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1. Inlelding

In de industriele periode, waarin we nu leven, worden we geconfromeerd met een stroom van

veranderingen en mogelijkheden tot verandering. Een stroom zo krachtig en sterk dat het in

bedrijfsleven en technologie een bijkans overheersende rol speelt of zal gaan spelen. Dit is te

wijten (of te danken?) aan de verbazingwekkende expansie in schaal en omvang van verander

ingsmogelijkheden. Wat de toekomst ons nog zal brengen, zullen we in het midden laten. Een

Chinees spreekwoord leert ons: "Voorspellen is uiterst moeilijk, vooral met betrekking tot de

toekomst".

Aangezien veranderingen onze technologie en bedrijfskunde kunnen verbeteren en daarmee ons

bestaan, is het zinvol om een en ander nader te beschouwen en de problemen die hierrnee

samenhangen onder de loupe te nemen. In het bijzonder zullen we aandacht besteden aan

beslissen met behulp van statistische selectieprocedures. Alvorens daar nader op in te gaan, zul

len we in de eerstvolgende twee paragrafen enkele algemene opmerkingen maken over de infor

matiestroom en het beslissen.

2. De Informatlestroom

De sterke stijging van het aantal veranderingen en de mogelijkheden tot verandering resp. ver

betering worden onder andere veroorzaakt door de versnelling in de inforrnatiestroom. Deze

versnelling in de inforrnatiestroom kan wellicht het eenvoudigst geillustreerd worden door enkele

gegevens, geput uit Toffler (1981). Achtduizend jaar v66r het begin van onze jaartelling is men

begonnen met het opslaan van nuttige inforrnatie. Gedurende de laatste vier duizend jaar is het

pas mogelijk geworden effectief met elkaar te communiceren doordat twee duizend jaar v66r het

begin van onze jaartelling het schrijven mogelijk werd. Het gedrukte woord kwam zo'n vier hon

derd jaar geleden tot stand. Tot op de dag van heden hebben zich in de loop der jaren allerlei

verfijningen in het drukprocecte gerealiseerd. V66r het jaar 1500 produceerde Europa zo'n 103

boeken per jaar, in 1950 zo'n 1.2 * loS en in 1960 was dit aantal 1.6 * loS boeken per jaar. Op

wereldnivo werden in 1965 ongeveer 103 boeken per dag uitgegeven, dat is ruwweg 3.6 * 105

boeken per jaar. Omstreeks 1970 werden op wetenschappelijk en technisch gebied zo'n 6 * 107

bladzijden tekst per jaar geproduceerd. Het belang van dit alles kan onderstreept worden met de

volgende uitspraak van U Thant, voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties: "It is no

longer resources that limit decisions. It is the decision that makes resources. This is the funda

mental revolutionary change - perhaps the most revolutionary man has ever known", aangehaald

in Cox (1965).

Zeer recent is de "personal computer" op de markt gekomen en heeft zijn intrede gedaan in

bedrijfs- en priveleven. Deze maakt het mogelijk op talloze plaatsen in bedrijf en daarbuiten

ongekend veel informatie op te slaan en te verwerken.
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De personal computer heeft onweerspreekbaar onze mogelijkheden informatie te gebruiken en al

of niet statistisch te analyseren sterk vergroot. Het analyseren van grote hoeveelheden informatie

aanwezig in de resultaten van experimenten en waarnemingen aan verschijnselen, is meer dan

ooit mogelijk. De computer, en in het bijzonder de personal computer, is in zekere zin een

drijvende kracht geworden achter de versnelling in de stroom van mogelijke verbeteringen bij de

beslissingsvoorbereiding. De versnelling in de informatiestroom en het personal computerge

bruik, gekombineerd met statistisch gereedschap voor het ontwerpen en analyseren van exper

imenten en de computerpakkenen, hebben de mogelijkheden tot het nemen van verantwoorde

beslissingen sterk vergroot.

Op een folder las ik "Wordt 't geen tijd om de informatiestroom in de juiste banen te leiden?" Het

antwoord op deze vraag moet mijns inziens bevestigd zijn en dit rapport is hopelijk een kleine

bijdrage tot het in juiste banen leiden van de informatiestroom, althans als het over beslissen gaat

en dan nog weI in het bijzondere geval van selectie.

