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Inleiding

De informatie waarover een expertsysteem kan alsde i iformatie van

menselijke experts vaak onzeker, onvolledig of vaag. Een medisch expert weet bijvoorbeeld

dat. huge koorts een significante aan wijzirig voor griep is Saar het is Ian-, niet zeker dat

iemand met -hoge koorts ook-griep heeft. Bovendien is -het begrip `hoge koorts' niet exact

omlijnd. Een belan grijk deel van dekennis'vai experts betreft dergelijke onzekere en vage

relaties tussen aanwijzingen en hypothesen,-terwijlbook-de gegevens over depArticulibre

situatie waarvoor expertadvies ingewonnen wordt niet altijd volledig betrouwbaar zijn. (Denk

bijvoorbeeld aan fouten bij het aflezen van de koortsthermometer.)

Er zijn verschillende theorieen ontwikkeld over hoe een expertsysteem-op `grond van

dergelijke onzekere informatie bruikbare gevolgtrekkingen kan maken. We zullen hiervan

achtereenvolgens behandelen

1. de op' de waarschijnlijkheidsrekening gebaseerde Bayesiaanse` methode

2. het certainty factor model, dat als een benadering van de Bayesiaanse methode kan

worden beschouwd

3.° -de Dempster-Shafer theorie, diede Bayesiaansde methode gener-aliseert en- pretendeert to

.verrijken. met een regel voor het combineren vanaanwiji rfgen'

4. -de-vage logica (fuzzy logic), die met-name" is ontwikkeld voor"het omgaa'n metvvage

predikaten zoals° hoog in- hoge koorts`
5. niet-monotone logica s, die bedoeld zijn om -situaties te beschrijven waar gemaakte

veronderstellingen over (tot dan toe) ontbrekendegegevens worden -herzien op grond
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van nieuwe informatie.

6. het endorsement model, waarin onder andere onderscheid gemaakt kan worden naar de

aard van onzekerheid

De nadruk zal worden gelegd op de drie eerstgenoemde theorieen. Het certainty

factor model is namelijk het meest bekend (of misschien juister: berucht) en Dempster-Shafer

theorie lijkt het meest to beloven, terwijl bij beiden de waarschijnlijkheidsrekening een

belangrijke achtergrond vormt. De overige genoemde -theorieen komt men regelmatig tegen in

de literatuur en worden hier kort behandeld om de lezer een indruk to geven van de verschei-

denheid aan benaderingen van het probleem. Hoewel geent volledigheid is nagestreefd, is een

groot aantal referenties naar gespecialiseerd en meerperifeer onderzoek op het gebied van

redeneren met onzekerheid opgenomen.

Bij het schrijven van dit inleidend overzicht is dankbaar gebruik gemaakt van een aantal

andere van dergelijke overzichten, zoals deel 4 van [Buchanan & Shortliffe, 1984], [Black &

Eddy, 1985], hoofdstuk 2 van [Cohen, Warson & Barrett, 1985] en [Schmitz, 1987].

1 Waarsch ijnlij eicsrekening

Waarschijnlijkheidsrekening is de best bekende en tot op dit moment de best onderbouwde

en ontwikkelde theorie voor het omgaan metonzekerheid. De toepassing=-van, deze, theorie op

het redeneren met onzekerheid in expertsystemen stuit echter op een aantal .(praktische)

problemen. In, dit hoofdstuk zullen deze problemen kort besproken worden.

1.1 De stelling van Bayes.,

De benadering van het redeneren met onzekerheid in expertsystemen die gebruik maakt van

de waarschijnlijkheidsrekening wordt ook wel de Bayesiaanse methode genoemd;.onder

andere omdat de stelling van Bayes bij deze^benadering een centrale: rol.speelt., Bijvoorbeeld:

Om aan de hand van door de gebruiker geleverde informatie omtrent de symptomen van een

bepaalde patient een diagnose to stellen, is het van belang om to -weten wat de kans is dat een

patient met een bepaald symptoom een bepaalde. ziekte heeft. In, het algemeen is deze kans

niet bekend en moeilijk door een expert to schatten. De stelling van Bayes,maakt het mogelijk

om deze kans of to leiden van de a priori kansen van. de. ziekte en het symptoom en-de kans

dat iemand met de ziekte het symptoom vertoont,

Zij U de verzameling van ,alle mensen, A de verzarneling mensen met een bepaald
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symptoom, bijvoorbeeld hoge koorts en B de verzameling mensen met een bepaalde ziekte,

bijvoorbeeld griep. De a priori leans dat emand in de verzameling A zit noteert men als P(A).

Per definitie geldt: , P(A) #A/#U`-(waarbij #A = het aantal elementen van A)

De voorwaardelijke kans op A gegeven B"'(riotatie: P(A I B)) is precies de kans dat iemand

met de ziekte het symptoom vertoont. Er geldt: P(A I B) = #(ArnB)/#B.

Uit P(A), P(B) en P(A I B) is P(B I A), de moeilijk to schatten voorwaardelijke kans dat

iemand met het symptoom de ziekte heeft, als.volgt to berekenen:

#(AnB) #(AnB) #U #B #(AnB) #U #B P(A I B) P(B)
P(B I A) _ =

-#A #A #B _ #-U, #B #A =#U P(A)

(Voor het gemak veronderstellen we alle noemers # 0)

1.2 Combinatorische explosie

Om de stelling van Bayes echt bruikbaar to maken voor toepassing in expertsystemen, moet

er nog het een en ander aan de vorm van de stelling gesleuteld worden. Zo, is bijvoorbeeld

behalve P(B I A) ook P(A) zelden bekend of to schatten. Merk nu eerst op dat de volgende

gelijkheid geldt: P(A) = P(A I B)P(B) + P(A IBc)P(Bc)-, waar.BC het complement van"B, i.e.

de verzameling van alle elementen van U die niet in B zitten, is. Vandaar dat mende.stelling

van Bayes ook wel als volgt weergeeft:

P(Bj A)
P(A I B)P(B) + P(A I Bc)p(Bc)

Algemener geldt: P(A) = P(A I. B1)P(B 1) + P(A I BZ)P(B2) + ± P(A I -B.)P(Bn) (notatie:

Z P(A I Bi)P(Bi)), als {B1,B2,...,Bn) een volledige verzameling van elkaar uitsluitende,

hypothesen is, i.e. als E P(B) = 1 en Bin.B. = 0 voor i #j., (Ben dergelijke verzameling

wordt ook wel frame of discernement genoemd.) En omdat men voor het stellen van een

diagnose toch de voorwaardelijke kansen van verschillende hypothesen (ziektenmoet

vergelijken en dus voor alle relevante Bi P(B- IA) moet berekenengebruikt men:

i).P(A 18 )P(8
P(Bi (A).=..

_ -=: -
Z Bj)P(Bj)

'P(A I B)P(B)°

waar de verzameling van de Bi s wordt geacht een frame of discernement to zijn dat alle

_

_ _ .

_

...
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relevante hypothesen bevat.

In het algemeen is het,stellen van een diagnose echter pas mogelijk op grond van een

combinatie van symptomen. Theoretisch is het,geen enkel probleem de bovenstaande stelling

van, Bayes zodanig to generaliseren, dat ookhet effekt van combinaties van aanwijzingen. in,

beschouwing worden genomen:

P(A )A )P(BI B i1,..., m 1

P(Bi I All...,Am) =
E P(Al,...,Am Bj)P(Bj)
j

(P(A I B,C) is een verkorte notatie voor P(A I BnC).) Het is praktisch echter ondoenlijk om

een expertsysteem to voorzien van P(Al,...,Am I B) voor alle mogelijke combinaties van

aanwijzingen (symptomen): er zijn bijvoorbeeld al 220, i.e. meer dan een miljoen, mogelijke

combinaties als men twintig aanwijzingen beschouwt. (Een wat minder simplistisch

numeriek voorbeeld is to vinden in [Szolovits & Pauker, 1978].) Dit uit de hand lopen van

het aantal benodigde gegevens wordt wel aangeduid met combinatorische explosie.

1.3 Exp'losieb-estrij ding

Er zijn verschillende manieren bedacht om de boven beschreven combinatorische explosie

binnen'de perken to houden. We geven hier de twee belangrijkste.

A en B heten onafhankelijk (resp. voorwaardelijk onafhankelijk in C) als P(AnB) _

P(A)P(B) (resp. P(AnB I C) = P(A I C)P(B I C)). Men maakt vaak de vooronderstelling dat

de Aj's onderling voorwaardelijk onafhankelijk zijn in Bi. Dan hoeft men slechts voor alle i,j

P(Aj I B) als gegeven in to voeren omdat P(A'1,...,Am I Bi) hieruit eenvoudig to berekenen

is. De aanname dat de Aj's voorwaardelijk onafhankelijk zijn in de Bi's is echter nogal sterk

en vaak zelfs =niet bij benadering juist, met alle gevolgen van then voor de betrouwbaarheid

van de onder de aannarne verkregen uitkomsten.

Een andere mogelijkheid om het aantal combinaties van aanwijzingen waarvoor

P(A ,.'..,Am I B) als gegeveni nodig is to drukken bestaat uit het aanbrengen van een

hierarchische structuur in het zoekproces naar de meest plausibele hypothese. Bijvoorbeeld:

bij het bepalen van de reden vdor"geelzucht kan men eerst proberen vast to stellen of de lever

zelf niet goed functioneert of dat de afvoerwegen naar de galblaas verstopt zijn, alvorens to

gaan bepalen met welke leverziekte men to doen heeft of wat-de oorzaak van de verstopping

van de afvoerwegen is.

Door een probleem op deze wijze to verdelen in subproblemen, die in het. algemeen

ieder afzonderlijk met minder aanwijzingen op.telossen zijn dan het oorspronkelijke
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probleem, kan men een aanzienlijke besparing op het aantal benodigde gegevens bereiken.

Een dergelijke gestructureerde aanpak, indien ilberhaupt mogelijk, schuift wel een deel van

de moeilijkheden of naar de ontwerpers van expertsysteinen. Bovendien veronderstelt een

dergelijke aanpak dat in een min of meer waste volgorde. het al dan niet aanwezig zijn van

bepaalde symptomen wordt getest. Ditkan echter leiden tot in principe overbodige (en vaak

dure en voor de patient onprettige) onderzoeken, hetgeen duidelijk ongewenst is.

Hoewel men door de nodige voorzichtigheid to betrachten bij het toepassen van de

verschillende remedies tegen de combinatorische _explosie;hun "bijw.erkingen" redelijk kan

bestrijden,, wordt over het algemeen de hoeveelheid-benodigde gegevens, toch als een

obstakel voor het toepassen van waarschijnlijkheidsrekening op het_ redeneren met

onzekerheid in expertsystemen gezien. Er zijn bovendien nog meer problemen met de

Bayesiaanse methode, zoals hieronder zal blijken.

1.4, Subjeetievekansschattingen_

Vaak zijn er met voldoende.betrouwbare statistische gegevens- om de hierbovenbesehreven

benodigde kansen to bepalen, zodat deze kansen door, menselijke experts moeten worden

geschat, (Men spieekt in.dit geyal wel. van subjectieve Bayesiaanse methode.- Het is echter

een bekend feit dat bij subjectieve kansschattingen niet zelden ernstige en systematische -

fouten worden--gemaakt. Dit feit wordtsomsals argument tegen de Bayesiaanse.methode

gebruikt..

Menselijke inschattingen van waarschijnlijkheden wijken niet:-alleen vaak-sterk of

van de werkelijke waarschijnlijkheden, maar zijn'bovendien vaak incoherent of inconsistent,

dat wil zeggen: ze-verhouden rtzich onderling niet>zoals:-de- waarschij.nlijkheidsrekening

voorschrijft. Schattingen van experts opthun gebied van expertise komen over het'algemeen

iets dichter;bij de werkelijke waarden, maar zijnniet coherenter dan die van niet-experts.

