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1. Bevezetés
A

közmĦszolgáltatók,

a

pénzügyi

szolgáltatók,

a

telekommunikációs

társaságok

(továbbiakban szolgáltatók) ügyfélnyilvántartó rendszereiket elsĘsorban periodikus számlázási
mĦveletek és egyéb belsĘ-elszámolási feladatok kiszolgálására tartják fenn. Egy általánosan vett
ügyfélnyilvántartó rendszer két fĘ komponensét a szolgáltató által hozzáférhetĘ adatok, valamint
az

ügyfélnyilvántartást vezetĘ alkalmazottak

képezik. Az

adathalmaz

egyfajta objektív

ügyfélleírásnak tekinthetĘ, amelyet analizálva feltárhatók adatösszefüggések. A továbbiakban
ezeket az adatösszefüggéseket adatokban kódolt tudásnak, röviden adattudásnak nevezzük. Az
alkalmazottak az üzleti folyamatokról humán absztrakciójukkal alkotnak szubjektív képet, amelyet
szakértĘi tudásnak nevezzük. A két tudástípus feltárásával, majd egyesített ábrázolásával
képezhetĘ az ügyfélnyilvántartó rendszer tudásalapú modellje – vagy röviden tudásmodellje, más
szóval tudásbázisa –. E tudásbázis hatékonyan támogathatja a szolgáltatót munkafolyamataiban,
összetett üzleti döntéseinek meghozatalában. Szempontunkból tehát az ügyfélnyilvántartó
rendszer több, mint az elszámolási mĦveletek egyszerĦ kiszolgálója, hiszen a szolgáltató üzleti
tevékenységét

és

ügyfélnyilvántartó

az

ügyfelek

rendszerekben

viselkedését
felhalmozott

általa

figyeljük

heterogén,

meg.
komplex

A

disszertáció
tudás

az

integrált

reprezentációjával foglalkozik.
A tudásmodell létrehozásának elĘfeltétele a tudáskinyerés. Korábban az ügyfélnyilvántartó
rendszerek papíralapon, a mainál lényegesen nagyobb számú adminisztratív alkalmazott
bevonásával mĦködtek. Ebben a kialakításban egy tudásmodell létrehozását gátolta, hogy sem
összetett adatelemzést, sem átfogó szakértĘi tudáskinyerést nem lehetett végrehajtani. A
számítástechnikai eszközök 80’-as és 90’-es évekbeli robbanásszerĦ fejlĘdése azt eredményezte,
hogy a papíralapú ügyfél-nyilvántartás általánosan megszĦnt, helyét a hatékonyan, kisebb
alkalmazotti gárdával kezelhetĘ, elektronikus adatbázisokra épülĘ ügyfél-adminisztráció vette át.
Az új kiépítésben a tárolt adatok strukturált módon analizálhatóvá váltak akár egyedileg, akár
adatcsoportonként is, így komplex adatelemzések végrehajtására adnak lehetĘség. Ezzel
párhuzamosan kedvezĘen alakult a szakértĘi tudás kinyerhetĘsége is, hiszen az alkalmazotti kör
mérete áramvonalasabbá, is meretanyaga szélesebb körĦvé vált.
Egy tudásalapú modellel szemben – csakúgy, mint bármely matematikai modellel szemben
– alapvetĘ követelmény, hogy legyen a lehetĘ legteljesebb, ugyanakkor ne legyen redundáns.
Emellett olyan matematikai eszköztárat kell biztosítania a felhasználó számára, amellyel az
érdekes információ a szükséges nézetben kinyerhetĘ. E kritériumok már a tudásreprezentációs
eszköz tárgykörét érintik. Az ügyfélnyilvántartó rendszerek esetében meghatározó, hogy olyan
különnemĦ tudásforrások kezelését kell megoldani, amelyek gyakran redundánsan és így
ellentmondásosan írják le a valóságot. Az értekezés a valószínĦségi tudásábrázolásra alkalmas
1
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univerzális approximátorok közül a Bayes hálókkal történĘ tudásimplementációra szorítkozik. A
Bayes hálók az elmúlt években számos esetben bizonyították alkalmasságukat részlegesen
megfigyelhetĘ,

bizonytalansággal

terhelt

környezetek

modellezésében.

Az

egységes

tudásábrázolást a Bayes hálók ráadásul úgy képesek megvalósítani, hogy a kialakított tudás modell
a késĘbbiekben is szerkeszthetĘ marad, hiszen az implementált tudásbázis az emberi
gondolkodás módhoz jól illeszkedik.
Egy döntéstámogató rendszerben a tudásbázis értéke messze a többi rendszerkomponens
értéke fölött áll. A Bayes hálók igazi ereje éppen abban rejlik, hogy maga a tudásbázis natív
tulajdonsága az alkalmazás-függetlenség és az újrafelhasználhatóság. Ez elsĘsorban abból
következik, hogy egy Bayes hálóval implementált tudásbázisban nincs rögzített input-output mezĘ.
Feladatorientáltságot csak a tudás modellen futatott valószínĦségi következtetések formájában
implementált tudásbázis lekérdezések és e lekérdezések eredményét szemléltetĘ felhasználói
felületek mutatnak.
A valós problémák esetén az egyes fogalmak és fogalomcsoportok között különbözĘ
erĘsségĦ összefüggések figyelhetĘ meg. A modellképzési folyamat során a felbontással illetve
pontossággal hangolható, hogy milyen erĘsségĦ viszonyok jelenjenek meg a végeredményül
kapott Bayes hálóban. Az erĘsebb függĘséget mutató fogalmak úgynevezett lokális valószínĦségi
univerzumokat képeznek, így közvetlenül kódolódnak is a tudásmodellbe. Ezzel szemben a
gyengébb kapcsolatok esetlegesen meg sem jelennek a modellképezés eredményében. A
szorosabb kapcsolatot mutató fogalomcsoportok értelemszerĦen közös modult alkotnak. A Bayes
hálók tehát képesek kiaknázni a fogalmak közötti függĘségek differenciáit, ezáltal a problématerek
dekompoz ícióját a modelltérben strukturálisan támogatják. A kialakuló moduláris modellszerkezet
a korábban említett újrafelhasználhatóság lehetĘségét tovább széles íti.
Tudományos probléma megfogalmazása, célkitĦzés
Egy ügyfélnyilvántartó rendszert általában információban gazdag környezetnek kell
tekinteni, hiszen egyrészt nagy adatmennyiségben kódolt adattudást, másrészt több alkalmazott
tudásában kódolt szakértĘ tudást kell egységesen kezelni. Megvizsgálva a valószínĦségi
tudásmodellezés

témakörét

azt

tapasztaltam,

hogy

az

ügyfélnyilvántartó

rendszerek

tudásmodellezésére a Bayes hálók sikeresen alkalmazhatóak tömör, redundanciamentes
tudásreprezentációs képességük miatt.
Habár a Bayes hálókkal kapcsolatos kutatások az 1980-as évektĘl indultak, szélesebb körĦ
gyakorlati felhasználásuk csak az 1990-es évek második felében kezdĘdött. Hatékony
alkalmazhatóságuk elsĘként olyan orvosi és gazdasági tématerületeken mutatkozott meg, amelyek
megfigyelhetĘsége - a nem teljesen kidolgozott teoretikus háttér miatt - erĘsen behatárolt volt.
KésĘbb fokozatosan teret hódítottak olyan adathalmazok kezelése esetén is, amelyek akár
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méretük, akár redundáns vagy hiányos jellegük miatt klasszikus statisztikai módszerekkel már
nehezen voltak elemezhetĘek [Russel03 ].
A Bayes hálók bizonyított tulajdonsága, hogy mind a háló optimális generálása
[Chickering03 ], mind a háló optimális kiértékelése [Cooper90 ] [Dagum93 ] - megkötések nélkül - NPnehéz probléma megoldását igényli. A széleskörĦ alkalmazhatóságukat ez a körülmény hosszú
ideig gátolta, hiszen csak az ezredvégre fejlĘdött a számítástechnikai teljesítmény arra a szintre,
amellyel a Bayes hálókkal kapcsolatos komplex számítási feladatok - kisebb problémaméretekre
akár „brute force” megközelítéssel is - kezelhetĘvé váltak.
A disszertáció az ügyfélnyilvántartó rendszerek Bayes hálóval történĘ modellezésének
témakörében az alábbi kérdésekre ad választ:
•

Hogyan integrálható több szakértĘ tudása validált módon, az egyes szakértĘk
kompetenciaszintjének figyelembevételével?

•

Hogyan támogatható a tudásmérnök a számítási kapacitásigényt meghatározó
strukturális modellkomponens fejlesztésében?

•

Hogyan szabályozható a modell létrehozásának és a modell kiértékelésének
számításigénye a két folyamat közötti kapcsolat megteremtésével?

Munkám során mindvégig szem elĘtt tartottam, hogy a disszertáció produktuma a
tudásmérnöki tevékenység során közvetlenül felhasználható legyen. Egy másik fontos vezérelv
volt számomra a tudományos eredmények megalkotásában az általános problématerek esetén
való alkalmazhatóság.
Téma körülhatárolása
A disszertáció kizárólag a fent említett tudományos célkitĦzésekre szorítkozik, nem
foglalkozik a valószínĦségi tudásábrázolás egyéb módszereivel (Markov láncok, döntési fák,
neurális hálók, fuzzy logika stb.). Nem, vagy csak felületesen érinti az adatbázis-kezelés
problémáját, az adattisztítást és adattartalom verifikációt, az adatok értékkészletének kérdését, a
kvantálást. A dolgozat nem törekszik a Bayes háló generálásának és kiértékelésének
algoritmusairól teljes körĦ áttekintést adni, azok közül csak azokat ismerteti, amelyek a
problémakör megértéséhez nélkülözhetetlenek, illetve amelyek a tudományos eredményekben
felhasználásra kerültek.
Kutatási és vizsgálati módszerek
Kutatómunkám során a problémafelvetés, irodalomkutatás, megoldási módszerkeresés,
implementálás, kiértékelés lépésekbĘl álló folyamatot követtem.
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Doktori értekezésem elsĘsorban a valószínĦségi tudásmodellezéssel, azon belüli is a
Bayes hálóval történĘ tudásintegrálással és tudásimplementációval foglalkozik. A feladatok
elvégzéséhez szükséges fĘbb elméleti hátteret az eseményalgebra, a gráfelmélet és a
valószínĦségszámítás adja. Az új eredmények kidolgozásában és bemutatásában e tématerületek
szakirodalmában elterjedt jelölésrendszert alkalmaztam.
A kutatási módszertant tekintve a következĘ lényeges tesztelemek említhetĘk:
•

anonimizált

ügyfélnyilvántartó

adatbázisok

és

szintetikusan

generált

tesztadatbázisok;
•

implementált

teszthálók,

amelyek

mind

a

kvantitatív

mind

a

kvalitatív

modellkomponenst tartalmazzák.
A

Bayes hálókra alapozott tudásmodellezés

algoritmusainak implementációját és

tesztelését MATLAB környezetben végeztem.
A disszertáció felépítése
A disszertáció három fĘbb része összesen 18 fejezetbĘl áll. Az elsĘ rész fejezetei (1-5
fejezetek) a témakör elméleti megalapozását célozzák meg. A Bevezetést követĘ elsĘ fejezet az
ügyfélnyilvántartó rendszerek jellemzĘit mutatja be. Ezután három szakasz a Bayes hálóval
implementált valószínĦségi tudás modellek tulajdonságait, a modellek következtetésben való
felhasználási lehetĘségeit illetve a modell generálásának módszereit ismerteti. A disszertáció
második része (6-10 fejezetek) elĘször az új tudományos eredményeket mutatja be, majd azok
gyakorlati hasznosulását tekinti át. A záró rész (11-18 fejezetek) a 102 elembĘl álló
irodalomjegyzéket, ábra- és táblázatok jegyzékét tartalmazza. Ebben a részben található négy
függelék, amelyek a tudományos eredményeket taglaló fejezeteket egészítik ki.
Köszönetnyilvánítás
Köszönettel tartozom kollégáimnak és barátaimnak, akik az oktató-kutatói pályámon
elindítottak és a munkában ösztönöztek, segítettek.
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2. Ügyfélnyilvántartó rendszerek
Problématérnek, tárgytérnek nevezzük a világnak azt a részét, amelyrĘl tudásbázisunkat fel
kívánjuk építeni. E valóság egy képtérbeli modelljéhez a rendelkezésre álló is meretek strukturált
és absztrakt leírásával jutunk el. A tudásmodell létrehozásának folyamatában elĘször a lényeges
valóságfogalmak kerülnek azonosításra. Ezt követi a fogalmak mélyebb vizsgálata, amelynek
eredményeként a modell absztrakt objektumai kialakíthatók. Majd az objektumok képtérbeli
ábrázolásához változókat kell létrehozni, amelyekhez - az összefüggések feltárásával – már
értékek rendelhetĘk.
Esetünkben a problémateret egy általánosan vett ügyfélnyilvántartó rendszer alkotja.
Ügyfélnyilvántartó rendszer alatt olyan összetett informatikai rendszert értünk, amely valamely
szervezet mĦködésének alapját képezi, általa az üzleti tevékenység jellemzĘi, a jellemzĘk
változásai regisztrálásra és tárolásra kerülnek. Magában foglalja a humán személyzetet, a
számítástechnikai hardver és szoftver eszközöket, adatbázisokat (pl.: ügyféladatbázisok), valamint
a

munkafolyamatok

know -how-ját.

Az

1.

Ábrán

az

ügyfélnyilvántartó

rendszer,

a

megfigyelhetĘséget biztos ító tudásforrások, valamint az eredményül kapott tudás modell viszonyait
követhetjük.

1. Ábra:

Ügyfélnyilvántartó rendszerekre épített tudásmodellezés.

Az ábrán látható, hogy az ügyfélnyilvántartó rendszerben felhalmozott is meretek
tudásbázisba való leképzése során szakértĘi tudásra és adattudásra hagyatkozhatunk. A szakértĘi
tudás megfigyelések humán absztrakciójával jön létre (2.-es nyíl), az adattudás adatbázisban
rendezett mérési eredményekben kódolódik (1.-es nyíl). A tudásmodell képzése (3.-as nyíl)
összetett folyamat, amely a következĘ fĘbb lépésekbĘl áll:
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•

tudásforrások feltérképezése;

•

tudáskinyerés;

•

tudásbázis implementálás;

•

modell verifikáció.

A fejezet hátralevĘ részében az egyes tudásforrások szerepét mutatjuk be a tudásforrások
feltérképezésében és a tudáskinyerésben.
2.1.

SzakértĘi tudás
A szakértĘi tudást általában azzal a szakértelemmel azonos ítják, ami nem több egy jól

meghatározott területen alkalmazható fogások, sémák összességénél. A mi szemszögünkbĘl a
szakértĘi tudás ennél bĘvebb, széleskörĦ, változatos szerkezetĦ információhalmazt jelent. Minden
olyan

információforrást

ide

sorolunk,

amely

valamiképpen

emberi

közremĦködéssel,

tapasztalással, humán absztrakcióval jött részre. Ilyen a vizsgált problématér objektumainak
viselkedését leíró empirikus tapasztalás, fizikai/matematikai összefüggés, beszámoló, tanulmány,
felmérés.
A szakértĘi tudás leggyakoribb formája a konceptuális tudás, vagyis a fogalmak, a
szóhasználat ismerete. Ezek alapján meghatározhatók a modell képterének objektumai és az
objektumok jellemzĘi, attribútumai. A szakértĘi tudás másik formája a strukturális tudás, tehát a
fogalmak közötti kapcsolatok, hierarchiák is merete. A strukturális tudás a leképzett objektumok
közötti viszonyok definiálására alkalmas. A szakértĘi tudás har madik formája a procedurális tudás,
amely a származtatott változók kalkulálásának módját jelenti. Ez utóbbi számítások a tudásbázisba
direkt módon implementálhatók.
A tudásmenedzselésérĘl szóló szakirodalom - Pollányi munkája révén -megkülönbözteti a
tacit és az explicit tudásfajtákat. E különbözĘséget az alábbi, szintén Pollányitól származó
gondolat, foglalja össze tömören:
"We can know more than w e can tell!"
A tacit tudás legfĘbb jellemzĘi:
•

ki nem fejezett készséget, személyes tapasztalatot jelent;

•

a mindennapi életben legtöbbször semmilyen esemény nem világít rá, gyakran sem
másoknak, sem a tulajdonosának nincs tudomása a létezésérĘl;

•

döntĘ szerepe van a gyakorlati problémák megoldásában;

•

az ösztönös megérzés mögött sejtett tudástípus;

•

a szervezeti know -how döntĘ része ebbĘl nyerhetĘ ki;

•

csak a megfogalmazás (rögzítés, kodifikálás, rendszerezés) révén válik a másik ember
számára használhatóvá.
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Az explicit tudás jellemzĘi:
•

már szavakba öntött ismeretanyag;

•

gyakran már dokumentált vagy könnyen dokumentálható;

•

közzétehetĘ, másnak közvetlenül átadható, könnyen újrahasznosítható.
Az explicit tudás külsĘ fél számára könnyen interpretálható, ezáltal közvetlenül

elsajátítható, majd alkalmazható. EbbĘl értelemszerĦen következik, hogy míg a szakértĘi tudás
feltérképezésének folyamata mind az explicit, mind a tacit tudásra kiterjed, addig a tudáskinyerés
metódusa csak a tacit tudásra koncentrál.
A szakértĘi tudás megfelelĘ kezeléséhez a következĘ szempontokat kell hangsúlyozottan
figyelembe venni:
•

az eltérĘ típusú tudás kinyerése más-más eszközökkel történik;

•

a szakértĘk képességei különbözĘek, ezért a hatékonyság érdekében hozzájuk igaz ított,
strukturált módszerek szükségesek;

•

a

tudáskigyĦjtésre,

a

tudásvalidációra

és

a

tudás

újrahasználására

más-más

reprezentációs eszközt kell alkalmazni.
A következĘ táblázat a szempontunkból releváns tudáskinyerési technikák jellemzĘit
foglalja össze [Slatter87 ] [Shadbolt99 ]:

Eszköz

Cél

Protokollgenerálás

interjúk, kommentárok, riportolás,
megf igy elési technikák,
visszatanítás,
v ezérlési utasítások rögzítése

szakértĘi viselkedésen keresztül a f ogalmak
rögzítése

Protokoll analízis

interjúkéziratok,
szöv eges dokumentumelemzése

tudásmodell objektumainak, az objektumjellemzĘk és objektum-viszony ok feltérképezése,
hidat képez a protokollgenerálás és a modellezés
között

Hierarchiagenerálás

létrahálók
f a-gráfok
döntési hálók

taxonómia, objektum hierarchia

Mátrixolás

2D mátrixok
táblázatok

mely probléma mely megoldásnak f elel meg

Sorrendezés

kárty ás technikák

összehasonlítás és rendezés az objektumok,
tulajdonságok prioritásának f eltérképezésére

Kényszer technikák

idĘkény szer
limitált inf ormációközlés

kulcsfontosságú ismeretek prioritás szerinti
kiny erése

Diagram alapú
technikák

f olyamatábra
állapotdiagram

entitások és foly amatok feltérképezése

7£EO£]DW

7XG£VNLQ\HU«VLWHFKQLN£N
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Ügyféladatbázis
Az ügyféladatok magukban foglalják az ügyfelekrĘl és a szolgáltatásokról tárolt

információkat. Ilyenek az ügyfelek törzsadatai (név, cím), a szerzĘdéses adatok (cím, szerzĘdéses
dátumadatok, tarifa adatok), számlázási adatok (számlaösszeg, számlázás keltezés). Ha a
szolgáltatás mennyiségi mérésen alapul, akkor a számlázási adatok kiegészülnek a periodikusan
regisztrált fogyasztási adatokkal (leolvasott érték, leolvasás napja). Az ügyféladatokat a szolgáltató
az ügyféladatbázisban strukturáltan tárolja.
Megjegyzés (1):

Strukturáltság a problématér fogalmai, valamint az azok leírására

tárolt jellemzĘk mentén fedezhetĘ fel. Például ügyfél – személyi adatok, mérĘ –
mérĘtípus és mérĘállás adatok stb.

A 2. Ábrán egy olyan egyszerĦsített adatbázis-struktúra látható, amely valamely víz-, gázilletve villamos-energia szolgáltató esetén lehet releváns.

2. Ábra:
A

Törzsadatok

táblában

az

Adatbázis szerkezet.
ügyfelek

azon

jellemzĘi

találhatók,

amelyek

a

kapcsolattartáshoz nélkülözhetetlenek. A SzerzĘdésesadatok elnevezésĦ adattábla az ügyfelekkel
kötött szerzĘdések adatait tartalmazza. A MérĘadatok tábla az ügyfeleknél felszerelt mérĘadatokat
valamint mérĘállásokat tárolja. A Számlaadatok tábla a mérĘadatok alapján készült számlák
adatait rögz íti.
Megjegyzés (2):

A tudásforráso k feltérképezése során - a fenn bemutatott relációs

ügyféladatbázis mellett - gyakran elĘkerül olyan elektronikus adatforrás, amely a
problématér megfigyelhetĘségét javítja. Ilyenek az egyedi formátumban tárolt adatok
(pl.: regisztrátumok), Excel táblában manuálisan karbantartott adatok, logbejegyzések,
kimutatások. Az említett tudásforrások adatbázisba rendezése adattisztítással,
adatkonverzióval megoldható. Ezek az adatmĦveletek kívül esnek a dolgozat
tárgykörén, ezért a továbbiakban minden releváns adatforrást relációs adatbázisként
feltételezünk és ügyféladatbázisként hivatkozunk.
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Adattudás
A tudáskinyerés nem közvetlenül az is mertetett ügyféladatbázisból történik, hanem annak

egy

leképezésébĘl.

E

leképezés

eredményét

D-vel

jelöljük,

és

tanítóadat-mátrixnak,

tanítóadatoknak nevezzük. Jelölési konvenciónk szerint D egy N × n -es mátrix, ahol N ∈ ത «V
n ∈ത A D oszlopai és a V={X1 , X2 , …Xn } diszkrét változók között kölcsönösen egyértelmĦ
megfeleltetés van. A D sorai az X1 , X2 , …Xn változóvektor N darab, együttesen mért installációját
tárolja. A 3. Ábra egy ilyen mátrixot mutat:

1. mért installáció
2. mért installáció

N. mért installáció
3. Ábra:

X1
1

X2
0




Xn
0

0

1




0

1

1




1

Példa a tanítóadat- mátrix szerkezetére.

A példában a V az X i ∈ {0,1} kétértékĦ változókból áll, ahol i∈ {1,2,...n}. Mivel az általunk vizsgált
problématereket teljesen megfigyelhetĘnek tételezzük fel, ezért a példaként bemutatott D táblázat
minden mezĘje tárol valamilyen értéket.

4. Ábra:

Mérés, identifikáció, elméletképzés.

Adekvát mérés esetén a valóság megfigyelhetĘ fogalmai és a képzett X1 , X2 , …Xn változók
között rendezett megfeleltetés van úgy, hogy egy változó, vagy változócsoport reprezentál egy
fogalmat, a változó vagy változócsoport értéke pedig megad egy entitást. A mérés és identifikáció
folyamatai az elméletképzéssel (szakértĘi tudás bevonásával) hermetikus kört alkotnak. E
folyamatok a 4. Ábrán követhetĘk. Az ábrán az identifikációs lépés jelöli az adattudás kinyerését,
amelynek végrehajtása történhet klasszikus statisztikai módon vagy közvetlen adattanítással.
9
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Az

2. ÜGYFÉLNYILVÁNTARTÓ R ENDSZEREK

ügyféladatbázis

átalakítási

kritériumait,

valamint

az

adatösszefüggések keresé sét az 5. Bayes hálók adattanítása c. fejezet ismerteti.

2.4.