3. Het besllssen

Veel situaties vereisen het nemen van beslissingen; soms zijn dit complexe beslissingen. De

versnelling in wetenschap en technologie noopt tot snelle, maar ook tot verantwoorde beslis

singen.

Nieuwe behandelingen. nieuwe processen, nieuwe materialen, nieuwe medicijnen en nieuwe

potentH~le tarwerassen vragen om verantwoorde en betrouwbare, maar vaak ook om snelle beslis

singen.

Aan de ene kant vereist de snelle(re) stroom van nieuwe inzichten en gewijzigde omstandigheden

het snel(ler) nemen van beslissingen, aan de andere kant brengen de gewijzigde omstandigheden

en totaal nieuwe situaties met zich mee dat voor verantwoorde en betrouwbare beslissingen een

gedegen analyse van de problematiek gewenst is.

Ben aantal beslissingen zijn routinematig, maar vele beslissingen vragen om een deugdelijke

onderbouwing.

De zorgvuldige beslisser steunt niet alleen op de meningen van experts, maar in het algemeen ook

op statistische analyses van experimenten en verschijnselen Statistiek houdt zich bezig met het

ontwerpen van experimenten en het opzenen van steekproeven uit populaties teneinde cen

gespecificeerde hoeveelheid informatie te verkrijgen tegen minimale kosten en het optimaal

benutten van deze informatie voor gevolgtrekkingen voor een populatie en daarmee gepaard

gaande besluitvorming.

In een bedrijfsorganisatie is veel informatie "domweg" opgeslagen in het brein van personen,

daarom niet voor niets experts genoemd.

Ook deze kennis dient bij de bedrijfsvoering bruikbaar gemaakt te worden voor het nemen van
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beslissingen. Voor nadere infonnatie verwijzen we naar Cooke (1990) en Goe1 and Zellner

(1986).

Echter, naast deze "expert opinion" diem een objectieve inbreng gebaseerd op kwantitatieve

infonnatie een belangrijke basis te zijn waarop beslissingen tot stand moeten komen. Statistische

analyse methoden (en goed ontworpen experimenten) vonnen de ondergrond van het objectief en

kwantitatief beslissen.

Computerapparatuur en bijbehorende software, met name statistische programmapakketten,

maken het mogelijk een steeds groter wordende infonnatiestroom op te slaan en te analyseren.

Absolute zekerheid omtrent de correctheid van beslissingen is moeilijk, gewoonlijk zelfs onmo

gelijk.

Waarnemingen aan technologische processen en experimenten zijn gewoonlijk stochastisch van

aard en de konklusies getrokken uit dergelijke gegevens niet zeker.

We zullen in het algemeen genoegen moeten nemen met een zekere controle van de grootte en de

frequentie van de fouten die we kunnen maken. Wat we willen is een zekere, weI omschreven

betrouwbaarheid van de beslissingen. Statistische technieken en procedures kunnen ons helpen

om dergelijke beslissingen voor te bereiden.

Ben speciale klasse van beslissingen kan met selectie worden aangeduid. Hierover zuilen we een

en ander uiteenzetten in de volgende paragrafen.

4. Selectle

Ben interessante klasse van problemen is die van selectieproblemen. De problematiek van selectie

kan ruwweg aangeduid worden met de vraag: "Welke behandeling (proces, populatie, materiaal,

systeem,....) is het beste?". Hierbij is "beste" vaak gedefinieerd als grootste opbrengst, laagste

produktiekosten, minst schadelijk voor milieu, enz.

Bovenstaande vraag kan uiteraard gemodificeerd worden, maar het wezen van de selectiepro

blematiek kan met de gestelde vraag gekarakteriseerd worden. Voor dergelijke selectieproble

men zal een selctie gewoonlijk gebaseerd zijn op stochastische waarnemingen afkomstig van

experimenten en verschijnselen. Deze variabiliteit in de waarnemingen zal met zich meebrengen

dat een correcte selectie niet met absolute zekerheid te doen is.

