Donkers et al., 1988]. Het tweede rapport van de stage — in het kader waarvan ook dit
rapport is verschenen — zal handelen over de theoretische aspecten van deze methode. Hier zal alleen
kort het principe van Markov Beslisnetwerken worden behandeld.

Bij een Markov Beslisnetwerk wordt ervan uitgegaan, dat de werkelijkheid op ieder moment door een
toestand kan worden beschreven. De beslisser weet echter niet in welke toestand de wereld zich
bevindt. Hem staan eventueel een aantal testen ter beschikking om iets over de toestand van de wereld
te leren. De testen geven echter slechts een onzekere uitspraak over de wereld. Op basis van de
uitslagen van de testen kan de beslisser kiezen tussen een aantal acties die de toestand van de wereld
veranderen. De effecten van de acties zijn echter ook onzeker. Zodoende is er op ieder moment een
zekere kansverdeling over de toestanden die aangeeft wat de kans is dat de wereld zich in ieder van die
toestanden bevindt.

De toestanden waarin de wereld zich kan bevinden, kunnen worden opgedeeld in zogenaamde fasen.
Wanneer er op een bepaald moment een kans is op een toestand binnen een fase, dan is de kans op alle
toestanden buiten de fase nul. De fasen delen de toestanden van de wereld als het ware in
chronologische stappen in. Acties die worden uitgevoerd kunnen de wereld van de ene fase in een
andere verplaatsen. Acties en testen kunnen alleen in een bepaalde fase worden uitgevoerd.

Een Markov Beslisnetwerk bestaat nu uit voor iedere fase één knoop en voor iedere actie één pijl
tussen de knopen. Testen worden als driehoeken aan de betreffende knopen gehangen. Als illustratie
volgt hieronder het Markov Beslisnetwerk voor het oil wildcatter-voorbeeld:

olie
in de

bodem
olie

gevonden

seismische
test

niet boren

boren

Figuur 6.6 Een Markov Beslisnetwerk voor het oil wildcatter-probleem.

Bij iedere fase hoort een lijst van toestanden in die fase. Voor olie in de bodem is dat {dry, wet,
soaking} en voor olie gevonden is dat {niets, matig, veel}. Bij de beschikbare acties horen
zogenaamde overgangstabellen die aangeven wat de kans is dat, door het uitvoeren van een actie, de
wereld van de ene toestand in een andere overgaat. Deze tabellen zijn voor het oil wildcatter-voorbeeld
triviaal: de kansen bij boren zijn voor de paren {(dry → niets), (wet → matig), (soaking → veel)}
gelijk aan 1 en voor de andere combinaties 0. Bij niet boren zijn de kansen voor de paren
{(xxx → niets)} gelijk aan 1 en de overige 0.

Bij de seismische test hoort een tabel die aangeeft wat de kans is op ieder van de uitslagen van de test,
gegeven de toestand van de wereld. Deze tabel is identiek aan tabel 2 van hoofdstuk 4. Verder moeten
er nog getallen worden toegekend aan de mogelijke toestanden van de wereld aan het begin van het
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beslisprobleem, in dit geval aan de startfase olie in de bodem. Dit komt overeen met tabel 1 van
hoofdstuk 4.

Na het toekennen van de diverse kansen, moeten kosten en opbrengsten worden vastgelegd. Aan iedere
toestand in de eindfase olie gevonden wordt de opbrengst toegekend:  respectievelijk 0, 120.000 en
270.000. Tenslotte wordt aan boren de kosten 70.000 toegekend en aan seismische test de kosten
10.000.

Het laatste dat moet worden gespecificeerd, alvorens een beste strategie kan worden bepaald, is de
waarderingsfunctie. Dit is een functie die aangeeft hoe de verwachte opbrengst en de verwachte
kosten met elkaar moeten worden verrekend.

Nu kan een algoritme op het netwerk worden losgelaten dat de optimale strategie bepaalt. Eén
algoritme is het construeren van een beslisboom en het terugrollen daarvan. Dit lijkt erg op de hybride
methode van Pearl die in paragraaf 6.2.1 is behandeld. Een andere methode is gebaseerd op het feit dat
een Markov Beslisnetwerk onder bepaalde omstandigheden is te beschouwen als een POMDP

(paragraaf 6.3.1), wat inhoudt dat algoritmen voor POMDP’s ook op deze netwerken kunnen worden
toegepast.