Subjectieve .kansschattingen worden benvloed door irrelevante informatie, zn ongevoelig

voor'de grootte van een steekproef, zijn vaak gebaseerd op elementaire misvattingen van. het

begrip waarschijnlijkheid, etc. (Zie [Kahneman, Slovic & Tversky, 1982].) Ter illustratie:

Als een vrouw een knobbeltje in haar borst ontdekt kan dit zowel een goedaardig (G)

als een kwaadaardig (K) gezwel zijn. Rontgenfoto's zijn een belangrijk hulpmiddel om=de

aard van het gezwel to bepalen. De uitslag van de radiologische test wordt geklassificeerd als

positief (±) of negatief-(-) voor kanker. De betrouwbaarheid van de test is uitgebreid

onderzocht en in de medische literatuur-beschreven: de kans dat. bij eenkwaadaardig gezwel:

.de testuitslag positief is bedraagt circa 80% en de kans op een negatieve uitslag bij een

goedaardig gezwel is circa 90%. (Zie tabei. l..)
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+ 0.792 0.096

0.208 0.904

- tabel 1

Stel dat een arts bij een bepaalde patient Op grond van leeftijd, symptomen achtergrond, etc

de (a priori) kans dat het knobbeltje kwaadaardig is op 1 % schat en-dat de testuitslag positief

is. Met behulp van: de stelling van=Bayes en-tabel.,1 is P(K I+) uit to rekeneri:

(0.792)(0.01)
P(K I +) = = 0.077

(0.792)(0.01) + (0.096)(0.99)

De auteur van het artikel waaruit dit voorbeeld afkomstig is ([Eddy, 1982}) heeft een

steekproef gehouden met als resultaat dat 95 van de 100 artsen P(K I +) onder de gegeven

omstandigheden op ongeveer 75% in plaats van de theoretisch juiste 7.7% schatten. Als

verklaring achteraf voordeze vergissing verklaarde men dat -men had aangenomen dat

P(K I +) -ongeveer gelijk was aan-P(+,I K). Deze foutblijkt in de tnedische literatuur vaker

voor to komen.

Omdat de fouten in subjectieve kansschattingen tot op zekere hoogte systematisch en

voorspelbaar lijken, bestaat de mogelijkheid om ze enigszins to corrigeren alvorens ze to

gebruiken. -Daarnaast zou,.mende schattingen van experts kunnen door hen een

gedegen statistische -training to geven..Hetvalt echter to betwijfelen of dergelijke tnaatregelen

in staat zijn van subjectieve kansschattingen betrouwbare bronnen van iriformatie voor de

Bayesiaanse methode to maken. Bovendien wordt sours de opvatting verdedigd dat een

uitspraak van een expert in de vorm "aanwijzing A-suggereert hypothese B met 70%

zekerheid"_wel degelijk informatief is maarniet hetzelfde betekent als de probabilistische

uitspraak P(B l A) = 0.7. .(Zie 1-1.5 en 2.1.) .

1.5 Onwetendh-eid

Een belangrijke oorzaak voor de onzekerheid van de kennis waarover een expertsysteem kan

beschikken is het feit dat zelfs experts meestal verve van 'alwetend zijn op hun gebied van

expertisee Onwetendheid.laat zich echter niet zonder problemen in de waarschijnlijkheids-

rekening uitdrukken. Een oud voorbeeld: als je van een murit niet weed of het al dan niet een

eerlijke munt is, dan is de waarschijnlijkheid van "kop" bij het werpen van die munt gelijk

6
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aan 0.5. Maar dat is precies de waarschijnljkheid van "kop" bij het werpen met een eerlijke

munt. Dus de representatie in de waarschijnlijkheidsrekening van een situatie waarin de aard

van de to werpen munt onbekend is onderscheidt zich niet van de representatie van een

situatie waarin men weet dat het een eerlijke munt betreft.

Erristiger is l et°bezwaar dat de gebruikelijke methode om oriwetendheid in de waar-

schijnlijkheidsrekening to representeret {natnelijk°het uniform- verdelenvan de waarschijn-

lijkheidsm'assa over'de mogelijkhederi) tot'incoherentie kan leiden:`de situatie van volslagen

onweteridheid'wat betrefthetal daft met aanwezig zijn van(ieven en/of planeten'in de buurt

van Sirius wordt gerepresenteerd d6or:"P(1&p) ='1/3. (Indien men

althans veronderstelt dat leven alleen `op planeten kan voorkomen.) In dezelfde situatie is men

(a fortiori) ook'volslagen-onwetend overhet al dan'niet aanwezig zijn van leven in de buurt

vanSirius, hetgeen gerepresenteerd wordt `door`P(1) = P(-,1) 1/2. Er"geldt dan echter de

volgende incoherente uitspraak: P(=,1&p) + #'P(-1).
Als men de uitspraak van een" arts dat hoge koorts met 70% zekerheid griep

suggereert interpreteert als de uitspraak P(griep' I lioge koorts) = 0.7, dan

volgt daaruit in de waarschijnlijkheidsrekenu g op grond Va- h additiviteit (i.e. het axioma

P(Au-B) ='P(A) + P(Bj als 0) de uitspraak PP(=;griep I hoge koorts) = 0.3. Volgens

somriiigen bedoelt die arts met°de bovenstaande 70%het algemeen niet dat 30% zekerheid

aan de negatie van de-hypothese moet worden toegekend, nosh dat die 30% uniform moet

worden verdeeld over de mogelijkheden=(P'(griep I hoge koorts) = 0.85 en l hoge

koorts) = 0'.15), maar bijvoorbeeld dat de arts slechts voor 70% zeker is en- de 30% reserve

in zijn oordeel nog voor alle mogelijkheden openhoudt. In de hoofdstukken 2 en 3 worden

theorieen beschreven die'niet "gebukt `gaah onder" additiviteit en daarom beter in staat (lijken te)

nzijn onwetendheid to representere :

2 Het certainty factor model

Het certainty factor model is door Bruce Buchanan en vooral Edward` Shortliffe ontwikkeld

voor MYCIN, een zgn: "rule-based"`expertsysteem' (d.w.z..' de domeinkennis wordt gere-

presenteerd door een aantal produktieregels van de vorm IF A THEN B. Zie [Buchanan &

Duda, 1983]). Certainty factors (CF's) zijn getallen die aan alle regels en gegevens worden

toegekend als een soort -maatvoor hun (on)zekerheid. De in CF's uitgedrukte onzekerheid

van de in een redenering gebruikteregels en via bepaalde rekenregels verdis-

conteerd in een CF die de onzekerheid van de conciusie uitdrukt. Zoalsthieronder zal blijken,

is de theoretische funderirig van her CF model zodanig zwak dat het opmerkelijk genoemd

mag worden dat MYCIN in de praktijk redelijk bevredigend'functioheert.

7
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2.1 Certainty factors

Zoals ook al in 1.5 opgemerkt zijn experts in het algemeen niet geneigd om aan hun mening

dat aanwijzing A met 70%. zekerheid hypothese B. suggereert,de conclusie, to verbinden dat A

met 30% zekerheid -nB suggereert. Shortliffe en Buchanan concluderen hieruit.{niet dat

experts irrationeel zijn, maar dat de getallen die door expertsworden genoemd niet mogen

worden opgevat als (objectieve) waarschijnlijkheden (c.q..kansen), maar dat ze een maat voor

het toegenomen (subjectief) vertrouwen vormen. Ze beroepen zich,hierbij op verschillende.

theorieen die zich al eerder hebben beziggehouden met wat wel epistemische waarschijnlijk-

heid wordt genoemd, zoals bijvoorbeeld Catnap's confirmatietheorie ([Carnap,1.950]). Het

CF model zou men kunnen zien als. een toepassing van,dergeUijke theorieen op de computer-,

simulatie van redeneringen achter medische beslissingen.

Het CF model kent een eigen termipologie, en notatie:

Def. MB[h,e] = x betekent: "de maat van het toegenomen vertrouwen/geloof ("measure of

increased belief") in de hypothese h, gebaseerd op de aanwijzing e, is x " ,(0 <_ x:< 1) -

Def. MD[h,e] = x betekent: "de maat van het toegenomen ongeloof ("measure of increased

disbelief") in de hypothese h, gebaseerd op de aanwijzing e, is x" (0=< x <;1):. . v .

Een certainty factor combineert de MB en MD tot een getal zodat het vertrouwen.in verschil-

lende hypothesen gemakkelijk vergeleken ykan worden: ..

Def. CF[h,e] = NM[he] - MD[h,e]. .

Er geldt: -1 <_ CF[h,e] < 1 en een positieve (resp, negatieve) CF[h,e] duidt op een.positieve

(resp. negatieve) bijdrage van aanwijzing e aan het vertrouwen in hypothese h:

De CF[B,A] van een produktieregel A---) B words verkregen door aan een expert to

vragen hoe zeker hij van die regel is. De gebruiker van een expertsysteem levert de CFs van

de gegevens. De CF van een gegeven A is CF[A,eA], waar eA de verzameling van alle

externe aanwijzingen is waaruit A is afgeleid. Externe aanwijzingen zijn aanwijzingen die niet

in het expertsysteem worden gerepresenteerd (bijv. een meetprocedure of steekproef). Het

begrip 'extern aanwijzing' is niet standaard. Het. zal voornamelijk worden.gebruikt om in

2.3 en 2.4 de notatie van de rekenregels voor de voortplanting van CF's op to poetsen. De

exteme aanwijzingen worden,soms onderdrukt in de notatie als dit geen aanleiding tot

misverstanden geeft. ("CF[A,eA]_" words, dan "CF[A]".)

Omdat het onbekend is of mensen beter in staat zijn CF's dan waarschijnlijkheden to

schatten bestaat de mogelijkheid dat een aanta.. onder 1.4 .genoemde bezwaren ook: op het CF

model van toepassing zijn. Het OF model heeft wel.het voordeel dat slechts van een relatief

klein aantal eenvoudige proposities de CF hoeft to worden bepaald; de CF's van -alle overige-

relevante proposities kunnen hieruit worden berekend,, c.q benaderd. Overigens is. bet CF

8
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model uitdrukkelijk niet bedoeld voor die situaties waar ervoldoende statistische gegevens

zijn om alle benodigde waarschijnlijkheden te-bepalen.

Opm&kingen.

1. De definitie van MB [h,e] is niet °zo' gelukkig geformuleerd. MB [h,e] wordt namelijk als

een maat voor de op e gebaseerde toename van vertrouwen iri h ge'interpreteerd: "[MB[h,e]]

reflects the extent to which`the expert's belief that h is true is increased by the knowledge that

e is true". ([Shortliffe=& Buchanan,1984], p '247-)'Het is"du"sniet duidelijk dat de hypothese

met de grootste CF ook het meest plausibelis. (Zie ook 2.2)

2. = Als redenvoor het uivoeren vanMD als`aparte'`maat voor ongoof voert men aan dat in

het algemeenniet geldtdat MB[-,h,e] 1 - MB[h,e], waarmeemen irnpliciet toegeeft dat

MB [-,h,e] al een maat voor ongeloof is. Dit wordt later ook expliciet: "[the conclusion

MB [h,e] = MD [--,h,e]] is intuitively appealing since it states that evidence that supports a

hypothesis disfavors the negation to an equal extent" ([Shortliffe & Buchanan,1084], p 250).

MD lijkt dus niet werkelijk nodig.

2.2 CF's en waarschijnlijkheidsrekening

Shortliffe en Buchanan leiden als volgt een probabilistische interpretatie van CF's af:

Zij P(h) de subjectieve waarschijniijkheid die het geloof van een expert'E in h meet. Dan kan

1 - P(h) worden beschouwd als een maat voor E's ongeloof met betrekking tot de waarheid

van h. Als P(h I e) >_ P(h) (i.e. als door e E's geloof in h toe- en Es ongeloof in h afneemt),

dan wordt CF[h,e] genterpreteerd als de proportionele afname van ongeloof in h, dat wil

zeggen als (P(h I e) - P(h))/(1 - P(h)). (Als P(h) = ' 1, dan wordt CF[h,e] = 1 genomen.) Als

P(h) >_ P(h ( e), dan interpreteert men CF[h,e] als de proportionele afname vangeloof in h,

dat wil zeggen.als (P(h I e) - P(h))/P(h). (Als P(h) = 0, dan CF[h,e]

In principe zou men deze probabilistische interpretatie kunnen gebruiken om

CF[B,A1n...AAm] voor elke B en elke combinatie van aanwijzingen Ai to bepalen. Hiervoor

moet men echter P(B I A1,..-,Am) kennen, zodat men op die manier dezelfde problemen

ontmoet als bij de subjectieve Bayesiaanse methode. In het CF model is het echter slechts

noodzakelijk om de CF's (of eigenlijk de MB's en MD's) van de regels en gegevens to

-even. De CF's van de conclusies worden daaruit met behulp van een aantal rekenregels

benaderd. (Zie, 2.3 en 2.4.)_ We schrijven '=CF*".a1s,,we.wi len aangeven dat de CF met

behulp van de probabilistische interpretatie is bepaald.