De vraag rijst nu hoe dergelijke selectieproblemen aangepakt dienen te worden. Het is mijns

inziens opmerkelijk dat in een tijdperk van steeds grotere kommunikatiemogelijkheden adequate

aanpakken van selectieproblemen, die reeds omstreeks 1960 gepubliceerd zijn, in de toepas

singswereld nauwelijks doorgedrongen zijn.

Deze aanpakken brengen met zich mee dat selectieprocedures gekonstrueerd kunnen worden

waarbij de bijbehorende selectie een betrouwbaarheid heeft die minstens gelijk is aan een van te

voren gegeven waarde. Deze twee aanpakken staan bekend onder de namen "indifferentie zone
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aanpak" (indifference zone approach; iza), respectievelijk "selectie van een deelverzameling"

(subset selection approach; svd). De iza is voorgesteld, gefonnuleerd en ontwikkeld door

Bechhofer (1954). Het idee van svd is afkomstig van Gupta (1965).

De theoretische ontwikkelingen, modificaties en generalisaties hebben forse schreden voorwaarts

gemaakt. Ben bibliografie van Dudewicz en Koo (1982) geeft zo'n 1000 referenties.

De toepassing van selectieprocedures blijft daarentegen achter.

De kern van een selectieprobleem kan als voIgt weergegeven worden. Gegeven zijn k ~ 2)

behandelingen

B 1 ,B2,·.·,Bk ,

beschreven door middel van kwalitatieve variabelen. De verzameling bestaande uit de k behan

delingen geven we aan met V = (B 1, B 2, ..• , Bk). Bij elke behandeling Bi (i = 1, 2, ... , k) wordt

verondersteld dat een Nonnaal verdeelde responsie Xi met verwachting Ili en bekende constante

variantie c? wordt waargenomen. De parameterruimte n is gedefinieerd als

De geordende parameters duiden we aan met 11[1] ~ 11[2] ~ ••• ~ Il[k]. De behandeling korrespon

derend met J..l[i] geven we aan met B (i). We voeren een afstandsmaat Oji in, die zoals in het

beschouwde geval van locatieparameters, gedefinieerd wordt als J..lU] - Il[il'

Verondersteld wordt dat voor Xi n onafhankelijke herhalingen gegeven zijn, aan te geven met

Xi 1 , X i2 , ••• , X in .

Het bijbehorende steekproefgemiddelde geven we aan met

- 1 n
Xi =- ~Xij

n j=1
(i =1, 2, ... , k) .

De geordende steekproefgemiddelden geven we aan met X[I] ~ X[2] ~ ••• X[k].

Op basis van de k waargenomen steekproefgemiddelden willen we de ongeordende verzameling

met de t beste behandelingen B (k-t+l) , .•• , B (k)' korresponderend met J..l[k-t+l] , ••• , J..l[k] ,

aanwijzen. Als lrnopen optreden, dan veronderstellen we dat de t beste eenduidig aangegeven

zijn. Het steekproefgemiddelde bij B (i) geven we aan met X(i) (i =1, 2, ... ,k).

De vraag "Welke zijn de t(l~ t <k) beste behandelingen?" dient beantwoord te worden, zodanig

dat de kans op foute selectie onder contrale is. De beantwoording van deze vraag kan ruwweg op

twee manieren gebeuren, en weI met behulp van de aanpakken iza en svd. De aanpakken iza en

svd zulien achtereenvolgens kort besproken worden.
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5. Indifferentle zone aanpak

Bij de iza wordt de parametenuimte n in twee disjuncte deeiverzamelingen opgesplitst:

n = n(8*) u nC (8*) ,

waarbij

n(o*) = {IJ. : Ok-t+l,k-t ~ o*} en

met 0* > O. De deeIruimte n(o*) wordt de voorkeurszone genoemd en nc (0*) de indifferentie

zone. Het doel van de selectie is de verzameling V op te splitsen in VI eVen V 2 C V met

V=V 1 UV2

V 1 nV2 =0

VI = {B(k-t+I), •.. ,B(k)}

V 2 = {B(I)' ... ' B(k-t)} .

