
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Accuracy and robustness of learning and inference in Bayesian networks

Nunnink, J.R.J.

Publication date
2008

Link to publication

Citation for published version (APA):
Nunnink, J. R. J. (2008). Accuracy and robustness of learning and inference in Bayesian
networks. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/accuracy-and-robustness-of-learning-and-inference-in-bayesian-networks(52ceb098-5884-491d-a738-1a086ec91221).html


Samenvatting

Automatisch redeneren is een belangrijk aspect van veel toepassingen in de kunst-
matige intelligentie. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het combineren van
sensor informatie, het doen van voorspellingen of het stellen van een diagnose.
Discrete Bayesiaanse netwerken vereenvoudigen dergelijk redeneren door de ken-
nis over wereld in een gestructureerd kans-model te representeren. Ze zijn populair
in toepassingen die te maken hebben met een hoge graad van informatie onzeker-
heid. Dankzij de modulaire opbouw en intutieve parameters (waarschijnlijkheden)
zijn ze relatief eenvoudig te construeren door menselijke experts.

Echter, er zullen altijd kleine fouten worden gemaakt in de parameter schat-
tingen. Menselijke experts kunnen bevooroordeeld zijn, of moeite hebben om hun
kennis direct uit te drukken in waarschijnlijkheden. Voorbeeld data voor het au-
tomatisch leren van de parameters kan onvolledig zijn. Dit roept de vraag op wat
de invloed van deze kleine fouten is op de betrouwbaarheid van de uitkomsten
van deze modellen. Kleine fouten kunnen in sommige gevallen toegestaan zijn,
maar niet altijd. Dit proefschrift onderzoekt wat de eigenschappen zijn van een
model dat robuust is tegen kleine parameter fouten, and in hoeverre parameters
mogen afwijken zonder dat het de nauwkeurigheid van het model aantast.

In Hoofdstuk 3 laten we zien hoe het redeneringsproces kan worden gezien als
een stemproces, waarbij verschillende fragmenten van het netwerk een eigen stem
kunnen uitbrengen. Als een kleine afwijking in een parameter de stemkeuze niet
verandert, dan verandert de uitkomst van het model waarschijnlijk ook niet. Dit
impliceert een bepaalde limiet aan de toegestane hoeveelheid afwijking.

In Hoofdstuk 3 presenteren we ook een nieuw algoritme voor het redeneren
met Bayesiaanse netwerken, gebaseerd op het stemproces. Dit algoritme is erg
snel en behaalt een goede nauwkeurigheid op een aantal type netwerken.

In Hoofdstuk 4 kijken we naar het leren van de parameter waarden uit voor-
beeld data. We presenteren een nieuw algoritme, wederom gebaseerd op het
stemproces. Het probeert eerst een netwerk te leren dat de juiste stemmen geeft,
alvorens de precieze parameter waarden te leren. Het algoritme convergeert snel,
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en vindt betere netwerken dan andere methodes, wanneer het wordt toegepast
op een kleine hoeveelheid voorbeeld data. Dit is een indicatie dat ons algoritme
beter bestand is tegen lokale maxima in de zoekruimte.

Hoofdstuk 5 gaat over ‘adequate’ parameters; parameters die een netwerk
inherent robuust maken. We identificeren bepaalde relaties die moeten gelden om
parameters adequaat te maken, en stellen dat die relaties eenvoudig te vinden zijn
tijdens de constructie van een model. Als de parameters in een netwerk adequaat
zijn, dan zijn de stemmen (hierboven genoemd) meest waarschijnlijk ook juist.

We presenteren twee algoritmes die gebaseerd zijn op deze observatie. Het
eerste gebruikt het aantal stemmen dat een uitkomst krijgt, als maat van ver-
trouwen in die uitkomst. Het tweede algoritme vergelijkt stemmen van verschil-
lende netwerkfragmenten, om parameters te lokaliseren die niet adequaat zijn.
Beide algoritmes blijken effectief te zijn in het identificeren van foute uitkomsten
en het lokaliseren van hun oorzaken. Ze kunnen worden gebruikt om het redene-
ringsproces in Bayesiaanse netwerken te behoeden voor foute uitkomsten.