Merk op dat_ CF[h,e] > CF[h'',e] i.h.a. niet.impliceert dat P(h,l e) > P(h' f=e). (Bijv:

Zij P(h) = 0.2, P(h') =_0.8, .P(h I 0.6 en P(h' I e) .0.85. Dan geldt:CF[he] _0.5 en

CF [h',e] = 0.25.) Zelfs als CF[h,e] > 0 > CF[h',e], dan is het nog mogelijk dat P(h' I e) >

=

_ -1.)

=
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P(h I e). (Bijv.: Zij P(h) =,Q.2, P(h) = 0.8, P(h Je) = 0.6 en.P(h' Ie)a= 0.7. Dan geldt

CF[h,e] = 0.5 en CF[h',e] -0. 125.) Echter als. P(h) ongeveer (maar niet precies) gelijk aan

0 en CF[h,e] duidelijk groter dan 0 is, dan geldt CF[h,e] ti P(h { e) en CF[-ih,e] ti -P(h { e).

(Dit kan verklaren waarom "de zekerheid van IF A THEN B is 0.7" veel weg heeft_van,

P(B l A) = 0.7, terwijl.i.h.a. niet volgt dat de zekerheid van IF A THEN -,B 0.3

Uit het, bovenstaande blijkt dat CF's slechts onder bepaalde voorwaarden._zonder

meer bruikbaar zijn om het vertrouwen in verschillende hypotheses metelkaar to vergelijken.

Als niet aan deze voorwaarden is voldaan heeft men voor een goede vergelijking.ook nog

informatie over de a priori waarschijnlijkheden van de hypothesen nodig. (Ijiteralard moot

men in beide gevalen bij het vergelijken ook_rekening houden met de zekerheid van de in de

afleiding van een hypothese gebruikte aanwijzingen en redeneerstappen.-Zie 2.3 en 2.4.)

Opmerking.

Shortliffe en Buchanan veronderstellen dat de kennis van een, expert-kanworden beschreven

door een (subjectieve) waarschijnlijkheidsmaat. Deze veronderstelling wordt expliciet

verworpen in de Dempster-Shafer theorie. (Zie hoofdstuk 3.)

2.3 Voortplanting van certainty factors

Beschouw het volgende inferentie-netwerk:

fig. 1

Dit netwerk bestaat uit de vier regels A-B, C-D, en (EvF)--->G, respectievelijk

met CF's 0.8, 0.5, 0.9 en 0.25 en de drie gegevens A,C en F met CF's 1.0, 0.5 en 0.8.

(Hierbij laat zich het volgende verhaal denken: (vrij naar [Black & Eddy, 1985]):

Harvey ontdekt bij thuiskomst na vakantie dat zijn t.v. gestolen is. De technische recherche

vindt voetafdrukken van bpgedroogde modder en onduidelijke vingerafdrukkeri. De tuinman

_

1.0 00-8B

B AND D
0.9

00.E

0.5 0.5
00

F
0.8

E OR F
0.25

pG
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is de enige persoon die een reden had om het huis tijdens Harvey's afwezigheid to bezoeken.

De voetafdrukken zouderi van de tuinman geweest kunnen zijn als hij modderige laarzen had

omdat het op de dag dat hij kwam werken regende. Deti inrrian had weliswaar geen sleutel,

maar zou gezier%-lunnen hebben dat het kelderraam open stond.

Het inferentie-netwerk Van figuur 1 zou dan'opgesteld kunnen zijn naar aanleiding

van de vraag of de tuinman schuldig was, waarbij de betekenis van de letters in figuur 1 dan

wordt gegeven door:

A: het k6lderraam stond'open

B: de tuinman wist dat het kelderraani open stond

C: het regende op de dag `dat de tuinman kwam werken

D: de tuinman had modderige laarzen

E: de voetafdrukken zijn van de tuinman

F: de vingerafdrukken zijn van de tuinman

G: de tuinman is schuldig.)
Om de CF van de conclusie G uit to rekenen hebben we regels nodig voor het

bepalen van:

1. CF[B] uit CF[A] en CF[B,A],'

2. CF[B-AD] uit CF[B] ein CF[D]

3. CF[HvF] uit.CF[E] en CF[F].

Shortliffe en Buchanan geven dergelijke
,

rekenregels voor zowel MB als M'D,-en wel de

volgende:-

1.' MB[h;s] = CF[s,e])'

MD[h,s] = MD'[h,s]inax('O,CF[s,e]), waar°MB[h,s] (MD[h,s]) de echte

maat van -geloof (ongeloof) in h gebaseerd op s is en MB'[h,s] '(MD'[h,s]) staat voor de door'

de expert verstrekte maat van geloof (ongeloof) in h gebaseerd op de veronderstelling dat s

zeker is. We zullen echter de volgende minder dubbelzinnige notatie aanhouden:

1' MB[h;=ee] 1VIB[h,e] max(O,CF[e;eeD

MD[h,ee] = MD[h,e]:max(O,CF[e,ee])

2. MB[hnh',e] = min(MB[h,e],MB[h'-,e])

MD[hnh',e] mzx(MD[h,e],MD[h'',e])

3. MB[hvh',e] = max(MB[h,e],MB[h',e])

MD[hvh',e] = min(MD[h,e]',MD[h',e])

Uit de odder 1' gegeven regels kan men afleiden:

CF[h,ee]`=' CF[h,e]max(O,CF[e,ee])

=

=



12

Helaas kan men uit de MB en MD regels voor conjunctie en disjunctie geen soortgelijke CF

regels destilleren. Beschouw namelijk de volgende situatie: MB[h], = 0.9,-,MD[h] = 0.5,

MB[h'] = 0.4 en MD[h'] = 0. Dan geldt MB[ hAh'] = 0.4, MD[hnh'l,= 0.5 en bijgevolg

CF[hnh'] = -0.1, terwijl CF[h] = CF[h']0.4. De CF van een,conjunctie hangt dus niet
alleen of van de CF's van de conjuncten, maar ook van de wijze.waarop die CF's zijn

samengesteld uit MB's en MD's.

Veronderstel dat het netwerk van figuur 1 volledig is, i.e. alle relevante regels

vertoont, en dat alle MD's van de regels en gegevens gelijk aan nul zijn. zodat de getallen in

het netwerk zowel CF's als MB's aanduiden. Dan is het makkelijk in to zien dat het

berekenen van de CF's van de overigeR hypothesen in het netwerk reduceert tot het berekenen

van hun MB's. CF[G] is dan als volgt to bepalen:

CF[B] = CF[B,eA] = 0.8

CF[D] = CF[D,eC] = 0.25,.,.

CF[BAD] = min(CF[B,eB,,D],CF[D,eBAD]) = min(CF[B],CF[D]) = 0.25

CF[E] = CF[E,eBAD] = CF[E,BAD]-max(O,CF[BAD]) =.0.225

CF[EvF] = max(CF[E,eEVF],CF[F,eEVF]) = max(CF[E],CF[F]) = 0.8

CF[G] = CF[G,eEvF] = 0.2.

Merk op dat in het bovenstaande op verschillende plaatsen de volledigheid van het

netwerk gebruikt is, bijvoorbeeld bij CF[B] = CF[B,eA] en CF[B,eBAD] = CF[B]. Als

namelijk C ook een, aanwij zing voor B, zou vormen (bijv.: de regenjas van de tuinman hangt

op een plaats in het tuinschuurtje met een goed uitzicht op het kelderraam), dan zou CF[B]

CF[B,eA]. In 2.4 wordt beschreven hoe CF[B] in een dergelijk geval berekend wordt.

Het is niet helemaal duidelijk wat voor. waarde men moet hechten- aan de uitkomsten

van berekeningen zoals de bovenstaande. De voortplantingsregels missen namelijk een

gedegen motivatie en hebben een aantal,onwenselijke eigenschappen. Zo geldt bijvoorbeeld:

MD[hn-,h,e]_ = 1 desda MD[h,e] = 1 of MD[-1h,e], = 1

MB [hv-,h,e] = 1 desda MB [h,e] = 15 of MB [--ih,e] = 1.

Hieruit blijkt dat de regels voor conjunctie en.disjunctie .zeker.niet optimaal zijn. (Deze regels

lijken op de regels voor doorsnede en vereniging van.de vageverzamelingsleer, waartegen

een soortgelijk bezwaar to maken is. Zie hoofdstuk 4.) Men kan dus vrij gemakkelijk

voorbeelden maken waar de (berekende) CF behoorlijk afwijkt van CF*. Ook de regels

onder 1' zijn in een zekere zin niet probabilistisch geldig. (Zie [Cooke,1986],)

Opmerking.

In feite laat men in MYCIN geen premissen met hoofdoperator v toe. In het voorbeeld zou

EvF--> G vervangen moeten worden door de twee regels E-G en zodat men de

combinatieregel van 2.4 nodig heeft om CF[G] tef berekenen. Hiermee wordt echter een

coherentieprobleem geschapen omdat men EvF- G bijvoorbeeld kan vervangen door
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A { EvF } -* G, waar de disjunctie niet langer`hoofdoperator van de premisse is.

Er bestaan echter geen principiele bezwaren tege'n let toelaten vanpremiss-en met

hoofdoperator v en bovendien vermoeden Buchanan en Shortliffe dat het verschil tussen de

berekening via de combinatieregel en die via de disjunctieregel in de praktijk weinig =za-l

uitmaken: (Zie [Buchanan-& Shortliffe,1984], p 212.)

2.4 Combinatie van aanwijzingen

Voeg aan het netwerk van figuur 1 de regel H --> G toe met CF[G,H] = 0.3 en CF[H] = 0.9.

(H: de tuin-man heeft thuis een t.v. staan die voldoet -aanHarvey's beschrijvirig vande

gestolen.t.v.) Nu zijn er twee regels die een positieve bijdrage aan hetvertrouwen in

conclusive G leveren.= -Het ligt voor de hand te,veronderstell6h dat hun gezamenlijke bijdrage

groter is dan die van ieder afzonderlijk. De in 2.3 behandelderegels zijn echteryniet op `een

dergelijke situatie van to'epassin-g,-zodat we°een nieuwe (combinatie)regel nodig hebben.

Shortliffe en Buchanan geven aanvankelijk de volgende combinatieregels:

Q, als-MD[h,ene'] =1
MB[h,ene'] _

-MB [h,e] + MB [h,e'] (1 MB [h,e]) anders - =

(*)

0 als MB [h,ene'] = 1
MD[h,ene']

MD[h,e] + MD[h,e'](1 - MD[h,e]) anders

De formulering is nogal slordig. Zo geven de regels tegenintuitieve resultaten als e en e'

onzeker zijn. (Voorbeeld: zij MB [h,e] =`0.6, MB [h,e'] =-0.5; MB [e] = 0.8 en MB [e] = 0.2.

Dan geldt MB[h,eel = 0.48 en :MB[h,ee,1 = 0.1, dus mag men verwachten dat MB[h,eeAe']

iets groter dan 0.48 is, maar volgens bovenstaande combinatieregels zou gelden dat

MB[h,ene'] = 0.8 en dus MB.[h,eeAe,] `r 0 De regels lijken dus

slechts van toepassing als de aanwijzingen. eker, czq. extern, zijn. Bovendien`kan- men om

verwarring.te voorkamen de MB van h op grond van-de`combinatie van een e' beter noteren

als MB [h,e ®e']. (De notatie "MB {h,ene'] zal in het vervolg worderi gerese'rveerd voor de

MB van de regel ene'-h.)
,CF[G] inn het met H-. G uitgebreide netwerk laat zich nu als volgt uitrekenen:CF[G].

= CF[G,eE, ®eH] = MB[G,eEAF] + M-B[G,ex]-(l--- MB[G,eE, ]) = MB[G,eE, ] +

=MB[G,eE, F])-= 0.2 -,+"0:9.0.3(1,=-0.2) = 0.2 + 0.27.0.8 = 0.41'6.

Een aldus be-rekende CF[h,e®e'] goede-benadering ioeten zijn van CF*[h,e®e'].

