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SAMENVAT T ING

Het ontdekken van causale verbanden in gegevens ligt aan de basis
van de wetenschap. Als causale verbanden bekend zijn, helpt dit om
de gevolgen van acties in een systeem te voorspellen. Hiermee kun-
nen beleid en beslissingen onderbouwdworden. De gebruikelijke ma-
nier om causale verbanden te ontdekken, is door experimenten uit te
voeren. Onderzoekers hebben echter in de afgelopen decennia aan-
getoond dat het ook mogelijk is om uit observationele gegevens we-
zenlijke causale informatie te verkrijgen.
In dit proefschrift richten we ons op beperkingsgebaseerde metho-

den, een veelbelovende categorie van methoden voor het ontdekken
van causale verbanden uit observationele en experimentele gegevens,
die goed om kunnen gaan met eventuele ongemeten factoren. Deze
methoden vertrouwen op statistische onafhankelijkheidstoetsen om
de mogelijke causale modellen te beperken. Hierdoor zijn ze kwets-
baar voor fouten in toetsresultaten die voor kunnen komen in kleine
datasets. Veel bestaande benaderingen om hiermee om te gaan, moe-
ten daarvoor nauwkeurigheid of schaalbaarheid opo�eren. Boven-
dien maken huidige methoden voor het combineren van observati-
onele en experimentele gegevens geen volledig gebruik van alle mo-
gelijke causale informatie. Daarom is de centrale onderzoeksvraag
die we in dit proefschrift proberen te beantwoorden:

Hoe kunnen we causale verbanden nauwkeuriger en be-
ter schaalbaar ontdekken in de aanwezigheid van onzeker-
heid en latente confounders, gebruik makend van alle mo-
gelijke achtergrondkennis en beschikbare datasets?

Dit proefschrift is opgedeeld in drie hoofdstukken die verschillende
aspecten van dit vraagstuk aanpakken.We richten ons op beperkings-
gebaseerde methoden die in termen van logische regels geformuleerd
zijn, wat het eenvoudig maakt om bijna ongelimiteerd complexe ach-
tergrondkennis te incorporeren.
In hoofdstuk � kijken we naar de nauwkeurigheids- en schaalbaar-

heidsaspecten. We presenteren Ancestral Causal Inference (ACI), een
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op logica gebaseerde methode waarvan de nauwkeurigheid vergelijk-
baar is met de beste methoden van dit moment, en de schaalbaarheid
beter dan deze methoden. Deze verbetering in schaalbaarheid is be-
haald door een grovere representatie van causale informatie te ge-
bruiken, namelijk voorouderrelaties (“indirecte” causale verbanden).
We stellen ook een algemene methode voor om aan causale voorspel-
lingen een betrouwbaarheidsscore toe te kennen, een benadering van
hun marginale kans. Op een synthetische dataset laten we zien dat
ACI een aantal ordes van grootte sneller is dan de beste bestaande
methoden. Deze verbetering in schaalbaarheid stelt ons ook in staat
ACI toe te passen op een uitdagende eiwitsignaleringsdataset.

In hoofdstuk � proberen we alle beschikbare observationele en ex-
perimentele gegevens volledig te benutten. We introduceren Joint
Causal Inference (JCI), een krachtige probleemformuleringwaarinwe
de causale structuur en de doelwitten van interventies gezamenlijk le-
ren uit resultaten van onafhankelijkheidstoetsen op alle beschikbare
datasets. Bestaande beperkingsgebaseerdemethoden kunnen niet toe-
gepast worden op JCI vanwege ongetrouwheden door deterministi-
sche verbanden. Daarom stellen we een eenvoudige strategie voor
om met deze ongetrouwheden om te gaan. We implementeren deze
strategie in Ancestral Causal Inference with Determinism (ACID), een
uitbreiding van ACI die met determinisme om kan gaan. In een evalu-
atie op synthetische gegevens latenwe zien dat JCI, geïmplementeerd
als ACID, de nauwkeurigheid van causale voorspellingen substanti-
eel verbetert ten opzichte van eenvoudigere methoden zoals ACI.

In hoofdstuk � dragen we bij aan het verbeteren van de schaal-
baarheid van algemene probabilistische logica-solvers. We stellen de
gedistribueerde, schaalbare solver foxPSL voor, een uitbreiding van
Probabilistic Soft Logic (PSL). In PSL kan a posteriori-gevolgtrekking
geformuleerd worden als een convex optimalisatieprobleem, wat het
veel beter schaalbaarmaakt dan andere probabilistische logica’s, waar-
voor vaak discrete optimalisatieproblemen opgelost moeten worden.
FoxPSL implementeert een gedistribueerd algoritme voor convexe
optimalisatie in een state-of-the-art graafverwerkingssysteem en een
aantal probleem-speci�eke geoptimaliseerde algoritmen. In de evalu-
atie op synthetische datasets laten we zien dat foxPSL beter presteert
dan de best bestaande PSL-implementatie, zowel in termen van uit-
voertijd als van oplossingskwaliteit.
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