Het voordeel van Markov Beslisnetwerken is de eenvoud van de grafische weergave voor een hele
klasse van beslisproblemen. Zeker wanneer een hele reeks testen en acties moeten worden
weergegeven, is dit met het Markov Beslisnetwerk overzichtelijk te doen:

Olie in de
bodem Olie

gevonden

Niet boren

boren

test1

test 2

Figuur 6.7: Het beslisprobleem van figuur 6.2 als Markov Beslisnetwerk.

Een ander voordeel is van Markov Beslisnetwerken is, dat steeds terugkerende beslissingen ook
gemodelleerd kunnen worden. Een Markov Beslisnetwerk mag, in tegenstelling tot Influence
Diagrammen, rustig cycli bevatten. Het volgend voorbeeld is illustratief:

ogen /
geen ogen

ontoog

test

Figuur 6.8: Markov Beslisnetwerk voor het ontogen van aardappels.

In dit kleine voorbeeld wordt het volgend probleem gemodelleerd:  hoe vaak moet een aardappel
worden onderzocht en eventueel ontoogd, om er voldoende zeker van te zijn dat de aardappel geen
ogen meer heeft? Dit eenvoudig probleem is nagenoeg niet in een Influence Diagram te modelleren.



pag. 79

De beperking die het onderliggend kansmodel van een Markov Beslisnetwerk ons oplegt, hoeft in de
praktijk geen belemmering te zijn. Het is in principe mogelijk om de kansen in een Markov
Beslisnetwerk te baseren op een Bayes Belief Netwerk. Verder onderzoek zal echter moeten uitwijzen
in hoeverre Markov Beslisnetwerken in praktijksituaties bruikbaar zijn.
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7. Mogelijke toepassingen binnen LWI

it hoofdstuk heeft een ander karakter dan de voorgaande hoofdstukken omdat hier getracht
wordt om de theorie te plaatsen in mogelijke toepassingen binnen het LWI. Aangezien een
gedegen domeinonderzoek pas later in het INDEKS-project is gepland, heeft dit hoofdstuk

echter slechts een verkennende status.

7.1 Een kennissysteem binnen het DSS

De meest voor de hand liggende toepassing binnen het LWI ligt in het vervangen of aanvullen van het
huidig verbindend kwalitatief model binnen het Estuaria en Kusten DSS. Dit kwalitatief model legt op
dit moment alleen kwalitatieve verbanden aan tussen allerlei factoren die bij beleidsbeslissingen van
belang zijn. Er is echter ook behoefte aan kwantificeerbare verbanden.

7.1.1 Bayes Belief Netwerk als kennisbank
Een geschikte methode om kwantificaties aan te brengen in verbanden is het gebruikmaken van een
Bayes Belief Netwerk. Het netwerk zelf blijft voor de eindgebruiker (beleidsmaker) onzichtbaar. De
gebruiker kan middels een gebruikersvriendelijke (grafische) omgeving vragen stellen over verbanden
tussen factoren. Het Bayes Belief Netwerk fungeert dus als een soort kennisbank in een expertsysteem.

Het opstellen van dit Bayes Belief Netwerk gebeurt in twee gedeelten: eerst wordt een kwalitatief
model opgesteld, daarna worden de verbanden gekwantificeerd door de diverse kansen in te vullen (zie
ook paragraaf 5.5.1). Het opstellen van een kwalitatief model gebeurt op dit moment reeds in het
Estuaria en Kusten DSS. Deze kennis kan gebruikt worden bij het opstellen van het Bayes Belief
Netwerk.

Het invullen van kansen kan deels gebeuren op basis van de kwalitatieve relaties zoals die in het
kwalitatief model worden verzameld. In de literatuur worden methoden beschreven waarmee deze
kwalitatieve relaties kunnen worden gebruikt om de verschillende kansen in het netwerk te
kwantificeren [Druzdzel en Van der Gaag, 1995]. Op de nodige plaatsen zal aanvullende expertkennis
nodig zijn om kansen te specificeren.

Een andere manier om kansen te kwantificeren is door gebruikmaking van automatische leertechnieken
(paragraaf 5.5.2). Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de informatie die al in het kwalitatief
model is verzameld.