Shortliffe en Buchanan hebben een aantal gevallen nagerekend en zijn over demeeste

daarvanredelijk tevreden. De benadering he-eft echter de neiging. sterk of te-wijken van CF*

r

-

= 1

uitrekenen:

CF[G]
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als (1) de combinatie regel meerdere.-malen is gebruikt,- i.e als meer dan twee aanwijzingen

gecombineerd zijn, en vooral als (2) de. aanwijzingen ,voorwaardelijk afhankelijk in de

conclusie zijn. Deze afwijkingen zijn op grond van theoretische overwegingen ook to

verwac ten:
Ad (1): het is makkelijk in to zien dat bij de combinatie volgens_(*) van meerzdan

twee aanwijzingen de volgorde waarin die aanwijzingen worden gecombineerd de uitkomst

sterk kan beinvloeden. De combinatie volgens (*) is namelijk wel commutatief (CF[h,eee']

= CF[h,e'ee]), maar niet associatief (CF[h,(eee')ee"] = CF[h,ee(e'ee" )])_ Voorbeeld:

Stel CF[h,el] =MB[h,el] = CF[h,e2] = MB[h,e2] =... = CF[h,e8] = MB[h,e8] = 0.9 en

CF[h,e9] = MD[h,e9] = CF[h,elo] =--MD[h,e10] = -0.9._ Dan geeft decombinatie.vanel.

met eerst e2 en vervolgens e3, etc. wCF[h,ele.e2e...ee10] -0.8.m( e1ee2ee3e...ee10"

staat voor ."(...((elee2)ee3)e...)ee10".) Het eerst combineren van e9 met el0 en daarna met-

er, e2, etc. levert echter CF[h, e9eei0ee1$. ee8] 1.0 op Daarentegen geeft de methode

die in MYCIN wordt gebruikt (namelijk.eerst de aanwij zingen voor en tegen eet hypothese

afzonderlijk met elkaar combineren) CF[h,(eaee2(P ...ee8)-e (e9ee10)] ti 0.01.

De keuze voor deze methode is nogal willekeurig enheeft het ongewenste effect dat

een groot aantal sterke aanwijzingen voor (tegen) een hypothese nagenoeg kunnen worden

geneutraliseerd door een klein aantal even sterke aanwijzingen tegen (voor). Om dit zgn.

overwhelmingseffect tegen to gaan heeft Van Melle (de ontwerper van EMYCIN, een uit

MYCIN geabstraheerd expert system shell) (*) vervangen door:

(**) Zij CF[h,e] = x en CF[h,e'] = y, dan

x+y-xy alsx,y>0

CF[h,eee'] x + y+ xyls x,y < 0

(x+y)/(l. - min(Ixl,Iyl)) anders

Hoewel y(* *). alleen van:(*) verschilt in het :geval van de combinatie van een positieve

en een negatieve aanwijzing,:betekent de yervangngvan (*) door (**_) toch een-behoorlijke

wijziging in het CF model. Het is bijvoorbeeld maar de vraag of men na deze wijziging de

oude.definitie van CF kan handhaven. Beschouw nl. het volgende voorbeeld: MB[h,e] _

MB[h,e'], MD[h,e'] = 0, MD[h,e] = MD[h,e"] en MB[h,e"] = 0. Dan geldt-volgens (*) en

CF = MB ;- MD dat. CF[h,e] = CF[h,e`ee"]. Men hanteert na de vervanging van (*) door

(**) dan ook een nieuwe definitie, CF (MB,-MD)/(1 - min(MB,MD)); die deze.gelijkheid

behoudt. Dankzij (**) kan men ook volstaan met het bijhouden. van de voorgeplante CF in

plaats van, de twee getallen MB -en MD. Dit heeft wel tot: gevolg dat ook de in 2.3 beschreven

voortplanting van onzekerheid gewijzigd. wordt..

Ad (2): men kan bewijzen (zier[Adams,84] en [Heckerman,86]) dat in het:algemeen

--

--

_ f

=
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CF[h,eee] _ CF*[h,eee']-slechts geldt-als de ad iw-ijzinge'n-voorwaardelijk`

onafhankelijk.zijn in zow'el de hypothesen als de negaties van de hypo thesen. Deze onafhan--

kelijkheidseis is echter zo sterk dat hieraan slechts in haast triviale omstandigheden, en dus in

de praktijk vrijwel nooit, voldaan is. Shortliffe enBuchanari geven ook`de raad om

afhankelijke aanwijzingen in een regel regel to groeperen- (dus als e=en'e' afhankelijk zijn, dan

de regel en°e'-->h gebruiken in pleats van de regels e= hen e" li) 'Een gevola l ervan`is dat

als de aanwijzingen niet in de meeste gevallen onafhankelijk zijn ook veer het CF nmodel-een

combinatorische explosie v"`an. het'aantal' benodigde gevens dreigt. ``-

2.5 Hoe kan MYCIN werken?

MYCIN kan de vergelijking met menselijke experts redelijk doorstaan. Bijvoorbeeld: in een

test werden de behandelingsadviezen van acht medici en MYCIN voor 10verschillende

gevallen blind geevalueerd door acht specialisten die de geadviseerde behandeling als al dan

niet aanvaardbaar-aanmerkten. 35% van:de (in totaal 80) evaluaties vanMYCIN's adviezen

waren "onaanvaardbaar". Hiermee was-MYCIN echter beter dan de,(rnei elijke) medici die

aan de test meededen..(Zie [Yu e'tal,1984]:)-

,De-theoretische bezwaren tegenhhet-CF model- staan-dus blijkbaarniet--het-succesvol

functioneren van MYCIN in de .weg. Bovengenoemde test werd zelfs verricht-voordat de in

2.14 beschreven wijzigingen in het model werden.aangebracht. =Een ander (waarsch.ijnlijk

verwant) opmerkelijk feit is MYCIN's robuustheid: men kan uit zogenaamd"e gevoeliglieids-

experimenten-grofweg concluderen dat eenvariatie:van-± 0.2 in de CF's van de regels niet

leidt tot-belan=grijkel-wijzingen-in de adviezen`van- MYCIN. (Om geen rekentijd to verspillen -

aan achterwaartse. redeneerprocessendie geen essentielebijdrage leveren aan de uiteiridelijke

conclusie hanteert men in de praktijk dan ook een drempelwaarde van -0.2 voor CFs van'

regels.)

Het gebruik van de CF's in het CF model is dus niet zo subtiel als men in eerste

instantie misschien geneigd is to denken. Het uitrekenen van de CF's tot drie decimalen

achter de komma suggereert bijvoorbeeld ten onrechte dat de exacte numerieke waarde van

een CF relevant is. Aan de ene kant is de robuustheid van het CF model als een voordeel to

beschouwen;: de door expert en.gebruiker geleverde CF's zijn,waarschijnlijk verre van'exact,

terwijl ook de berekende CF's slechts een benadering beogen to zijn. ,-Aa-n de kan

men naar aanleiding van MYCIN's robuustheid gaan twijfelen of een numerieke benadering

in dit geval wel nuttig of noodzakelijk is. (Zie hoofdstuk 5.)`

Een gedeeltelijke verklaring voorrMYC.IN's,pragma=tisch succes en robuu'st gedrag is

dat de door MYCIN gebruikte -inferenties zelden fang zijn, terwijl -de premissen van regels in

het algemeen redelijkk eenvoudig zijn; (Dus zowelde-lengte als de breedte van de inferentie-



netwerken van de meeste conclusies is beperkt),Bovendien bestaat de diagnose niet uit de

hypothese met de: hoogste CF, maar pit de verzameling van alle hypothesen met relatief hogeg

Dit betekent echter dat men niet zondermeer. kan concluderen dat het CF model ook

bruikbaar is voor expertsystemen met een-toepassingsgebied dat bijvoorbeeld niet met

betrekkelijk,eenvoudige inferentie-netwerken to beschrijven is of dat eenduidige conclusies

vereist. Het is dan ook niet-.verwonderlijk dat men ondanks MYCINs succes is blijven

zoeken naar theoretisch beter:gefundeerdealternatieven voor;het-CF model; In het.volgende

hoofdstuk wordt het meest in de belangstelling staande mogelijk altematief, namelijk

Dempster-Shafer theorie, behandeld.

3 Dempster-Shafer theorie

Dempster-Shafer theorie (ook wel theory of belief functions genoemd) is.een door Glenn

Shafer ontwikkelde, cp eerder werk van Arthur Dempster gebaseerde, wiskundige theorie

van aanwijzingen en plausibel redeneren. (Zie [Dempster.,1967] en [Shafer 1976].) De

theorie is beter gefundeerd dan het CF model, en bevat in hogere mate dan de Bayesiaanse

theorie-natuurlijke representaties van voorhet redeneren met onzekerheid relevante begrippen

zoals "het og aanwijzing X gebaseerde geloof in A" en "de onzekerheid omtrent hypothese A

op grond vanaanwijzing X"..

Het cen_trale, instrument van Dempster-Shafer theorie is de zogenaamde regel van-

Dempster die gebruikt wordt om verschillende aanwijzingen to combineren. De eohtvaar-

diging van deze;regel is echter problematiscb,-hetgeen een theoretisch zwak punt van-de

theorie, vormt. Een praktisch probleem is dat ook voor-de Dempster-Shafer theorie een -

combinatorische explosie dreigt.

3.1 Terminologie en notatie

Dempster.-Shafer theorie kent een uitgebreide eigen terminologie. We zullen deze aan de hand

van een voorbeeld.introduceren..

De gekraakte safe. (Vrij naar [Shafer,1976].) _ ..
.

Bij het onderzoek naar een inbraak vindt.speurneus Holmes de volgende twee aanwijzingen:

"'X: ,op,grond.van van de wijze waarop de safe is bewerkt concludeert Holmes,

met hoge mate van zekerheid, zeg 70%, dat de inbreker linkshandig is

16
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Y. Puit onderzoek van de deur die toegang geeft tot het vertrek met de safe

concludeert Holmes, ook met:huge mate van°zekerheid, zeg 80%, dat de

inbreker een "insider" is.

Als we aanwijzing X beschouwen, dan valt het volgende op:

1. X geeft geen enkele stun aan de hypothese dat de nbreker rechtshandig is,

2. uit X kunnen we niet met zekerheid concluderen dat de inbreker linkshandig is en

3. X wijst naar geen enkel'linkshandige persoon in het bijzonder.

De interpretatie van aanwijzing X in Dempster-Shafer theorie doet recht aan al deze punten:

het op X gebaseerde geloof in de hypothese datde inbreker linkshandig is (notatie`BeIX(L))

bedraagt 0.7 op een schaal van 0 tot 1, terwijl het' geloof in zowel de hypothese dat de

inbreker rechtshandig is als bijvoorbeeld de hypothese dat (de linkshandige) John 'Lefty'

Jones de inbreker is gelijk is aan nul. '

Ter voorbereiding van de formele definities van begrippen uit Dempster-Shafer

theorie eerst enkele algemene opmerkingen:

Zij O een frame of discernement (i.e. een volledige verzameling van elkaar uitsluitende

hypotheses) voor een bepaald probleeingebied. Relevante proposities kunnen worden

gerepresenteerd door deelverzamelingen van 8.(Stel bijvoorbe-eld O`= {a,b,c,d}: Dan wordt

de propositie a-gerepresenteerd door{ a} eri`de propositie avc door { a,c } .) Figuur 2 is een

weergave van de hierarchie van de proposities (waar falsum, cq. o, weggelaten is).

fig. 2'

Merk op dat inclusie van' verzamelingen'correspondeert met logische implicatie van de

{ a,b,c ) { a,b,d ) { a,c,d ) { b,c,d )

{a) {b) (c) (d)
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gerepresenteerde proposities. Deze correspondentie tussen;deelverzamelingen.van O en

proposities rechtvaardigt onze gewoonte om some dezelfde notatie to gebruikenwoor een

verzameling en de bijbehorende propositie. -

In de Bayesiaanse methode wordt de waarschijnlijkheidsmassa verdeeld over de

elementen van O (i.e. P(a) + P(b) + P(c) + P(d) = 1), en een bepaalde_, toekenning van

waarschijnhjkheid aandie elementen legt de waarschijnlijkheid van, de overige proposities

vast. (Bijv. P({ a,b }.) = P(avb) - P(a) + P(b).) In, Dempster-S-hafer theorie wordt de

waarschijnlijkheidsmassa verdeeld over de deelverzamelingen van O:

Def. Een basic probability assignment (bpa) m,is een functie van 20, de machtsver=zameling

van O, naar het interval [0.,1] zodanig dat

m(O) = 0

en E m(A) =i
As0

m(A) is een maat voor het geloof dat aan.precies de deeiyerzameling A wordttoegekend. Een

maat voor-het totale geloof in A moet echter ook rekening houden met geloof dat toegekend

wordt aan deelverzamelingen van A. Daartoe definieren we bij een bpa.m een gelooffunctie

(belief function) Bel als volgt:

Bel(A) BEPm(B)

De plausibiliteitsfunctie (plausibility function) PI wordt gedefinieerd door P1(A) = 1 - Bel(Ac)

en is een maat voor de plausibiliteit van A. i.e. de mate van geloof dat nog niet is toegekend

aan hypothesen die de negade van A impliceren. Het-versehil P1(A) - Bel(A) is een redelijk

natuurlijke uitdrukking voor de onzekerheid omtrent A.