Összefoglalás
A dolgozat az ügyfélnyilvántartó rendszeren keresztül megfigyelhetĘ valóság (üzleti

folyamatok, ügyfél- és ügyfélcsoport-viselkedés stb.) tudásalapú modellezésével foglalkozik. A
leképezése részben szakértĘi tudásra, részben adattudásra támaszkodik.
A szakértĘi tudás változatos formában jelenhet meg, kinyerése a tudásmérnök és a
szakértĘk között zajló interjúkkal történik. A szakértĘi tudást - jellegébĘl és a tudáskinyerés
folyamatának sajátosságából kifolyólag - hiány, zaj vagy redundancia jellemzi. E bizonytalanságok
a következĘ okokra vezethetĘk vissza:
•

egyéni humán szubjektum nem állandó mentális állapota;

•

humán szakértĘk közötti interpretációs/absztrakciós különbözĘség;

•

adott szakterület nem elég pontos teoretikus kidolgozottsága.
Az adattudás kinyerése a problématér entitásainak megfigyelhetĘ jellemzĘi közti

összefüggések feltárását célozza meg. Történhet klasszikus statisztikai módszerekkel vagy
közvetlen adattanítással. Mindkét megközelítés azt feltételezi, hogy a mért jellemzĘk elektronikus
adatbázisban kerültek tárolásra. Az adatbázis nem közvetlenül kerül felhasználásra, hanem az
információ-tartalom egy része leképzĘdik a tanítóadat- mátrixba. Az adattudást is jellemzi
bizonytalanság, aminek legfĘbb okai:
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•

mérési pontatlanságok;

•

mérési rendellenesség;

•

utólagos részleges adatvesztés.
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3. ValószínĦségi tudásmodellezés Bayes hálóval
A modellezés célja - általánosan megfogalmazva - egy olyan matematikai struktúra
meghatározása, amely a valóság viselkedését helyesen, a megfelelĘ elméleti szinten írja le.
További kritérium a tömörség és redundancia- mentesség. Az említett feltételek kielégítése végett a
választott modellreprezentációs eszköznek illeszkednie kell a modellezendĘ valóság jellegéhez. E
tekintetben a modell lehet determinisztikus vagy valószínĦségi attól függĘen, hogy a reprezentálni
kívánt valóság teljesen megfigyelhetĘ-e, illetve az összefüggések determinisztikus módon
leírhatók-e.
Determinisztikus és valószínĦségi modell
Egy egyszerĦ determinisztikus modellre példa az alábbi osztályozási leképezés:
M : V1 × V2 ×  × Vn → F , ahol F ∈{0 ,1} és n ∈ത

Az M-el jelölt leképezés segítségével valamely valóságfogalom entitásainak kategorizációja
valósítható meg. Ahogy korábban bevezettük, a fogalmak állapotainak specifikálása (egyben
valamely entitás kijelölése) változókkal történik. Itt a V1 , V2 , …Vn változókhoz tartozó releváns
változóértékek a D tanítóadat-mátrix sorait alkotják. Az osztályozásban D minden sorához
hozzárendelĘdik egy F érték, amely az adott sorral jellemezhetĘ entitás valamely kategóriához
való tartozását jelöli.
Megjegyzés (4):

A kategóriák száma közvetlenül meghatározza F értékkészletének

számosságát. A példában két kategóriát feltételezünk, ezért F-et kétértékĦnek
specifikáltuk.

Más megközelítést képvisel a valószínĦségi modell, amelynél minden változó valószínĦségi
változó, és minden egyes tanítóadat- mátrixbeli mezĘ ilyen változó-realizációként tekintett. Ekkor a
korábbi osztályozási modellt az együttes valószínĦségeloszlás táblázatával helyettes íthetjük:

P : X 1 × X 2 ×  × X n → [ 0,1]
Ebben az X1 , X2 , …Xn valószínĦségi változók és n ∈തP leképezés az egyes entitások valamely
kategóriához való tartozásának mértékét adja meg.
Megjegyzés (5):

A

valószínĦségi

változó

fogalmával

valószínĦségeloszlás táblázatos specifikációjával

és

az

néhány bekezdéssel

együttes
késĘbb

részleteikben foglalkozunk.
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Az elĘzĘ fejezetben bemutattuk az ügyfélnyilvántartó rendszerek releváns tudásforrásait,
azok fĘbb jellemzĘit. Láthattuk, hogy részben a tudásforrások jellege miatt, részben a
tudáskinyerés határozatlansága következtében fel kell készülnünk a bizonytalanság kezelésére.
Ezért a modellreprezentáció módjának megválasztásánál nem jöhetnek szóba determinisztikus
eszközök. A továbbiakban kizárólag a valószínĦségi tudásábrázolásra fókuszálunk.
ValószínĦségi mezĘ
A valószínĦségi modellezés konzekvens matematikai alapját az Andrej Nyikolaevics
Kolmogorov elméletére épülĘ klasszikus valószínĦségszámítás teremti meg. Tekintsünk egy

[Ω , Λ, P ]

hármassal adott ún. Kolmogorov féle valószínĦségi mezĘt [Rényi54]. Ebben Ω az

adottnak tekintett eseménytér. Ez egy nem üres halmaz, amelynek elemei az ω elemi események.
Jelölje Λ az Ω részhalmazainak egy kitüntetett halmazalgebráját. A Λ –beli Ai halmazok az
események. A valószínĦség tulajdonságait leíró alapaxiómák a következĘk:
I. Λ minden Ai eleméhez hozzá van rendelve egy nemnegatív valós szám,
amelynek jelölése P( Ai ) .
II. P( Ω )=1.
III. Ha A1 , A2 , … páronként diszjunkt események, akkor:
P( A1 + A2 + ...An + ...) = P( A1 ) + P( A2 ) + ... + P( An ) + ...
Elnevezések:
•

biztosan megvalósuló esemény: Ω ;

•

lehetetlen esemény: ∅, P(∅)=0;

•

megvalósítható események összessége: Λ ;

•

teljes eseményrendszer: események A1 , A2 , … sorozata, ha egymást páronként
kizárják és egyesítésük Ω .

A valószínĦségi mezĘ Ω eseménytere felett valószínĦségi változókat értelmezhetünk.
ValószínĦségi modellünk tehát ilyen változókból áll,

melyek tulajdonságait egyedileg a

valószínĦségeloszlás függvény specifikálja. A változók valamely realizációját a modell egy-egy
állapotának nevezzük. Bár a Kolmogorov féle axiómarendszer alkalmas megszámlálhatóan
végtelen eseményterek leírására, a mi megközelítésünk véges eseményterek vizsgálatára
korlátozódik.
ValószínĦségi változó
Ha tehát tekintjük az [Ω , Λ, P ] valószínĦségi mezĘt és az azon értelmezett X : Λ → H
függvényt – ami egy valószínĦségi változói is egyben -, akkor a H halmaz jellegétĘl függĘen
beszélhetünk folytonos vagy diszkrét valószínĦségi változóról. A H halmaz gyakran megegyezik a
12
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valós számok halmazával (vagy annak egy részhalmazával) amit az ún. standard topológiával
ruházunk fel. Ilyenkor folytonos valószínĦségi változóról beszélünk, amelyre értelmezhetĘek a
várható érték, szórás, stb. operátorok [Vetier91 ].
Ha a H halmaz elemeinek száma véges, vagy megszámlálhatóan végtelen, akkor diszkrét
valószínĦségi változóról beszélünk. Egy diszkrét valószínĦségi változó eloszlásának specif ikációja
a H vagy Λ halmaz elemeinek, és a hozzájuk rendelt P(.) valószínĦségek megadásával történhet.
Általában egy modellben több valószínĦségi változót is specifikálunk. Ekkor a P(.) valószínĦségek
egyes eseményekhez történĘ rendelése az együttes valószínĦségeloszlás függvény megadásával
történik. Diszkrét változók esetén a legáltalánosabb specifikációs lehetĘség a táblázatos forma. Az
együttes valószínĦségeloszlás függvény táblázatos specifikációjára a JPT rövidítéssel hivatkozzuk
(Joint Probability Table). Abban az esetben, ha a valószínĦségeloszlás valamilyen speciális
jelleget követ, a diszkrét változó megadása történhet zárt alakban is (ún. nevezetes eloszlások
esetén).
A H elemkészletétĘl függĘen beszélhetünk folytonos valószínĦségi változóról is. Folytonos
változót tipikusan olyan adatokból nyerhetünk, amelyet tetszĘleges pontossággal ábrázolhatunk.
Ilyen adatok lehetnek például: életkor, távolság, stb.
A folytonos és diszkrét változók között egyirányú átjárhatóságot biztos ít a kvantálás
mĦvelete [Dougherty95 ]. Ez a transzformáció úgy interpretálható, mintha a folytonos valószínĦségi
változó felbontását rontanánk. A

továbbiakban csak diszkrét valószínĦségi változókkal

foglalkozunk. Ennek indokai:
•

az egységes tárgyalást megkönnyíti,

•

a szakértĘk diszkrét változókban hajlamosak gondolkodni;

•

az adatokból képzett folytonos valószínĦségi változókra gyakran komplikált zárt
alakú leírást találni;

•

diszkrét változókkal egyszerĦbben kezelhetĘ a következtetés mĦvelete a Bayes
modelleken.

3.1.

Modellreprezentáció
Egyetlen változó esetén a legegyszerĦbb a helyzet. Legyen adott egy valószínĦségi mezĘ

és egy X diszkrét valószínĦségi változó. A korábban bevezetett jelölésekkel: az X = xi esemény
valószínĦsége P( X = xi ) , amely egy fix szám, és amely értéke az x i esemény relatív gyakorisága
körül ingadozik. Ebben i ∈ {1,2,...rX } , ahol rX a megvalósítható események számosságát és
egyben az X = xi lehetséges értékeinek a számát jelöli. ÉrtelemszerĦen rX ∈ത ,O\HQNRU D
valószínĦségeloszlás táblázata rX darab numerikus bejegyzést tartalmaz. Ha a numerikus értékek
még nem is mertek, akkor azokat paramétereknek nevezzük.
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Együttes valószínĦségeloszlás
Az

X 1 , , X n

változókkal

adott

többváltozós

valószínĦségi

modell

esetén

a

modellspecifikáció egy többváltozós P( X 1 , , X n ) valószínĦségeloszlás függvénnyel történhet.
Ebben egy esemény bekövetkeztét az { X1 = x i1 ∧ X 2 = xi2 ∧  ∧ X n = xin } jelöli, amelyben - a fenti
analógiát követve - rendre i1 ∈{1,2,...r1 } , i2 ∈ {1,2,...r2 } ..., in ∈ {1,2,...rn } , és r1 ∈ത r2 ∈ തಹ
rn ∈ ത Lényegében tehát P(.) egy olyan leképezés, amely az n dimenziós teret a valós számok
[0,1] tartományára képezi le. Diszkrét változókra a JPT teljes specifikációja egyet jelent az
X 1 , , X n

valószínĦségi változók értékeibĘl képzett Descartes szorzatokhoz rendelt P(.)

numerikus értékek megadásával.
Általánosan megállapítható, hogy n darab m értékĦ valószínĦségi változó mellett a JPT m n
numerikus bejegyzést tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy a valószínĦségi változók számának
növekedésével a táblázat mérete exponenciálisan nĘ. Fontos kiemelni, hogy e körülmény oly
mértékĦ tárolási és specifikációs problémát okoz, amely már kis változószámmal reprezentált
problématerek modellezését is gátolja.
Példaként tekintsünk egy 100 darab, kétértékĦ változóval modellezhetĘ, nem túl nagy
állapotteret. Ebben ábrázoljuk a valószínĦségi értékeket 1 bájton úgy, hogy a [0,1] intervallumot
256 részre osztjuk fel. Így a JPT tárkapacitás-igénye 2100 bájt, ami nagyságrendileg 1024 MB. A
teljes specifikációhoz 1030 darab valószínĦségi értéket kellene megadni becslés, illetve valamilyen
számítás útján. A nagyságrendekbĘl látható, hogy sem a JPT tárigény nem elégíthetĘ ki, sem a
numerikus értékek meghatározása nem valós ítható meg. A JPT reprezentációs problémája a
feltételes valószínĦség fogalmának bevezetésével és alkalmazásával válik kezelhetĘvé.
Feltételes valószínĦségeloszlás
Valóságos problématerekre - a tárgytér fogalmai között érzékelhetĘ kapcsolatok különbözĘ
erĘssége miatt - a JPT teljes specifikációja lényegesen egyszerĦsíthetĘ. A gyengébb
összefüggések elhanyagolásával a JPT megfelelĘ soraiban lévĘ kisebb értékĦ valószínĦségi
paraméterérték meghatározása és tárolása feleslegessé válik. Így lényegében a fogalmakat
reprezentáló változók partícionálása történik meg a szorosabb statisztikai kapcsolatok mentén, ami
egyben maga után vonja a tárgytér specifikációjának dekomponálhatóságát.
A dekomponált részmodelleken belül kialakult változócsoportokban a változók között
közvetlen és szorosabb hatás érvényesül.

E kölcsönhatások leírására alkalmazott eszköz a

feltételes valószínĦség. A feltételes valószínĦség olyan reprezentációs eszköz, amely a változók
két diszjunkt részhalmazára egyértelmĦen megadja az egybeesĘ események bekövetkezéseibĘl
kialakuló statisztikai összefüggéseket. Alkalmazásával azt a tényt fejezzük ki, hogy az egyik
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változóhalmazhoz rendelt esemény bekövetkezése kihat egy másik változóhalmaz valamely
realizációjához rendelt esemény bekövetkezési valószínĦségére.
A feltételes valószínĦség megfogalmazása két valószínĦségi változóra – az általánosság
korlátozása nélkül -: egy Y változó adott realizációja kihat az X változó lehetséges realizációinak
bekövetkezési valószínĦségére. Relatív gyakoriságokkal: csak azokat a kísérleteket tekintjük,
amelyekben Y már értéket vett fel; ebben a részsorozatban az X-re számítható relatív gyakoriság
rX = r X ∩ Y r Y . E két változóra a feltételes valószínĦség jelölése és számításának módja:

P( X | Y ) =

P( XY )
, ha P( Y ) ≠ 0 .
P( Y )

Ebben X és Y-ra változókra: P( X = xix ) , P( Y = yi y ) , ahol ix ∈ {1,2,...rX } , i y ∈{1,2,...rY } , és rX ∈ത
rY ∈ ത

Ennél talán szemléletesebb a szorzat alak:
P( XY ) = P ( X | Y ) P (Y ) .

E forma értelmezése például a következĘ: az

Y = y1 és az

X = x1 esemény együttes

bekövetkezéséhez szükséges az Y = y1 esemény bekövetkezése, majd ennek megléte esetén az
X = x1 esemény bekövetkezése. A feltételes valószínĦség felhasználásával az X valószínĦségi
változó feltétel nélküli (ún. marginális) valószínĦsége is kifejezhetĘ a következĘ összefüggéssel:

P( X ) =

¦ P(X | y ) P( y )
i

i

i

Ebben az Y = yi eseményeknek teljes eseményrendszert kell alkotniuk.
ValószínĦségi modell reprezentációs problémája
A diszkrét valószínĦségi változókra értelmezett feltételes valószínĦségeloszlás függvény
specifikálható

egy

JPT-hez

hasonló

felépítésĦ

táblázatban,

amelyet

a

feltételes

valószínĦségeloszlás táblázatának nevezünk és CPT-vel jelölük (Conditional Probability Table). A
tartalmat tekintve azonban a JPT és CPT között lényeges különbség van. Míg a JPT-nél az összes
tárolt numerikus paraméteren végzett összegzésre 1-et kapunk, addig a CPT esetében a
feltételben szereplĘ változóérték-konfigurációkra végrehajtott összegzés ad 1-et. Az 5. Ábra ezt a
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különbözĘséget mutatja a V={X, Y, Z} kétértékĦ valószínĦségi változókra, ahol a valószínĦségi
változók egyes realizáció: X = { x,x}, Y = { y, y}, Z = { z, z } .
Megjegyzés (6):

Fontos kiemelni, hogy a JPT és CPT fenti tulajdonsága csak teljes

eseményrendszer esetén igaz.

CPT táblázatok alkalmazásával a modellben specifikálandó paraméterek száma nmk −1 –ra
csillapodik (m n -rĘl), ahol n a változók száma, m a változók által felvehetĘ értékek száma, k pedig az
egymással közvetlen kölcsönhatásban lévĘ változók maximális száma.

JPT

CPT
P ( V) = P( X | Y , Z )

P ( V) = P( X , Y , Z )

Y
y

Z

P( X ,Y , Z )

X

P( X | Y , Z )

z

ș xyz

x

Y
y

Z

x

z

ș xyz

x

y

z

ș xyz

x

y

z

ș xyz

x

y

z

ș xyz

x

y

z

ș xyz

x

y

z

ș xyz

x

y

z

ș xyz

x

y

z

ș xy z

x

y

z

ș xy z

x

y

z

ș xy z

x

y

z

ș xy z

x

y

z

ș xy z

x

y

z

ș xy z

ș xy z

x

y

z

ș xy z

X

x

y

z

ș xyz + șxyz + ș xyz + șxy z + ș xy z + ...
... + ș xyz + ș xyz + șx yz = 1

5. Ábra:

ș xyz + șx yz = 1

șx yz + ș xy z = 1

ș xyz + șx yz = 1

șx yz + șxy z = 1

JPT és CPT táblastruktúrák teljes eseményrendszer esetén.

Példaként tekintsük a korábban is vizsgált 100 darab, kétértékĦ változóval modellezhetĘ
állapotteret. Tegyük fel, hogy minden változó legfeljebb 7 másik változótól mutat statisztikai
függést, a többitĘl nem (vagy ha igen, akkor azt elhanyagoljuk). Ekkor az egy változó
valószínĦségi paramétereinek leírásához szükséges CPT mérete 2 7 bájt, vagyis 128 bájt. A teljes
modell specifikációjához igényelt maximális tárigény 12,5 kilobájt, amelyhez legfeljebb 12.800
darab paramétert kell meghatározni.
Látható, hogy egy modell meghatározása és ábrázolása a teljes JPT megadásával
nehézkes, emberi léptékben csak kisebb problématerek esetén oldható meg. A CPT-k
alkalmazásával már komplex modellek is specifikálhatók és reprezentálhatók. Az egyes CPT-k
méreteivel egyensúly teremthetĘ a modell mérete (komplexitása) és a modell pontossága
(felbontása) között.
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Lokális valószínĦségi univerzum ok értelmezése
Tekintsük az n elemĦ V={X1, X2, …Xn} valószínĦségi változókkal leírt problémateret. Az

együttes valószínĦségeloszlás és a feltételes valószínĦségeloszlás közötti kapcsolatot az ún.
faktorizált forma fejezi ki:

n

P( V ) = P( X 1 ,..., X n ) =

P( X i | X
∏
i

n

1 ,..., X i −1 )

=1

=

P ( X i | pa( X i )) ,
∏
i
=1

amelyben pa(Xi)-vel jelöljük a modell azon változóit, amelyek Xi-re közvetlen hatást gyakorolnak.
Ennek értelmében az együttes eloszlásfüggvényt reprezentáló táblázat bejegyzései megkaphatók
a feltételes eloszlást leíró táblázatok megfelelĘ mezĘinek szorzataiból. Emellett a faktorizált alak jól
tükrözi azt is, hogy a teljes valószínĦségi modell hogyan válik n darab részmodellel
reprezentálhatóvá. A CPT-k struktúrája kifejezi a változóértékek bekövetkezésének statisztikai
egybeesését, így - a JPT-vel szemben - nem a teljes változóhalmazra, hanem csak a változók
egyes részhalmazaira specifikálnak valószínĦségi értékeket.
3.3.

Bayes hálók
A feltételes valószínĦségre alapozott modellreprezentáció leghatékonyabb eszköze a

Bayes háló [Dechter98 ]. A Bayes háló nem más, mint a fent bemutatott faktorizált forma és egy
grafikusan megjeleníthetĘ komponens együttese. A faktorizált alak tömören képes kifejezni a
változók közötti függĘségeket, míg a grafikus komponens szemléletesen ábrázolja a valós
problémák esetén fennálló lokális strukturáltságot és modularitást. A Bayes hálók elmélete a
gráfelmélet [Berge62 ], az esemény-algebra [Rényi54] és a valószínĦségszámítás [Vetier91 ]
eszközeit ötvözi.
Az irányított gráf egy G=(V, E) pár, ahol V={X1, X2, …Xn} a csomópontok halmazát, E={(Xi,
Xj)| Xi, Xj∈V} pedig az élhalmazt jelöli. Ha (Xi, Xj) ∈E, akkor azt mondjuk, hogy az adott él az Xi
csomópontból az Xj csomópontba mutat. Minden egyes Xj csomópontra jelölje pa(Xj) a szüleit,
vagyis azon Xi csomópontokat, amelyekre igaz: (Xi, Xj) ∈E. Azon Xi csomópontokat, amelyekre igaz
a pa(Xi)=∅ állítás, forrásoknak nevezzük. Azon csomópontokat, amelyeknek nincs leszármazottja,
nyelĘknek nevezzük. Egy Xi csomópont családja maga a csomópont, valamint a szülĘhalmazának
uniója; jelölésekkel: FX i = X i ∪ pa ( X i ) . Egy irány ított gráf kör mentes, ha nem tartalmaz irány ított
kört. A Bayes hálók specifikálására kizárólag irány ított körmentes gráfokat alkalmazunk.
Bayes háló alatt egy B(G, ℘ ) párt értünk, amelyben G-vel egy irányított kör mentes gráfot,
℘ -vel pedig a ℘ ={P i, i=1…n} feltételes valószínĦségeloszlások halmazát értjük. A továbbiakban a
feltételes eloszlások jelölésébĘl (P i) az indexet elhagyjuk, hiszen a paraméterezésbĘl az aktuális
változó egyértelmĦen azonosítja a megfelelĘ CPT-t; tehát P i= P(Xi|pa(Xi)). A G gráf Xi csomópontja
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az Xi valószínĦségi változót szimbolizálja, ezért közöttük nem teszünk különbséget. Így a
továbbiakban - a Bayes háló szakirodalmához illeszkedĘen - a V={X1, X2, …Xn} jelölés a
valószínségi változók halmazára és a Bayes háló gráfjának csomópontjaira is hivatkozik. Ha
szükséges, a szövegkörnyezet egyértelmĦen utal a megfelelĘ értelmezésre.
A

háló

G

gráfja

a

valószínĦségi

modellt

minĘségileg,

míg

a

P(Xi|pa(Xi))

valószínĦségeloszlások mennyiségileg specifikálják. A minĘségi specifikációval megadhatók azok
a változó-partíciók, amelyekre a korábban említett változók közötti közvetlen egy másra-hatás
érvényesül. Ezek a szülĘ-gyermek viszonyok a statisztikai összefüggéseket a feltétel nélküli
valószínĦségi kapcsolatokkal fejezik ki. A mennyiségi specifikáció - az egyes feltételes
valószínĦségeloszlások számszerĦ megadásával - a változók közötti statisztikai kapcsolatok
erĘsségét fejezi ki.
A Bayes háló - struktúráját tekintve - hasonló az oksági hálóhoz. Lényegi különbség
közöttük, hogy a Bayes háló esetében a leszármazott változó valamely értéke nem tekinthetĘ
determinisztikus következ ménynek. A változóhoz rendelt események csak a valószínĦségi
paraméterek által specifikált bizonyossággal következnek be, tekintve a szülĘváltozók által
szimbolizált eseményeket.
3.4.

Feltételes függetlenség
Ahogyan korábban említettük, a háló csomópontjai között fennálló szülĘ-gyermek viszony a

csomópontok által reprezentált valószínĦségi változók értékeinek statisztikai összefüggését fejezik
ki. A változók közötti él hiánya azonban nem jelenti egyértelmĦen azt, hogy a két változó teljesen
- minden feltétel nélkül - független egy mástól. A nem szomszédos változók egymáshoz való
viszonyát a feltételes függetlenség írja le.
A feltételes függetlenség fogalmának leírásában jelölje V={X1, X2, …Xn} a változók véges
halmazát, P(.) az együttes valószínĦségeloszlás függvényt V-re, X, Y, Z pedig egy-egy diszjunkt
részhalmazát V-nek [Dawid79 ]. Az X és Y változóhalmaz feltételesen független egy mástól is merve
Z-t, ha P(X=x|Y=y,Z=z )=P(X=x|Z=z ) feltéve, hogy P(y,z )>0. Tehát röviden P(x|y,z)=P(x|z). A
változóhalmazok között fennálló feltételes függetlenség jelölésére bevezetjük a ⊥ szimbólumot:
(X⊥Y|Z). Ha a feltételes tudást jelölĘ Z halmaz üres, vagyis (X⊥Y|∅), akkor azt mondjuk, hogy a
két változóhalmaz feltétel nélkül független.
EgyszerĦ struktúrájú Bayes hálók változói között feltárható feltételes függetlenségi
tulajdonságok szemléletes elemzésére alkalmas az ún. grafoid axiómarendszer [Pearl00 ] és az
irányfüggĘ elválasztás kritérium-rendszere [Jensen01 ]. Komplex hálózatok esetén a függetlenségi
probléma megoldására a Bayes-Ball algoritmus [Shachter98 ] alkalmazható hatékonyan, hiszen az a
változók számát tekintve lineáris komplexitással futtatható.
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Kvalitatív komponens specifikációs eszközkészlete
A Bayes háló gráfja a valószínĦségi modellt globálisan írja le úgy, hogy a struktúra egészét
érintĘ függetlenségi tulajdonságokat megadja. A gráf vizuális megjelenítése legtöbbször csak a
szemléltetést szolgálja a háló létrehozása, editálása során. A tényleges mĦveletek végrehajtása,
így a tárolás és kiértékelés, a következĘ eszközökkel történik:
•

szomszédsági lista;

•

szomszédsági mátrix és szomszédsági mátrix sparse alakban;

•

incidencia mátrix.