Is eenmaal een Bayes Belief Netwerk opgesteld, dan kan dit netwerk gebruikt worden om verbanden
tussen factoren aan de beleidsmaker duidelijk te maken. Dit kan op verschillende manieren gebeuren.
Eén van de mogelijke manieren is om een kwalitatieve uitleg te geven [Druzdzel, 1995]. Dit sluit goed
aan bij het huidig kwalitatief model. Een andere manier van werken is het stellen van what-if vragen:
als ik deze factor zó instel, wat heeft dat voor gevolg voor die andere factor? Maar er zijn nog vele
andere vragen mogelijk als:

• welke factoren dragen het meest bij aan een bepaald effect?
• welke factoren hebben geen invloed op een bepaald effect?
• welke tussenliggende factoren schermen twee gegeven factoren van elkaar af?

Deze abstracte vragen moeten in een gebruikersomgeving op een zeer heldere manier worden
gepresenteerd aan de gebruiker, zo niet, dan blijven veel mogelijkheden van het Bayes Belief Netwerk
onbenut.

D
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7.1.2 Influence Diagrammen en Markov Beslisnetwerken
Voor speciale beslisproblemen kunnen op basis van het centrale Bayes Belief Netwerk, hetzij Influence
Diagrammen hetzij Markov Beslisnetwerken worden opgesteld. Hiertoe moeten bepaalde factoren als
beslismomenten (of handelingen) worden aangemerkt en in een onderling geordend verband worden
gebracht. Verder moet er een utiliteitsanalyse worden uitgevoerd. Een belangrijk aspect bij
grootschalige projecten is namelijk het afwegen van allerlei effecten. In [Merkenhofer, 1990] wordt
een toepassing beschreven van Influence Diagrammen bij het uitvoeren van een Multiattribuut
utiliteitsanalyse. Deze wijze van toepassing zou ook bij het LWI nuttig kunnen zijn.

Er zijn twee mogelijke wegen die leiden tot toepassing van Influence Diagrammen en Markov
Beslisnetwerken: vaste netwerken of vrije netwerken.

Vaste netwerken
De Influence Diagrammen en Markov Beslisnetwerken worden met behulp van een expert ontworpen
en vast in het DSS opgenomen. De eindgebruiker kan alleen bepaalde instellingen wijzigen zoals de
utiliteitsfuncties waarna verschillende analysemogelijkheden kunnen worden benut.

Vrije netwerken
De gebruikersomgeving zou instrumenten kunnen bieden om, op basis van voorgeprogrammeerde
bouwstenen, zelf een Influence Diagram of Markov Beslisnetwerk op te stellen en te analyseren. Deze
instrumenten moeten echter zeer robuust en uiterst eenvoudig te bedienen zijn om de aandacht van de
eindgebruiker niet af te leiden van de eigenlijke vraagstelling.

7.2 Influence Diagrammen in Modellen
Influence Diagrammen kunnen echter ook elders in het DSS worden toegepast. Met name in de diverse
model-modules kunnen Influence Diagrammen goed worden toegepast. Een eerste mogelijkheid is de
sociaal-economische module van het EDSS. Dit domein eigent zich uitstekend voor Influence
Diagrammen en deze zouden op verschillende plekken als analysetools kunnen worden ingepast.

In een artikel van Agosta [1966] wordt beschreven hoe Influence Diagrammen worden toegepast bij
olierampbestrijding. De Influence diagrammen worden gebruikt om te bepalen hoe beslissingen die op
een begrensd gebied worden genomen, doorwerken op naburige gebieden. Deze manier van modelleren
zou ook kunnen worden gebruikt voor het modelleren van ingrepen waarbij ruimtelijke effecten van
belang zijn zoals bij het bagger-model voor de Westerschelde.

Het INDEKS-project zal zich echter in eerste instantie richten op het centrale Bayes Belief Netwerk.
Hierbij zal de nadruk liggen op de omzetting van het kwalitatief model en de elicitatie van kansen. In
tweede fase zal het bevragen van het netwerk aan de orde komen. Tenslotte zal bestudeerd worden hoe
Influence Diagrammen en Markov Beslisnetwerken kunnen worden opgesteld op basis van het centrale
netwerk.
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Appendix A: Onderzoeksinstellingen

Binnen de volgende universiteiten en andere instellingen houden (of hielden) wetenschappers zich
bezig met het onderzoeksgebied Beslissen bij Onzekerheid. Deze lijsten zijn samengesteld uit
vermeldingen in de wetenschappelijke literatuur (zie Referenties) en zijn naar alle
waarschijnlijkheid niet compleet. De cijfers achter de instellingen geven het aantal auteurs aan,
indien er meer dan één auteur van deze instelling afkomstig is.