Het is handig om enkele'bijzonder,gelooffuncties een naam to geven. We definieren

eerst de kern van een bpa m als de verzameling (A I m(A)>0 1. Totale onwetendheid kan

gerepresenteerd worden door de bpa met kern { Q-}. (i.e. m(0) = -1 en m(A) = 0 als A # O).

De bijbehorende gelooffunctie heet lege gelooffunc-tie (vacuous belief function). Als de kern

van m alleen uit singletons (i.e. verzamelingen met precies een element) bestaat, dan zijn we

in feite in een Bayesiaanse-situatie. Debijbehorende gelooffunctie heet dan ook Bayesiaanse

gelooffunctie (Bayesian belief function).

Het effect van aanwijzing X in de situatie van de gekraakte safe kan nu als volgt

beschreven worden: Zij het frame of discernement O = { O(x) I M(x) }, waarbij O(x) := "x is

de inbreker" en M(x) "x is een mens en zij L {O(x) I L(x)}, waarbij L(x) := "x is links-

handig". Dan is mx(L) = 0.7, mX(O) = 0.3 en mx(A) = 0 voor alle overige Ac O. Verder is

=

BCA
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Belx(O) = 1, Be1X(B) -= 0.7 voor alle-overige-B- met Lc B en' Belx(A) = O' voor alle -overige

A c O. Tenslotte is Plx(A) = 0.3voor alle A zodat L Ac (ofwel A c Lc) en PIX(B) = 1 voor

alle overige B_c O. In feite is het"voldoende om een van de`functies mX, Belx en P1X to

geven; de overige twee liggen dan vast.

3.2 De combinatieregel van Dempster

In het voorbeeld van de gekraakte safe heeft Holmes twee aanwijzingen: X verleent 70%

zekerheid aan L (mx(L) = 0.7, mx(O) = 0.3) en Y wijst met-80% zekerheid naar de

verzameling I = (O(x) I I(x)}, waar I(x) :_ "x is een insider" (my(I) = 0.8, my(O) = 0.2).

Het gezamenlijk effect van X en Y richt zich dus op de volgende vier verzamelingen: LnI,

Ln® = L, OnI = I en Ono = 'O. Als we veronderstellen dat X en Y'onafhankelijk zijn, dan

kunnen we, analoog aan de formule`P(anb) = P(a)-P(b) voor onafhankelijke a en b, de

respectievelijke waarschijnlijkheidsmassa's van deze verzamelingen berekenen:

mX®my(LnI) = 0.7.0.8 = 0.56

mxemy(L) = =0.7.0.2 = 0.14

mx®my(I)-= mX(O) m. (I) 0:3.0.8 = 0.24

mx®my(O) = 0.3.0.2 = 0.06

Men kan hierbij het volgende plaatje denken:

fig. 3

mx(A) (myA)) is op de horizontale (verticale) as weergegeven als de lengte van het met A

aangeduide deel van het eenheidsinterval. mX®my(AnB) is dan de oppervlakte van de

rechthoek met lengte mx(A) en breedte my(B).

Stel echter dat er geen linkshandige insider is.' Dan is LnI =0 en geldt per definitie

dat voor een bpa m m(LnI) = 0. Om mXemy een bpa te-laten zijn stelt men in dat geval

!;

=
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daarom eenvoudigweg mX®my(LrI) = 0 en deel-t men de overige waarden van mx®my

door 1 - 0.56 = 0.44 om aan de. eis dat de som van.alle waarden van een bpa gelijk is aan 1 to

voldoen: myomy(L) = 0.14/0.44 = 7/22, mX®my(I) = 0.24/0.44 =-6/11 en mX®mY(O)

0.06/0.44 = 3/22. Deze operatie lijkt misschien willekeurig, maar beantwoordt-wel aan de

intuitie dat Holmes in het geval er geen linkshandige insider blijkt to zijn de (op grond van de

aanwijzingen meest geloofwaardige) hypothese LnI zal verwerpen en relatief meer geloof zal

hechten aan de (in eerste instantie minder geloofwaardige)-overige hypothesen.,

Het bovenstaande laat zich gemakkelijk generaliseren:

Zij m en, m' bpa's met respectievelijke kernen. {A1A2...:,Ap-} en {B1,B2,...,Bgj en

gelooffuncties Bel en Bel'. m en in' kunnen als volgt gerepresenteerd worden:

m(Al) i(i). .. m(Ap)
I I 1 I I 1

Q
1.

m'(Bl) .... m'(Bj) m (Bq)
1 I I I I

fig. 4

Figuur 5 laat het door orthogonale combinatie van beide intervallen verkregen vierkant zien,

waar m verticale stroken ter breedte m(Ai) 'aan Ai toekent en m' horizontale stroken ter

breedte m(Bj) aan Bj. De waarschijnlijkheidsmassa die precies aan AinBj wordt toegekend

correspondeert met de oppervlakte van de rechthoek met lengte m(Ai) en breedte m'(Bj). Een

CC O kan in het algemeen echter op meer dan een wijze als doorsnede van een Ai en een Bj

verkregen worden. (Voorbeeld: stet A 1 = { a,b,c], A2 = { a,c,d 1, B 1 = { c,d } en B2 = { b,c } .

Dan geldt AlnBI = {c} = A2nB2.) De waarschijnlijkheidsmassa die door de combinatie

van m en m' precies aan C wordt toegekend is dus de som van alle produkten

zodat AinBj = C.

Als we dan voor alle Ai en Bj met lege dorsnede m®m'(AinBj) gelijk aan nul stellen

en de overige waarden van mom' "corrigeren", komen we tot de volgende formule, die als

de regel van Dempster bekend staat:

I
AinBj=C

m®m'(C) _ (als C # 0; mom'(O) = 0.)=
E

m

1 m'
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De formule is alleen `zinvol als er een Ai° en een Bj is zodat Ai nBj 0. Indien dit niet het

geval is zeggen we dat Bel'en Bel' niet combiteerbaar zijn.

m'(Bq)

m'(Bj)

m'(B1)

'IN

m(Al) m(Ai)

-fi g..

(Ap) .

waarschjnlijkheidsmassa

toegekend. aan precies

Ai n Bj

3.3 De geldigheid van de regel van Dempster . .

In zijn A Mathematical Theory of Evidence :toont Shafer de volgens hem "sensible and

intuitve results" van de reg-el,van Dempster in eenvoudige gevallen, maar hij geeft geen a

priori rechtvaardiging van de regel:

Given several belief functions over the same frame of discemement but based on distinct bodies
of evidence, Dempster's rule of combination enables us to compute their orthogonal sum, a-
new belief function based on the combined evidence. Though this essay provides no conclusive
a priori argument for Dempster s rule, we will see in the following chapters that the rule does
seem to reflect the, pooling of evidence, provided. only that the belief functions to be combined
are actually based on entirely distinct bodies of evidence and that the frame of discernement
discerns the relevant interaction of these bodies of evidence. ([Shafer,1976], p. 57)

In 3.4 gaan we in op de resultaten van de regel van Dempster in eenvoudige gevallen. Eerst

echter enkele opmerkingen over de twee in het bovenstaande citaat vermelde voorwaarden

m'

m(Ai).m'(Bj)

n ... .

5

1
m
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voor het toepassen van de regel: 1., de to combineren aanwijzingen moeten totaal verschillend

zijn en 2. het frame of discernment moet de releyante interactie van de to combineren

aanwijzingen onderscheiden.

Ad 1. Merk op dat de regel zeker niet geldig is als de aanwijzingen niet verschillend

zijn: in het algemeen is Belx®Belx namelijk niet gelijk aan Belx. Maar men kan

gemakkelijk voorbeelden verzinnen waar de combinatie met de regel van verschilllende

aanwijzingen X en Y tegenintuitieve°resultaten geeft. Neem'bijvoorbeeld
X_$

Y zodanig dat

X--) Y, dan komt intuitief de combinatie van Belx en Bely veer op Belx, hetgeen in het

algemeen echter ongelijk is aan BelxeBeIY.

Dit laatste voorbeeld en Shafer's karakterisering van Be1X®Bely als de orthogonale

combinatie van Belx en Belt suggereren beiden dat X en Y niet'afhankelijk mogen zijn. In

de literatuur vindt -men de eerste voorwaarde dan ook meestal terug als de eis dat de to

combineren aanwijzingen onafhankelijk moeteri zijn . Ook Shafer gebruikt soms de term

"onafhankelijk" in plaats van "totaal verschill-end". In [Shafer,1-976] gaat hij bier niet verder

op in, maar in latere artikelen beweert hij dat onafhankelijkheid in Dempster-Shafer theorie

(DS-onafhankelijkheid) een ander begrip is dan probabilistische onafhankdlijkheid. (Zie

[Shafer,1981].)

Een exacte beschrijving van DS-onafhankelijkheid is niet eenvoudig to geven en

grijpt terug op. Shafer's interpretatie van waarschijnlijklieid als constructieve waarschijn-

(constructive probability), waar waarschijnlijkheid niet wordt gezien als iets datli 'kheid constructive

zuiver objectief of subjectief is, maar als iets dat wordt geconstrueerd aan'de hand van

canonieke voorbeelden. (Zie [Shafer,1981].) We volstaan hier met het geven van een

voorbeeld dat het verschil tussen DS-onafhankelijkheid en probabilistische onafhankelijkheid

illustreert:

Stel dat X aan twee vrienden Y en Z vraagt of het vandaa'g een oneven dag is (bijv.

om er achter to komen aan welke kant van de straat hij zijn auto mag parkeren). Neem aan dat

Y en Z met ja of nee antwoorden. X weet dat Y 90% van de tijd oprecht antwoordt en 10%

van de tijd onverschillig en dat voor Z die-getallen'resp. 80% en 20% zijn. Men kan zich

voorstellen dat Y en Z de eigenaardige gewoonte hebben om nooit tegelijkertijd onverschillig

to willen zijn. In dat geval vormen in elkaars bijzijn gegeven antwoorden DS-afhankelijke

aanwijzingen. Als Y namelijk een onjuist antwoord geeft, dan weet Z dat Yniet oprecht. is en

zal dus niet slechts in 80% van de gevallen, maar reker oprecht antwoorden.

Als een, dergelijke interactie uitgesloten is (bijv. omdat Y en Z afzonderlijk worden

bevraagd of omdat het.bekend is dat Y en Z elkaars gedrag niet beinvloeden), dan zijn de

antwoorden van Y en Z als DS-onafhankelijke aanwijzingen to beschouwen. De antwoorden

zijn echter niet probabilistisch onafhankelijk: P(jay) -- 0.5 ti P(jaz), dus

P(jay n_ jaz) en Z zijn.geen van beiden onverschillig)

0.5.0.7 = 0.35.:.

X #
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Ad 2. ° Het frame of discernement waarop'de aanwijzingen worden geevalueerd ligt

niet vast. Stel bijvooibeeld dat de eigenaar van de'gekraakte safe in tegenstelling tot Holmes

de hoop heeft opgegeven om de identiteit van de` dader to achtethalen. In dat geval'kan het

voor de eigenaar (bijv. in veiband met eventuele maatregelen om herhaling to voorkomen)

nog wel interessant zijn om to weten of de dader al dan niet een insider iss.- De eigenaar zou

dus kunnen volstaan met het evalueren°van de aanwijzingen op het frame O = {I,-,T}, waar I

staat voor de, propositie dat de dader een insider is.'