Mindegyik eszköz képes a változókat reprezentáló csomópontok közvetlen irányított
kapcsolatát kifejezni. Azonban az egyes ábrázolási módok tárolási hatékonysága a háló
jellemzĘitĘl függĘen különbözĘ lehet. A következĘ táblázat az említett gráfreprezentációs eszközök
tulajdonságait foglalja össze, amelyben |V| a csomópontok, |E| az élek számát jelöli:

Szomszédsági lista

Szomszédsági mátrix
[sparse]

Incidencia mátrix [sparse]

Tárigény

O(|V|+|E|)

O(|V|2)
[ O(|E|) ]

O(|V|⋅|E|)
[ O(|2E|) ]

Hatékonyság

|V|2>>|E|

| E| >> | V|
[ |V| 2>>| E| ]

| E| <<| V|
[ | V| 2>>| E| ]

7£EO£]DW

*U£IUHSUH]HQW£FLµVHV]N¸]¸N¸VV]HKDVRQO¯W£VD

Míg a teljes gráf élszámát közelítĘ gráfok ábrázolására a szomszédsági mátrixot célszerĦ
használni, addig a ritka gráfok tárolására a szomszédsági listát vagy valamely sparse formát
praktikus alkalmazni. Valamely mátrix sparse (ritka mátr ix), ha elemei között relatív kevés a nullától
különbözĘ. Jelölésekkel: legyen M mátrix n×m méretĦ, valamint az M-ben tárolt 0-tól különbözĘ
elemek száma k. M mátrix sparse, ha k << n × m. A sparse mátrix hatékonyan tárolható úgy, hogy
csak a nem nulla értékeket kijelölĘ indexeket tároljuk a megfelelĘ elemek értékeivel együtt.
Kvantitatív komponens specifikációs eszközkészlete
A modell kvantitatív komponensét a feltételes valószínĦségeloszlások halmaza képezi.
Ezek

a

modellt

lokálisan

ábrázolják,

hiszen

egy-egy

valószínĦségeloszlás

egy-egy

változóhalmazra ad explicit leírást. A feltételes valószínĦségeloszlás reprezentációjára a
táblázatos forma a legáltalánosabb eszköz (ennek jelölésére már korábban bevezettük a CPT
betĦszót). A CPT általános, hiszen a P( X i | pa( X i )) feltételes valószínĦségre nem követel meg
strukturális szabályosságot: az X i és pa ( X i ) változók minden egyes lehetséges realizációihoz
hozzárendel egy-egy valószínĦségi értéket. Ahogyan az 5. Ábrán is láttuk, e bejegyzésekre
teljesülnie

kell

az

¦ P (x | pa( X )) = 1

összefüggésnek,

hiszen

kizárólag

teljes

x∈Val( X )

eseményrendszerekkel dolgozunk.
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Gyakran a lokális eloszlásokban valamilyen regularitás figyelhetĘ meg. Ilyenkor a teljes
CPT tárolása helypazarló lenne. Helyette az alábbi eszközök alkalmazása lehet célszerĦ:
•

zárt alak;

•

döntési fák;

•

zajos-vagy csomópont (Noisy-Or kapcsolat) [Parson96 ];

•

hierarchikus struktúra.
Bayes hálós fájlformátumok
A tématerületen tevékenykedĘ kutatócsoportok a Bayes háló tárolásának számos, valamely

egyedi alkalmazáshoz kötött, egy mással nem kompatibilis formátumát alakították ki. Ezek közül a
legfontosabbak:
•

.xbn

Microsoft Bayesian Netw ork in XML;

•

.dsc

Microsoft Bayesian Netw ork Editor and Tool Kit;

•

.net

Hugin Expert;

•

.dsl

GeNIe;

•

.ent

Noetic Ergo;

•

.dnet

Norsys Netica.

Az egyes megoldások között átjárhatóságot biztosít az XBN formátum, amely 1998 óta
szabványként is funkcionál.
3.5.

Összefoglalás
Bizonytalan környezet hatékony leírása valószínĦségi modellekkel történik. Ilyenkor a

modell állapotait valószínĦségi változók reprezentálják. EgyszerĦbb modellek specifikálására
alkalmazható az együttes valószínĦségeloszlás függvény. Diszkrét változóknál ennek eszköze a
JPT.
Komplex modellek esetében a modellt a szorosabb statisztikai kapcsolatot mutató
változókból képzett halmazok mentén dekomponáljuk. E modellkomponenseket már úgy írjuk le,
hogy a modellezett valóság kevésbé jellemzĘ állapotaira nem tárolunk értéket, azokat
elhanyagoljuk. Az így képzett lokális valószínĦségi univerzumok specifikációjának eszköze a
feltételes valószínĦségeloszlás függvény. Ezt diszkrét változóknál a CPT-kkel adjuk meg.
A változók függését – a CPT-kkel történĘ lokális leírás mellett - irány ított gráffal is
szemléltethetjük. E globális leírással is kiegészített modellezési eszköz a Bayes háló. A Bayes
hálós modell globális ( kvalitatív) és lokális (kvantitatív) leírására változatos eszközkészlet áll
rendelkezésünkre. Ezek közül a dolgozatban a szomszédsági mátrixra és a CPT-re szorítkozunk.
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4. ValószínĦségi következtetés a tudásmodell alapján
A valószínĦségi tudás modelleket leggyakrabban úgynevezett következtetési mĦveletekben
használjuk fel. A fejezetben e mĦveleteket tekintjük át kiindulva a Bayes tétel szerint történĘ intuitív
következtetéstĘl.

Folytatásként

is mertetjük

a

Bayes

hálóval

reprezentált

tudásmodellek

legjellemzĘbb következtetési típusfeladatait, majd bemutatjuk a komplex modellek kiértékelését
lehetĘvé tevĘ algoritmikus megoldásokat.
Megjegyzés (7):

A késĘbbiekben a következtetés és a (háló) kiértékelés fogalmakkal

ugyanarra a mĦveletre utalunk.

EgyszerĦ következtetés a Bayes tétellel
A feltételes valószínĦség nem csupán hasznos modellreprezentációs eszköz, hanem a
Bayes tételen keresztül alkalmas egyszerĦ következtetési mĦveletek végrehajtására is. Ennek
bemutatására tekintsünk két diszkrét valószínĦségi változót, X-et, illetve Y-t, majd írjuk fel ezekre
az együttes valószínĦségeloszlás kifejezését a feltételes valószínĦségek szorzatszabály szerinti
alakjával:

P( XY ) = P( X | Y ) P (Y )
P( XY ) = P( Y | X ) P ( X )
A megfelelĘ oldalak egyenlĘsége miatt - átrendezés után - megkapjuk a Bayes tétel alakját
a két változóra:

P( Y | X ) =

P( X | Y ) P (Y )
P( X )

Az egyenlet tagjainak szokásos elnevezése:

aposteriori =

likelihood ⋅ prior
marginális likelihood

A tétel olyan esetben kerülhet alkalmazásra, amikor a problématér jellegébĘl kifolyólag az
egyik változóra vonatkozó feltételes valószínĦség (itt P( X | Y ) ) mellett, az egyes változókra
vonatkozó apriori valószínĦségek (itt P(Y)) könnyen és megfelelĘ pontossággal becsülhetĘk. A
Bayes tétel alkalmazásával a közvetlenül nem vizsgálhatónak feltételezett változó aposteriori
valószínĦsége (itt P(Y|X)) számíthatóvá válik.
21

TUDÁSMODELLEZ ÉS BAYES HÁLÓKKAL

4. VALÓSZÍNĥSÉGI KÖVETKEZTET ÉS

A Bayes tétel kiterjeszthetĘ több változóra. Ehhez jelöljük ki a problémateret reprezentáló
változóink két diszjunkt halmazát:
•

E (evidence – tényváltozók halmaza) jelöli azokat a változókat, amelyeknek valamely e
értékeit ismertnek tekintjük, mert vagy mi rendelünk hozzájuk értékeket, vagy esetleg
képesek vagyunk megfigyelni azokat;

•

H (hipotetikus változók halmaza) mutatja azon változókat, amelyek értékeire valószínĦségi
becslést

hajtunk

végre,

vagy

amely

változókra

meg

kívánjuk

határozni

a

valószínĦségeloszlást.
Tehát H ⊂ V , E ⊂ V és H ∩ E = ∅ . Továbbá tételezzük fel, hogy rendelkezünk a problémára
vonatkozóan valamilyen apriori tudással, amelyet ξ -vel jelölünk. A Bayes tétel lehetĘséget teremt
arra, hogy a tényváltozók és az apriori tudás ismeretében kifejezzük a következĘ valószínĦséget
[Stutz94 ]:
P( H | E, ξ ) =

P( E | H , ξ ) P ( H | ξ )
.
P( E | ξ )

Általános következtetési alapfeladat
A Bayes hálóval implementált valószínĦségi modelleknél a P eloszlásfüggvény faktorizált
formában adott. Ilyen esetekre a Bayes tétel fenti formuláját célszerĦ felbontani a feltételes
valószínĦségeloszlások szintjéig. Ehhez tekintsük az általános következtetési alapfeladatot leíró
formulát:
n

P(H | E = e) = ¦ P(H, R, E = e) = ¦ ∏ P ( X i | pa( X i ), E = e) .
R i =1

R

A képletben az R jelöli azon rejtett változókat, amelyek nem szerepelnek sem a tény-, sem a
lekérdezéses változókból képzett halmazokban, azaz
végrehajtott

R = V \ ( H ∪ E ) . A rejtett változókra

¦R (). mĦvelet a marginalizáció, amely lényegében a rejtett változókat ejti ki az egyes

faktorokból. Az eljárás során a marginalizálásra kerülĘ valószínĦségi változók különbözĘ
konfigurációihoz rendelt valószínĦségi értékekre összegzést kell végrehajtani. A marginalizáció
úgy is értelmezhetĘ, mintha egy eloszlásfüggvény felbontását rontanánk a rejtett változók
tekintetében.
Komplex következtetési típusfeladatok
A magyarázat-keresés adott E=e tényváltozó értékek mellett egy M ⊂ V ( M ∩ E = ∅ )
változóhalmaz legvalószínĦbb m̂ realizációjának meghatározását jelenti:

n

ˆ = arg max
m
m
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Vegyük észre, hogy a kifejezésbĘl ki kell marginalizálni V azon változóit, amelyek sem a
tényváltozók E halmazában, sem pedig a magyarázó változók M halmazában nem szerepelnek.
Az

érzékenység vizsgálat megmutatja, hogy

a

modell egyes

változóinak vagy

paramétereinek változásai hogyan hatnak egy adott S ∈V változó valószínĦségeloszlására
[Castillo97 ].
A döntéshozatal esetén úgy kell megválasztani az egyes változók értékeit, hogy egy adott
költségfüggvényt optimalizáljunk. Az optimalizálást az ún. influence diagram segítségével lehet
elvégezni, amely a Bayes hálók egy kiterjesztéseként is értelmezhetĘ.
Az információ-érték meghatározása eldönti, hogy mely valószínĦségi változó ismerete
(azaz besorolása a tényváltozók E halmazába) változtatja meg számunkra hasznos módon a
vizsgált lekérdezési változó eloszlását. Megkereshetjük például azt az X i változót, amelynek
ismerete a legjobban csökkenti egy lekérdezési változó értékének szórását. Vegyük észre, hogy az
információ-érték

meghatározása

szorosan

kapcsolódik

az

érzékenység

vizsgálat

problémaköréhez.
A leggyakrabban a P(H | E = e) -t megadó általános következtetési alapfeladatot végezzük
el, hiszen erre az említett típusfeladatok mindegyike ( magyarázat-keresés, érzékenység viz sgálat,
döntéshozatal, információ-érték meghatározása) visszavezethetĘ. Az általános következtetés
számításigényes mĦvelet. Ennek fĘ oka, hogy a Bayes háló faktorizált formában kódolja a P( V )
együttes

valószínĦségeloszlást, és

emiatt az

egy mással gyakran összefüggĘ faktorok

mindegyikére el kell végezni az R halmaz változóira vonatkozó marginalizációt. A fejezet hátralevĘ
részében az általános következtetési alapfeladat végrehajthatóságával foglalkozunk.
4.1.

Intuitív következtetés
A valószínĦségi következtetés legegyszerĦbben úgy hajtható végre, hogy a Bayes háló

feltételes eloszlásfüggvényeit - a Bayes tétel segítségével - intuitív módon, egymásba
helyettesítgetve visszafejtjük. Attól függĘen, hogy a Bayes hálóban a tényváltozók és lekérdezéses
változók milyen szerepet töltenek be a valószínĦségi-okozati összefüggésekben, a következtetési
mĦvelet alábbi alaptípusait különböztetjük meg [Cowell99 ]:
•

diagnosztikai következtetés (a hatásról az okra);

•

okozati következtetés (okról a hatásra);

•

okok közötti következtetés (több okról a közös hatásra);

•

kevert eset a fentiek kombinációja.
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E megközelítés már néhány csomópontból álló Bayes háló esetén is nehezen követhetĘ,
gyakran redundáns mĦveletsor végrehajtását igényli. A témakörben folytatott kutatások éppen
ezért a következtetés algoritmikus megközelítésére irányultak.
4.2.

Algoritm ikus m ódszerek
A Bayes háló modellváltozóiból képzett tény- és lekérdezéses változóhalmazok legtöbbször

nem rendezhetĘk a fent említett ok-hatás hierarchiába. Ilyenkor az intuitív, egymásba
helyettesítéses megközelítés nem járható, helyette valamilyen algoritmikus módszert kell
alkalmazni. A szakirodalomban publikált következtetési algoritmusok két nagy csoportját az egzakt
algoritmusok és az approximált algoritmusok alkotják. Mindkét típus bizonyított tulajdonsága, hogy
általános gráfokban az optimális végrehajtásuk NP- nehéz [Cooper90 ][Dagum93 ]. A magas
számítási kapacitásigény miatt a háló kiértékelésének folyamata batch jelleggel történik, amelyet a
6. Ábra szemléltet:

6. Ábra:

Algoritmikus kiértékelés.

Az elsĘ lépésben, a számításigényes részben (az ábrán 1.-el jelölt nyíl), létrehozásra kerül
egy másodlagos struktúra. Ez a másodlagos struktúra két fontos tulajdonsággal bír: egyrészt
reprezentálja a kiindulásként tekintett tárgytér fogalmainak viszonyait, másrészt a rajta történĘ
következtetés már egy egyszerĦ marginalizációval végrehajtható. Második lépésben (az ábrán 2.vel jelölt ny íl), az input-output mezĘk konfigurálását követĘen, a marginalizációs mĦvelet real-time
végrehajtása következik, amelynek kimenetén elĘáll a következtetés eredménye.
Megjegyzés (8):

Az ábrán szerepeltetett PPTC algoritmus késĘbb kerül ismertetésre.

Az algoritmikus módszerek a következtetés szintjén is támogatják a Bayes hálós
tudásmodellek újrafelhasználhatóságát, hiszen az elsĘ szaka szban – vagyis a
számításigényes rész végrehajtása során - nem kerül rögzítésre input-output mezĘ.

Fontos kiemelni, hogy egy Bayes hálóhoz több - a modellfelbontást tekintve - azonos értékĦ
másodlagos struktúra is rendelhetĘ. A másodlagos struktúrák hasznossága azonban eltér a rajtuk
végrehajtható következtetési mĦveletek számításigényét tekintve. Optimálisnak tekintjük azt a
másodlagos struktúrát, amelyben a következtetés minimális számú mĦvelettel hajtható végre.
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Felmerülhet a kérdés, hogy vajon miért nem a másodlagos struktúrát tekintjük
valószínĦségi modellnek, hiszen az is teljes értékĦ leírását adja a modellezett valóságnak. Ennek
legfĘbb oka, hogy a másodlagos struktúra nem szerkeszthetĘ, nehezen interpretálható. Tehát a
másodlagos stuktúra csak egy rögzített reprezentációs formaként tekinthetĘ. A továbbiakban azon
egzakt algoritmusokat mutatjuk be, amelyek mérföldkövet jelentettek a tématerület fejlĘdésében,
illetve amelyek a disszertáció szempontjából releváns megközelítést képviselnek.
Triviális megközelítés a JPT felépítésével
A már említett intuitív, egymásba helyettesítéses megoldás algoritmizálható úgy, hogy a
Bayes

háló feltételes

eloszlásfüggvényeit szisztematikusan összegezzük a Bayes

tétel

felhasználásával. A kiértékelés számításigénye O(m )-el becsülhetĘ. Itt is - a korábbi jelölésnek
n

megfelelelĘen - n a változók számát, m a változók lehetséges értékeinek számát jelöli.
Változó-eliminációs algoritmus
A triviális megközelítéssel történĘ következtetés végrehajtása már néhány valószínĦségi
változó esetén is átláthatatlan mĦveletsort eredményez. Ezzel párhuzamosan megfigyelhetĘ, hogy
a JPT felépítésekor lényeges számú redundáns összegzést hajtunk végre. A változók
szisztematikus rendezésével egyrészt a mĦveletsor átláthatósága növelhetĘ, másrészt a
feleslegesen elvégzendĘ mĦveletek száma csökkenthetĘ.
A mĦveleteknek egy egyszerĦ átcsoportosítása azon alapszik, hogy a tényváltozók
értékeinek tekintetében a rejtett változók bizonyos realizációi logikailag már nem is szerepelhetnek
a marginalizációs összegzésben. Emellett vannak olyan rejtett változók, amelyek csak néhány
faktortagban szerepelnek. Így célszerĦ a megfelelĘ tagokat kiemelni a marginalizációs összegzés
elé. A kiemelések elvégezését követĘen a marginalizáció jobbról balra végrehajtható úgy, hogy az
éppen végrehajtott mĦvelettĘl független faktorokra nem is kell számítást végezni, tehát már csak a
ténylegesen szükséges összegzés történik meg az egyes faktorok marginalizációja során.
Tehát a P együttes eloszlásfüggvény kiszámításával történĘ következtetés esetén a
futásidĘ és erĘforrásigény csökkenthetĘ úgy, hogy kiaknázzuk a Bayes háló által kódolt
függetlenségeket.

A

megoldás

kulcsproblémája

az

ideális

változó-kiemelési

sorrend

meghatározásában rejlik. A változó-eliminációs algoritmusok a faktorok kiemelési sorrendjének
keresését a változók megfelelĘ (optimális) eliminációs sorrendjének meghatározására vezetik
vissza. Az algoritmus számításigénye - adott eliminációs sorrend esetén - lineáris a változók
számával, és exponenciális a legnagyobb faktor változószámával [Dechter98 ]. Nem megfelelĘ
eliminációs sorrend mellett a következtetés számításigénye közelíti a triviális megközelítés
számításigényét – tehát a változók számában exponenciális -, hiszen legrosszabb esetben a
marginalizációban minden változó szerepel.
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Pearl algoritmus és az arra visszavezetĘ eljárások
Az 1983-ban publikált Pearl algoritmus az egyszeresen összefüggĘ gráfokra ad - a változók
számát tekintve - polinomiális komplexitású megoldást [Pearl83 ]. Egyszeresen összefüggĘnek
nevezzük azokat a gráfokat, amelyekben bármely két csomópont között csak egyetlen irányítatlan
út található.
Az algoritmus az E tényváltozóhalmazt két részre bontja a lekérdezéses X ∈ H változóhoz
képesti elhelyezkedésük szerint: egyik az X okozati halmaza, a másik az X tényhalmaza. Az
egyszeresen összefüggĘ gráfból X-et kiemelve a G gráf két független részgráfra esik. Az
algoritmus az okozati és a tényváltozók irányából üzenettovábbításos eljárás segítségével terjeszti
a valószínĦségi értékeket úgy, hogy azok végül az X aposteriori eloszlásában kódolódnak. Az
algoritmus komplexitása lineáris a változók számát tekintve: O(ndmd) ahol n a csomópontok száma,
m a változóértékek száma, d pedig a háló befokszáma. Befokszámnak nevezzük a csomópontba
mutató kapcsolatok számát. A befokszám konstanssal történĘ becsülhetĘségébĘl adódik a
polinomiális komplexitás. A Pearl megközelítés szerinti számítás két módszerrel történhet. Az
egyszerĦbb a visszafelé haladó [Russel03 ], a bonyolultabb az elĘrefelé haladó algoritmus
[Diez92 ][Pearl98 ].
A visszafelé haladó algoritmus szerinti számítással a kijelölt X lekérdezéses váltózóból
kiindulva rekurzív hívásokkal járjuk be a háló minden lehetséges útját. Az algoritmus a bejárás
során minden csomópontot csak egyszer érint. A rekurzió leáll a gyökércsomópontokon,
levélcsomópontokon, illetve ténycsomópontokon. Ez a változat egy futásra egy változóra számítja
ki a valószínĦségeloszlást. Több lekérdezéses változóra többször kell futtatni az algor itmust. A
többszöri futtatás esetén a részeredmények nem újrafelhasználhatók, ezért az egyes ágak mentén
a számítások is mételt végrehajtása szükséges. Az elĘrefelé haladó algoritmus a tényváltozókból
kiindulva járja be a gráf útjait. Ez a megoldás több lekérdezéses változó esetén lehetĘséget teremt
az azonos részeredmények ismételt, újraszámolás nélküli felhasználására. Így a lineáris
számításigény tovább jav ítható.
A

többszörösen

összefüggĘ

hálóra

alkalmazható

deter minisztikus

algoritmusok

leghatékonyabb csoportja a hálót elĘször valamiképpen egyszeresen összefüggĘvé alakítja, majd
a már egyszeresen összefüggĘ gráfra lefuttatja a Pearl üzenettovábbításos algoritmus valamely
változatát. Erre a megközelítésre jó példa az ún. vágóhalmaz feltételezéses algoritmus [Pearl86 ] és
a klaszterezés (PPTC - Probability Propagation in Trees of Clusters) [Lauritzen88 ] [Jensen90 ].
A vágóhalmaz feltételezéses módszer a hálót fa struktúrájú részgráfokká dekomponálja.
Ehhez elĘször az eredeti gráfban - a tényváltozókat figyelembe véve és az irányfüggĘ elválasztás
kritérium-rendszerének megfelelĘen - meg kell határozni azt a minimális változóhalmazt (ún.
vágóhalmazt), amely példányosításával a gráfban szereplĘ körök felbomlanak. Ezt követĘen az
26

TUDÁSMODELLEZ ÉS BAYES HÁLÓKKAL

4. VALÓSZÍNĥSÉGI KÖVETKEZTET ÉS

egyes részgráfokhoz apriori valószínĦségeket kell rendelni. A komponenseken egyedileg már
futtatható a Pearl algoritmus. A következtetés eredménye végül a kapott részeredmények apriori
valószínĦségekkel történĘ súlyozott összegzésével megkapható. Az algoritmus komplexitása
O(ndmd+l), ahol n a csomópontok száma, d a háló befokszáma, m a változóértékek száma, l pedig a
vágóhalmazbeli változók száma. Az algoritmus kulcs momentuma a gráfpartíciónálás, hiszen a
vágóhalmaz mérete ekkor dĘl el. Erre fókuszálva a módszer számos változatát és jav ítását
készítették el [Pearl98 ] [Peot91 ] [Shachter94 ] [Darwiche95 ] [Darwiche01 ] [Diez92 ].
A klaszterezéses eljárás más stratégiát követ: nem részgráfokra bontja a Bayes háló
gráfját, hanem megfelelĘen kiválasztott csomópontok összevonásával megacsomópontokat alkot.
Valamely

megacsomópont lényegében a DAG-ban lévĘ családok lokális

valószínĦségi

univerzumai közül tartalmaz néhányat. A megacsomópontok egy fa struktúrájú irány ítatlan gráfot
képeznek, amelyet klikk-fának nevezünk. A gráfmanipulációs mĦveleteket követĘen az algoritmus
az eredeti valószínĦségi paramétereket a megacsomópontok ún. potenciálfüggvényeibe integrálja.
Ennek megfelelĘen tehát egy megacsomópont potenciálfüggvénye a hozzá tartozó változók
eredeti valószínĦségeloszlás-paramétereinek kombinációiból áll. Végül itt is a Pear l algoritmus
futtatása következik, aminek eredményeként numerikusan konzisztenssé válik a struktúra. Az
eredményül kapott ún. illesztett fában a következtetés eredménye már csak egy-egy
marginalizáció végrehajtásával megkapható. Az algoritmus számításigénye O(nm c), ahol n a
csomópontok száma, m a változóértékek száma, c pedig a legnagyobb klikk mérete.
Szimbolikus következtetés
A

következtetés

legáltalánosabb

módja

az,

ha

a

lekérdezéses

változók

valószínĦségeloszlását a Bayes háló lokális specifikációiban szereplĘ valószínĦségi paraméterek
polinomiális függvényeként vezetjük le [Ca stillo96 ] [Shachter90 ]. A Bayes tétel szerint a tényváltozók
E=e realizációjának is meretében végzett szimbolikus következtetés eredménye két polinom
hányadosa lesz. E hányados nevezĘ polinomja - adott e realizáció esetén - állandó. A számláló
viszont egyben a következtetés normalizálás nélküli eredménye, amelynek polinomiális alakja a
következĘ [Castillo97 ]:
P( xij | E = e) =

¦ c jr mr = p j (Ĭ)

j ∈{0, , ri } ,

mr ∈M j

ahol m r a paraméterek monomja, cjr az m r monom együtthatója az X i változó x ij realizációjához
tartozó p j polinomban, Mj a paraméterek algoritmus szerint szĦkített részhalmazának Descartes
szorzata, Ĭ pedig a következtetésben szereplĘ paraméterek (vagyis a JPT bejegyzések)
halmaza.
Az algoritmus elsĘként a Bayes háló struktúrája alapján meghatározza azon változókat,
amelyeket az irányfüggĘ elválasztás kritériumai szerint a tényváltozók és a lekérdezéses változók
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árnyékolnak. E lépés biztosítja, hogy a nem releváns eloszlások paraméterei már ne
szerepelhessenek

a

polinom

monomjaiban.