Universiteiten in USA en Canada [87]
Arizone State University / Boston University / Brown University [2] / California State University /
Carnegie Mellon University [4] / City University of New York [2] / Colorado State University [2] /
Cornell University / DePaul University / Duke University [6] / George State University [2] / Harvard
University / John Hopkins University / Louisiana State University [2] / Loyola College Maryland /
Massachusetts Institue of Technology / New York University / Northeastern Illinois University / Ohio
State University / Oregon State University [3] / Stanford University [12] / Strathclyde Graduate
Business School / University of British Columbia [3] / University of California, LA [17] / University
of Kansas / University of Massachusetts [2] / University of Melbourne [3] / University of Michigan
[2] / University of Pittsburgh / University of Regina [3] / University of San Fransisco / University of
Warwick / University of Washington [2] / University of Waterloo / University of West Florida /
University of Wisconsin [3] / Washington University

Universiteiten in Europa [39]
Aalborg University [7] / Bristol Business School / Cambridge University / CNR-IAMI Italy / DFKI
Germany / INRA France [2] / London School of Economics / Madrid technical University /
Rijksuniversiteit Leiden / The Open University / TU Delft / Université Libre De Bruxelles / University
of Cantabria [2] / Universidad de Granada [2] / University of Hull / Universiteit Maastricht [2] /
University of Manchester / University of Padua [3] / Université Paul Sabatier [2] / University of
Trondheim / Universiteit Utrecht [4] / University of Zurich

Overige unversiteiten [9]
King Fahd University, Saudi-Arabia / RMIT Australia / Technion - Israel Institute of Technology [3]
/ Universidade de Sao Paulo [2] / University of Science and Technology, Hong Kong / University of
Western Australia

Bedrijven en overige instituten [42]
Analysis / Applied Decision Analysis Inc / AT&T Bell Laboratories / California Institute of
Technology [2] / Cancer Research Fund  [2] / Decisions, Decisions! / General Motors R&D Center /
GTE Laboratories / Human Reliabililty Associates / Imperial Cancer Research Fund /
Industrieanlagen-Betriebgesellschaft / INRA / Institute for Decision System Research / Lockheed
Missiles & Space Company Inc. [2] / Microsoft Corporation [3] /  MRC Biostatistics Unit / NASA
Ames Research Center / NASA Johnson Space Centre / NEC Research Institute [4] /  Oak Ridge
National Laboratory / Pattern Recognition Systems / Prevision Inc / Rensselaer Polytechnic Institute /
Resource Analysis, Delft / Rockwell Science Center / Rome Laboratory / Royal Melbourne Institute
of Technology / Stanford Research Institute [3] / Strategic Decision Group / Sun Microsystems
Laboratories / Thinkbank, Inc
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Appendix B: Actuele onderzoeksprojecten in Europa

Deze lijst is weliswaar onvolledig, maar geeft een beeld van de actualiteit en veelzijdigheid van het
onderzoeksonderwerp Beslissen bij Onzekerheid.

CUR/LWI-Onderzoeksproject INDEKS
Vakgroep Informatica, Universiteit Maastricht /  Vakgroep Informatica, Universiteit Utrecht./
Vakgroep Informatica, Technische Universiteit Delft / Resource Analysis, Leiden /CUR/LWI -
Projectgroep Estuaria en Kusten
Zie voor een omschrijving van het INDEKS-project hoofdstuk 2.
http://fanth.cs.unimaas.nl/gordias/indeks.htm

TETRADE, SION Project 612.32.002
Vakgroep Informatica, Universiteit Utrecht. / Vakgroep Sociaal Wetenschappelijke Informatica /
Universiteit van Amsterdam / Centrum voor Klinische Besliskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam
/ Vakgroep of Pediatrische Cardiologie, Universiteit van Amsterdam.
Het overkoepelend doel van het research project is het ontwikkelen van methoden, technieken en tools
voor het bouwen van en redeneren met Probabilistische Netwerken ter ondersteuning van het oplossen
van real-life beslisproblemen, in het bijzonder in de context van prognostische assessment en planning
bij onzekerheid onder tijdsbeperkingen.
http://swi.psy.uva.nl/projects/tetrade/home.html