Het blijkt,echter dat om de regel van Dempster goed uit de verf to doe'-komen het

gebruikte frame. niet al'te grof mag zijrr; vandaar de tweede-vooiwaarde. Deze voorwaarde

wordt in tegenstelling tot de eerste wel uitgebreid behandeld en exact beschreven in

{ Shafer,1976]. We volstaan hier echter opnieuw met een voorbeeld:

Beschouw het voorbeeld van de gekraakte safe met als frame O = { LI,LO RI,RO },

waar LI staat voor de propositie dat de inbreker een linkshat dige insider is, etc: tan worden

de bpa's mX en my gegeven door: mX({ LI,LO }) = 0.7, mX(O) = 0.3, my({ LI,RI }) = 0.8

en my(O) = 0.2. De regel van Dempster geeft dan mx®mY({LI}) = 0.56, mxemy(O) _

0.06, mX e my({ LI,LO }) = 0.14 en mX e my({ LI,Rh}) 0.24; hetgeeri correspondeert met

wart we eerder in 3.1 bij een fijner frame kregen. Als men' echter 19' als frame of

discernement nee`mt,"dan iszowe1, Re1x als Bely en dus ook Be1X®Be1y leeg, ondanks de

steun die X en Y samen aan LI geven. O' kan deze steun echter niet onderscheiden omdat O'

de steun voor {LI,LO} van X en voor {LI,RI} van Y alleen kan onderscheiden als steun

voor O' en O'nO' = O' # { LI } = { LI,LO } n (LI;RI).

Een gevolg -van de tw-eede voorwaarde is du- s_ dat men bij het kiezen van een frame of

discernement niet alleen rekening moet houden met de conclusies waarin men geinteresseerd

is, maar ook met de aanwijzingen en hun mogelijke interacties.

Hoewel de beide voorwaarden dermate complex blijken to zijn dat het in het algemeen niet

meevalt om exact to bepalen of er aan voldaan is, kan men zich op grond van intuitieve

overwegingen vaak wel enig vertrouwen h erom- trent verschaffen. Het ligt bijvoofbeeld nogal

voor de hand dat verklaringen van twee personen die elkaars gedrag (niet) b envloeden als

(on)afhankelijke aanwijzingen to beschouwen zijn. Maar zelfs in situaties waar men exact

heeft kunnen vaststellen dat aan de voorwaarden is voldaan is de geldigheid van de regel van

Dempster allerminstduidelijk.

Shafer's reacties op argumenten tegen de geldigheid van de regel van Dempster

brengen de discussie echter al gauw op het "filosofische" niveau van de vraag naar de aard

van waarschijnlijkheid, zodat het niet eenvoudig is on! die discussie to beslechten. Een vrij

sterk argument van probabilisten tegen de rege'l van Dempster is bijvoorbeeld dat men op

grond van de regel onvoordelige weddenschappen zou aangaan. (Zie [Kyburg, 1987] en

[Williams, 1978].) Shafer brengt hier tegen in dat de interpretatie van waarschijnlijkheid in

=
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termen van eerlijke verhoudingen van inzetten bij weddenschappen niet de enig mogelijke

interpretatie is en dat in sommige situaties andere canonieke voorbeelden beter geschikt zijn

voor het construeren van waarschijnlijkheid dan eerlijke weddenschappen:

Shafer's constructieve interpretatie van waarschijnlijkheid is niet algemeen aanvaard,

maar zelfs als men met Shafer meegaat in die interpretatie en-bovendien in zijn keuze van

canonieke voorbeelden (nl. volgens een met eenbepaalde.kans gekozen code c gecodeerde

boodschappen waarvan de interpretatie afhangt van c, maar steeds een aanwijzing voor een

bepaalde deelverzameling van het frame of discernementvormt; zie [Shafer, 198 1]), ,dan kan

men nogtegen de regel van Dempster argumenteren. (Zie [Voorbraak;1987] en [Cohen,

Watson & Barrett,19851.)

3.4 Resultaten en eigenschappen, van de regel van Dempster

De regel van Dempster heeft een aantal.prettige eigenschappenn:

(1) Bell eBel2 = Bel2eBel1 (commutativiteit)
11

(2) (BelleBel2)eBel3 = Belle(Bel2eBe13). (associativiteit,-garandeertsamen met (1)

Oat de combinatie onafhankelijk van,de volgorde van aanwijzingen is.)

-(3) als Belileeg is,, dan Bell eBel2 = Be12.

Bovendien voldoet de via de regel van Dempster verkregen combinatie in een aantal gevallen

redelijk aan intuitieve verwachtingen. Zo hebben we in 3.1 al gezien dat de regel in het

voorbeeld van de gekraakte safe. acceptabele resultaten geeft. We. geven nog zo'n voorbeeld:

Alibi.

(1) Er bestaan sterke indirecte aanwijzingen tegen een,verdachte V. Op zichzelf genomen

zouden deze aanwijzingen de schuld van.,V.Fmet 90% zekerheid aantonen.

(2) V. heeft echter een alibi; een.vriend verklaart dat V. op het tijdstip van het misdrijf

bij hem op bezoek was. Deze verklaring, zou op zichzelf met 20% zekerheid V.'s

onschuld bewijzen..

Formeel: O = (S,-,S }, waar S staat voor de propositie N. is schuldig". mi(S) = 0.9,

m1(O) = 0_1,xm2(-,S) = 0.2 en m2(O) =P.8. De regel van Dempster geeft:

mi em2(S) = (0.9.0.8)/0.82 ti 0.88

mlem2(-,S) =.(0.1.0.2)/0.82 ti 0.02

MI e.m2 (O) = (0.-1.0.8)/0.82 0.1. ti

Deze numerieke resultaten corresponderen met de intuitie dat elkaar tegensprekende

ti
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aanwijzingen elkaar gedeeltelijk opheffen, waarbij een zwakke aanwijzing meer schade

ondervindt van een sterke conflicterende aanwijzingdan andersom.

Het is echter niet in alle gevallen zo duidelijk dat de regel van Dempster het geweiiste

resultaat geeft:

Beschouw nogmaals het voorbeeld van de gekaakte safe. Er is nu echter nieuwe informatie

die aanwijzing Y waardeloos maakt (men blijkt bijvoorbeeld de deur niet op'-slot gedaan to

hebben). Holmes zou dus alleen nog aanwijzing X-tegen linkshandigen hebben, maar

gelukkig krijgt hij aanvullende informatie:.

Z: gedegen onderzoek van de gevonden wage vingerafdrukken wj st met 80%

zekerheid de linkshandige John 'Lefty' Jones als de dader aan.

Het coinbineren van de aanwij zingen X en Z (mZ(J) = 0:8 en mZ(O) 0.2)' met de regel van

Dempster geeft: mX(D'rnz(J) Be1X:®Bel- (J) = 0.8, mXE4n;Z(L) = 0.14, BelXeBelz(L) _

0.94 en mX®mz(O) =0.06:

Dus het geloof in L wordt-wel ve'rgroot door een aanwij zing vbor J, maar het geloof

in J wordt niet groter, door een aanwij-zing voor, f.- (Het enige effect in die richting is dat de

plausibiliteit van andere linkshandigen kleiner wordt) Dit is wel begrijpelijk, gezien de al

eerder gemaakte opmerking dat een aanwijzing voor L riaar geen enkele linkshandige persoon

in het bijzonder wijst. Aan de andere kant zou men intuitief de verdenking van een linkshan-

dige verdachte toch wel enigszins bevestigd zien als er aanwijzingen (onafhankelijk van de

aanwijzingen waarop de verdenking is gebaseerd) zijn dat de dader linkshandig is.

Het is niet geheel duidelijk of deze intuitie gebaseerd is op een illegale praktijk van

jumping to, a conclusion" of op verdedigbare principes. (Of'op een eombinatie daarvan;

methoden om in zekere zin illegale sprongen naarconclusies to maken zijn nainelijk nief altijd

onverdedigbaar.-Zie hoofdstuk.5 over niet-monotone logica's'Dergelijke logic's zijn ook

beter dan Dempster-Shafer theorie in staat het effect te_ beschrijven van de nieuwe informatie

die aanwijzing Y waardeloos maakt; er is in het algerrrneen narnelijk geen gelooffunctie over O

die met dergelijke informatie correspondeert.)

Ook zijn niet alle eigenschappen van de regel prettig to noemen,' zoals het volgende voorbeeld

van Lofti Zadeh aantoont:

Praktische discontinuiteit.

Vergelijk de volgende twee situaties A en B, waarin arisen X en Y'ieder afzonderlijk een {

diagnose stellen. O = { O,S,T}, waar O staat voor hersenvliesontsteking,'S voor herseri-

schudding en T voor hersentumor.

=

=
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A. mX(O) = 0.99 my(S) = 0.99

mX(T) = 0.01 my(T) = 0.01

mXemy(T) = 1.

B. mX(O) = 0.98

mX(S) 0.01

mX(T) = 0.01

my(Q) = 0.01

my(S) = 0.98

my(T); = Q.O1

mX®my(T) = 1/197, mXemy(S) =,98/197 en mX®my(O) = 98/197.

Een kleine wijziging in mX en my kan dus grote gevolgen hebben voor mXemy. Shafer's

(nog niet gepubliceerde) antwoord hierop luidt dat dit resultaat als correct aanvaard moet

worden als men de aanwijzingen, c.q. de artsen, volledig betrouwbaar ache. Indien dit niet-

het geval is moet men de informatie van de artsen enigszins bewerken om de correcte

informatie to verkrijgen: men kan bijvoorbeeld de waarden van de bpa's met een bepaald

percentage verminderen en de aldus "vrijgekomen massa aan O toekennen. In. [Cohen,

Watson & Barrett, 1985] wordt echter betoogd dat mende.informatie van de artsen dan wel

aanzienlijk moet bewerken om,tegenintuitieve,resultaten to vermijden.

3.5 Praktische problemen

Het aantal elementen van de verzarneling 20 groeit exponentieel ten opzichte van een

toename van het aantal elementen van O, i.e. het aantal hypothesen. In de praktijk is het dan

ook haast onmogelijk om van een expert of expertsysteem-gebruiker to verlangen de correcte

waarden van een bpa voor alle deelverzamelingen van O to geven. Om dezelfde reden is het

in het algemeen niet mogelijk de, combinatie van aanwijzingen met de regel van Dempster--,

efficient to berekenen.

Onder bepaalde voorwaarden zijn er echter wel mogelijkheden om het rekenwerk to

beperken. We noemen enkele voorbeelden:

1. In [Barnett,1981] wordt een methode gegeven voor het implementeren van de regel van

Dempster in een aantal berekeningen dat lineair in plaats van exponentieel van het aantal

elementen van O afhangt. Deze methode werkt voor gelooffuncties die_ in hun kern alleen

singletons en complementen van singletons bevatten.

=,

=

=
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2. Jean Gordon en Edward Shortliffe hebben gelooffuncties bekeken die aanwijzingen

vormen voor of tegen proposities die hierarchisch' in een boom kunnen worden geordend.

(Zie [Gordon &Shortliffe,1985].) Omdat de combin-atie van dergelijke gelooffuncties ook

steun-kan.geven=aan proposities die niet in de boom zitten, gebruiken ze een benadering van

de regel van Dempster om in de boom to blijven. (In [Shafer & Logan,1987] wordt doze

methode verbeterd zodat de benadering niet lariger nodig is.) Ook shier wordt de exponentiele

groei van het aantal benodigde berekeningen ten opzichte van het aantal hypothesen

vermeden. Bovendien:zijn in veel situaties de werkelijk interessante en natuurlijke-proposities

inderdaad als, een boom to ordenen. (Zie bijvoorbeeld het probleem van de reden van

geelzucht in 1.3.)

Zelfs als men afziet van.°het computationele aspect bestaan er ernstige problemen bij het

implementeren van Dempster-Shafer theorie in rule-based systemeh. Er is bijvoorbeeld geen

standaardmethode om de expertise van experts to vertalen in gelooffuncties voor produktie-

regels. Verder is het niet duidelijk hoe gelooffuncties van antecedenten-van een regel-gecom-

bineerd en in de conclusie verwerkt-dienen to worden. (Zie [Eddy &°Pei.19861 en'[Doug &

Wong,1987]) Voor meer details betreffende de praktische;problemen verwijzen we naar de

reeds genoemde artikelen of [Syski,1986].

