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Samenvatting

In dit proefschrift bespreken we methoden voor het oplossingen van hedendaagse
problemen in het bepalen van de toestand van de omgeving, waar grote hoeveelhe-
den aan heterogene en onzekere data, afkomstig van dynamische en geografische ver-
spreide informatiebronnen, verwerkt moeten worden. In het bijzonder onderzoekenwe
probabilistische methoden voor toestandsbepaling gebaseerd op discrete Bayesiaanse
netwerken.

Ondanks dat Bayesiaanse netwerken efficiënt en theoretisch correct modelleren en
redeneren ondersteunen, zijn er een aantal uitdagende problemen waar conventionele
Bayesiaanse netwerken niet efficiënt kunnen worden toegepast. Een van de voornaam-
ste uitdagingen zijn problemen in het crisis management domeinwaar de samenstelling
van beschikbare informatiebronnen erg veranderlijk is. Het is daarom moeilijk vast
te stellen welke informatiebronnen beschikbaar zijn om het systeem van informatie te
voorzien. Aan de andere kant, in het geval Bayesiaanse netwerken gebruikt worden,
elke informatiebron moet expliciet worden gemodelleerd. Een belangrijk deel van het
werk dat besproken wordt in dit proefschrift gaat hierover. In het bijzonder introduc-
eren we een modulaire methode voor Bayesiaanse netwerken. We benutten het feit dat
door de lokaliteit van causale verbanden in Bayesiaanse netwerken de modellen kun-
nen worden opgedeeld in kleinere fragmenten, waar elk fragment een informatiebron
beschrijft. De verkregen fragmenten corresponderenmet lokale Bayesiaanse netwerken
die geı̈ntegreerd kunnen worden tot een modulair Bayesiaans network.

Echter, eenmodulairemethodevoorBayesiaansenetwerken introduceert bijkomende
uitdagingenmet betrekking tot exact redeneren. Namelijk, de samenstelling van Bayesi-
aanse netwerk fragmenten kan na verloop van tijd veranderen. Conventionele metho-
den voor exact redeneren in Bayesiaanse netwerken, die gebaseerd zijn op het clusteren
van variabelen en het compileren van secondaire probabilistische structuren zijn niet
efficiënt. In dit proefschrift presenteren we een alternatieve methode waar gebruik
gemaakt wordt van hard evidence observaties voor variabelen. Op deze manier kun-
nen modulaire Bayesiaanse netwerken die exact redeneren ondersteunen snel gevormd
en aangepast worden, gegeven de veranderingen van de beschikbaarheid van infor-
matiebronnen in de omgeving, zonder de correctheid van het redeneerproces aangetast
wordt. Daarnaast, ondersteunen modulaire Bayesiaanse netwerken het distribueren
van het redeneerproces op verschillende systemen op een netwerk.

Bovendien, in complexe systemenmet veel heterogene informatiebronnen is het ont-
werpen van modulaire Bayesiaanse netwerken een multidisciplinaire inspanning dat
kan leiden tot modelleerfouten. Elk Bayesiaans netwerk fragment is ontworpen door
een verschillende designer die zich richt op een bepaald type sensoren of fysische pro-
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cessen. Het is niet onwaarschijnlijk dat designers lokale Bayesiaanse netwerken kunnen
ontwerpen die lokaal gezien correct redeneren mogelijk maken. Echter, als deze lokale
netwerken worden geı̈ntegreerd in een globaal netwerk, correct redeneren kan dan niet
meer mogelijk zijn. Dit soort situaties kunnen gereduceerd worden door engineering
technieken te gebruiken, maar kunnen nooit helemaal worden voorkomen. Daarom
introduceren we een complementaire methode waarbij we inter modulaire afhankelijk-
heden tussen variabelen in verschillende lokale netwerken kunnen verifiëren. Deze
methode bestaat uit een detectie en leer algoritme dat gebruik maakt van het testen van
conditionele onafhankelijkheden tussen variabelen in verschillende lokale netwerken.
Deze algoritmesworden telkens uitgevoerdwanneer er een nieuw lokaal netwerkwordt
toegevoegd aan het modulaire Bayesiaanse netwerk. Voor elk nieuw toegevoegd lokaal
model wordt het detectie algoritme uitgevoerd om te garanderen dat het resulterende
globale model correct is. De complexiteit van het detecteren van niet correct gerepre-
senteerde afhankelijkheden tussen verschillende variabelen is lineair in het aantal lokale
modellen gegeven dat er maar een enkel lokaal model wordt toegevoegd aan het mo-
dulaire Bayesiaanse netwerk. Dit maakt het detectie algoritme efficiënt voor real time
verificatie van modulaire Bayesiaanse netwerken. Daarnaast is de complexiteit van het
detectie algoritme kwadratisch in het aantal variabelen in een lokaal model. In het
geval dat het gehele modulaire Bayesiaanse netwerk wordt opgebouwd uit een set van
lokalemodellendan is het detecteren vanniet correct gerepresenteerde afhankelijkheden
kwadratisch in het aantal lokale modellen.

Aan de andere kant, het leer algoritme identificeert precies tussen welke twee vari-
abelen er een afhankelijkheid niet correct is weergegeven. Het leren van afhankelijk-
heden is qua complexiteit duurder danhet detectie algoritme. Het leer algoritme varieert
de set van conditionele variabelen om te bepalen of twee variabelen onafhankelijk zijn,
waardoor de complexiteit van het leer algoritme exponentieel in de tijd is. Echter, kan
het algoritme efficiënt worden uitgevoerd door gebruik te maken van de lokaliteit van
causale afhankelijkheden tussen variabelen.

Alhoewel Bayesiaanse netwerken het modelleren van stochastische domeinen facili-
teert enhet vaaknietmoeilijk is omcorrecte structuur (DAGs) te definiëren,kunnenmod-
elleerfouten in de structuur niet helemaal uitgesloten worden. Deze modelleerfouten
kunnen veroorzaaktworden door gebrek aan domeinkennis en fouten die gemaakt wor-
den tijdens het modelleerproces. Daarnaast, zou het kunnen voorkomen dat niet alle
parameters kunnen worden geleerd door gebrek aan data. In dit soort gevallen is het
mogelijk beter om sommige variabelen te negeren en hierbij opzettelijk fouten in de
structuur toe te laten.

Met andere woorden, vaak kunnen modelleerfouten in de structuur niet worden
voorkomen. Daarom onderzoeken we de impact van modelleerfouten die resulteren in
zogenoemde ’confounding’ variabelen in de structuur. We richten ons op twee typen
modelleerfouten die veelal voorkomen in systemen voor het multimediaal monitoren
van grote hoeveelheden aan heterogene informatie. Empirische studies hebben laten
zien dat verschillende typenmodelleerfouten in de structuur kunnen leiden tot verschil-
lende verwachte impact op de redeneerkwaliteit van het systeem en classificatieperfor-
mance. Door middel van een casestudy laten we zien dat de impact op de kwaliteit van
het redeneren zeer klein is voor specifieke parameters van het model. Daarnaast, onder
bepaalde condities, die realistisch zijn voor het monitoring domein, kan de impact van
modelleerfouten in de structuur op de classificatieperformanceworden teruggedrongen
door het aantal informatiebronnen te vermeerderen.