De seIectieregei Rz wordt gedefinieerd ais de procedure die V opsplitst in Sen SC waarbij S be

staat uit de behandelingen korresponderend met X[k-j+I] U= 1,2, ... , t) en SC uit de resterende

behandelingen. Een correcte selectie (CS) treedt op dan en slechts dan ais S gelijk is aan VI'

Het algemene probleem is de minimale steekproefomvang n te bepalen waarvoor

inf P(CS)~P*
IlEQ(l)*)

k
met P* E «t r I, 1). Dit is ook te schrijven als

peS = V IIIJ.E n(o*))~ P* .

Bij de seIectieregei Rz wordt aileen voor IJ. E n(o*) de kans op een foute selectie onder controle

gehouden. De beslisser is onverschillig over de uitkomst van de selectie als IJ. E nc(0*). Bij deze

laatste formulering is een kritische kanttekening gemaakt door Parnes and Srinivasan (1986). We

komen hierop in paragraaf 7 terug.

Er geldt

pees IIJ.E n(0*))=P(S=V11IJ.E n(o*))

=P( max X(i) < min X(i) IIJ.E n(o*))
l!>i::>k-t k-t+l!>i~k

00

-00

waarbij <1>(.) de cumulatieve standaard Normale verdelingsfunktie is, <1>(-) de bijbehorende
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dichtheid en

Het minimum wordt bereikt voor

Jl[l] =Jl[k-t] =Jl[k-t+l] --5* =Jl[k] - 5* ,

de zogenaamde minst gunstige configuratie (Least Favourable Configuration LFC). De waarde

van t (en dus n) waarvoor het minimum bereikt wordt, is de oplossing van de vergelijking

00

P (C S ILFC) =t J <t>k-t(X +t) {I - <t>(x) }t-l cj>(x)dx

=P* .

Voor t =1 krijgen we de oplossing voor de vraag "Wat is de beste behandeling?" en deze oploss

ing kan gevonden worden in o.a. Gibbons, Olkin and Sobel (1977).

6. Selectle van een deelverzamellng

Bij de svd aanpak, gei"nitieerd en uitgewerkt door Gupta (1965), geldt als doel het konstrueren

van een regel Rd die op basis van de uitkomsten van de steekproefgemiddelden de collectie V al.s

voIgt opsplitst in twee deelverzamelingen

V=DuD C
,

waarbij D, de niet-lege geselecteerde deelverzameling, zo klein mogelijk is en waarvoor moet

gelden

P(B(k_j+l)ED,j=I,2, ... ,t)~P* voorJlE n

met P' E [[ ~] -1. ~. Een correcle selectie (CS) treed! op dan en slechts dan als de t besle

behandelingen tot de deelverzameling D behoren. De omvang S van D, d.w.z. het aantal geselec

teerde behandelingen, is een stochastische grootheid die de waarden 1, 2, ... , k aan kan nemen

met P (S~ t) =1. In Carroll, Gupta and Huang (1975) wordt een selectieregel gegeven.

Voor t =1 is door Gupta (1965) voorgesteld

Rd : Selecteer B j in D dan en slechts dan al.s Xj ~ X[k] -d
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metd~ O.

Dan geldt voor een correcte selectie C S (d.w.z. B (k) ED):

P(C s IRd ) =P(X(k)~X[k]-d)

00 k-l

= I IT <l> (x +d + Il{k] - IlU]) 4>(x)dx
-00 j=l

en voor de minst gunstige configuratie LFC: ~[l] =~[k] krijgen we

PLFC<C S) = I ~-l(x+'t)<I>(x)dx

met 't =dn 1/2 a-I.

De selectieconstante d is de oplossing van de vergelijking

PLFC (C S) =P* .

We kwmen dus dezelfde tabel in Gibbons, Olkin and Sobel (1977) gebruiken als die bij de iza.

Indien ~ onbekend is en s2 de beste schauer is van ~ dan luidt de regel: selecteer

B i (i = 1, 2, ... ,k) als Xi ~ X[k] - q J;, waarbij de selectieconstante q met behulp van tabellen

in de literatuur te berekenen is.