4 Vage logica (fuzzy logic)

De door Lofti Zadeh ontwikkelde vage verzamelingsleer (oorspronkelijk bedoeld voor hef

representeren van, vage linguistische°termen, zoals'"hoge»koorts") dient als basis voor een

aantal benaderingen van redeneren met-onzekerheid, met name voor vage logica en

mogelijkheidstheorie. Dergelijke benaderingen blijken om diverse redenen (nog) niet erg

succesvol, maar-het is niet onmogelijk dat ze noodzakelijk zullen blijken to zijn voor het

redeneren met het soon van onzekerheid dat ontstaat doordat de exte isie van-eigenschappen"

niet exact vastligt.

4.1 Vage verzamelingsleer

In de standaard verzamelingsleer is de grens tussen hetgeen wel en hetgeen niet in eenrr

bepaalde verzameling thuishoort scherp gedefinieerd. Het is daarom niet goed mogelijk om in

de standaard verzamelingsleer over bijvoorbeeld de verzameling HK van patienten met hoge

koorts to praten. Het bepalen `van de lichaamstemperatuur gaat'n-amelijk gepaard met enige
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onnauwkeurigheid, de standaard voor het al dan niet hoog zijn van,koorts is afhankelijk van

de context, etc. Elke keuzevoor een bepaalderepresentatie binnen de standaard verzame-

lingsleer van HK, bijvoorbeeld..{x.I Patient(x),A Temp,(x) > 38.5°}, heeft.daarom iets

willekeurigs en doet geenrecht.aan het feit dat eenpatient met 40.5 graden koorts met meer

zekerheid totHK gerekend wordt dan een patient met 38.6 gradenkoorts.

In de. vage verzamelingsleer kent men aan een object .x en een verzameling A een

getal IA(x) (E [0,1]) toe. µ is een zogenaamde lidmaatschapsfunctie (membership function)

en IA(x) (de- lidmaatschapsgraad ofwel grade of membership) is to beschouwen als een maat

voor de zekerheid waarmee men kan zeggen dat x element van, A. is. Men noemt,4A(x) ook

wel de waarheidsgraad (degree of truth) van de bewering dat x element van A is. De verza-

meling { x I IA(x) > 0) heet de ondersteuning van A.

.Het bepalen van yx(A) is een nogal subjecti`eve.. aangelegenheid waaraan echter wek

enkele voorwaarden zijn gesteld:

- Een informele.voorwaarde is monotonie: als bijvoorbeeld patient P een hogere koorts heeft

dan patient- P', dan moet gelden dat IHK(P) >_ IHK(P').

- Formele voorwaarden, zijn de -beruchte regels voor.operaties op vage verzamelingen:

IAnB(x) ==min(IA(x) ,IB(x))

I1AUB(x) = max(IA(x),uB(x))

IAt(x) = 1 - IA(x), als A'= Ac.

Een bekend bezwaar, dat we in essentie ook al in 1.3 zijn tegengekomen, is dat

volgens deze regels AnAc (in de standaard verzamelingsleer 0) slechts een lege support

heeft als Vx (,iA(x) = 0 v YA(x) = 1). De tot nu toe voorgestelde alternatieve regels blijken

echter ook niet probleemloos, zodat de bovenstaande regels in de vage verzamelingsleer het

meest gebruikt blijven. Merk.overigens op dat de regels in ieder geval wel zo netjes zijn dat

de standaard verzamelingsleer is to beschouwen als een speciaal geval- van. wage verzame-

lingsleer waarin de verzameling van mogelijke waarden van de lidmaatschapsfunctie is

beperkt tot to, 1} .

Een algemener bezwaar is dat de betekenis van een lidmaatschapsgraad,niet duidelijk

is en dat mede -daardoor het coherentie-probleem in de vage verzamelingsleer in` zekere zin

zelfs groter is dan in de waarschijnlijkheidsleer, waar men nog enige houvast heeft aan-

redelijk precies to maken ideeen over wat het betekent om bijvoorbeeld to zeggen dat een

bepaalde gebeurtenis waarschijnlijkheid 0.5 heeft.

4.2 Vage logica

De in 4. 1 beschreven regels voor doorsnede, vereniging en complement suggereren een

meerwaardige logica (met waarheidwaarde in het interval [Q,1]) die voldoet aan:
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v(-iO) = 1 v(O)

v(OAyr) = min(v(O),v(yl))

v(ovyf)`=max(v(O),v(yf)), waarbij v(ii) de waarheidswaarde van 0 is.

Als men hieraan nog de eisv(O-- >-y/)_= min(11-1 - v(O) + v(yp))'toevoegt, dan verkrijgt men de

logica die bekend staat als`Luckasiewicz' logica X -(verkort aangeduid met L1). "Het ligt dan

ook voor de hand dat somsmet3'vage logica" een logicaals L1 bedoeld wordt.

In [Zadeh,1975] functioneert Ll echter sleehts als een soon basislogica voor de vage

logica FL. FL heeft een' aftelbare, door een- contextvrije gramrnatica gegenereerde, verzame-

ling F van waarheidswaarden van de vorm`F _~ °{=truefalse,not true,very true,not very true,

more' or less true,ra-thertrue ;not'very true and not very false,... }'. Elk element van F repre-

senteert een vage deelverzameling van [0.1] -(deverzameling van waarheidswaarden van LO.

In. "very true" wordt "very" opgevat ais een-modificator.-die de lidmaatschapsfunctie

bijvoorbeeld kwadrateert. (Als /true(0) = 0--.6, dan µ,ery true(O) = 0.36.)

Vage logica is volgens Zadeh een logica woof benaderend redeneren (approximate

reasoning) met de volgende karakteristieken:

(i) de waarheidswaarden zijn (vage) linguistische termen (zie boven)

(ii) de waarheidstafels zijn nietprecies (zij bijvoorbeeld v(Oy= more or less true, dan is

*-40) een vage deelverzameling'van [0, l j die filet noodzakelijk hoeft to correspon-

deren met een element van F. Men neemtdan een'zogenaamde linguistische benade-

ring, i.e. een element van F dat°v(=; i)- benaderd, bijvoorbeeld rather false:)

inferentieregels zijn niet exact, maar slechts bij benadering geldig (beschouw

bijvoorbeeld de volgende

P: KOORTS(P) is hoog

KOORTS(P') is ongeveer gelijk aan'KOORTS(P)'

r: KOORTS(P') is LA[hoogoongeveer gelijk], waar`LA[X] staat voor de

linguistische benadering van X en-o voor de conipositie van vage relaties.

LA[hoogoongeveer gelijk] zou`bijvoorbeeldmin of meer`hoog kunnen zijn.)

Men zou dus kunnen zeggen dat FL nog een "vaag" niveau bevat boven op de logica die men

klassiek met vage verzamelingsleer zou associeren. Dit extra vaag niveau brengt ook extra

problemen met zich mee, zoals het definieren van het begrip 'linguistische benadering, het

,-even van natuurlijke interpretaties aan de modificatoren, etc.

4.3 Mogelijkheidstheorie

Men verkrijgt een alternatief voor de vage logica FL als men in het verhaal van 4.2 de

-

1

q:
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waarheidskwalificaties (zoals very true) vervangt door waarschijnlijkheidskwa1ficaties (zoals

usually en very unlikely) met als interpretaties wage verzamelingen van verhoudingen of

relatieve frequenties. (in plaats van verzamelingen van waarheidsgraden).. Een ander

alternatief gebruikt mogelijkheidskwalificaties (zoals impossible en very possible) in plaats

van waarheids- of waarschijnlijkheidskwalificaties. Dergelijke mogelijkheidskwalificaties

hebben als interpretaties vage verzamelingen van mogelijkheidsgraden.

Het begrip mogelijkheidsgraad (degree of possibility) is gecorreleerd aan het be grip

waarheidsgraad; Zij gegeven dat KOORTS.(P,) hoog_ is, .i.e. dat de temperatuur van: P in de.

vage verzameling hoog zit. Dan, is de mogelijkheidsgraad van een bepaalde x om haaantal

graden koorts van P to zijn precies gelijk aan.µhoog(x), de waarheidsgraad van de bewerring

dat iemand met x graden koorts hoge koorts heeft. =De begrippen waarschijnlijkheid en

mogelijkheid zijn duidelijk verschillend: de mogelijkheidsgraad van 42 is bijvoorbeeld gelijk

aan µhoog(42) 1, terwijl de waarschijnlijkheid dat iemand met,hoge.koorts 42 graden

koorts heeft no.-al klein is. Het is wel zo dat onmogelijke gebeurtenissen onwaarschijnlijk

zijn.

De mogelijkheidstheorie blijkt verwant aan- Dempster-Shafer theorie: de plausibili-

teitsfunctie PI is namelijk een mogelijkheidsmaat,als de elementen van de kern genest zijn

(i.e. als m(A) > 0 en m(B) > 0, dan Ac B of B c A), Dit is natuurlijk slechts een zeer speciaal

geval van Dempster-,Shafer theorie, maar daarstaat tegenover dat mogelijkheidstheorie in

tegenstelling tot Dempste-Shafer theorie ook vage, specificaties van-P1 toelaat.

Men kan concluderen dat de vage logica weliswaar een aantal onduidelijke begrippen bevat

en geen essentiele bijdrage levert aan de oplossing van het probleem hoe men uit een beperkte

hoeveelheid gegevens sterke gerechtvaardigde conclusies kan .trekken; -maar wel een flexibel

instrument vormt voor het omgaan met vaagheid. In hoeverre andere the_orieen, met. name de

waarschijnlijkheidsleer, in staat zijn de uit vaagheid voortvloeiende onzekerheid bevredigend

to behandelen is een controversiele kwestie. (Zie bij.v. [Zadeh,19..86] en:[Cheeseman,1986].)

Men moet dus op zijn minst rekening houden met de mogelijkheid van vage logica als een

onderdeel van een gedifferentieerde benadering van het redeneren met onzekerheid, waarbij

elke soort onzekerheid op een eigen wijze wordt aangepakt.

5 Niet-monotone logica's

De uit de AI-traditie voortgekomen niet-monotone logica's zijn bedoeld voor het redeneren

met onvolledige informatie. De verschillende niet-monotone systemen hebben als karakteris-

tieke eigenschap dat stellingen ongeldig kunnen worden als nieuwe informatie (bijv. in de

Rt;
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vorm van axioma's) aan het systeem wordt toegevoegd. Dergelijke` nieuwe informatiekan

namelijk in strijdzijnii et bepaalde aannamen die in niet-monotone' systemen bij gebrek aan

voldoende informatie worden 'gemaakt In sommige situaties lijken-niet-monotone systemen

beter dan de hierboven behandelde benaderingen in staat de uit onvolledigheid van informatie

voortvloeiende onzekerheid to behandelen.

5.1 Onzekere versus on`volledige informatie

Traditionele logica's zijn monotoon, dat wil zeggen als 1'9 A. dan Th(F) c Th(A), waarbij

Th(r)- {01 1-i- 01. Onderzoekers by het gebied van de Al hebben verschillendeniet-mono-

tone systemen gezntroduceerd en bestudeerd°waarin het mogelijkis een reeds geaccepteerde

hypothese to verwerpen op grond van nieuwe informatie die in strijd is met in de anleiding

van de hypothesegemaakte aannamen. De bekendste'hiet- honotone systemen zijn: Truth

Maintenance System ([Doyle, 1979]), Default Logic ([Reiter,1980]) Circumscription

([McCarthy,1980]) en niet-monotone modale logica ([McDermott & Doyle,1980] en

[McDermott, 1982]). (Hoofdstuk 5 van [Turner, 1984] vormt een goede inleiding in met name

de laatsgenoemde benadering.)

De genoemde systemen vinden hun inspiratie in het menselijk denken dat in zekere

zin gewoonlijk ook nietmonotoon is. Men wil of kan immers vaak riiet'wachten'tot men

relevante informatie bezit-zodat men concl'usies trekt en beslissingen neemt op grond van

(plausibel- geachte of vanzelfsprekende) aannamen over de ontbrekende informatie. Als later

aanwijzingen tegen de gerriaakte aananmen worden`verkregen, dan kunnen deze aannamen en

de hierop berustende conclusies worden herzien.