Az

érintett

változókhoz

tartozó

feltételes

eloszlásfüggvények paramétereinek Descartes szorzatából kerülnek ki a potenciális monomok.
Ugyanakkor a Descartes szorzatban olyan elemek is vannak, amelyek nem kompatibilisek a
lekérdezéses változók és a tényváltozók realizációival, így ezeket a monomokat szintén ki kell
szĦrni. Az így megmaradó monomok együtthatói egy lineáris egyenletrendszer megoldásaként
adódnak.
4.3.

Összefoglalás
SzembetĦnĘ, hogy míg valamely problématér valószínĦségi modelljének kódolására a

Bayes háló rendkívül hatékonyan eszköz, addig következtetésre nehézkesen használható a
kiemelkedĘen magas számításigény miatt. Egyre szélesebb körben történĘ alkalmazását több
olyan tulajdonság is indokolja, amely a többi valószínĦségi modellreprezentácós eszközre nem,
vagy csak részben jellemzĘ. Ezek közül a legfontosabbak az alábbiak:
•

nem kötött az input/output mezĘ, így a modell hordozható és újrahasználható;

•

a szakértĘk egyszerĦen képesek interpretálni a modell komponenseit és részt
vállalni azok fejlesztésében;

•

alkalmazásával a különbözĘ típusú tudásforrások együttes kezelése közvetlenül
megoldható.

EgyszerĦbb modellek esetében a következtetés közvetlenül a Bayes hálóra építve történik
(intuitív

megközelítés).

Komplexebb

hálózatoknál

érdemes

kihasználni

a

Bayes

háló

faktorizációját, és létrehozni egy releváns marginalizációs mĦveletsorrendet (triviális megközelítés,
változó-eliminációs algoritmusok, szimbolikus következtetés). Az igazán hatékony algoritmusok a
hálót batch jelleggel értékelik ki. Ilyenkor létrehozásra kerül egy olyan másodlagos struktúra,
amelyen a tényleges következtetés már real-time jelleggel elvégezhetĘ. Ezen algoritmusok az
irányított, körmentes gráfot elĘször leképezik valamilyen fastruktúrává (vágóhalmaz feltételezéses
módszer, klaszterezés - PPTC), amelyet aztán üzenettovábbításos módszerrel (Pearl algoritmus),
szélességi bejárással numerikusan konzisztenssé tesznek.
Fontos kiemelni, hogy a következtetés optimális végrehajtásához minden esetben
valamilyen kombinatorikus optimalizációra vezetĘ NP-nehéz részfeladatot kell megoldani. Ahogy
láttuk korábban: a változó-eliminációs algoritmus esetében a változók permutációinak terében kell
hatékony sorrendet keresni; a vágóhalmaz feltételezéses eljárásnál a legkisebb vágóhalmaz
méretet kell meghatározni; a klaszterezéses módszernél a klikkméreteteket kell minimalizálni. Az
implementálhatóságot és a ráfejleszthetĘséget tekintve a Pearl módszerre épülĘ algoritmusok a
legeredményesebben alkalmazhatók. Mivel közülük a PPTC a hatékonyabb [Gaag97 ], ezért a
továbbiakban ezt vesszük alapul.
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5. Bayes hálók adattanítása
Egy Bayes háló teljes specifikációjához meg kell adni mind a grafikus DAG komponenst,
mind a numerikus valószínĦségi paramétereket. A problématér megfigyelhetĘségének jellegétĘl
függĘen valamely modellkomponenst szakértĘi tudásból, míg más modellrészt adattudásból
határozunk meg. SzélsĘséges esetben a teljes Bayes háló adatbázisban tárolt adatminták alapján
kerül meghatározásra. Az adattanítás a 3. Táblázatnak megfelelĘ négy alapesetre bomlik az
adathalmaz minĘsége (MegfigyelhetĘség) és a struktúra ismertsége (Struktúra) szerint [Murphy00 ]
[Krause99 ].

Struktúra

MegfigyelhetĘség

Lehetséges módszer

Ismert

Teljes

Maximum Likelihood

Ismert

Hiány os

EM v agy gradiens módszer

Nem ismert

Teljes

Keresés a gráf ok terében

Nem ismert

Hiány os

Strukturális EM (SEM)

7£EO£]DW

$GDWWXG£VV]HULQWLWDQ¯W£VDODSHVHWHL

Az általunk vizsgált problématereket teljesen megfigyelhetĘnek tételezzük fel, így
szempontunkból a fenti táblázat elsĘ és har madik sora releváns. A táblázat elsĘ sora a már is mert
DAG-hoz keres valószínĦségi paramétereket. A paramétertanítást megelĘzi a struktúra
meghatározásának folyamata, amely történhet akár szakértĘi tudásból, akár adattudásból, akár a
kettĘ kevert módszerével. A táblázat harmadik sora az adattanítással történĘ DAG komponens
meghatározását jelzi.
A valóság megfigyelhetĘségét lehetĘvé tevĘ elektronikus formátumú adathalmazt a
továbbiakban A-val jelöljük. Az adattanítás elĘtt az adatokat, adatbázisokat átalakítjuk. Az
átalakítás fĘbb lépései:
•

a modell valószínĦségi változóinak meghatározása;

•

releváns adatbázisrészek kijelölése;

•

folytonos változók kvantálása [Dougherty95 ];

•

adatkonverzió;

•

származtatott mennyiségek számítása.
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Az elégséges statisztika szerepe a tanítóadatok képzésében
Az átalakítás eredménye a tanítóadatok halmaza, amelyet - igazodva a 2.3 Adattudás
fejezethez - D-vel jelölünk. Lényeges szempont, hogy az adatmintákat úgy kell kiválasztani A-ból,
hogy D a releváns V={X1, X2, …Xn} változókról minden rendelkezésre álló információt magában
hordozzon. Ez matematikailag a sokaság, a minta, a statisztika és az elégséges statisztika
fogalmaival fejezhetĘ ki.
A valóságnak általában sok fogalma, a fogalmaknak pedig több értékĦ tulajdonságaik
vannak. Az e tulajdonságokat leíró adatok alkotják az adatok sokaságát. Például két statisztikai
sokaságot jelent egy fogyasztó leolvasott mérĘadata valamely adott év elsĘ és második
negyedévében. Általában a rendszer csak egy részletét, vagy csak egy bizonyos állapotát vagyunk
képesek megfigyelni. Így a rendszert leíró adatokból mintát veszünk. Tehát a sokaság (A) az
összes elképzelhetĘ minta (D) halmaza. A sokaság és a minták közötti egyirányú átjárhatóságot
biztosító S(.) függvényeket statisztikáknak nevezzük: D=S(A).
Megjegyzés (9):

Tágabb értelemben: minden statisztikai mintán értelmezett függvényt

statisztikának nevezünk.

Egy

S(.)

statisztikát

elégségesnek

nevezünk,

ha

a

V-re

értelmezett

feltételes

valószínĦségeloszlás - S(A)-t tekintve - nem függ további paramétertĘl. Vagyis D=S(A) esetén
P(V|D, Ĭ )=P(V|D), ahol Ĭ jelöli a modell numerikus komponensében tárolt valószínĦségi értékeket.
Például a nor mális eloszlású sokaságra a középérték és a szórás elégséges statisztika. Tehát a D
tanítóadatok képzését valamely elégséges statisztika alkalmazásával kell megoldani, mert akkor
biztosított a teljes információtartalom átvétele [Scharf91 ].
A D-ben tárolt értékekre a szakirodalmi névkonvencióihoz alkalmazkodva többféleképpen is
hivatkozunk:
•

tanítóadatok, tanítóadat-mátrix;

•

esetek;

•

V={X1, X2, …Xn} példányosulásai;

•

V konfigurációi;

Kiindulásként

a

D–ben

tárolt

adatokat

leíró,

V

változóira

értelmezett,

valószínĦségeloszlásról azt feltételezzük hogy egyrészt minden installációban azonos, másrészt
az egyes változók tekintetében független:
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P( X 1 , X 2 ,..., X n ) = P( X 1 ) P( X 2 )...P( X n ) ;
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ahol și jelöli az Xi CPT táblázatában lévĘ numerikus valószínĦségi értékeket (paramétereket). E
tulajdonságok jelölésére az IID rövidítést (Independently and Identically Distributed) használjuk.
További feltételünk, hogy a D-ben véges számú esetet tárolunk V-re vonatkozólag.
5.1.

Tanítás ismert struktúra esetén
Az egyszerĦbb eset az, ha megelégszünk a szakértĘi tudásgyĦjtés során meghatározott

struktúrával. Ekkor a feladat a változók közti összefüggések „erĘsségét” kifejezĘ Ĭ feltételes
valószínĦségi paraméterek D alapján történĘ meghatározására korlátozódik, tekintve a

ȟ

háttértudásunkat. A ȟ apriori ismeret magában foglalja a következĘ tulajdonságokat:
(1) V illetve D kielégíti az IID feltételt;
(2) D teljes;
(3) a Bayes háló G gráfja adott.
A Bayes szabály alkalmazásával adódik a következĘ forma:

P( Ĭ | D, ξ ) =

P( D | Ĭ ,ξ ) P(Ĭ | ξ )
∝ P ( D | Ĭ ,ξ )P (Ĭ | ξ )
P ( D)

Az egyenletben a P( Ĭ | ξ ) , az (1)-(3) feltételen túl, reprezentálhat további paraméterekre
vonatkozó apriori tudást. Ilyen tudás lehet az eloszlás jellege, szórása stb. Ha nincs ilyen apriori
ismeretünk, akkor minden paraméterstruktúra azonos eséllyel jöhet szóba, tehát azok eloszlása
egyenletes. Így számítandó a P( D | Ĭ, ξ ) tag, amellyel közelítjük a paraméterekre vonatkozó
aposteriori becslést. Erre bevezetjük az L(Ĭ , D) = P( D | Ĭ ) ún. Likelihood függvényt.
Megjegyzés (10):

A Likelihood elnevezés magyarázatára lásd 4. ValószínĦségi

köv etkeztetés a tudásmodell alapj án c. fejezetet.

Likelihood függvény és az elégséges statisztika
A Likelihood függvény és az elégséges statisztika közti összefüggés a következĘ tételbĘl
adódik: S(.) egy elégséges statisztika, ha bár mely két DT1 illetve DT2 adathalmazra igaz, hogy
S( DT1 ) = S( D T2 )  L(Ĭ, DT1 ) = L(Ĭ, DT2 ) . Szempontunkból tehát az elégséges statisztika az
adatminták egy olyan leképezése, amely megadja a releváns információt a Likelihood
függvénynek. A továbbiakban D, DT1 és DT2 jelölések között nem teszünk különbséget, D a fenti
feltételt kielégítĘ tanítóadatokat jelöli.
Mivel ismert a háló struktúrája, így a változók közötti függĘségi kapcsolat specif ikált. Tehát
a Bayes háló faktorizációjából adódik a Likelihood függvény dekomponálhatósága [Heckerman95 ]:
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L(Ĭ , D) = ∏ P( X 1[ m],...X n[ m] | Ĭ, ξ ) = ∏∏ P( X i [ m] | pa ( Xi )[m], și ) = ∏ Li ( și , D) ,
m

m

i

i

ahol i∈ {1,2,...n}, m∈ {1,2,...N}, N ∈ ത«V n ∈തA gyakorlatban a Likelihood függvény logaritmusa
a használatos, vagyis:
logL(Ĭ, D) = ¦¦ log(P(X i [ m] | pa ( X i )[m],ș i ) ) = ¦ logLi (ș i ) ,
m

i

i

ahol logLi ( și ) = ¦ log(P(X i [ m] | pa ( Xi )[m], și ) ) .
m

MLE becslés
A paraméterek meghatározása általánosan a statisztika legjobb becslését megadó MLE
becslés (MLE - Maximum Likelihood Estimation) szerint történik. Az MLE azt a Ĭ -t keresi, amely

esetén az adott D installációk a legvalószínĦbbek, vagyis Ĭ MLE = argmax Ĭ logL(Ĭ, D) . Láthattuk,
hogy az adott G struktúra következtében a Likelihood és a logLikelihood függvények is, valamint a

D adathalmaz is dekomponálható. Így az MLE során elég a șiMLE = argmax ș i logLi ( și , D)
dekomponált függvényt kiértékelni.
Ha a feltételes valószínĦségeloszlás ábrázolása CPT-vel történik, akkor a teljes
eseményrendszerre vonatkozó kényszerfeltételbĘl levezethetĘ (pl.: Lagrange multiplikátorral),
hogy az MLE az egyes paraméterekre a relatív gyakoriságok arányát adja eredményül
[Ghahramani02 ]:
și =

Ν( X i , pa( X i ))
Ν( pa ( X i ))

Ez az összefüggés az egyes paraméterértékekre tovább bontható. Az Xi változóra és annak
pa(Xi) szüleire, illetve azok értékeire vezessük be a következĘ jelöléseket:
•

r i jelöli Xi változó lehetséges értékeinek számát ( ri ∈ ത);

•

{x i1 , , xiri } jelöli Xi változó lehetséges értékeit;

•

p i jelöli pa(Xi) értékeinek lehetséges kombinációinak számát ( p i ∈ ത);

•

{π i1 , , π ipi } jelöli pa(Xi) lehetséges értékeit;

•

șijk jelöli az Xi csomópont P feltételes eloszlás-függvényének paramétereit.

Ekkor definíció szerint șijk = P( X i = xij | pa( X i ) = π ik ) , j ∈{1, , ri } , k ∈{1, , p i } és
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Így az egyes șijk paraméterek számítása:

șijk =

N ijk ( D)
N ik ( D)

,

ahol N ijk (D) jelöli azt a számot, ahányszor Xi=xij ( j ∈{1, , ri } ) és pa(Xi)=p ik ( k ∈{1, , p i } ) együtt
ri

elĘfordul a D adathalmazban. Tehát N ik ( D) = ¦ N ijk ( D) . A paraméterek halmazai közötti viszony a
j=1

következĘ: Ĭ =  ș i és și =   ș ijk .
i

j

k

Ha a paraméterekre vonatkozó P( Ĭ | ξ ) apriori ismeretekkel rendelkezünk, akkor azt a

Ĭ MAP MA P (Maximum Aposteriori Estimate) becsléssel vehetjük figyelembe. Ha e prior
faktorizálható - vagyis ha P( Ĭ | ξ ) = ∏iP(ș i | ξ ) - akkor a logLikelihood alakja a következĘképpen
alakul:
logL'( Ĭ, D) = ¦ logLi ( și ) + logP(ș i | ξ ) .
i

5.2.

Tanítás ismeretlen struktúra esetén
A bonyolultabb eset az, ha a struktúra nem is mert. A háló meghatározásának két szokásos

megközelítése:
(1) a változók függetlenségi viszonyainak kényszer alapú tesztelése [Cheng97 ][Verma90 ];
(2) a gráfok terében való keresés és pontozás valamilyen illeszkedési mérték viszgálata
szerint [Herskovits90 ][Friedman00 ][Schwartz78 ][Friedman00 ].

5.2.1. Kényszer alapú tanítás
A kényszer alapú tanítás elsĘ lépése a változópárok közötti függetlenségi viszonyok
tesztelése. Ennek technikai megvalós ítása ún. függĘségi mértékek segítségével történik. A
függĘségi mérték számszerĦ értéke alapján a változópárok összehasonlíthatók, sorba
rendezhetĘek. A keresett gráf ebbĘl a sorrendbĘl már egyszerĦen adódik: egy küszöbérték feletti
változópároknak megfelelĘ csomópontok közé bekerül egy-egy él.
Az X1 és X2 változók függetlenségének mértékét az In(X1⊥X2|Gh)-el jelöljük. E mértékre jó
példa a χ2 próbastatisztika, amely az x11, x12,...,x1r1 és a x21, x22,...,x2r2 teljes eseményrendszerek
esetén a következĘ formában fejezhetĘ ki:
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2

r

χ2 =

kk ·
§
¨ k − i j ¸¸
s ¨ ij
n ¹
©
,
k
k
i j
j =1

¦¦
i
=1

n
ahol kij az x1i ∩ x2j esemény gyakoriságát, a ki =
kj =

¦i

r

k
=1 ij

¦j
s

k
=1 ij

az x1i esemény gyakoriságát, a

a x2j esemény gyakoriságát jelöli. A χ2 annál kisebb érték, minél függetlenebbek az

események.
A számításhoz gyakran meghatározzák a valószínĦségi változópárokra az ún. együttes
elĘfordulás (co-occurence) mátrixot. A következĘ ábrán egy ilyen mátrixra látunk példát a fent már
alkalmazott X1 és X2 valószínĦségi változók felhasználásával:

x21
x22

x11 x12

 x1r1

0
6




12
1





3

x2r2
7. Ábra:

5
0

10



4

Példa az együttes elĘfordulás mátrixra.

Az együttes valószínĦségeloszlás paraméterei a mátrixbeli gyakoriságok számosságával
és normalizálással meghatározhatók. A változókra vonatkozó apriori eloszlások az oszlopok és
sorok összegzésével, majd nor malizálásával kaphatók meg.
Arra az esetre, ha nem eseményekkel, hanem az eseményekhez rendelt valószínĦségekkel
dolgozunk,

tekintsük

az

X1

P( X 1 , X 2 ) = P( X1 ) P( X 2 ) . Ha X1

és
és

X2

független

között mégis

X2

valószínĦségi

változót.

Ilyenkor

van valamilyen függĘség, akkor

P( X 1 , X 2 ) = P( X1 | X 2 ) P( X 2 ) . A kettĘ különbségébĘl adódik a legegyszerĦbb függĘségi mérték:

¦ P(X 1, X 2 ) − P(X 1) P(X 2 ) .

DEPL 1 ( X 1 , X 2 ) =

X1 × X 2

E mérték a valósz ínĦségek csökkenésével csökken, hiszen a kis valószínĦség kevésbé járul hozzá
a függĘségi mérték értékéhez. Egy pontosabb mérték képezhetĘ úgy, hogy redukáljuk a kis
valószínĦségi értékek hatását az egyes komponensek súlyozásával. Ez a következĘ formában
fejezhetĘ ki:
DEPL 1 W ( X1 , X 2 ) =

¦ P(X1 , X 2 ) P(X 1 , X 2 ) − P(X 1) P( X 2 ) .
X 1× X 2
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Ehhez hasonló az ún. L2-es mérték, amelynek súlyozás nélküli illetve súlyozott alakja a
következĘ:

DEPL 2 ( X 1 , X 2 ) =

¦ (P(X
X X
1×

DEPL 2 W ( X 1 , X 2 ) =

1,

X 2 ) − P( X 1 ) P( X 2 ) )

2

2

¦ P(X 1, X 2 )(P(X 1, X 2 ) − P(X 1) P(X 2 ))
X ×X
1

2

2

Az ún. co-entropia függvény egy pontosabb mértéket ad:

DEPco ( X 1 , X 2 ) =

§ P( X 1 , X 2 ) ·
¸ .
P( X 1 , X 2 ) log 2 ¨¨
¸
© P( X 1 ) P( X 2 ) ¹
X1 × X 2

¦

Ez utóbbit gyakran Kullback-Leibler divergenciának is hivatkozzák [Kullback51 ]. ElĘnyös
tulajdonsága, hogy teljesen független változók esetén értéke nulla, egyébként értéke pozitív és nĘ
a függĘség erĘsödésével. További elĘnye, hogy az aktuális értékek valószínĦségének nagyságától
nem függ. Mértékként alkalmazható még a korrelációs együttható is, amelyet azonban itt nem
részletezünk.
A kényszer alapú tanítás elĘnye, hogy a küszöbérték gondos megválasztásával könnyedén
szabályozható

a

valószínĦségi

modell

struktúrájának

bonyolultsága.

További

kedvezĘ

tulajdonsága, hogy a változópárok körében globális optimumot határoz meg. Különösen ritka hálók
esetén hatékony; alkalmazhatóságát korlátozza, hogy kis mintahalmazon kevésbé megbízható és
zajra érzékeny.

5.2.2. Keresés és pontozás
Az általánosabb megközelítés szerint a legjobb struktúra a jelölt gráfok valamilyen
pontozása alapján kerül kiválasztásra az összes lehetséges n csomópontú irányított gráf által
meghatározott keresési térbĘl. A probléma szuper exponenciális. A lehetséges gráfok száma n
csomópontra az alábbi rekurzív formulából adódik [Robinson76 ]:

°
°°
R( n ) = ®
°
°
¯°

1
n

¦ (−1)
i=1

i +1

§ n · i (n−1)
¨¨ ¸¸2
R( n − i )
©i ¹

ha

n=1

ha

n>1

A következĘ táblázat a keresési tér méretét mutatja 10 csomópontig:
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7£EO£]DW

n

R(n)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
1
3
25
543
29.281
3.781.503
1.138.779.265
783.702.329.343
1.213.442.454.842.881
4.175.098.976.430.598.143

,U£Q\¯WRWWN¸UPHQWHVJU£IRNWHU«QHNP«UHWH

A struktúratanítás matematikai megfogalmazásához induljunk ki a szakértĘi tudás és az
adatok

által

reprezentált

tudás

kombinálásának

egzakt,

ún.

Bayes

módszer

megfogalmazásából [Hec kerman95 ]. Alkalmazva a korábbi formaliz must, jelöljük
problématérre

vonatkozó

szakértĘi

háttértudásunkat,

D-vel

a

V

vektorba

szerinti
ȟ -vel a
rendezett

állapotváltozóink N darab múltbeli értékeinek halmazát, vagyis D = {V = v 1 ,...,V = v N } .
Egy valószínĦségi modellezésen alapuló predikciós probléma általánosan a következĘ: azt
feltételezve, hogy a problématerünk adatai valamely Bayes hálóval létrehozott véletlen változóinstallációk halmaza, keressük azt a P( V | D, ξ ) feltételes valószínĦséget, amely kifejezi, hogy a V
változók az N+1–edik esetben milyen eloszlással veszik fel értéküket. E feladathoz adott a ξ
háttértudásunk és az N számosságú mintaadat halmaz. A Bayes becslés kifejezése az
adatmintában kódolt változófüggést leíró apriori eloszlásra a következĘ:

P(V | D, ξ ) =

¦ P(V | G h , D,ξ ) P(G h | D,ξ ) ,
∀G h ∈Γ

ahol Γ az össze lehetséges, n csomópontú, irány ított gráfok halmazát, Gh pedig a hipotetikus,
tehát az aktuálisan értékelt gráfot jelöli. A képlet szerint tehát az egyes modellek valószínĦségéivel
súlyozva összegezést kell végrehajtani az összes modellstruktúrára, feltételezve hogy a
modellstruktúrák kölcsönösen kizárják egy mást, együttesen pedig egészében lefedik a keresési
teret (mutually exclusive and collectively exhaustive).
A gyakorlatban a modelltér mérete miatt a fenti összegzés nem megoldható. Helyette
megpróbáljuk azonosítani a valószínĦbb struktúrák egy kisebb H ∈ Γ részhalmazát, amellyel
feltételezésünk szerint a gráf aposteriori eloszlása jól közelíthetĘ:

P(V | D, ξ ) ≈ c

¦ P(V | G h , D,ξ ) P(G h | D,ξ ) ,
G h ∈H
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egy nor malizáló konstans, H pedig azt a heurisztikus tudást

G h∈H

jelképezi, amely lehetĘvé teszi a kisebb méretĦ keresési tér kijelölését. A fenti formulából adódik feltételezve

egy

ismert

G0h

referencia

struktúrát

-,

hogy

a

struktúra-kiválasztás

a

P(G h | D, ξ ) P(G0h | D,ξ ) ún. Bayes faktor számítására vezethetĘ.
Hasonlóan a paramétertanuláshoz, itt is bevezetjük a Likelihood függvényt:

P( G | D, ξ ) =

P( D | G, ξ ) P( G | ξ )
∝ P( D | G, ξ ) P( G | ξ ) ,
P( D)
L(G, D) = P(D | G) .