Zelfs als het uiteindelijke doel is B (k) te selecteren, kan de svd methode gebruikt worden als

"screening" methode. Dit kan interessant zijn, zeker als k groot is. Verder kan de svd methode

toegepast worden ook nadat de experimenteerfase achter de rug is en n dus gegeven is. De

omvang S is een maat voor de efficiency. Kleine uitkomst van S duidt erop dat n groot is of/en de

behandelingen niet dicht bij elkaar liggen. De LFC bij de svd is eenvoudiger dan bij de iza.

7. De doeistelling btl de tza

Bij het gebruik van de iza is de beslisser onverschillig met betrekking tot de selectie, we

beschouwen voor de eenvoud het geval t =I, als 5k,k-1 < 5*. In Parnes and Srinivasan (1986)

wordt een kritische kanttekening gemaakt bij deze formulering. In werkelijkheid zal de beslisser

nog steeds de beste behandeling willen selecteren als 5k,k-l < 5* , echter voor de beslisser is het

geen probleem als niet precies de beste behandeling gekozen wordt mits maar geldt

~[k] - ~s < 5*, waarbij ~s de ~-waarde van de geselecteerde behandeling is. Maar dit laatste is

niet zonder meer een eigenschap van de indifferentie zone formulering.

We kwmen twee eisen formuleren:
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eis 1: P{J..Ls=lJ.[k])~P* voorlJ.E n(o*)

eis 2: P (J..L[k]-lJ.s <o*)~ P* voor IJ. E n.
Ben gevolg van het gebruik van eis 1 is dat met kans groter dan of gelijk aan P* de beste behan

deling geselecteerd wordt als IJ. E n(o*). AIs IJ. E nC(o*) dan is het in wezen toegestaan dat

IJ.s:S; J.1{k] - 0*. Dit in tegenstelling tot eis 2 waarbij met kans P* voor alle IJ. E n moet gelden

IJ.s > lJ.[k] - 0*. Vit bovenstaande voIgt dat eis 2 sterker is dan eis 1. Voor k =2 zijn beide eisen

gelijkwaardig. Als IJ. E n(o*) dan vallen voor alle k beide eisen samen. Chen (1982) heeft

bewezen dat beide eisen equivalent zijn voor het probleem van Normale gemiddelden. Er geldt

dan namelijk

inf P (C S):S; inf P (J..Ls > lJ.[k]- 0*) .
een(ll*) een

Ben alternatiefbewijs is gegeven door Chiu (1974). Voor een aantal problemen is de equivalentie

van beide eisen bewezen (zie Parnes and Srinivasan (1986». Voor andere problemen is het bewijs

(nog) niet geleverd of geldt de equivalentie niet. Deze niet-equivalentie kan optreden en is door

Parnes and Srinivasan (1986) met een voorbeeld aangetoond. Zij beschouwen een trinomiale

populatie met eelkansenp =(Pl,P2,P3) met PIll ~ P[2] ~ P[3]. Gevraagd wordt de eel te selec

teren die korrespondeert metp[3]. Als selectieregel hanteren we: kies de eel met het kleinste aan

tal realisaties. Voor n =5 waamemingen en 0* =t geldt

De voor een CS gunstige realisaties zijn 500(1.-),410, 320,230, 140 050(1.-), waarbij bijvoor-
2 2

beeld 500 aangeeft 5 realisaties in eel I, 0 in cel 2 en 0 in cel 3 en (1.-) het loten aanduidt. De
2

minimale kans bij eis 1 is gelijk aan

2[t (t)' + [ 4.q (tl' + [ 3.q (t)']

=1 - (t )s =0.96875 .

Echter voor P [I] =0.6 , P [2] =0.3 en P [3] =0.1 is de kans op het selecteren van de eel, die of met

P [3] Of met P[2] korrespondeert, gelijk aan de som van de kansen op de gebeurtenissen 500, 410,

320,230, 140,050(-21 ),410,311,221, 131(1.-),302,212,203, 113(1.-), 104,005(1.-). Deze kans is
2 2 2

gelijk aan 0.95678, dus kleiner dan 0.96875.