Dergelijk niet-monotoon redeneren'zou men ook kunrien beschrijven in termen van

een-onzekerheidscalculus zoals Dempsfer-Shafer theorie: Elke op aannamen berustende

hypothese A krijgt een maatvan geloof Bel(A) < 1 toegekend en de combina"tie van Bel met

nieuwe informatie geeft eennieuwegelooffunetie Bel'. Omdat Bel'(A) kleiner kan zijn dan'

Bel(A), zou men kunnen zeggen dat'Dempster-Shafer theorie ook niet-monotoon is. Men kan

echter=niet zonder meer concluderen dat theorie niet-monotone logica

overbodig maakt.

Beschouw bjvoorbeeld de ook al in 3.4 genoemde -situatie dat in het geval van de

gekraakte safe de aanwijzing Y waardeloos wordt omdat de bij het bepalen van Be1Y

gebruikte aanname dat de deur op slot was gedaan (S) ongeldig blijkt to zijn. S is geen

deelverzameling van het frame of discernement O, dus een aanwijzing W tegen S is niet door

een gelooffunctie, over e uit to drukken.'Dit is wel mogelijk over een verfijning O' van O die

men verkrijgt door elke hypothese H van O to vervangen door HAS en HA-,S. Dan zou men

Y en kunnen.representeren: my(IAS)"= 0.8,iny(O)'= 0.2 en mw(- iS)-=1",,zodat

=

alle
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myemw(-,S) = 1 en, W inderdaad aanwijzing Y opheft._

Het bovenstaande is_ echter om yerschillende redenen niet bevredigend: het frame

wordt minder natuurlijk en moeilijker hanteerbaar, de relatie tussen S -en I komt niet goed uit

de verf, het bepalen van Bely(S) over O' is niet eenvoudig omdat aan de ene kant aange-

nomen wordt dat S geldt, maar aan de andere kant Bely(S)-o 1 omdat men niet zeker weet

dat S geldt, etc. In niet-monotone logica wordt daarentegen op een vrij natuurljke manier

rekening gehouden met de relatie tussen de aanname S en de hierop berustende hypothese I,

terwijl bovendien S werkelijk als een aanname wordt, behandeld:,S-wordt volledig geaccep-

teerd zolang er geen aanwijzingen tegen S zijn gevonden.

Het meest in het oog springende verschil tussen niet-monotone logica's en

onzekerheidscalculi is de wijze waarop conflicterende aanwijzingen worden gecombineerd.

In Dempster-Shafer theorie verzwakken conflicterende aanwijzingen elkaarwederzijds,

waarbij de zwakste aanwijzing het meest wordt aangetast. In; niet-monotone logica's probeert.

men een oorzaak van het conflict weg to nemen door een aanname in te. trekken. De manier

waarop dit gebeurt wordt in 5.2 _geillustreerd..

5.2 Dependency-directed back-tracking

We schetsen aan de hand van bet Truth Maintenance System hoe- in niet-monotone logica

stellingen op grond van nieuwe informatie_kunnen worden,ingetrokken. _(De,presentatie.is in

essentie die van [Cohen, Laskey & Ulvila,1987].)t In het kort komt de methode veer op het

(terug)zoeken in de afleiding van een gevonden contradictie naar een aanname waarvan de._

afleiding afhangt (dependency-directed back-tracking).

In het Truth Maintenance System is metelke_bewering A een steunlijst (support list)

van beweringen geassocieerd. De steunlijst bestaat uit twee delen: een inlist en een outlist. A

wordt (voorlopig) geaccepteerd als alle beweringen van de inlist zijn geaccepteerd, maar

wordt verworpen.zodra een.element van de outlist wordt geaccepteerd. Zodra tijdens het

proces van toevoegen van nieuwe informatie en het afleiden van stellingen een contradictie

optreedt, kiest het systeem een in de afleiding van de contradictie gebruikte aanname uit als,

de boosdoener. Deze boosdoener wordt ingetrokken door aan to nemen dat een element van

zijn outlist waar is. Vervolgens worden ook alle stellingen die van de boosdoener afhangen

ingetrokken..Dit proces wordt indiennodig herhaald totdat de verzameling van stellingen

geen contradictie meer bevat. r

Het beschreven proces bevat twee plaatsen- waar een willekeurige keuze wordt

gemaakt: bij het kiezen van de boosdoener en_ bij het kiezen van een element van de outlist_

van de boosdoener. Men zou deze willekeur.kunnen.opheffen door een maat voor geloof in

hypothesen to geven. Hoewel we dan weer. op onzekerheidscalculi terecht dreigen te.komen,
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hoeft dit niet zo to zijn.

Men kan niet-monotone logica's en onzekerheidscalculi namelijk opvatten=als elkaar

aanvullende in plaats van beconcurrerende=theorieeri: Men kan-bijvoorbeeeld proberen om

niet-monotone logica to gebruiken voor het sturen van-toepassingen van Dempster-Shafer

theorie: Door het maken van een aantal aannamen kan men over een hanteerbaar frame of

discernement werken. Zodra=deze abstractie echter aarileidi-ng tot anomalieen geeft, herziet

men de gemaakte`aannamen-met behulp van-niet-monotone=logica. (Zie [Cohen, Laskey &

Ulvila,1987].)

In het endorsement model wordt uitgebreider en algemener aandacht besteed aan zowel het

onderscheid tussen verschillende soorten van onzekerheid als de mogelijkheid van het sturen

van het redeneren met onzekerheid.

6 Het endorsement model

Het endorsement model is door Paul Cohen ontwikkeld ais een model voor hetrepresenteren

van en redeneren met heuristische-kennis over :onzekerheid (Zie` [Cohen,1985].)--Ini het

endorsement model wordt nietalleen rekening "gehouden met de° (eventueel in een getal uit to

drukken) mate van (on)zekerheid met betrekking tot`em'-bepaalde situatie, maar ook met

andere relevante kennis over de (on)zekerheid van die -situatie. Er wordt onderscheid gemaakt

tussen verschillende soorten onzekerheid en aanwijzingen en tussen meer of minder

belangrijke aanwijzingen en onzekere situaties. Hierdoor is het model ook geschikt voor het

sturen van een redeneezproces waarin onzekerheid een-rol speelt.

6.1. -Endorsements

Endorsements kunnen=(vaag) worden orschreven a1s aantekeningen-van expliciet opge-

merkte factoren die verband houden met iemands (on)zekerheid; het zijn data-structures die

o.a. redenen voor het al dan niet geloven van (mogelijke of gemaakte) inferenties samen-

vatten. Er worden verschillende soorten endorsements onderscheiden naar de entiteiten

waarmee ze geassocieerd kunnen worden.

Zo zijn er data endorsements (die informatie kunnen bevatten over bijvoorbeeld de

bron of de nauwkeurigheid van de gegevens), rule endorsements (waarin informatie kan

worden opgeslagen over de relatie tussen-antecedent en consequent van de regel, bijv. of de

relatie causaal is of niet; verder kan bijvoorbeeld een antecedent worden voorzien van het
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endorsement (in)flexible dat aangeeft dat het (on)voldoende is dat gegevens slechts bij

benadering met het antecedent overeenstemmen.

D.an.kzij een- endorsement als flexible kan men in- zekere zip vage logica in het

endorsement model bedrijven, terwijl.ook de mogelijkheid bestaat om, net als in niet-

monotone logica, een bewerin,g als aanname (Bijvnot-x voorzien van het

endorsment ostrich: wordt geaccepteerd zolang x niet geaccepteerd is.) Bovendien- kan. men

aan het endorsement model naar believen endorsements toevoegen. Het model is dan ook

bedoeld om de verschillende theorieen over het redeneren met onzekerheid als gereedschap to

gebruiken voor het representeren van en rederen over onzekerheid teneinde het redeneer-

proces to sturen.

6.2 De sturende functie van onzekerheid

We zijn al eerder een voorbeeld tegengekomen waar onzekerheid een rol speelt bij het

bepalen van de richting van het redeneerproces. De drempelwaarde-0.2 bij bet CF model

heeft namelijk tot gevolg dat bepaalde gedeelten van een inferentienetwerk vermeden wordt.

Een iets subtielere rol speelt onzekerheidpbii sommige programma's voor.het herkennen van

lijntekeningen: men gaat eerst op zoek naarde patronen waar de onzekerheid over de

interpretatie het kleinst is, en probeert van daaruit _de :rest;te interpreteren:.(Dit is vergelijkbaar

met het oplossen van een legpuzzel: beginnen met de randstukjes waar de onzekerheid over

de juiste plaats het kleinst is en van daaruit de rest.)

In het endorsement model wordt de rol van onzekerheid bij het sturen van het -

redeneerproces geacht aanzienlijker subtieler to zijn:

SOLOMON (een computerprogramma waarin het endorsement model (gedeeltelijk) is

geunplementeerd) bewaard in de data base de gegevens en daaruit afgeleide proposities

samen met de geassocieerde endorsements. Als SOLOMON niet voldoende informatie heeft

wordt er een resolution task ontworpen en op de agenda geplaatst. Op SOLOMON's agenda

worden de taken geordend naar de mate waarin verwacht kan worden dat ze bijdragen aan het

verminderen van onzekerheid. De mate van, zekerheid die voldoende geacht wordt, hangt of

van de toepassing van de, taak waarvoor de inform-tie nodig is.

6.3 Problemen

Gezien de ambitieuze doelstellingen en het prille. stadium van ontwikkeling is. het niet

verwon lerlijk dat het endorsement model (nog) met aanzielijke problemen to kampen heeft.

De voortplanting (incl. combinatie) en ordening van endorsements is bijvoorbeeld nog erg
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onbelicht. Dit is natuurlijk vrij emstig, gezien het feit dat uit de hoofdstukken 1-3 toch wet is

gebleken dat deze gebieden zeker niet triviaal zijn.

Cohen heeft er overigens'`expliciet voor gekozen'om het gebriiik van numerieke

methoden to vermijden, hoewel deze in Principe wel in het endorsement model gebruikt

kunnen worden. Cohen gelooft namelijk dat'numerieke methoden in het algemeen niet

voldoen omdat ook de redenen voor het geloof in een bepaalde hypothese van belang zijn.

Hij acht het;probleem van de'ordenng van endorsementsniet" onvermijdelijk, maar geeft wel

toe dat er iiog behoorlijk wat werk verricht moetworden voordat iet duidelijk is hoe

endorsements zich over inferenties voortplanten en hoe de zogenaanide'resolution tasks

moeten worden gegenereerd.

7 Algemene oprner gen

Naast de hier behandelde theorieen over het rederen met onzekerheid zijn er nogal wat

benaderingen onvermeld gebleven. Ook deze benaderingen kunnen echter niet de indruk

wegnemen dat er op dit moment geen bevredigende :algeniene methode v6 or het redeneren

met onzekerheid in expertsystemen bestaat. Men`kan beargumenteren dat eer dergelijke

methode onmogelijk kan bestaan omdat er verschillende soorten van onzekerheid zijn die

ieder een eigen aanpak behoeven. (Zie bijv. [Chandrasekaran & Tanner, 1986].) Dit argument

is moeilijk hard to maken omdat-het onderscheid`tussen de verschillende soorten van

onzeker- heid niet aangetoond is en zeker niet scherp is.

Met name probabilisten verdedigen nogal eens de opvatting dat er wel een theorie

(namelijk"waarschijn-lijkheidsleer) bestaat die in principe geschikt is voor alle soorten, c.q.

verschijningsvori ien, van onzekerheid.'`Er is dan ook redelijk veel onderzoek dat zich

bezighoudt met formulering van en kritiek op de overige theorieen binnen het kader van de

waarschijnlijkheidsleer. Er zijn echter ook arrderepogingen om een uniforme beschrijving

van de verschillende theorieen to geven. (Zie bijv. [Goodman & Nguyen,1985].)

Dat neemt niet weg dat het combineren van verschillende theorieen over redeneren

met onzekerheid binnen een expertsysteem niet langer een uitzondering lijkt to zijn. Het is

begrijpelijk dat deze combinaties van theorieen tot nu'toe slechts ad hoc methodes opleveren

waarvan zelfs niet duidelijk is of ze correcte resultaten geven. Maavhet is de vraag of we op

iets beters mogen hopen.
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