Ha tehát nem rendelkezünk a háló struktúrájáról apriori is merettel, akkor P(G | ξ ) minden Gre egyenlĘ. Ilyenkor a tanulási folyamat során meghatározandó a

P(G | D, ξ )

tag az

arg maxG L(G, D) maximum likelihood becsléssel.
A gyakorlatban a D mintahalmaz teljességén túlmenĘen apriori is meretként feltételezhetĘ a
paraméter függetlenség és a paraméter modularitás. E két feltétel matematikai alakjai a
következĘk [Heckerman95 ]:

Paraméter függetlenség: minden n faktorú

Gh ∈Γ

gráfra az apriori eloszlás a

paraméterekre P(Ĭ 1G ,...Ĭ Gn G h ) = ∏ P(Ĭ Gi G h ) . Ekkor lényegében feltesszük, hogy az egyes
i

faktorok paraméterei csak a faktorokhoz rendelhetĘ változó-installációktól függenek, a többi
faktortól függetlenséget mutatnak. Tehát itt is kiaknázzuk a Bayes háló dekomponált struktúráját.
Paraméter modularitás: ha az f1,….fk változókhoz rendelt faktorok viszonya valamely
G, G `∈ Γ gráfokra f iG = f jG` , akkor

P(Ĭ Gi G h ) = P(Ĭ Gj ` G `h ) . Vagyis ha két DAG-ban egy X

csomópontnak a szülĘhalmaza megegyezik, akkor a paraméterek numerikus értékei is
megegyeznek.
Az illeszkedés mérése
A gráfkeresĘ algoritmusok feladata a kijelölt keresési térben ( Γ vagy H ∈ Γ ) az egyes jelölt
gráfok ( G ∈ Γ illetve G ∈ H ) szisztematikus kiválasztása és értékelése. A keresési tér bejárásának
irányát a vizsgált gráf minĘsége határozza meg. Az illeszkedés mérése objektív módon történik
egy D × Γ → ℜ valós értékĦ függvénnyel. Ahogy láttuk, a tanulási folyamatot az arg maxG P(D | G ,ξ )
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MLE becslés meghatározására vezetjük vissza. Ebben a P(D | G) = L(G, D) Likelihood függvény
alkalmazható az illeszkedés mérésére [Roure99 ].
A

legtöbb

keresĘ

és

pontozó

algoritmus

kiaknázza

az

illeszkedési

függvény

dekomponálhatóságát. Esetünkben az illeszkedési függvény dekomponálható, ha felírható
szorzatként úgy, hogy minden komponens csak valamely csomópont és annak szüleinek a
függvénye legyen. A dekomponálhatósághoz az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:
•

minden G ∈ Γ azonos valószínĦségĦ;

•

D -beli minden eset (példányosult változóérték) független egy mástól;

•

minden változó diszkrét és megfigyelhetĘ.

Pusztán az MLE önmagában nem adna hasznos eredményt, hiszen teljes gráfra vezetne.
Ennek magyarázata az, hogy a teljes gráf rendelkezik a legtöbb tanítható paraméterrel, és emiatt
az illeszkedik leginkább a tanítóadatokhoz. Helyes eredményt akkor kapunk, ha az illeszkedés
mértékét büntetjük a modell komplexitását mérĘ mennyiséggel. A struktúra komplexitása - a
tanítás szempontjából - a szabad paraméterek száma, azaz a struktúrához tartozó feltételes
valószínĦségi táblák méretének összege. Felhasználva a paramétertanulás során bevezetett
jelöléseket, valamint a fenti tulajdonságokat feltételezve, a következĘ formában írhatjuk le a helyes
MLE függvényt:
n

ri

pi

log L(G, D) = ¦ ¦ ¦ N ijk log
i=1 j =1 k =1

N ijk
N ik

n

− f( N ) ¦ ( ri − 1) p i
i=1

Ebben a jobboldal elsĘ tagja a DAG és a tanítóadatok entrópiája, ami megegyezik a MLE
struktúrakomplexitást nem vizsgáló alakjával. A második tagban az f(N) egy nemnegatív függvény,
amely az MDL ( Minimum Description Length) és a BIC (Bayesian Information Criteria) esetében
f( N ) = log( N ) 2 [Schwartz78 ] [Friedman00 ], az AIC (Akaike Information Criterion) függvény esetén
pedig f( N ) = 1 [Akaike74 ]. Az f(N ) alapján látható, hogy a BIC erĘsebben bünteti a paraméterek
számát, mint az AIC. Az említett függvények (AIC, MDL, BIC) számításigénye egyaránt O(Nur)
ahol N a tanítóadat- installációk számát, u a szülĘhalmazok méretének maximumát, r pedig a
változóértékek maximális számát jelöli [Bouckaert95 ].
GráfkeresĘ algoritmusok
A gráfkeresĘ algoritmusok két megközelítés szerint szĦkítik a keresési teret. A csomópontsorrendes megközelítés esetén apriori tudásként azt feltételezzük, hogy az X1, X2,…,Xn változókra
ismert egy olyan X 1 % X 2 ...% X n

teljes rendezés, amely alapján haladva minden egyes Xi-hez

olyan pa ( X i ) ⊆ {X 1 , X 2 , ..., X i −1 } szülĘhalmaz rendelhetĘ, amely biztosítja, hogy egy Xj ne függjön
egy Ęt megelĘzĘ Xi-tĘl. Vegyük észre, hogy a keresési teret a csomópont-sorrendezés szĦkíti,
hiszen az Xj → Xi irányú éleket kiszĦrjük a keresési térben való navigáció során. Ha további
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megkötésként a csomópontok befokszámát (tehát a szülĘk számát) d–ben maximáljuk, akkor a
hálókeresés NP-nehéz kombinatorikus optimalizációs problémája kezelhetĘvé válik, hiszen a
bonyolultság idĘben O(n d)-re csillapodik [Buntine91 ]. A csomópont-sorrendes algoritmusok közül
talán a leggyakrabban alkalmazott a K2 algoritmus. Ez az üres hálótól kiindulva addig bĘvíti a hálót
új élekkel, amíg a BDe (Bayesian metr ic w ith Dirichlet priors) javulást mutat [Heckerman95 ]. A BDe
függvény alakja a K2 algoritmus futási feltételei mellett a következĘ alakra egyszerĦsödik
[Cooper92 ]:
n

ri

L BDe ( G, D) = ∏ ∏
i =1 j =1

Megjegyzés (11):
minden

pi
( p i − 1)!
N ijk !
∏
( N ij + p i − 1)! k =1

A fenti alak feltételei: (1) minden G ∈ Γ azonos valószínĦségĦ; (2)

D -beli eset független egymástól; (3) minden változó diszkrét é s

megfigyelhetĘ; (4) ismert és létezik a fenti csomópont-sorrendezés; (5) a szülĘk
maximális száma limitált.

A csomópont-sorrend nélküli gráfkeresĘ algoritmusok úgy szĦkítik a keresési teret, hogy
egyszerĦ kényszereket vezetnek be az új jelölt gráf generálására. Ennek fontos következ ménye,
hogy nemcsak az egy-egy iteráció során kiértékelendĘ szomszédos gráfok száma csökken
jelentĘsen, hanem biztosítható a korábbi számítások újrahasználhatósága is. Így a néhány
faktorban változó struktúra illeszkedésének értékelése csak a módosuló faktorok tekintetében
igényli további új számítás elvégzését. E megoldásra jó példa a tabu-search algoritmus, ahol a
kényszerek az alábbiak lehetnek [Bouckaert95 ]:
•

élhozzáadás;

•

élelvétel;

•

élirány váltás.

E feltételezéssel élve a változások száma a csomópontok számának négyzetével
becsülhetĘ [Friedman99].
5.3.

Összefoglalás
2002-ben megmutatták, hogy az illeszkedési függvény maximalizálása nem fa gráfokban

NP-nehéz [Chickering03 ]. A tanítás problémája kezelhetĘvé válik, ha - heurisztikák bevezetésével megkötéseket teszünk a keresési térre. A heurisztika tehát egyensúlyt teremt a modell
meghatározásának idĘigénye és a modell pontossága között. Az elmúlt néhány évben számos
keresĘ heurisztikát dolgoztak ki. A determinisztikus heurisztikák közül kiemelendĘ a hegy mászó
algoritmus [Buntine91 ][Cooper92 ], a tabu-search [Bouckaert95 ], a változó-szomszédok keresésén
alapuló algoritmus [Campos01 ]. A sztochasztikus heurisztikák közül a legfontosabbak a szimulált
lehĦtés [Chickering95 ], a genetikus algoritmusok [Larranaga96 ], az evolúciós programozás [Wong99 ],
a Monte Carlo módszer [Friedman00 ], és a hangya kolónia analógiájára létrehozott algoritmus
[Campos02 ].
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6. Módszertan a Bayes hálós tudásmodellezésre

I. Tézis: Új modellezési eljárást dolgoztam ki az adattudás és a szakértĘi tudás együttes
kezelésén alapuló valószínĦségi tudás modellezés folyamatára [2][12].
6.1.

Bevezetés
A tudásmodellt a létrehozástól az alkalmazásig a tudásmérnöki tevékenység (továbbiakban

KEP - Know ledge Engineering Process) kíséri. A tudás mérnöki tevékenység leírására számos
KEP módszertant és eszközt hoztak létre [Taboada03 ], a legismertebbek: CommonKA DS
[Schreiber93 ], DESIRE [Langevelde93 ], MIKE [Angele96 ], VITAL [Motta91 ], PROTÉGÉ- II [Puerta92 ].
Ezek nagyrészt korszerĦ, UML eszközökkel ír ják le a formalizált modellfejlesztési folyamatokat.
Közülük kiemelkedik a CommonKADS, amely de facto szabvánnyá nĘtte ki magát a tudásintenzív
rendszerek tervezésének elĘkészítésében. A CommonKADS, a modellimplementáció eszközétĘl
függetlenül, részleteiben specifikálja a KEP folyamatot a projektszervezet felépítésétĘl a
rendszertervezésig [Studer98 ].

8. Ábra:

Tudás modellezés a vízesésmodell szerint.

Modellfejlesztés életciklusai
A

tudásmodellek

életciklusa

a

szoftverrendszerek

életciklus- modelljeivel

állítható

párhuzamba. Leggyakrabban a klasszikus vízesésmodellt veszik alapul ( CommonKADS, VITAL,
DESIRE). Ebben az analízis, a tervezés és az implementáció jól elkülönülĘ munkafázisok rögzített
egymásutániságát követik, így a szoftverfejlesztĘ CASE eszközökhöz jól illeszthetĘk. Az egyes
fázisok közti megfeleltetést a 8. Ábra mutatja [Verkamo94 ].
A MIKE módszertana egy inkrementális modellfejlesztési stratégiát követ. Ebben minden
részfolyamat eredménye a szakértĘ irányába vissza van csatolva. A szakértĘi értékeléstĘl függĘen
vagy az aktuális részfolyamat hajtódik végre újból, vagy a következĘ modellépítési részfeladat
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kerül végrehajtásra. A fejlesztési folyamat fontosabb mérföldkövei a 9. Ábrán követhetĘk
[Studer98 ].

9. Ábra:
Egyes

leírásokban,

Tudás modell inkrementális fejlesztése.
utalás

jelleggel,

megjelenik

a

spirális

modellfejlesztés

[Boehm88 ][Mahoney96 ]:

10. Ábra:

Spirális modell.

Életciklus modellek értékelése
A disszertáció szemszögébĘl a felsorolt tudásalapú modellfejlesztĘ módszertanok egyik
legfontosabb hiányossága, hogy adattanítással nem foglalkoznak. Tipikusan a szakértĘi tudás
redundanciamentes leírására szorítkozva kínálnak jól kiforrott, formalizált eszközkészletet a
tudáskinyerés folyamatára.
További problémát jelent, hogy a publikált módszertanok elsĘsorban szabályalapú
tudásbázis építésére koncentrálnak, így csak elvétve adnak megoldást a bizonytalanság
kezelésére. Ilyen kivételt jelent a V ITAL, ugyanis bevezeti és alkalmazza a fuzzy függvényhez
hasonlatos nyelvi valószínĦség (linguistic probabilities) fogalmát.

E megoldás gyakorlati

jelentĘsége azonban nem meghatározó, hiszen nehézkesen alkalmazható valós

méretĦ

problématerek modellezésére.
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A valószínĦségi tudásmodellezés területén az elmúlt negyed évszázadban megjelent
számos szakmai cikk és dolgozat átfogó módszertani kérdésekkel csak elvétve foglakozik.
Közöttük a legtöbb valamilyen algoritmus-specifikus témakörre szorítkozik, esetleg ritkábban,
esettanulmány jelleggel, valamely tématerületen elvégzett modellezési folyamat tapasztalatait
tárgyalja [Locke99 ]. A cikkekben, dolgozatokban az általánosan feltételezett munkafázis-sorrend a
következĘ [Druzdzel00 ]:
(0) tudásfeltárás;
(1) a tárgytér fogalmainak vizsgálatával a változók azonosítása és a releváns értékek
megadása;
(2) a változók közötti viszonyok/kapcsolatok meghatározása;
(3) a paraméterértékek numer ikus definiálása.
Az (0)-(1) feladat lényegében a tudásforrások dokumentálását, elĘkészítését, feldolgozását
foglalja magában. Esetünkben a (2)-(3) pont már a Bayes háló kvalitatív illetve kvantitatív
komponenseinek specifikációjával foglalkozik.
Jelen fejezet, a témakörben hiánypótló leírásként, megkísérel egy átfogó képet alkotni a
Bayes hálóval implementált valószínĦségi tudásmodellek fejlesztésére testre-szabott KEP
folyamatokról. Ennek elsĘ lépéseként definiáljuk az információban gazdag környezet fogalmát,
amellyel kijelöljük a problématerek legáltalánosabb és egyben legbĘvebb megfigyelhetĘségi
kategóriáját. Ezt követĘen a valószínĦségi tudásmodellezés humán szereplĘit és technikai
entitásait mutatjuk be, majd rátérünk a javasolt módszertan folyamatainak funkcionális
bemutatására. Végül a modellfejlesztés legfontosabb fázisait definiáljuk.
6.2.

Problém aterek megfigyelhetĘsége
A problématér bizonyos fogalmai (a 11. Ábrán az 1.-el jelölt részhalmaz) kizárólag szakértĘi

tudáson keresztül vizsgálhatók, mások csupán (3.) adattudás felhasználásával írhatók le.
Gyakoriak azonban az olyan valóságrészek, amelyek leképezésekor (2.) mindkét tudásforrás-típus
figyelembe vehetĘ.

11. Ábra:
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a

problémateret

alkotó

fogalmak

kategorizálhatók

megfigyelhetĘségük szerint. E kategór iák mentén a problématér partíciókra bontható, amely
partíciók a megfigyelhetĘségükhöz illeszkedĘen kerülnek leképezésre a modelltérbe.
DEFINÍCIÓ: Információban gazdag környezetnek nevezzük az olyan problématereket,
amelyekben a tárgytér minden fogalmára igaz, hogy adattudáson is és szakértĘi tudáson keresztül
is megfigyelhetĘ. A szakértĘi tudás jellemzĘen több szakértĘ ismeretanyagából áll össze. Tehát
valamely fogalom több szakértĘ tudásán keresztül más-más aspektusból figyelhetĘ meg. Az
ügyfélnyilvántartó rendszereket információban gazdag környezetnek tekintjük.
6.3.

Szerepkörök és technikai entitások
A módszertani leírásban megjelenĘ szereplĘk (Actorok) olyan személyek vagy elemek,

amelyek aktív kommunikációjukkal funkciókat indítanak el. ÉrtelemszerĦen a modellépítésben
általában több szakember együttmĦködve vesz részt. ėk az alábbi négy szerepkörben jelenhetnek
meg (a 12.-14. Ábrán feketével jelölt szereplĘk):
•

SzakértĘ: a tárgyteret, esetünkben az ügyfélnyilvántartó rendszert (ügyfélmodellek,
fogyasztói viselkedés, ügyféladatok, szakirodalmak, felmérések stb.) részleteiben és
átfogóan, elméleti és gyakorlati szempontból ismerĘ szakember;

•

Tudásmérnök: tudásalapú valószínĦségi modellezésben jártas szakember, az Ę
felügyeletével történik a tudás modellezés, Ę valósítja meg a humán szereplĘk
közötti kapcsolatot;

•

Statisztikus: a klasszikus, statisztikai módszereket alkalmazó adatelemzĘ;

•

Adatbázis mérnök: az adatbázisokat, adattáblákat kezelĘ, a lekérdezéseket
implementáló szakember.

A modellépítésben kiemelkedĘ fontosságú technikai entitások a következĘk (a 12.-14.
Ábrán fehérrel jelölt szereplĘk):
•

Elektronikus Adatok Halmaza: az 5. Bayes hálók adattanítása c. fejezetben A-val
jelölt, a modellezés szempontjából potenciálisan releváns, heterogén struktúrájú és
formátumú adatfájlok, adatbázisok összessége;

•

Relációs Adatbázisok: egységes szerkezetĦ, redundancia-mentes, tisztított adatok
adatbázisa;

•

Tanítóadatok: a 2.3. Adattudás és az 5. Bayes hálók adattanítása c. fejezetekben
D-vel jelölt tanítóadat- mátr ix, amely az adattudáson keresztül is megfigyelhetĘnek
ítélt fogalmak leírására képzett adatokat tartalmazza.

Megjegyzés (12):

A modellezett környezet adottságaitól függĘen az egyes aktoro k

szerepkörei átlapolódhatnak.
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Módszertani funkciók
A módszertan részfolyamatait, azok funkcionalitásait, viszonyait ún. felhasználói esetekkel

(Use Case-ek) adjuk meg. E felhasználói esetek a szereplĘk szemszögébĘl tekintik a
részfolyamatokat úgy, hogy a szereplĘket és a részfolyamatokat ún. interakciókkal egy-egyes
kapcsolattal egy máshoz rendelik. Így az ábrázolás üzenetváltásokkal jeleníti meg a szereplĘk
tevékenységeit.
A módszertan három részbĘl áll:
•

Inicializáló szakasz (12. Ábra: BaTu-Gen I/III);

•

Modellgenerátor szakasz (13. Ábra: BaTu-Gen II/III);

•

MinĘsítĘ szakasz (14. Ábra: BaTu-Gen III/III).

Megjegyzés (13):

A BaTu-Gen betĦszó forrása: Módszertan a Bayes hálós tudásmodell

generálására.

A továbbiakban e három módszertani szakaszt ismertetjük. A bemutatást a felhasználói
eseteket reprezentáló ábrával indítjuk, majd a részfolyamatok funkcióit részletezzük. A
részfolyamatok leírásánál a hozzájuk tartozó adatstruktúrákra is kitérünk, amelyeket a leírásban
aláhúzással jelölünk.
Inicializáló szakasz
A 12. Ábra a módszertan bevezetĘ szakaszát mutatja. A mĦveletek végrehajtásának
rendjében indulásként a Tudásforrások Feltérképezése (U1.1) történik meg. Ennek részeként elsĘ
lépésben a Tudásmérnök és a SzakértĘ Inicializáló SzakértĘi Interjúkkal (U1.2) áttekinti a
problémateret a tudásmodellel szemben támasztott követelmények viszonylatában.
Az interjúkról jegyzĘkönyv készül, amely tartalmazza a tudásforrások listáját, elérhetĘségét.
Ilyenek lehetnek:
1. tématerületenként azon SzakérĘk listája, akik bevonásával a tacit szakértĘi tudás a módszertan késĘbbi részfolyamatában - célorientált módszerekkel kinyerésre
kerül;
2. témakörrel kapcsolatos explicit tudásforrások listája: szakirodalom, tanulmányok,
elemzések és azok elérhetĘsége;
3. elektronikusan tárolt adatok listája, elérhetĘséggel, dokumentációval: Excel fájlok,
tab-szeparált fájlok, logbejegyzéses szövegfájlok, strukturált adatbázisok.

Megjegyzés (14):

az elsĘ két pontban felsorolt tudástípusokat a 2.1. SzakértĘi tudás c.

fejezet részletezi.
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A Tudásforrások Feltérképezése folyamat második részében, a Releváns Adatkörök
Feltárása (U1.3) során, a jegyzĘkönyveket alapul véve, az elektronikus adatok összegyĦjtése
zajlik. Az eredmény az Elektronikus Adatok Halmazában tárolásra kerül. Az inicializáló szakasz az
Adatbázis Strukturálás (U1.4) folyamattal zárul, amelyben az Adatbázismérnök az elektronikus
adatokat a jegyzĘkönyvekben megadott dokumentációk alapján értelmezi, majd strukturált
adatbázisba képezi. A folyamat eredményének tárolása a Relációs Adatbázisok elnevezésĦ
technikai szereplĘ feladata.

12. Ábra:

BaTu- Gen inicializálás.

Modellgenerátor szakasz
A 13. Ábra a módszertan középsĘ, lényegi szakaszát mutatja. A modellgenerálás szakasz
központi folyamata a Bayes Háló Fejlesztése (U2.4), amelynek eredményeként a Bayes hálós
tudásmodell elĘáll. Információban gazdag környezetben ennek két támogató részfolyamata az
Adattanítás ( U2.3) és a ValószínĦségi Változók Generálása (U2.7). Az elsĘ a tanítóadat- mátrixban
kódolt adattudást, a második az explicit és tacit szakértĘi tudást kódolja a Bayes hálóba. Bizonyos
esetekben az aktuálisan modellezett problématér-partíció csak az egyik tudásforráson át figyelhetĘ
meg, ilyenkor értelemszerĦen csak az egyik részfolyamat kerül alkalmazásra.
A különbözĘ tudásforrásokból kinyert kvalitatív vagy kvantitatív modellkomponensek a
Feltárt Tudás Relevancia-vizsgálatával (U2.5) összevethetĘk, ellenĘrizhetĘk. Az ellenĘrzés
eredményétĘl függĘen a modellkomponens integrálható a Bayes hálóba, vagy újabb iterációban
generálható tanítóadat, illetve folyhat szakértĘi mélyinterjú.
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13. Ábra:
Megjegyzés (15):

BaTu- Gen modellgeneráció.

Az Adattanítás folyamattal az 5. Bayes hálók adattanítása c. fejezet

foglalkozik. A ValószínĦségi Változók Generálása folyamatot a 7. A strukturális
modellkomponens iteratív fejlesztése a kinyert tudás relevancia-v izsgálatával és
a 2.1. SzakértĘi tudás c. fejezetek részletezik. A Feltárt Tudás Relevancia-vizsgálatát
szintén a 7. fejezet mutatja be.

A Bayes Háló Fejlesztéséhez elĘ kell készíteni a kódolandó tudást mindkét tudástípus
esetén. Ezt a célt a Tanítóadatok Generálása (U2.1) és a SzakértĘi Mélyinterjúk (U2.6) valósítják
meg, amelyek esetenként egy mással párhuzamosan is futhatnak. Az elĘbbi folyamat a strukturált
Relációs Adatbázisokból állítja elĘ a Tanítóadatok Halmazát. Ezt a Statisztikus irány ításával az
Adatbázismérnök hajtja végre. Az utóbbi a valószínĦségi változók szakértĘi tudás alapján történĘ
meghatározását jelenti, amelyben a Tudás mérnök és a SzakértĘ vesz részt. Folytonos változók
esetén mindkét folyamat használhatja a Kvantálást (U2.2).
Megjegyzés (16):

A Tanítóadatok Generálását az 5. Bayes hálók adattanítása c.

fejezet ismerteti. A SzakértĘi Mélyinterjúkkal a 7. A strukturális modellkomponens
iteratív fejlesztése a kinyert tudás relev ancia-vizsgálatával és a 2.1. SzakértĘi
tudás

c.

fejezet

foglalkozik.