Hooper en Santner (1979) hebben een alternatieve eis onderzocht. AI met allijkt de opmerking in

Gibbons, Olkin en Sobel (1977; p.12): ..... one is indifferent if elk] - e[k-l] is small because the

error then committed is not serious and can be neglected" een nader onderzoek te vereisen,
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teneinde na te gaan in welke gevallen de twee eisen equivalent zijn en in de gevallen, waarin

beide eisen niet equivalent zijn, te onderzoeken of voor J.l. E nc(B*) de kans op het selecteren van

een behandeling met J.l.s > J.1.[k] - 5* dicht in de buurt van P* ligt.

8. Verscherplng van svd

We beschouwen het geval van Normale gemiddelden en onbekende r? Een verscherping van de

svd is gegeven door Hsu (1981, 1984, 1985). Zijn methode staat bekend onder de naam "Multiple

comparisons with the best". De methode onderzoekt de k verschillen J.1.[k] - J.1.i (i = 1,2, ... , k).

Niet aileen wordt een deelverzameling D geselecteerd maar ook worden grenzen Gi voor J.1.[k] - J.l.i

gegeven en dit ailes met simultane betrouwbaarheidsdrempel P *:

waarbij s2 de beste schaner is voor r? en

- - S
X[k]-X[i] +q .J; voor i =I , 2, ... , k - 1

- - s
max(O, X [k-l] -X [k] + q .J;) voor i =k .

De constante q wordt bepaald uit

JJ¢>k-t (x+qw)cj>(x)g(w)dxdw=P* ,

waarbij g (w) de dichtheidsfunktie van w = ~ is. Voor een aantal waarden van k en P* is q met
(J

behulp van tabellen in de literatuur te bepalen.

9. Toepasslng

Voor de toepassing van selectieprocedures wordt door Edwards (1986) een interactief computer

pakket RANKSEL voor rangschikkings- en selectieprocedures beschreven. Overigens ontbreekt

selectie rowel in algemene computerpakketten als in de leer- en handboeken over statistiek. Een

uitzondering voor het laatste is het boek van Dudewicz and Mishra (1988). In de literatuur zijn

een aantal toepassingen gegeven. Verwijzingen zijn in Dudewicz and Koo (1982; p.89,90) te vin

den.

We zullen de methoden toepassen op het volgende probleem. Na kruising van palmboomrassen

werden 10 families verlcregen en in een volledige gerandomiseerde blokkenproef met 4 blokken

beproefd. Gemeten werd de gemiddelde vruchtopbrengst Yij van familie i in plot

j (i = I, 2, ... , lO;j= 1,2,3,4). Het volgende model werd verondersteld:
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Ret b1ok-effect wordt gerepresenteerd door ~jU =1,2,3,4) en het famille-effect door

(Xi(i =1, 2, ... , 10).

4 _ 4
Ret gemidde1de /..L + (Xi +.!. L ~j wordt geschat met Yi =.!. L Yij . De naar opklimmende grootte

4 . 1 4 . 1
J= J=

gerangschikte resultaten zijn

697.90 745.83 854.94 863.19 888.60

890.50 915.62 916.06 927.24 999.97

waarbij de korresponderende families aangegeven worden met B 1, B 2, ... , resp. B 10.

Een variantie-analyse prcedure geeft als schatting voor de variantie 6308.488 met 27

vrijheidsgraden. Se1ecteer Bi als Yi ~ 999.97 - "6308.488 .it met 't / {2 te vinden in tabel A4

van Gibbons, Olkin and Sobel (1977). De svd aanpak. geeft voor P* =0.99 de gese1ecteerde dee1

verzameling D =(B 10, B 9, ... ,B3).

Hsu's aanpak. geefextra de betrouwbaarheidsgrenzen. We vinden 't =4.624 voor P* =0.99 en de

volgende waarden voor de grenzen G 3 t.e.m. G 10 (G 1 en G2 zijn minder interessant, dus 1aten

we ze hier maar weg):

G 3 =328.7 G4 =320.4 Gs =295.0 G 6 =293.1

G 7 = 268.0 G s = 267.5 G 9 = 256.4 G 10 = 110.9
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