Het ODIN Reseach Project
Institute of Electronic Systems at Aalborg University, Denmark -
De doelstellingen van ODIN (Operation and Decision Support through Intensional Network) zijn het
ontwikkelen en testen van theoretisch goed onderbouwde en praktisch werkbare methoden voor de
constructie en toepassing van modelgebaseerde systemen voor beslissingsondersteuning, planning en
control under uncertainty.
http://www.cs.auc.dk/general/es/odin/odin.html

SERENE - ESPRIT project 22187
Centre for Software Reliability, UK / Hugin Expert A/S, Denmark / Objectif Technology, France /-
ERA Technology Ltd, UK / Technischer Überwachungs-Verein Nord e.V. (TÜV), Germany /
Electricite de France
De doelstellingen van SERENE (SafEty and Risk Evaluation using bayesian NEts)  werkprogramma
zijn het ontwikkelen van een methode voor het opstellen van veiligheidseisen voor software met
gebruikmaking van Bayes Belief Netwerken, het aanpassen van een bestaand BBN-tool
om deze methode te ondersteunen en het evalueren van de toepassing van de methode en de tool
middels praktijktesten.
http://www.hugin.dk/serene/

IRIDIA - Implementation of Uncertain Reasoning
Institut de Recherches Interdisciplinaires et de développements en Intelligence Artificielle (IRIDIA),
Université Libre De Bruxelles
Om belief function theory toepasbaar te maken op realistische problemen, zijn er efficiënte algoritmen
ontwikkeld op basis van het Valuation-based framework van Shenoy en Shafer. Drie ontwikkelde
tools zijn VBS, TRESBEL en PULCINELLA.
http://iridia.ulb.ac.be/welcome.html

http://fanth.cs.unimaas.nl/gordias/indeks.htm
http://swi.psy.uva.nl/projects/tetrade/home.html
http://www.cs.auc.dk/general/es/odin/odin.html
http://www.hugin.dk/serene/
http://iridia.ulb.ac.be/welcome.html
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Appendix C: Associaties

Enkele belangrijke internationale academische en commerciële verbanden die binnen deze tak van
wetenschap actief zijn of er nauw mee verbonden zijn.

Association for Uncertainty in Artificial Intelligence (AUAI)
Het AUAI is een non-profit organisatie met als hoofddoel het houden de jaarlijkse conferentie
Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI). De UAI conferentie wordt sinds 1985 ieder jaar gehouden.
http://www.auai.org/

Society for AI and Statistics
De Society for Artificial Intelligence and Statistics is een non-profit organisatie, gevestigd in New
Jersey (USA), toegespitst op het stimuleren van interactie tussen onderzoekers in AI and Statistiek.
Een invulling hiervan is de tweejaarlijkse International Workshop on Artificial Intelligence and
Statsitics.
http://www.vuse.vanderbilt.edu/~dfisher/ai-stats/society.html

Decision Analysis Society of INFORMS.
De Decision Analysis Society promoot de ontwikkeling en toepassing van logische methoden voor de
verbetering van besluitvorming bij overheid en bedrijven.
http://www.fuqua.duke.edu/faculty/daweb/

Society for Medical Decision Making
De Society for Medical Decision Making is toegewijd aan het bevorderen van een rationele en
systematische aanpak van besluitvorming die leidt tot een verbetering van de gezondheidszorg en de
helpt bij het totstandkomen van beleid. Een van de activiteiten is de uitgave van het kwartaalblad
Medical Decision Making.
http://polaris.nemc.org/smdm/

The Management Software Association
Deze associatie is een samenwerkingsverband van 17 softwarebedrijven (waaronder Lumina) die
applicaties op het terrein van management-ondersteunende software produceren.
http://www.getnet.com/mba/npro/tmsa.html

http://www.auai.org
http://www.vuse.vanderbilt.edu/~dfisher/ai-stats/society.html
http://www.fuqua.duke.edu/faculty/daweb/
http://polaris.nemc.org/smdm/
http://www.getnet.com/mba/npro/tmsa.html
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Appendix D: Softwarebedrijven

Deze lijst bevat Softwarebedrijven die applicaties voor beslisbomen, Bayes Belief Netwerken en
Influence Diagrammen maken (Zie paragrafen 4.3 en 5.6).