A

Kvantálás

szerepét

a

3.

ValószínĦségi

tudásmodellezés Bayes hálóval c. fejezet mutatja be.

MinĘsítĘ szakasz
A 14. Ábra a módszertan zárószakaszát mutatja. A Bayes Háló Fejlesztése végsĘ
fázisában a Tudásmodell Verifikációja (U3.1) és a Tudásmodell Validációja (U3.2) kerül
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végrehajtásra. Az elĘbbi során a Statisztikus és a Tudás mérnök a tudásmodell teljességének és
konzisztenciájának ellenĘrzésével a létrehozott tudásmodell felépítésének helyességét kísérli meg
igazolni.

14. Ábra:

BaTu- Gen minĘsítés.

Az utóbbi folyamán a Tudás mérnök és a SzakértĘ azt vizsgálja, hogy a kezdeti célokat a
létrehozott tudásmodell képes-e kiszolgálni. Ekkor a tudásmodelltĘl függetlenül rendelkezésre álló
teszteseteket összevetik a tudásmodellen végrehajtott következtetések kimeneteivel. Mindkét
ellenĘrzési folyamat a Tudásbázis Lekérdezések Indítását (U3.3) használja, amely a valószínĦségi
következtetés mĦveleteit takarja. Ez a tudás modell késĘbbi, aktív használata során közvetlenül is
alkalmazásra kerül a Felhasználó által.
Megjegyzés (17):

Mind a Verifikáció mind a Validáció valószínĦségi lekérdezések

kiértékelésével történik. A Tudásbázis Lekérdezések Indítása folyamatról a 4.
ValószínĦségi következtetés a tudásmodell alapján c. fejezet ad iránymutatást.

6.5.

Modellállapotok
A modellfejlesztés során érintett modellállapotok és az Ęket elĘidézĘ állapotátmenetek a

15. Ábrán követhetĘk. Az ábrán felismerhetĘ, hogy a javasolt módszertan leginkább az
inkrementális életciklus- modellre illeszkedik, de azonosíthatók a vízesés modell illetve a spirális
modell megfelelĘ fázisai is.
A modellfejlesztés nyolc állapotát különböztetjük meg. Ezek közül két kiemelt állapotunk a
0-s sorszámú kiindulási, illetve a 7-es sorszámú végállapot. Az állapotok közötti átmeneteket
értelemszerĦen az egyes szakaszok folyamatai idézik elĘ.
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A központi folyamat a Modellgeneráló szakaszban található Bayes Háló Fejlesztése (U2.4),
amelynek a 4-es, 5-ös és 6-os állapotok feleltethetĘk meg. Ezeken az állapotokon keresztül inkrementális jelleggel - kerül létrehozásra a Bayes háló valamely komponense. Itt akár egy
változóhalmaz által kijelölt részt, akár kvalitatív-kvantitatív megosztásban tekintett modellrészt
tekinthetünk egy komponensnek. Az 5-ös állapotból visszalépést idézhet elĘ a tudásforrások
közötti relevancia-vizsgálat eredménye. A 6-os állapot feleltethetĘ meg az aktuálisan fejlesztett
modellkomponens végleges változatának.

15. Ábra:

Modellfejlesztés állapotai és állapotátmenetei.

Ha minden komponens kifejlesztésre került, akkor a modellen olyan lekérdezéseket
futtatunk, amelyek lényegében a Tudásmodell Verifikációja (U3.1) és a Tudásmodell Validációja
(U3.2) folyamatokat valósítják meg. A lekérdezések eredménye a 6-os modellállapotból
visszalépést okozhat. Verif ikációs probléma esetén a Modellgeneráló szakasz kiinduló állapotába,
validációs probléma esetén az Inicializáló szakasz 1-es állapotába jutunk.
6.6.

Modellinkrementum
A hátralévĘ fejezetek lényegi részében a Bayes hálós tudás modell strukturális

komponensének meghatározására fókuszálunk. Ezt elĘsegítendĘ definiáljuk a modellállapot és a
modellinkrementum fogalmát.
DEFINÍCIÓ: A modellállapot alatt a Bayes hálós valószínĦségi tudás modell DAG kritériumot
kielégítĘ strukturális

modellkomponensének egyes

tudáskinyerés elĘre-haladtával folyamatosan változik.
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DEFINÍCIÓ: A modellinkrementum a Bayes hálós valószínĦségi tudás modell strukturális
komponensének egy újabb modellálapota és valamely korábbi modellállapotnak a különbsége. A
modellinkrementum tehát a modellképzés folyamatában a modellállapot változása, a modell
finomítása, amely az aktuálisan befejezett tudáskinyerési ciklus eredményeként jön létre.

16. Ábra:

Alternatívák a modellinkrementumokra.

A strukturális modellkomponens mérete, különösen a modellfejlesztés kezdeti fázisaiban, a
csomópontok és élek számát tekintve folyamatosan növekszik. Ilyenkor ugyanis egy újabb
modellállapothoz valamely új csomópont vagy él berajzolásával juthatunk el. Azonban a
modellfejlesztés folyamatának egy késĘbbi fázisában felmerülhet, hogy valamely korábban
berajzolt csomópont vagy él szerepe marginális az új tudáskinyerési ciklus tekintetében. Ilyenkor a
modell folyamatos növekedése (csomópontok illetve élek számát tekintve) megtörik. A 16. Ábrán a
lehetséges modellinkrementumok követhetĘk.
Az ábrán látható, hogy a modellinkrementum fogalma nem kötĘdik a DAG folyamatos
bĘvüléséhez, hiszen egy új modellállapothoz nem csupán a csomópontok illetve élek számának
növelésével juthatunk el. A Bayes hálók strukturális

modellkomponensének terében a

modellinkrementum a következĘ elemi komponensekbĘl tevĘdhet össze:
•

csomópont-inkrementum: csomópont hozzáadása a struktúrához;

•

csomópont-dekrementum: csomópont törlése a struktúrából;

•

élinkrementum:

irányított

él

hozzáadása

struktúrához

a

DAG

kritérium

megtartásával;
•

éldekrementum: irány ított él törlése a struktúrából.
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Összegzés
Jelen fejezet elsĘ része a Bayes hálós tudásmodellezés folyamatainak rendszerezésével

egy átfogó módszertant ír le. Ebben a tárgyterek fogalmainak megfigyelhetĘségi szintjei szerint
javaslatot ad a fogalmi kategóriák modelltérbe történĘ leképezésére információban gazdag
környezeteket feltételezve. Kiemelten foglalkozik a Bayes hálós tudás modell megalkotásában
résztvevĘ humán szerepkörökkel és technikai entitásokkal, a tudásmodell létrehozásának
folyamataival. Tisztázza a modellállapotokat és állapotátmeneteket.
A fejezet második része a disszertáció késĘbbi fejezeteiben tárgyalásra kerülĘ
modellkomponens-fejlesztĘ algoritmusok bemutatását készíti elĘ. Itt definiálásra kerül a
modellállapot és a modellinkrementum fogalma, valamint a modellinkrementum elemei. A
numerikus modellkomponens meghatározásának módszerét jelen fejezet nem tárgyalja.
Megjegyzés (18):

A

struktúra

szerint

szegmentált

adatbázis-tartalomból

történĘ

paraméter-tanítással az 5.1. Tanítás ismert struktúra esetén címĦ fejezet foglalkozik.
A szakértĘi tudás szerint történĘ paraméter-meghatározással a 2.1. SzakértĘi tudás
címĦ fejezet, illetve a 7. A strukturális modellkomponens iteratív fejlesztése a
kinyert tudás relevancia-v izsgálatával címĦ fejezet bevezetĘje foglalkozik.
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7. A strukturális modellkomponens iteratív fejlesztése a kinyert
tudás relevancia-vizsgálatával
II. Tézis: Új, több tudásforrás konzisztens kezelésére képes inkrementális algoritmust
alkottam a Bayes hálóval reprezentált információban gazdag problématerek strukturális
modellkomponensének fejlesztésére [5].

7.1.

Bevezetés
Az ügyfélnyilvántartó rendszer tudásmodellezésekor - információban gazdag környezetet

feltételezve - a szakértĘi tudást és az adattudást együttesén kell relevánsnak tekinteni már a
képzett objektumok szintjén is. A tudástípusok eltérĘ jellegének megfelelĘen a valószínĦségi
változókra épített specifikáció kettéválik az objektív és a szubjektív megközelítés szerint [Russel03 ].
Hálógenerálás objektív és szubjektív módon
Az objektív megközelítés a valószínĦséget a világ sajátságos fizikai jellemzĘjének tekinti. A
múltbeli viselkedés szerint mért esemény-bekövetkezésekrĘl azt feltételezzük, hogy változatlan
kísérleti és mérési körülmények között a jövĘ eseményeit is hĦen tükrözik. A modellgenerálás
ekkor megfelelĘ kísérleti tömeg statisztikai elemzésével történik, aminek alapját a gyakoriság
illetve a relatív

gyakoriság adja. Tehát az

objektív

szemlélet az

adattudásra épülĘ

modellgenerálással azonosítható.
A

szubjektív

értelmezés

ezzel szemben

a valószínĦségeket elvonatkoztatja az

eseményekhez köthetĘ fizikai tulajdonságoktól. A közvetlen kísérleti vizsgálattól elszeparált
valószínĦségeket inkább valamilyen humán hiedelméhez köti. Tehát a szubjektív szemléletmód
leginkább a szakértĘi tudásra épít.
Mindkét megközelítés felvet problémákat. Az objektív, tehát a gyakoriság alapú szemlélettel
szembeni legfĘbb érv az, hogy nem tükrözi a múltbeli események alapján meghatározott
paraméterek jövĘbeli igazságára vonatkozó bizonytalanságot. Ráadásul e módszer alkalmatlan az
ismételt kísérletek és mérések elvégzésével folyamatosan változó problématerek specifikációjára
[Heckerman95 ]. Fontos kiemelni, hogy az objektív szemléletmód struktúra-építésben való
alkalmazhatóságát behatárolja a kör mentes irányított gráfok által meghatározott keresési tér
méretének szuper-exponenciális jellege [ Robinson76 ].
A szubjektív

megközelítés gyengeségét leginkább a kvantitatív modellkomponens

meghatározásakor mutatja meg. Ennek oka, hogy a humán szakértĘk nehézkesen képesek
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numerikus értékeket közvetlenül megadni és így valószínĦségeket specifikálni. Erre nyújt
megoldást az ún. valószínĦségi keréken alapuló grafikus módszer [Heckerman95 ], amely az
értékbecslési feladatot egy grafikus összehasonlítási mĦveletre vezeti vissza. Ennél hatékonyabb
eszköz a konkrét kísérleti vizsgálatok eredményeként megalkotott valószínĦségi skála, amely egy
esemény bekövetkezési valószínĦsége és az esemény verbális leírása között teremt kapcsolatot
[Populaire02 ][Renooij99]. A valószínĦségi kerék illetve valószínĦségi skála felépítése a 17. Ábrán
látható.

17. Ábra:
7.2.

ValószínĦségi kerék és valószínĦségi skála.

Kiindulási algoritm usok
A továbbiakban a Bayes háló strukturális komponensére szĦkítjük a modellképzés

folyamatának

elemzését.

A

strukturális

modellkomponens

létrehozására

alkalmazott

algoritmusokat az alábbi bontásban tekintjük át:
•

objektív megközelítés adattanítással;

•

szubjektív megközelítés szakértĘi tudással;

•

tudásforrás-típusok együttes kezelése;

•

több szakértĘ tudásának együttes kezelése.

Az elsĘ két rész egyetlen, egynemĦ tudásforrásra épít. A második kettĘ már
tudáskombináción alapul, hiszen több tudásforrás-típus illetve több tudásforrás együttes kezelését
feltételezi. A valószínĦségi tudás modellek aspektusából a tudáskombináció három módon
történhet [Matzkevich95 ]:
•

tervezéskor (design-time): a modellezés eredménye egy konkrét hálózat, a
következtetés ezen a hálózaton alapszik [Gaines93 ];

•

fordítási idĘben (compile-time): a problématér kisebb problémákra bontásával a
tudásforrások egy-egy részprobléma leírására független hálókat alkotnak. A
részmodellek unió vagy metszet szerinti összekombinálásával egyetlen hálózat
kerül létrehozásra, amelyre a késĘbbi következtetés épülhet [Matzkevich92 ].
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futási idĘben (run-time): a modellezés eredménye több hálózat, a következtetés a
hálózatokban párhuzamosan történik, majd a következtetés eredménye valamilyen
algoritmus szerint aggregálódik [ Ng94 ].

Objektív megközelítés adattanítással
Az adatokból történĘ struktúratanítás két élesen elkülönülĘ stratégia szerint történhet. A
lokális megoldás a lokális valószínĦségi univerzumok szintjén a változópárok függetlenségi
viszonyait értékeli. Valamely irányított él berajzolását a változópárok példányosult értékeinek
statisztikai összefüggése indokolhatja. Ilyen - a már tárgyalt - kényszer alapú tanítás, melynél a
leggyakoribb megoldás az

χ2 próbastatisztika kiértékelésére épít [Friedman99 ]. A globális

megoldás ezzel szemben egyszerre tekinti az összes változót és változókapcsolatot. Erre a
megközelítésre illeszkednek a keresés és pontozás elvén mĦködĘ algoritmusok. Ezek az
algoritmusok egy jelölt gráfot valamilyen stratégia szerint kiválasztanak a keresési térbĘl, majd
annak a tanítóadatokhoz való illeszkedését értékelik [Cooper92 ] [Friedman00 ] [Bouckaert95 ].
A 19. Ábrán az n csomópontú DAG-ok számának alakulása követhetĘ. A nagyságrendek
azt a tényt támasztják alá, hogy gyakorlati környezeti modellekhez globálisan optimális
hálóstruktúra a teljes keresési tér kimer ítĘ értékelésével nem határozható meg [ Chickering03 ]
[Robinson76 ]. Ehelyett meg kell elégednünk egy lokális optimumot képviselĘ DAG-gal, amelyet a
keresési tér egy részhalmazának kiértékelésével kaphatunk meg. A keresési tér ilyen jellegĦ
szĦkítése valamilyen heurisztikus tudás feltételezésével, vagy egyéb kényszer alkalmazásával
valósítható meg [Cooper92 ][Friedman99].
Megjegyzés (19):

Az adattanítással átfogóbban az 5.2 Tanítás ismeretlen struktúra

esetén c. fejezet foglalkozik. A továbbiakban az ott bevezetett fogalmakat és
jelöléseket alkalmazzuk.

Szubjektív megközelítés szakértĘi tudással
A szakértĘi tudásra alapozott hálóépítés, a kényszer alapú adattanításhoz hasonlóan, a
lokális valószínĦségi univerzumok szintjén tekinti a hálózatot. Ennek magyarázata, hogy a
szakértĘk legtöbbször

valamely

változópár

értékeinek korrelációjáról alkotnak szubjektív

véleményt, amelytĘl függĘen aztán a hálóba új élet rajzolnak, vagy elvetik az élspecifikáció
lehetĘségét.
Valamely Bayes hálós valószínĦségi modellben a csomópontok között létezĘ élek iránya a
Bayes elmélet szerint nem kötött. Tehát valamely él iránya akár meg is fordítható (feltéve, hogy
nem hozunk létre irányított kört a hálózatban) úgy, hogy a modell valóságot reprezentáló
képessége nem csökken. Az oksági hálókra ez nem jellemzĘ, ott az élek iránya lényeges. Mégis, a
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szakértĘi tudáskinyerés szokásos módszere a Bayes háló struktúráját a problématér oksági
hálójának felépítésével állítja elĘ. Ennek magyarázata [Druzdzel99 ]:
•

az

oksági kapcsolatok könnyen interpretálhatók a szakértĘk által, amely

megkönny íti a tudás mérnök és a szakértĘk közötti interakciót;
•

az élek oksági irányának követése a valószínĦségi döntések értelmezését is
támogatja;

•

a függetlenségi feltételek kódolása (Mar kov tulajdonság, irányfüggĘ-elválasztás)
jóval könnyebben megoldható.

A QPN hálók (Qualitative Probabilistic Netw ork) a Bayes hálók olyan absztrakcióiként
tekinthetĘk, amelyek segíthetik a tudásmérnök és a szakértĘk közötti interakciót és támogathatják
a szakértĘi tudás kódolását [Populaire02 ][Wellman90 ]. A QPN hálók irány ított kör mentes gráfokkal
ábrázolhatók, így struktúrájuk hasonló a Bayes hálókéhoz. A numerikus kódolásuk azonban más:
a QPN a feltételes valószínĦségeloszlás helyett a változópárok interakciójának elĘjelét tárolja. Ha
egy A valószínĦségi változó a 1 értéke a B változó b 2 értékének valószínĦségére pozitív befolyással
van, akkor azt a következĘ formában jelöljük: S+(a 1, b 2). Hasonlóan, ha egy C változó c3 értékének
bekövetkezési valószínĦségére az Ę szüleit képviselĘ A és B változó a 1 illetve b 2 értéke negatív
befolyással van, akkor annak jelölése a következĘ formában történik: S-({a 1, b 2}, c3).
Megjegyzés (20):

Ez utóbbi eset a kimagyarázás (explaining away) jelensége. Ha adott

egy megfigyelt hatás értéke (esetünkben c3 ) és valamely ok valószínĦsége növekszi k
(pl.: a1 ), akkor a másik ok (pl.: b2 ) bekövetkezési valószínĦsége csökken.

A háló élekkel történĘ bĘvítése a szakértĘ önálló tevékenységeként, vagy a szakértĘ és a
tudásmérnök interakciójaként valósul meg. Mindkét esetre igaz, hogy a struktúra szerkesztését az
alábbi kérdések irányíthatják [Populaire02 ]:
•

Hogyan viszonyul a kérdéses változó a többi változóhoz oksági viszonyt
feltételezve?
o

Az aktuálisan vizsgált változó mely változók értékeit befolyásolja?

o

Az aktuális változó értékét mely változók befolyásolják?

Megjegyzés (21):

A szakértĘi tudással a 2.1 SzakértĘi tudás c. fejezet foglalkozik

összefoglaló jelleggel.

Tudásforrás-típusok együttes kezelése
A szakértĘi tudás és adattudás vegyítésének gyakran alkalmazott módja szerint a gráf
meghatározása adattanítással történik a keresĘ és pontozó algoritmusok megközelítése szerint.
Az adattanítást megelĘzi egy inicializálási mĦvelet, amelyben a szakértĘi tudás dominál
[Heckerman95 ][Teyssier05 ].
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A csomópont-sorrendes keresĘ és pontozó algoritmussal történĘ adattanítás esetén a
szakértĘk feladata, hogy a megfelelĘ csomópont-sorrend felállításával a tanítási folyamatot
elĘkészítsék. Ilyenkor az X1, X2,…,Xn változókra egy olyan X 1 % X 2 ...% X n
keresnek

a

szakértĘk,

amely

alapján

haladva

minden

egyes

teljes rendezést
Xi-hez

olyan

pa ( X i ) ⊆ {X 1 , X 2 , ..., X i −1 } szülĘhalmaz tartozik, amely biztosítja, hogy egy Xj ne függjön egy Ęt
megelĘzĘ Xi-tĘl. A keresési tér mérete n csomópont esetén n !, amely megegyezik az n elemĦ
ismétlés nélküli per mutáció számával. A tudáskinyerést irányító kérdésfeltétel [Teyssier05 ]: Adott
változóhalmazban mely változó az, amelynek értékét nem befolyásolja a többi?
A csomópont-sorrend nélküli keresĘ és pontozó algor itmusok futtatása elĘtt a szakértĘk
éleket specifikálnak az üres hálóban. Ez az apriori tudás az adattanítás során, az adatokhoz való
illeszkedést vizsgáló minĘsítĘ függvény szintjén lesz figyelembe véve. Azon struktúrákat, amelyek
tartalmazzák a szakértĘi éleket magasabb illeszkedési pontszámmal jutalmazzák, mint azokat,
amelyek nem tartalmaznak szakértĘi éleket [Heckerman95 ]. Itt a szakértĘi tudás kinyerését
elĘsegítĘ kérdések megegyeznek a tisztán szubjektív struktúra-specifikáció kérdéseivel.

18. Ábra:

Tudáskombináció tervezési idĘben.

Több szakértĘ tudásának együttes kezelése
A szakértĘi tudás kombinációja alapvetĘen két stratégia mentén történhet. A viselkedési
módszer szerint a szakértĘk ütköztetik véleményüket szavazás vagy érvelés útján. Ilyenkor
csoportban tevékenykedve, tervezési idĘben dolgozzák ki azt a közös konszenzust, amely
eredményeként a struktúra elĘáll. A matematikai megközelítés a független szakértĘi álláspontokat
(itt DAG-okat) valamilyen aggregációs függvénnyel egyesíti tervezési [Gaines93 ] [Pennock99], futási
[Ng94 ] vagy fordítási [Matzkevich92 ] idĘben. A 18.

Ábra a szakértĘi tudás tervezési idejĦ,

matematikai úton történĘ kombinálását szemlélteti [Pennock99]:

55

TUDÁSMODELLEZ ÉS BAYES HÁLÓKKAL

7.3.

7. A STRUKTURÁLIS MODELLKOMPONENS ITERATÍV FEJ LESZTÉSE

A javasolt algoritmus indoklása, tulajdonságai
Az objektív és szubjektív jellegĦ tudásforrások bevonása a DAG meghatározásának

folyamatába lehetĘség és kényszer is egyben:
•

lehetĘség, hiszen valamely ügyfélnyilvántartó rendszer egyben információban
gazdag környezet is, így a modellezendĘ objektumok mindegyike megfigyelhetĘ a
két tudásforrás-típuson keresztül;

•

kényszer, mert a szubjektív tudásforrások ugyanazon modellezendĘ objektumról
redundáns leírásokat adhatnak a humán interpretáció különbözĘsége miatt, igaz ez
különösen a tacit tudás kinyerése esetén [Feigenbaum84];

•

kényszer, ugyanis kizárólag az objektív tudásforrásokra épített meghatározás
esetén szuper-exponenciális jellegĦ keresési teret kell kezelni – az n csomópontú
DAG-ok által kifeszített keresési tér mérete a 19. Ábrán követhetĘ 40 csomópontig –
[Robinson76 ].

19. Ábra:

Körmentes, irányított gráfok keresési terének mérete.

A javasolt algoritmus tulajdonságai:
•

inkrementális: a modellképzést iterációs lépésekre bontja, az aktuálisan befejezett
iteráció értékelése a kinyert tudás relevancia-vizsgálatával történik (lásd késĘbb),
amely értékelés egy újabb modellezési iterációt indíthat;

•

több tudásforrás-típust és a szakértĘi tudástípuson belül több tudásforrást kezel: a
tudáskinyerést az eltérĘ nemĦ tudásforrások jellegéhez igazodva végzi;

•

a strukturális modellkomponens létrehozása szakértĘi tudás szerint történik: az
algoritmus figyelembe veszi a szakértĘi egyedek korábban mutatott kompetenciaszintjeit;

•

a tudásimplementáció a kinyert tudás relevancia-vizsgálatával történik: a szakértĘi
tudásból generált struktúra minĘségének alakulása az adatokhoz való illeszkedés
mérésével valósul meg;

•

a keresĘ és pontozó algoritmusoknál bemutatott, egyszerĦen implementálható
minĘsítĘ függvények közül (AIC, BIC, BDE stb.) az AIC-re épít, ugyanis az A IC
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esetében az adatokhoz való illeszkedést mérĘ komponens és a háló komplexitását
reprezentáló

komponens

élesen

elkülönül,

így

arányuk

finomhangolható

[Akaike74 ][Friedman91 ]; empirikus vizsgálatokkal igazolták, hogy az AIC már kisebb
tanítóadatokon is jó minĘségĦ kimenetet produkál [Allen00 ];
•

több szakértĘ vagy több szakértĘi csoport tudásának együttes kezelése futási
idĘben történik: esettanulmányokkal bizonyított, hogy akár a kvalitatív, akár a
kvantitatív hálókomponensek meghatározásában az eltérĘ tudásforrások tervezési
idĘben történĘ együttes kezelése problémákat okoz a függetlenségi viszonyok
korrekt reprezentációjában [Richardson03][Williamson01];

A kinyert szakértĘi tudás relevanciájának vizsgálata és az egyes szakértĘkhöz rendelhetĘ
kompetencia-szintek az elĘzĘ szakasz módszertani leírásának hierarchiájában a Bayes Háló
Fejlesztésének (U2.4) részfolyamatában jutnak szerephez (a Feltárt Tudás Relevancia-vizsgálata
(U2.5) elnevezésĦ folyamatban).
Megjegyzés (22):

A gyakorlatban a szakértĘi tudás kinyerésének folyamatában szĦk

keresztmetszetet jelent a szakértĘk rendelkezésre állásának idĘtartama, amelyet
azonban a disszertáció keretein belül elhanyagolunk.

