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Thema’s: 

1) In logische theorie kan 

interessant concept impliciet 

aanwezig zijn  

Predicate invention onthult 

verborgen concepten! 

2) Theorie kan ongewenst lang zijn: 

computationeel zwaar en veel 

opslagkost  

Predicate invention comprimeert! 

 
Bv. de redundante invoertheorie: 
0.72::johnbelt  inbraak, aardbeving. 

0.64::johnbelt  inbraak, \+aardbeving. 

0.08::johnbelt  \+inbraak, aardbeving. 

0.81::marybelt  inbraak, aardbeving. 

0.72::marybelt  inbraak, \+aardbeving. 

0.09::marybelt  \+inbraak, aardbeving. 

 

Predicate invention systeem ontdekt 

hierin nieuw verborgen concept en 

resulteert in de kortere theorie: 
0.72::johnbelt  alarm*. 

0.81::marybelt  alarm. 

0.11::alarm  \+inbraak, aardbeving. 

0.88::alarm  inbraak, \+aardbeving. 

1.0::alarm  inbraak, aardbeving. 

Intra-construction: zoekt  

gemeenschappelijke literals in regels  

met zelfde hoofd 
 

0.5 :: x  b, c, d, e. 

0.3 :: x  a, b, d, f. 

 

1 :: x  b, d, nieuw. 

0.5 :: nieuw   c, e. 

0.3 :: nieuw  a, f. 

 

Inter-construction: zoekt  

gemeenschappelijke literals in regels 

met verschillende hoofden 
 

0.5 :: x  b, c, d, e. 

0.85 :: y  a, b, d, f. 

 

0.5 :: x  c, e, nieuw. 

0.85 :: y  a, f, nieuw. 

1 :: nieuw b, d. 

 

Absorption: zoekt regels waarvan 

lichaam integraal in andere regels  

voor komt 
 

0.4 :: x  a, b, c, d, e. 

0.8 :: y  a, b, c. 

 

0.5 :: x  y, d, e. 

0.8 :: y  a, b, c. 

 

Truncation: zoekt regels waarvan 

deel van lichaam kan weggelaten  

worden 
 

0.49 :: a  b, \+c. 

0.51 :: a  b, c,. 

 

0.5 :: a  b. 

Operatoren mogen 

kansverdelingen niet volledig 

veranderen t.o.v. oorspronkelijke 

theorie… 

 

Maar kleine veralgemeningen 

moeten toegelaten zijn: 

a) Kleine numerieke 

afwijkingen 

b) Ruis in de dataset 

c) Verwaarloosbaar kleine 

verschillen 

d) Niet alle regels hebben 

exact kansbehoudend 

equivalent 

 

Kleine afwijking (Ɛ) toelaten bij  

het uitvoeren van een operatie  

laat toe de theorie veel beter te  

comprimeren en zal meer nieuwe  

concepten ontdekken 

 

Stel: 

pi = gegeven kans bij een regel 

pi’ = kans die regel had moeten 

hebben opdat de operatie  

volledig waarheidsbehoudend  

zou zijn 

Ɛ = gemR’ (|pi -pi’|/pi)  

 

Trade-off betere compressie 

tegen beter behoud van kansen 

regelbaar via Ɛ, afhankelijk van  

vereisten gebruiker 

 

Ontwikkeling van systeem dat 

predicate invention toepast op 

propositionele probabilistische 

logische theorieën in ProbLog 

 

Predicate invention bestaat al  voor 

deterministische regels   

 

Onderzoekspistes: 

- Verschilpunten in probabilistische 

context? 

- Hoe operatoren aanpassen? 

- Nieuwe scorefuncties nodig? 

 

Invoer: ProbLog theorie met juiste 

kansverdeling maar slechte 

structuur 

Uitvoer: kortere, equivalente 

ProbLog theorie 

 

Criteria eindresultaat: 

-Zo kort mogelijk (minimaal aantal 

atomen) 

-Zo goed mogelijk oorspronkelijke 

kansverdeling bewaren 

1) Opeenvolging van operatoren zet 

subset R’ van regels om naar beter 

gestructureerde regels: 

 

Bepaal waar welke operatie moet 

toegepast worden  

- Best-first heuristiek zoekt voor 

iedere operator beste plaats om hem 

toe te passen 

- Elke operator krijgt score op basis 

van de resulterende inkorting en het 

behoud van de kansverdelingen 

Voer operatie met beste score uit 

Lus eindigt wanneer geen enkele 

operatie theorie nog kan verbeteren 

 

Dit algoritme en de gebruikte 

operatoren zijn gebaseerd op 

deterministisch systeem Duce 

(Muggleton) 

 

2) Na lus predicate invention 

operatoren kan structuur nog beter  

nieuwe operaties, die resultaten van 

inter-construction operator nog 

combineren 

 

Dataset voor experiment: 

116 regels 

42 verschillende atomen 

480 atomen in totaal 

 

Eindresultaat: 

a) Afhankelijk van toegelaten Ɛ 

nog slechts 40 à 80% van 

oorspronkelijk aantal symbolen 

 

b) Afhankelijk van toegelaten Ɛ 

zijn de marginale kansen op de 

atomen 0 à 5% veranderd 

(uitgerekend door ProbLog) 

 

Voor lage Ɛ kan kleine 

verhoging van Ɛ compressie 

sterk ten goede komen, zonder 

groot verschil op marginale 

kansen te veroorzaken! 

 

 

 

 

 

 

Verwezenlijkingen van de masterproef: 

Uitwerking probabilistische equivalenten van bestaande 

deterministische predicate invention operatoren 

Creatie van systeem dat op basis van symboolreductie en 

kansbehoudendheid bepaalt welke operaties moeten gebeuren 

Toevoegen van extra stappen aan het systeem, voor nog betere 

compressie 

Probabilistic predicate invention: 

 Laat toe ProbLog theorieën korter voor te 

stellen en nuttige nieuwe atomen in te voeren! 

Mits het toelaten van een lichte wijziging 

van de kansen, is de resulterende compressie 

des te groter! 

DOEL VAN PREDICATE 
INVENTION 

DOEL VAN DE 

MASTERPROEF 

WERKING ONTWORPEN 

SYSTEEM 

PREDICATE INVENTION  

OPERATOREN 

BEHOUD VAN 

KANSVERDELINGEN 

RESULTATEN EN 

CONCLUSIES 

*het systeem weet uiteraard zelf de naam niet 

voor het nieuwe concept 