Norsys Software Corp.
2315 Dunbar St.
Vancouver, BC, Canada
V6R 3N1
norsys_info@norsys.com
http://www.norsys.com

Produkt: NETICA

Knowledge Industries
855 Oak Grove Avenue, Suite #201
Menlo Park, CA 94025-4429
Telefoon: 415-463-0100  / Fax 415-322-3554
ki@kic.com
http://www.kic.com

Produkt: DX-EXPERT

Hugin Expert A/S
Niels Jernes Vej 10
Box 8201
DK-9220 Aalborg Ø, Denmark.
Telefoon: +45-9635-4545 / Fax: +45-9815-8550
www@hugin.dk
http://hugin.dk

Produkt: HUGIN

Lumina Decision Systems, Inc.
4984 El Camino Real, Suite 105
Los Altos, CA 94022
Telefoon: 415-254-0189 Fax: 415-254-0292
info@lumina.com
http://www.lumina.com

Produkt: DEMOS

Decision Support Services
2105 Buchanan St., #1
San Francisco, CA 94115
Telefoon: 415-673-6217
middleton@usfca.edu
http://ourworld.compuserve.com
     /homepages/decision

Produkt: TREEPLAN

Russell Almond  and
George Mellman StatSci (MathSoft, Inc.)
1700 Westlake Ave. N
Seattle, WA 98109
Telefoon: 206-283-8802
almond@acm.org / gmellman@statsci.com

Produkt: GRAPHICAL BELIEF

Decision Theory Group at Microsoft Research
One Microsoft Way
Redmond WA, 98052
Fax: 206-936-0502
dtg@Microsoft.com
http://www.research.microsoft.com
     /research/dtg

Produkt: MSBN

Prevision, Inc.
1947 NW Garryanna St.
Corvallis, OR 97330-2006
Telefoon: 541-754-0569 / Fax: 541-757-7976
Info@pervision.com
http://www.prevision.com

Produkt: STRATEGIST

Noetic Systems Inc.
2504 Maryland Ave.
Baltimore, MD 21218--4545
Telefoon: 410-889-4079 /  Fax: 410-889-4183
info@noeticsystems.com
http://www.neoticsysems.com

Produkt: ERGO

Vanguard Software Corporation
3111 Trellis Green
Cary NC 27511-9670 USA
Telefoon: 800-538-8173 / Fax: 919-851-9457
vginfo@vanguardsw.com
http://www.vanguardsw.com

Produkt: DECISIONPRO

TreeAge Software, Inc.
1075 Main Street
Williamstown, MA 01267
Telefoon 413-458-0104 / Fax: 413-458-0105
info@treeage.com
http://www.treeage.com

Produkt: DATA

KC Associates
6512 Sunny Hill Ct.
McLean, VA 22101-1639
Telefoon: 703-993-1639
kchang@gmu.edu

Produkt: BARON

http://www.norsys.com
http://www.kic.com
http://hugin.dk
http://www.lumina.com
http://ourworld.compuserve.com/homepages/decision
http://www.research.microsoft.com/research/dtg
http://www.prevision.com
http://www.neoticsystems.com
http://www.vanguarsw.com
http://www.treeage.com
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EDSS, 10
Framework, 11

Fuzzy
Control, 20
Logica, 20
Maten, 18
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Kans, 18
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Logica
Fuzzy, 20
Meerwaardig, 21
Niet-monotoon, 22
Standaard, 21

Luaritzen en Spiegelhalter, 47
Lucas, 15; 64
LWI, 9

Workbench, 11

Maat
Belief, 19
Fuzzy, 18
Kans, 18
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Possibility, 19

Markov
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Beslisproces, 76
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MYCIN, 21

Necessity maat, 19
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NP-hard, 62
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Beslisboom, 23
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Markov Beslisnetwerk, 77

Olmsted, 36; 47; 60
Onafhankelijkheid

voorwaardelijke, 44
Onzekerheid, 18; 40

Padanalyse, 39
Pearl, 46; 62; 71
Plannen, 71

Beslistheoretisch, 75
Myopisch, 72

Plausibility maat, 19
POMDP, 76
Possibility maat, 19
Probabilistisch. Zie Kans
Projectgroep Estuaria en Kusten, 10

Regel van Bayes, 25

Sensitiviteitsanalyse, 29; 33
Shachter, 47
Shenoy, 58; 70
Shortliffe, 21
Spelboom, 36
Stadt, van de, 62; 74
Strategie, 16

Terugrollen van een beslisboom, 28
Test, 16; 72
Tornado diagram, 34

Uiterwijk, 13
Utiliteit, 17; 27

Valuation Net, 58; 70

Waarde van een strategie, 17
Waarneming, 16
WEDSS, 11