7.4.

A struktúrát m inĘsítĘ függvény
A javasolt függvény az 5. Bayes hálók adattanítása c. fejezetben is mertetett A IC

függvényen alapul [Akaike74 ]:

n

ri

pi

log L(G, D) = ¦ ¦ ¦ N ijk log
i=1 j =1 k =1

N ijk
N ik

n

− f( N ) ¦ ( ri − 1) p i .
i=1

Ahogy láttuk, az elsĘ tag a G DAG és a tanítóadatok entrópiáját fejezi ki, a második tag
pedig a háló komplexitását vizsgálja. E második tag a tanítóadatok mennyiségével súlyozható ( N
a tanító adatvektorok száma), amelyet az f(N ) függvény reprezentál. Az MDL és BIC esetén
f( N ) = log( N ) 2 , AIC esetében f( N ) = 1 .
Empirikus vizsgálatok azt mutatják, hogy AIC függvény az f( N ) = 2...6 értékek mellett jó
minĘségĦ struktúrára vezet [Friedman91 ]. Erre az eredményre alapozva az új minĘs ítĘ függvényt
úgy alakítjuk ki, hogy az testreszabható legyen a szakértĘi kompetencia-szintek figyelembe
vételére. Ehhez az f(N ) helyett bevezetjük az ew(.) -vel jelölt szakértĘi súlytényezĘt (expert
weight).
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alatt

súlytényezĘ

a

szakértĘk

illetve

szakértĘi

csoportok

kompetencia-szint szerinti osztályozását értjük.
Az osztályozást az ew(.) reprezentálja, amely egy {1, 2, ...s}  {2, 3, 4 , 5 } -be képezĘ
függvény. Ebben az s számú szakértĘt a ȟk jelöli, k ∈ {1, ...s} , s ∈ ത.Az osztályozásnál a szakmai
tapasztalatot és az esetleges korábbi tudásmodell-fejlesztési tevékenységben való részvételt
vesszük figyelembe. Kiindulásként, szubjektív módon, négy szakértĘi kategór iát különböztetünk
meg:
•

kis szakmai tapasztalat mellett nem volt korábbi tudásmodellezĘ tevékenység,
ew(.) =2;

•

nagy szakmai tapasztalat mellett nem volt korábbi tudás modellezĘ tevékenység,
ew(.) =3;

•

kis szakmai tapasztalat mellett volt korábban tudás modellezĘ tevékenység,
ew(.) =4;

•

nagy szakmai tapasztalat mellett volt korábbi tudás modellezĘ tevékenység,
ew(.) =5.

Az új minĘs ítĘ függvényben a szakértĘk kompetencia-szintjeit a függvény inicializálásakor
vesszük figyelembe. A függvény inicializálása a szakértĘk sorrendezését és e sorrendezéshez az
ew(.) értékek meghatározását jelenti. A minĘs ítĘ függvény a következĘ alakban írható:

n

ri

pi

logLAICEW L(G, k, D) = ¦ ¦ ¦ N ijk log
i=1 j =1 k =1

Vegyük észre, hogy a logLAICEW

N ijk
N ij

n

− ew( k ) ¦ ( ri − 1) pi , k ∈ {1, ...s} .
i =1

függvényben megjelenĘ nagyobb

ew(.) érték a

hálókomplexitás növekedését jobban bünteti. Tehát a várhatóan nagyobb tapasztalattal rendelkezĘ
szakértĘk esetében a minĘs ítĘ függvény komplexitást mérĘ tagját - az ew(.) -n keresztül - nagyobb
súllyal vesszük figyelembe, mint a kisebb tapasztalattal rendelkezĘ szakértĘk esetében. Kisebb
szakmai tapasztalat esetén így az

logLAICEW

függvény toleránsabb a hálókomplexitás

növekedésével szemben, ezért a modellfejlesztés iteratív lépéseiben a kisebb tudású szakértĘk
szerephez jutása megoldott.
Megjegyzés (23):

A fenti kategóriák tovább bonthatók a szakmai gyakorlat idĘtartamát

és a korábbi tudásmodellezés-produktumok minĘségét tekintve.
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A javasolt algoritmus felépítése, adatstruktúrái
A tárgyalt futási idejĦ algoritmus mĦködésének elvét az alábbi ábra szemlélteti:

20. Ábra:

Tudáskombináció futási idĘben.

Az ábrán látható, hogy az s számú szakértĘ párhuzamosan fejleszti a strukturális
modellkomponenseket. A Bayes hálós tudás modellek az egyes DAG-ok paramétertanításait
követĘen állnak elĘ. Ezen az s számú valószínĦségi modellen párhuzamosan futtathatók a
következtetések. Valamely lekérdezés eredménye tehát több valószínĦségi részmodellbĘl áll elĘ,
amelyek összegzésénél figyelembe vesszük a modellstruktúrák minĘségét. Erre modellenként
egy-egy normalizált súlytényezĘt vezetünk be. Ezek a {w1 , w2 ,... w s }∈ ℜ s valós számok úgy, hogy
w1 + w 2 + .. + w s = 1 . A következĘ folyamatábrán a struktúragenerálás algoritmusa látható:
Bemenet:

V={X1, X2, …Xn}: n számú diszkrét vagy diszkretizált valószínĦségi változó, amelyek
lehetséges értékeinek száma rendre r1, r2, …rn;
G1,0 , G2,0 ,...G s,0 : s példányban az n csomópontú üres DAG;
D: tanítóadatok;
ȟ ={ ȟ1 , ȟ 2 ... ȟs }: s számú szakértĘ vagy szakértĘi csoport tudása;

Kim enet:

{G1, G2 ,...G s } ∈ Γ s : s számú DAG, maguk a kvalitatív modellkomponensek;
{w1 , w2 ,... w s }∈ ℜ s :

s

számú

normalizált

súlytényezĘ,

amely

az

egyes

modellkomponens relevanciáit reprezentálja.
Temporális: I 1 , I 2 ,... I s : n × n méretĦ inkrementum mátrixok, az iterációkban kezdeményezett
elemi modellinkrementumok tárolására s példányban;
N 1 , N 2 ,... Ns :

n× n

méretĦ

szomszédsági

mátr ixok,

a

lezárt

iterációk

eredményeként rögzített kvalitatív modellkomponensek tárolására s példányban;
Log L ={ Log L1 , Log L 2 ,...Log L s }: a lezárt iterációkhoz tartozó gráf adatokhoz való
illeszkedésének mértéke s példányban; a továbbiakban az egyes logL(.) -ek alatt a
logLAICEW függvényeket értjük.
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A javasolt algoritmus fĘbb lépései

A továbbiakban a 21. Ábrán bemutatott algoritmus fĘbb lépéseit részletezzük.

21. Ábra:

Javasolt algoritmus a struktúragenerálásra.

1. Illeszkedést mérĘ függvények inicializálása:
Bemenet:

ȟ ={ ȟ1 , ȟ 2 ... ȟs }: s számú szakértĘ vagy szakértĘi csoport;

Kim enet:

ew(.) : a szakértĘi kompetencia-szinteket reprezentáló függvény (súlytényezĘk).

Tehát az

ȟ1 , ȟ 2 ... ȟs

szakértĘi tudásokhoz

s számú

logAICEW L(G, k , D)

függvényt

inicializálunk. A súlytényezĘk konfigurálásának szempontjait 7.4. A struktúrát m inĘsítĘ függvény
c. alfejezet részletesen ismerteti.
2. SzakértĘi tudás (iteratív) im plementációja: A ȟ1 , ȟ 2 ... ȟs szakértĘk párhuzamosan fejlesztik
a G1, G2 ,... Gs gráfot.
Bemenet:

N (.) : n × n méretĦ szomszédsági mátrix, a lezárt iterációk eredményeként rögzített
kvalitatív modellkomponensek tárolására s példányban;
ȟ ={ ȟ1 , ȟ 2 ... ȟs }: s számú szakértĘ vagy szakértĘi csoport tudása;

Kim enet:

I (.) : n × n méretĦ inkrementum mátrix, az iterációban kezdeményezett elemi
modellinkrementumok tárolására s példányban.
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Egy DAG példány fejlesztése több iterációban történik. Az elsĘ iteráció kiindulása a G(.),0 él
nélküli DAG, amely a csupa nullát tartalmazó N (.) mátrixszal írható le. Jelölési konvenciónk szerint
az i-edik iteráció kiindulási struktúrája az i-1-edik iteráció eredménye, vagyis G(.),i−1 .
Egy modellfejlesztési iteráció elemi modellinkrementumok sorozatából áll. Mivel a
modellfejlesztésben a csomópontok száma kötött, így a szóba jöhetĘ elemi modellinkrementum
csak élinkrementum illetve éldekrementum lehet. Az iteráció elemi modellinkrementumait az I (.)
iterációs mátixban tároljuk. Az iterációs mátrix hasonló a szomszédsági mátrixhoz azzal a
különbséggel, hogy tárolhat -1-es értéket is az éldekrementum reprezentációjára.
Minden iteráció az aktuálisan megadott modellinkrementum relevancia-vizsgálatával zárul.
Valamely iteráció lezárását az alábbi események, illetve a belĘlük alkotott eseménykombinációk
kezdeményezhetik:
•

szubjektív tudásmérnöki döntés, amely például a szakértĘk viselkedésének
vizsgálatára alapozott;

•

egy iterációra szabott idĘ letelik;

•

elĘre definiált, adott számú elemi modellinkrementum létrehozása (adott számú
módosított élpár, esetleg egy k-ad fokú csomópont létrehozása stb.).

3. Relevancia-vizsgálat: A G1,(.) , G 2,(.) ,... Gs,(.) gráfok relevancia-vizsgálata párhuzamosan zajlik.
Bemenet:

N (.) : n × n méretĦ szomszédsági mátrix, a lezárt iterációk eredményeként rögzített
kvalitatív modellkomponensek tárolására s példányban;
I (.) :

n× n

méretĦ

inkrementum

mátrix,

a

lezárandó

iteráció

elemi

modellinkrementumainak tárolására s példányban;
D: tanítóadatok;
Log L(.) : a lezárt iterációkhoz tartozó gráf adatokhoz való illeszkedésének mértéke s
példányban;
Kim enet:

Igen/Nem (ítélet az inkrementum mátrix relevanciájáról);
Log L(.) ,új : a lezárandó iterációhoz tartozó gráf adatokhoz való illeszkedésének
mértéke s példányban.

Az aktuálisan lezárásra kerülĘ modellfejlesztési iteráció modellinkrementumai akkor
kerülnek véglegesítésre, ha az új gráf adatokhoz való illeszkedése jobb, mint a már rögzített
iterációk eredményeiként létrejött gráf illeszkedése. Ennek feltétele DAG példányonként:
Log L(.) ,új > Log L(.) ,
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ahol - feltételezve az i-edi iterációt - G(.), i az N (.) + I (.) formában elĘálló szomszédsági
mátrixszal írható le, valamint Log L(.) ,új = log L(G(.), i , s, D) .

4. KövetkezĘ iteráció elĘkészítése: A G1,(.) , G 2,(.) ,... Gs,(.) gráfok aktualizációja párhuzamosan
zajlik.
Bemenet:

N (.) : n × n méretĦ szomszédsági mátrix, a lezárt iterációk eredményeként rögzített
kvalitatív modellkomponensek tárolására s példányban;
I (.) :

n× n

méretĦ

inkrementum

mátrix,

a

lezárandó

iteráció

elemi

modellinkrementumainak tárolására s példányban;
Log L(.) ,új : a lezárt iterációkhoz tartozó gráf adatokhoz való illeszkedésének mértéke
s példányban;
Kim enet:

N (.) : n × n méretĦ szomszédsági mátrix, az aktuálisan lezárt iteráció eredményeként
rögzített kvalitatív modellkomponens tárolására s példányban;
Log L(.) : a lezárt iterációkhoz tartozó gráf adatokhoz való illeszkedésének mértéke s
példányban.
A következĘ iteráció inicializálásához az alábbi mĦveleteket kell végrehajtani:
N (.) = N (.) + I (.) ;
Log L(.) = Log L(.) ,új .

5. Modellstruktúrák véglegesítése: A G1,(.) , G 2,(.) ,... Gs,(.) gráfok véglegesítése a példányonként
utoljára végrehajtott iterációk eredményeibĘl dolgozik.
Bemenet:

N 1 , N 2 ,... Ns :

n× n

méretĦ

szomszédsági

mátrixok,

az

utolsó

iterációk

eredményeként rögzített kvalitatív modellkomponensek tárolására s példányban;
D: tanítóadatok;
Kim enet:

{G1, G2 ,...G s } ∈ Γ s : s számú DAG, maguk a kvalitatív modellkomponensek;
{w1 , w2 ,... w s }∈ ℜ s : s számú súlytényezĘ, amely az egyes modellkomponensek
relevanciáit reprezentálja.

A kimeneti G1, G2 ,... Gs DAG-okat az N1 , N2 ,... N s szomszédsági mátrixok reprezentálják.
A w(.) súlytényezĘk számításához a

G(.) struktúrák D-hez való illeszkedéseinek egységes

vizsgálata szükséges. Ez lényegében azt jelenti, hogy meg kell határozni azon AIC értékeket,
amelyek nor malizálását követĘn adódnak a w1 , w2 ,... w s súlyok.
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Értékelés, összegzés
A fejezet - három szakaszban - a Bayes háló strukturális modellkomponensének

fejlesztésével foglalkozik több szakértĘ tudásának felhasználhatóságát feltételezve. Az elsĘ rész a
különbözĘ tudásforrás-típusok együttes kezelésének szükségességét indokolja, a második rész a
tudásforrás-típusok összevezetésének módszereit elemzi. A har madik rész új algoritmust javasol
több szakértĘ tudásának kódolására.
A fejezet a Módszertani részben ismertetett folyamatok közül az alábbiak mĦködését
részletezi:
•

U2.5 Feltárt Tudás Relevancia-vizsgálata;

•

U2.6 SzakértĘi Mélyinterjúk;

•

U2.7 ValószínĦségi Változók Generálása;

•

U2.4 A Bayes Háló Fejlesztése.
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8. A strukturális modellkomponens élek hozzáadásával történĘ
fejlesztésének támogatása.

III. Tézis: Új, a releváns modellinkrementumok grafikus megjelenítésén alapuló
algoritmust dolgoztam ki a Bayes hálóval reprezentált valószínĦségi tudás modell strukturális
komponensének élhozzáadással történĘ fejlesztésére [1].

8.1.

Bevezetés
A Bayes háló fejlesztése két ütemben történik: elĘször az irányított kör mentes gráf, majd

ezután a struktúrára illeszkedĘ valószínĦségi paraméterek kerülnek meghatározásra [Murphy00 ]. A
tudásmodell létrehozása - információban gazdag környezet esetén - adattudásra és szakértĘi
tudásra épül. E két tudásforrás-típus eltérĘ hatékonysággal képes a modellösszetevĘk
létrehozásának folyamatát kiszolgálni.
A struktúra-fejlesztésben indokolt a hangsúlyosabb szakértĘi részvétel, hiszen tisztán az
adattudásból történĘ optimális tanítás NP- nehéz problémára vezetne [Robinson76 ]. A szakértĘi
tudás szerinti struktúra-fejlesztést támogatja a humán tudásforrások azon jellemzĘje is, amely
szerint a szakértĘk a numer ikus értékek specifikálása során tapasztalt bizonytalansággal szemben
a kvalitatív információ megadásában határozottságot mutatnak [Druzdzel95 ].
E fejezet a Bayes háló létrehozási folyamatának elsĘ fázisára, tehát a struktúra-fejlesztésre
koncentrál. A továbbiakban a modellfejlesztés fogalmát a szakértĘi tudás alapján történĘ DAGszerkesztéssel azonosítjuk.
DAG tulajdonság megjelenítése
A módszertani szakaszban is mertetett leírás szerint a szakértĘi tudás kinyerése és
kódolása a tudás mérnök felügyeletével, szakértĘi interakciók útján zajlik ( U2.6 SzakértĘi
Mélyinterjúk). A gráf szerkesztése történhet közvetett módon a tudás mérnök segédletével, illetve
közvetlenül a szakértĘk által. Mindkét esetben célszerĦ egy grafikusan megjelenített nézeten
dolgozni,

mintsem közvetlenül

a

matematikai

reprezentáción

(szomszédsági

mátrixon,

szomszédsági listákon stb.).
A Bayes háló komponenseinek megjelenítésére és szerkesztésére számos szoftver eszköz
alkalmazható [Korb03]. Általános tudásmodellezési feladatok megoldására a termékek többsége
alkalmas, hiszen azok a hálógenerálás és a következtetés mĦveleteit is egyaránt támogatják. A
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beszerzés és alkalmazás elĘtt mérlegelt jellemzĘk közül legfontosabb az implementált
algoritmusok köre (amelyek a kiértékelés futási idejét döntĘen befolyásolják), a futási környezet, a
ráfejleszthetĘség.
A fejlett ergonómikus felülettel rendelkezĘ eszközök (MSBNx, BayesiaLab, Netica, GeNIe,
Hungin) a háló kezelését változatos módon oldják meg. Valamilyen grafikus felhasználói interakció
hatására mindegyikük képes a legfontosabb gráfmĦveletek végrehajtására, így csomópont
hozzáadására és törlésére, él hozzáadására és törlésére. Emellett kényelmi szolgáltatásként
egyéb funkciókat is megvalósítanak (pl. a háló egésze illetve valamely csomópont mozgatása a
munkalapon stb.). Ezek közül az él hozzáadása a legkényesebb mĦveletek, ugyanis a háló
inkrementális fejlesztése során ez kerül leggyakrabban végrehajtásra, ráadásul e funkció során
kell biztosítani a DAG tulajdonság fenntartását.
A Netica közelíti meg legegyszerĦbben az élhozzáadás mĦvelet problémáját, ugyanis
megengedi az irány ított körök létrehozását. Ilyen esetben a struktúra további szerkesztését nem
gátolja az eszköz, csupán egy rendszerüzenet figyelmeztet a DAG tulajdonság megsértésére. A
GeNIe, a Hungin Expert és az MSBNX ennél szigorúbb módon oldja meg a problémát, hiszen ha
az új él sérti a DAG tulajdonságot, akkor az alkalmazás egy hibaüzenet ad, majd elveti az éppen
kezdeményezett élinkrementum behelyezését.
Az említett - egyébként színvonalas - felhasználói felületekkel felvértezett eszközök
esetében is tapasztalható funkcionális hiányosság, hogy nem jelenítenek meg elĘzetes információt
az aktuálisan kezdeményezett élhozzáadás mĦvelet irányított kör mentességet befolyásoló
hatásáról. A DAG kr itérium ellenĘrzése csak az új jelölt élnek megfelelĘen már kijelölt csomópontpárra történik meg a gráf - valamely algoritmus szerinti részleges vagy teljes - bejárásával
[Russel03 ]. Mivel a kezdeményezett szerkesztési mĦveletre nem láthatók a lehetséges
továbblépési alternatívák, ezért a modellfejlesztési munkafolyamat próbálkozás jelleggel zajlik.
Különösen nagy csomópontszámú modellek esetében okoz ez problémát, mert a szakértĘk és a
tudásmérnök közötti együttmĦködés hatékonysága erĘteljesen csökkenhet az élberajzolási
kísérletek gyakori kudarca miatt. A Függelék I az említett szoftverek mĦködését mutatja az
élinkrementummal történĘ modellfejlesztés folyamatában.
8.2.

Kiindulási algoritm us
A 3.4 Feltételes függetlenség c. fejezetben bemutattuk, hogy a gráfok reprezentációs

eszközkészletébĘl a szomszédsági mátrix (ritka gráfok esetén annak is a sparse alakja) a
leghatékonyabb a tárkapacitás hatékony kihasználásának szempontjából. A továbbiakban
bemutatásra kerülĘ algoritmusok elemzésekor azt feltételezzük, hogy a struktúra matematikai
leírása a szomszédsági mátrixon alapul.
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Kiindulásként tekintsük át részleteiben az új él beillesztésének folyamatát a bevezetĘben
említett Bayes háló-szerkesztĘ szoftverek esetében. Az algoritmus fĘbb lépései a 22. Ábra bal
oldalán követhetĘ.

22. Ábra:

ÉlbĘv ítés a hagyományos és az új megközelítés szerint.

A folyamat kiindulásaként a felhasználó az új él szülĘcsomópontját kijelöli a GUI felületen
menübĘl vagy grafikus interakcióval (1). Ennek hatására a Bayes hálószerkesztĘ eszköz a kijelölt
csomópontot grafikusan kiemeli a GUI-n (2). Majd ezt követĘen a felhasználó az új él
gyermekcsomópontját is kijelöli a GUI-n menübĘl vagy grafikus interakcióval (3). Az eszköz a jelölt
gyermekcsomópontot is grafikusan kiemeli a GUI-n (4). Ekkor a folyamat a kulcsmomentumához
ér, amikor is az eszköz valamilyen módon, például a gráf bejárásával, ellenĘrzi az új struktúra
irányított kör mentességét (5) [Russel03 ]. Irányított kör mentesség esetén a jelölt él bejegyzésre
kerül a szomszédsági mátrixba (6), majd a folyamat az eredményül kapott gráf megjelenítésével
zárul (7).
Ha az algoritmus a struktúra ellenĘrzésekor irányított kört detektál, akkor üzenettel jelzi a
felhasználónak az aktuálisan kezdeményezett él hozzáadásának visszavonását (8). Ilyenkor a GUI
a csomópontok kiemelését megszünteti (9), majd visszatér az új szülĘcsomópont kiemelésének
lépésére (2).

66

TUDÁSMODELLEZ ÉS BAYES HÁLÓKKAL

8. MODELLFEJLESZTÉS ÉLHOZZÁADÁSSAL

A fenti algoritmus különösen a nagy csomópontszámú és nagy élszámú gráfoknál teszi
nehézkessé a gráfszerkesztés folyamatát, hiszen ilyen esetekben a jelölt él nagyobb
valószínĦséggel hozhat létre irányított kört a gráfban.
Megjegyzés (24):

Némely esetben a fenti algoritmus kismértékben módosul úgy, hogy a

szülĘ- és gyermekcsomópontok megadási sorrendje megcserélĘdik. Ez a változás az
algoritmus mĦködésének fĘbb momentumait nem befolyásolja.

8.3.

A javasolt algoritmus felépítése, adatstruktúrái
A következĘkben ismertetésre kerülĘ algoritmus a problémás (2)-(3)-(4)-(5)-(8)-(9)

lépésekbĘl álló ciklust kiküszöböli a modellfejlesztés folyamatából. Az új megoldás stratégiája
szerint az élbĘvítéskor a szülĘcsomóponthoz már nem is delegálhatók olyan csomópontok
gyermekként, amelyek a DAG tulajdonságot sértenék. Az algoritmus folyamata a 22. Ábra jobb
oldalán látható.
Az (1)-(2) kiinduló lépések az elĘzĘekben bemutatott módon zajlanak. Újdonságot a
következĘ lépés hoz, hiszen itt a GUI grafikus kiemeléssel jelzi azon csomópontokat, amelyek a
DAG tulajdonság fenntartása mellett releváns gyermekcsomópontként szóba jöhetnek (3). A
felhasználó ezek közül választva bĘvítheti a háló éleit (4). A folyamat befejezése lényegében
megegyezik a kiindulási algoritmusnál is mertetett lépésekkel: a szomszédsági mátrix új éllel
történĘ aktualizálása (5) után a kiemelések megszüntetése (6) következik, végül az eredményül
kapott gráf megjelenítése zárja a struktúra-szerkesztés jelen fázisát (7).
ElérhetĘségi mátrix
A javasolt algoritmus (3) lépésének támogatására bevezetjük az elérhetĘségi mátrix
fogalmát. Az elérhetĘségi mátrix tartalmazza az egyes csomópontokhoz azon csomópontok
azonosítóit, amelyeket gyer mekként delegálva megsértenénk a DAG tulajdonságot. Tehát az
elérhetĘségi mátrix egyfajta csomópontonkénti „tiltólistának” tekinthetĘ arra vonatkozólag, hogy
mely csomópont nem delegálható gyermekként a DAG tulajdonság biztosítása érdekében.
Megjegyzés (25):

A „tiltólista” akkor lesz teljes, ha az elérhetĘségi mátrix által a

csomópontonként

megadott

Ęsöket

és

az

egyes

csomópontok gyermekeit

unióképzéssel egyesítjük.

DEFINÍCIÓ: Egy irányított kör mentes gráf elérhetĘségi mátrixa alatt egy nx2-es mártrixot
értünk. Az elérhetĘségi mátrix sorai és a DAG csomópontjai között egy-egyes megfeleltetés van.
Az elsĘ oszlop soraiban egy-egy csomópont azonos ító található. Az Xi csomópont sorának
második oszlopában azon csomópontok listája tárolódik, amelyekbĘl Xi irány ított úton elérhetĘ. Így
a mátrix második oszlopában lévĘ listák elemszáma nullától (n-1)-ig terjed.

67

TUDÁSMODELLEZ ÉS BAYES HÁLÓKKAL

8. MODELLFEJLESZTÉS ÉLHOZZÁADÁSSAL

Az elérhetĘségi mátrixot RG-vel (reachable from) jelöljük. Az i-edik csomópont Ęseit
tartalmazó listájára az RG(i) jelöléssel hivatkozunk. A következĘ ábrán egy példát láthatunk az
elérhetĘségi mátrixra:

23. Ábra:

Példa az elérhetĘségi mátrixra I.

Látható, hogy az X1 csomópont listája üres. Mivel az X1 forrás (tehát pa(X1)=∅), ezért nincs
is olyan csomópont, amelybĘl irány ított úton elérhetĘ lenne. Ezzel szemben X5 listája tartalmazza
az összes többi csomópontot, hiszen minden csomópontból elérhetĘ irányított úton keresztül.
ElérhetĘségi mátrix mérete
Az elérhetĘségi mátrix kezelésének számításigényét (létrehozás, karbantartás) a tárolt
azonosítók száma döntĘen befolyásolja. A mátrix mérete alatt a mátrix második oszlopában
található listabejegyzések számát értjük. A méret jelölése: R . A 24. Ábrán látható eset a
legnagyobb mátrix méretet reprezentálja az n=5 csomópontszámú gráfokra.

24. Ábra:
Az elérhetĘségi mátrix

Példa az elérhetĘségi mátrixra II.
méretének felsĘ korlátjának meghatározásához az (1)-(3)

segédtételekkel elĘször megmutatjuk, hogy a gráfok csomópontjaira értelmezett sorrendezés
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akkor és csakis akkor igaz, ha a gráf irányított kör mentes. A (4) segédtétellel a gráfba helyezhetĘ
élek számának maximuma és a sorrendezhetĘség közötti kapcsolatot adjuk meg.
SEGÉDTÉTEL

(1):

Minden

irányított

körmentes

G=(V,E)

gráfra

létezik

olyan

csomópontokra értelmezett sorrendezés, amelyben minden irányított él az alacsonyabb sorszámú
csomópontból a magasabb sorszámú csomópontba mutat. Vagyis létezik olyan α : V  (1, 2 , n )
bijekció, hogy miden (Xi, Xj)∈E párra i < j .
Megjegyzés (26):

A 23. és 24. Ábrán látható gráfoknál már a csomópont-azonosítók

indexeire is igaz a SEGÉDTÉTEL (1).

BIZ ONYÍTÁS: Megadjuk a csomópont-sorrend meghatározásának algoritmusát, amely a
25. Ábrán látható. Az algoritmus a csomópontok iteratív eliminációjára épül. Valamely még nem
törölt forrást megkeresi, azt inkrementális sorszámmal látja el, majd törli a gráfból a hozzá
kapcsolódó élekkel együtt. Az algoritmus futásának feltétele, hogy mindig legyen a hátralévĘ
gráfban forrás. Véges DAG-okra indirekcióval könnyen belátható, hogy mindig tartalmaznak
legalább egy forrást.

25. Ábra:

A csomópont-sorrendezés algoritmusa.

SEGÉDTÉTEL (2): Minden véges, irányított kör mentes gráf tartalmaz legalább egy forrást,
tehát egy olyan csomópontot, amelynek befokszáma nulla.
BIZ ONYÍTÁS: Indirekt módon tegyük fel, hogy a vizsgált G=(V,E) DAG minden
csomópontjának befokszáma legalább egy. Kiválasztva egy tetszĘleges X ∈ V csomópontot
határozzuk meg valamely Y ∈ pa ( X ) szülĘjét. Tekintve, hogy kiinduló feltételünk szerint minden
csomópont befokszáma legalább egy, így legalább egy szülĘje van X-nek. Ezután Y-hoz is
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határozzuk meg valamely szülĘjét, és ezt is mételjük tovább addig, amíg nem találunk olyan W ∈ V
csomópontot, amelyet már érintettünk egyszer. Lesz ilyen csomópont, hiszen a G véges gráf. E
csomópont két érintése közötti csomópontsorrend irány ított utat határoz meg, amely a W -ben
záródik, így irányított kört alkot. Ez pedig ellentmond a kiinduló DAG feltételünknek.
SEGÉDTÉTEL (3) Adott G=(V,E) gráf irányított körmentes, ha létezik α : V  (1, 2 , n )
csomópont sorrend úgy, hogy miden (Xi, Xj)∈E élre α ( X i ) < α ( X j ) .
BIZ ONYÍTÁS: Indirekt módon tekintsük a segédtételnek megfelelĘen sorrendezett G gráfot,
amely tartalmaz egy hipotetikus irány ított kört. Jelölje W ∈ V azt a csomópontot, amelynek
sorszáma legkisebb a feltételezett körben. A sorrendezés konstrukciója szerint azonban nem
vezethet él W-be nála alacsonyabb sorszámú csomópontból, így W nem lehet tagja a hipotetikus
körnek. Tehát a sorrendezés léte biztos ítja az irány ított kör mentességet.
SEGÉDTÉTEL (4): Legyen G=(V, E) egy irányított körmentes gráf. G akkor tartalmazza a
maximális számú élet, ha E tartalmaz minden (Xi, Xj) párt úgy, hogy α ( X i ) < α ( X j ) , i = 1, 2,  n ,
j = 1, 2 , n valamely α csomópont-sorrendet feltételezve.
BIZ ONYÍTÁS: Az elsĘ és a harmadik segédtételekbĘl következik, hogy ilyen gráf
létrehozható. A négyes segédtételben leírt konstrukció eredménye egy teljes irányított gráf. Így G
minden csúcspontja között található él. Ebbe a gráfba csak úgy helyezhetĘ egy új (Xl, Xk) él, ha az
párhuzamosan fut egy már létezĘ (Xk, Xl) éllel, amelyek így kört alkotnak sértve a DAG feltétel.
Ugyanakkor az (Xl, Xk) él a csomópontok α ( X l ) < α ( X k ) sorrendezését indokolná, amely
ellentmond a már meglevĘ α ( X k ) < α ( X l ) sorrendezésnek.

26. Ábra:

Példa az elérhetĘségi mátrixra III.

TÉTEL: Az n csomópontú irány ított kör mentes gráfokhoz generálható elérhetĘségi mátrix
méretének felsĘ korlátját a következĘ összefüggés adja meg:
R max =
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BIZ ONYÍTÁS: A negyedik segédtétel leírása szerint konstruált maximális DAG mérete úgy
számítható, hogy a legnagyobb sorszámú csomópont szüleinek számát (n-1-et) összegezzük az
egyel kisebb sorszámú csomópont szüleinek számával (n-2-vel) stb. Ez egy n tagú összegzést
eredményez:

( n − 1) + ( n − 2) + ... + 1 + 0 . Ez az összeg az

n ( n − 1) / 2

összefüggés szerint

számítható zárt alakban. Könnyen felismerhetĘ, hogy az elérhetĘségi mátrix bal oldalán található
listák elemeinek összege ugyanezzel az n tagú összegzéssel számítható. Minden n csomópontból
álló DAG a teljes n csomópontú teljes DAG éleinek részhalmazából képezhetĘ - a helyes
csúcssorrendet tekintve -, így a tétel valóban megadja a szomszédsági mátrix felsĘ korlátját. A 26.
Ábra e tétel bizonyítását és a negyedik segédtételt szemlélteti.
ElérhetĘségi mátrix generálása
Az elérhetĘségi mátrixot a SEGÉDTÉTEL (1) szerinti csomópont-eliminációs algoritmus
módosított változatával határozzuk meg:

27. Ábra:

ElérhetĘségi mátrix létrehozásának algoritmusa.

A 27. Ábrán látható algoritmus az eliminálandó csomópontot a források közül választja ki.
Az eliminációt megelĘzĘen az alábbi mĦveleteket hajtja végre:
•

meghatározza az eliminált csomópont gyermekeit;

•

az elérhetĘségi mátrixban a gyerekek listáiba bemásolja az aktuálisan eliminált
csomópontot;

•

az elérhetĘségi mátrixban a gyerekek listáiba bemásolja az aktuálisan eliminált
csomópont listáját;
71

TUDÁSMODELLEZ ÉS BAYES HÁLÓKKAL

8. MODELLFEJLESZTÉS ÉLHOZZÁADÁSSAL

Az algoritmus (2)-(3)-(4)-(5) lépéseibĘl álló ciklus futási száma a csomópontok számával
egyezik meg. Az elérhetĘségi mátrix létrehozásának számításigénye a szélességi gráfbejárás
komplexitásával, tehát O(m+n)-el becsülhetĘ.
Új él hozzáadása esetén az elérhetĘségi mátrix karbantartásának lépései:
az új élnek megfelelĘ gyermek listájába be kell másolni az új élnek megfelelĘ

•

szülĘváltozót és annak az elérhetĘségi listáját.
meg kell keresni azon csomópontokat, amelyek elérhetĘségi listáiban szerepel az új

•

élnek megfelelĘ gyer mek;
e csomópontok elérhetĘségi listáiba be kell másolni az új élnek megfelelĘ

•

szülĘváltozót és annak az elérhetĘségi listáját;
Megjegyzés (27):

A csomópontok listáinak egymásba másolása a csomópont-halmazok

közötti unióképzéssel valósítható meg.

Az elérhetĘségi mátrix és az ĘselĘd mátrix kapcsolata
Az elérhetĘségi mátrix szemantikailag megegyezik az ĘselĘd mátrixszal (ancestor matrix)
[Grzegorczyk96 ]. Az ĘselĘd mátrix egy olyan nxn-es mátrix, amelynek i-edik sorának j-edik oszlopa
egyet tartalmaz, ha Xj-bĘl vezet irányított út Xi-be. Az ĘselĘd mátrix generálására vonatkozó
összefüggés:
A G = ( NG + N 2G + .... + N nG−1 ) T ,
ahol NG jelöli a G gráf szomszédsági mátrixát, A G pedig az ĘselĘd mátrixot. Az ĘselĘd mátrix
generálásának komplexitása O(n 3).
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Az 5. Táblázat az elérhetĘségi mátrix, az ĘselĘd mátrix, valamint a sparse alakban tárolt
ĘselĘd mátrix számítási idejét mutatja néhány teszthálóra. A teszthálók részletesebb leírása a
Függelék II fejezetben megtalálható. A táblázat adatai azt mutatják, hogy az ĘselĘd mátrix
számításigénye exponenciálisan nĘ
számításigényének
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függvényében. Látható, hogy a szomszédsági mátrix számítási algoritmusa érzékeny az
eredményül kapott mátrix méretére (ez egyébként igaz a sparse alakban tárolt ĘselĘd mátrixra is).
Megjegyzés (28):

A

tesztelés Matlab

7.0

környezetben,

a

MATLAB

Profiler

alkalmazásával zajlott. Rendszerkörnyezet: AMD Turion 64 processzor, 1 GB RAM,
MS WINDOWS XP op.rendszer, Matlab processz prioritás: Real Time. A táblázat elsĘ
két sorában található egyszerĦ hálók esetén a mért számítási idĘigény a Matlab
Profiler érzékenységét közelíti.

8.4.

Értékelés, összegzés
A szakasz a Bayes háló kvantitatív modellkomponensének szakértĘi tudás alapján történĘ

fejlesztésével foglalkozik. A struktúra-szerkesztés mĦvelete komplex gráfoknál nehézkessé válik,
ugyanis a csúcsok közzé bekerülĘ új éleknek fenn kell tartaniuk az irányított kör mentes
tulajdonságot. E folyamat támogatására javasol új modellfejlesztĘ algor itmust.
A fejezet négy fĘbb részébĘl az elsĘ áttekinti a strukturális modellkomponens
élinkrementummal

történĘ

fejlesztésének

hagyományos

megközelítését,

kiemeli

annak

problémáját. Ennek kiküszöbölésére a következĘ rész egy új algoritmust javasol. A harmadik rész
az algoritmushoz fejlesztett elérhetĘségi mátrix adatstruktúrát mutatja be, amelynek méretére felsĘ
korlátot is ad. Zárásként az új adatstruktúra és a gráfelméletben már ismert ĘselĘd mátrix
teoretikus és alkalmazásoldali összehasonlítása következik. A fejezet a Módszertani rész
folyamatai közül az alábbiakkal foglalkozik:
•

U2.6 SzakértĘi Mélyinterjúk;

•

U2.7 ValószínĦségi változók generálása;

•

U2.4 A Bayes Háló Fejlesztése folyamatait érinti.

73

TUDÁSMODELLEZ ÉS BAYES HÁLÓKKAL

9. A STRUKTURÁLIS MODELLKOMPONENS MINėSÍTÉSE

9. A strukturális modellkomponens minĘsítése a következtetés
számításigényének tekintetében

IV. Tézis: Új algoritmust dolgoztam ki a Bayes hálós tudásmodell strukturális
komponensének éldekrementummal történĘ fejlesztésére [6][11].

9.1.

Bevezetés
A következĘ ábra a modellképzés és a következtetés - korábban már áttekintett -

folyamatainak viszonyát mutatja összefoglaló jelleggel:

28. Ábra:

ValószínĦségi tudás modellezés.

Az ábra bal felén a modell megalkotása (1.-es nyíl), a jobb felén a modell alkalmazása (3.as nyíl) folyamatok látható. A következtetés nem közvetlenül a Bayes hálós modellen, hanem az
abból képzett másodlagos struktúrán kerül futtatásra [Gámez02 ]. A Bayes háló és a másodlagos
struktúra közötti átmenetet a kompiláció mĦvelete valós ítja meg (2.-es nyíl). A PPTC esetében a
másodlagos struktúra az ún. illesztett fa [Huang96 ].
Modellképzés
Az 5. Bayes hálók adattanítása c. fejezetben ismertettük a leggyakrabban alkalmazott
struktúra-minĘs ítĘ

függvényeket.

Részleteztük

az

AIC

függvény

szerepét

a

struktúra

meghatározásban, valamint azt, hogyan teremt kapcsolatot a modellpontosság illetve a számítási
komplexitás között. Az AIC alakja a következĘ [Akaike74 ]:

n

ri

pi

log L(G, D) = ¦ ¦ ¦ N ijk log
i=1 j =1 k =1
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N ijk
N ik

n

− ¦ ( ri − 1) p i
i =1
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Az AIC elsĘ része a G DAG és a tanítóadatok entrópiáját fejezi ki. Ez a tag lényegében a
háló struktúrájának illeszkedését pontozza a tanítóadatokhoz. A pontozás az élek által kialakított csomópont és szülĘk uniójából képzett - változócsaládok installációinak az elfordulásán alapszik.
Az N ijk az i-edik változó j-edik értékének és k-adik szülĘértékének tanítóadatokban tárolt
mennyiségét, N ik pedig az i-edik változó k-adik szülĘértékének tanítóadatokban való számosságát
N ik = ¦ j N ijk , ezért az N ijk N ik

jelöli. Mivel

a j-edik változóérték relatív gyakorisága a

tanítóadatokban.
A második tag a háló komplexitását értékeli. Az AIC alakjában r i jelöli Xi változó lehetséges
értékeinek számát. A p i jelöli a pa(Xi) értékeinek lehetséges

{x i1 , , xiri }

{π i1 , , π ipi }

kombinációinak számát. Tehát a komplexitás mérése a csomópontokhoz rendelt feltételes
valószínĦségeloszlás táblák méretével, így a táblákban tárolt szabad paraméterek számával
történik.
Következtetés
A szakirodalomban publikált következtetĘ algoritmusok az alábbi kategóriákba sorolhatók
[Russel03 ]:
•

Deter minisztikus módszerek:
o

Triviális megközelítés az együttes valószínĦségeloszlás táblázat felépítésével;G

o

Szimbolikus algoritmusok [Ca stillo96 ];

o

Numerikus módszerek:G


Változó-eliminációs algoritmusok [ Dechter98 ];G



Pearl módszer (polytree algoritmus) [Pearl83 ][Pearl98 ][Diez92 ], illetve az erre
visszavezetett

eljárások

-

összevonós

eljárások

[Lauritzen88 ][Jensen90 ],

lehĦtés, variációs

approximátorok, stb.)

vágóhalmaz feltételezéses módszer [Pearl86 ] -;G
•

Nem-deter minisztikus

eljárások (szimulált

[Kjaerulff90 ].
Mind a determinisztikus, mind a nem-deter minisztikus algor itmusok tulajdonsága, hogy
általános gráfokban az optimális végrehajtásuk NP-nehéz [Cooper90 ][Dagum93 ]. Mivel közülük a
PPTC ( Probability Propagation in Trees of Clusters) a legkönnyebben kódolható és a legnagyobb
hatékonyságot mutató algoritmus [Gaag97 ], ezért a disszertáció ezt veszi alapul.
A PPTC fejlĘdése az 1988-as évtĘl indult [Lauritzen88 ], ezt követĘen az algoritmust többen
javították [Jensen90 ]. Az PPTC a Bayes hálót az ún. illesztett fa struktúrába képezi le. E grafikus
modell kvantitatív és kvalitatív módon is specifikált úgy, hogy az eredeti háló tulajdonságait implicit
magában hordozza. A PPTC üzenettovábbításos algoritmusának leírását a Függelék III fejezet
tartalmazza.
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Az átalakítási mĦveletek eredményeként az eredeti modell változói által meghatározott
családok, illetve azok valószínĦségeloszlás függvényei integrálódnak az új struktúra egyes
csomópontjaiba. Ezáltal a változóértékek valószínĦségére vonatkozó becslések (következtetések)
az illesztett fa egyetlen csomópontján elvégzett marginalizációval kiszámíthatóvá válnak.
EbbĘl adódik a PPTC optimalitásának feltétele: azt a másodlagos struktúrát keressük,
amelyben a következtetés a legkevesebb mĦvelettel végrehajtható. A PPTC esetében a
mĦveletszámot az illesztett fa csomópontjai által igyelt marginalizációs mĦveletek számításigénye
befolyásolja.

Így

azt

az

illesztett

fát

tekintjük

globálisan

optimálisnak,

amelyben

a

potenciálfüggvények numerikus paraméterszám-összege minimális.
Modelloptimalitás
A modellképzésben a tudásmérnök feladata a modell felbontásának növelése és a háló
komplexitásának csökkentése. Mindkét követelmény a modell késĘbbi felhasználását segíti: a
nagy felbontású modell pontos végeredményt ad, amelynek hasznossága függ a számításához
szükséges

erĘforrásigény

mértékétĘl.

A

kisebb

komplexitású

modell

alacsonyabb

erĘforrásigénnyel kezelhetĘ.
A 28. Ábrán látható, hogy a hagyományos megközelítés szerint a modellképzés eredménye
a következtetéstĘl független Bayes háló. Így olyan modell alkotható, amely az applikációk között
hordozható. Gyakran azonban a modellképzés pillanatában ismert és kötött a következtetĘ
algoritmus típusa. Ilyenkor nem követelmény a hordozhatóság és az általános használhatóság,
helyette hasznosabb egy olyan tudásmodell megalkotása, amely a rögzített következtetési
algoritmusra optimalizált.
Megjegyzés (29):

Fontos kiemelni, hogy a modell életciklusát globálisan tekintve a háló

létrehozása egyszer futó mĦvelet, a következtetés ezzel szemben gyakran ismételt
futással jellemezhetĘ folyamat. Az AIC alakjából kitĦnik, hogy a modellkomplexitást a
szabad paraméterek számának kézbentartásával csökkenti. Így a Bayes háló
paramétertanításának

illetve

paraméterbecslésének

egyszeri

mĦveletét

teszi

hatékonnyá. A késĘbbiekben látni fogjuk, hogy a következtetés számításigénye nem
feltétlenül arányos a Bayes háló szabad paramétereinek számával. Ezért az AIC
csupán a modellképzés folyamatát képes optimalizálni, a következtetési mĦveletet és
a teljes életciklust nem.

Az

éldekrementummal

történĘ

modellfejlesztés

esetén

kifejezetten

hasznos

a

következtetési algoritmus rögzítése. Az éltörlés jellemzĘen az inkrementális modellfejlesztés utolsó
fázisaiban indokolt, amikor a valóság fogalmaira jellemzĘ összefüggések feltárása teljessé válik.
Ekkorra ugyanis néhány, a kezdeti struktúrába bekerült élrĘl kiderülhet, hogy az újabb élekhez
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képest csak gyenge valószínĦségi kapcsolatot reprezentál. Ha ezzel párhuzamosan a háló
komplexitása az elĘre meghatározott maximumához közelít, akkor az újabb, erĘsebb élek
berajzolásához a gyengének ítélt élek törlése szükséges. Ilyenkor a tudás mérnök feladata azt
eldönteni, hogy mely élek távolíthatók el. A közel azonos fontosságúnak ítélt gyenge élek közül
történĘ választást támogathatja egy olyan mérĘszám, amely élenként méri a másodlagos
struktúrában okozott komplexitás-növekedést. A tudásmérnök így egyben a következtetési
mĦveletet is képes optimalizálni, hiszen a nagyobb számításigényt eredményezĘ gyenge éleket
törölheti a struktúrából. A fejezet hátralévĘ részében megvizsgáljuk, hogy az A IC milyen minĘségĦ
struktúrát eredményez a PPTC következetĘ algoritmus tekintetében.
9.2.

Kiindulási algoritm us
A PPTC transzformáció grafikus átalakítási eljárások és numerikus mĦveletek sorozatából

épül fel. E részfejezetben kizárólag a PPTC másodlagos struktúrájának komplexitását befolyásoló
grafikus mĦveletekre koncentrálunk. A Függelék III fejezet iránymutatást ad az algoritmus
numerikus mĦveleteit megvalósító üzenet-terjesztéses eljárásról [Huang96 ].
A PPTC másodlagos struktúrája az ún. illesztett fa (join tree), amelynek tulajdonságai az
alábbiak szerint foglalhatók össze:
Grafikus tulajdonságok
Az illesztett fa csomópontjait a kiindulási Bayes háló csomópontjainak részhalmazaiból
képzett úgynevezett klaszterek, irányítatlan éleit pedig a szomszédos klaszterek metszetében
található változókkal képzett szeparátorok (separator set - sepset) alkotják. Bármely két klaszter
közötti úton található klaszterekben szerepelnek a kiindulási két klaszter metszetének változói.
Ennek egy más megfogalmazása: ha az illesztett fából törlünk minden olyan klasztert, amely nem
tartalmazza a Bayes háló egy tetszĘleges X∈V csomópontját, akkor az illesztett fának
összefüggĘnek kell maradnia [Becker96 ].
Egy adott Bayes háló és a belĘle képzett illesztett fa között az alábbi viszony igaz: a Bayes
háló egy-egy családjához rendelhetĘ legalább egy, a családot tartalmazó illesztett fa-beli
csomópont [Huang96 ].
Numerikus tulajdonságok
A numerikus specifikáció azt jelenti, hogy az illesztett fa csomópontjaihoz és éleihez ún.
potenciálfüggvényeket rendelünk. A potenciálfüggvény a valószínĦségeloszlás függvény egyfajta
kiterjesztése, amelynek megfelelĘen az értelmezési tartományt kiterjesztjük a [0, ) intervallumra.
A potenciálfüggvény bevezetésével értelmezhetĘ a valószínĦségeloszlás függvények közötti
multiplikáció és marginalizáció. E potenciál szokványos jelölése adott K klaszterre φK és adott S
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szeparátorra φS . A potenciáloknak ki kell elégíteniük a lokális és globális konzisztencia feltételeit,
amelyek az alábbiak szerint definiálhatók.
Lokális konzisztencia: minden szomszédos K klaszter és S szeparátor párra igaz, hogy

φK = φS .
¦
K \S
Globális konzisztencia: a klaszterek és szeparátorok potenciálfüggvényére igaz, hogy
P(V) = ∏φ K
i

∏j φS .

Grafikus mĦvelet
Az illesztett fa létrehozásának fĘbb lépései közül az elsĘ a morális gráf képzése [Cowell99 ].
A morális gráf hasonló topológiájú, mint a Bayes háló, azonban az olyan közvetlenül nem
összekötött csomópontokat, amelyeknek közös gyermekik vannak, páronként irányítatlan éllel
összekapcsoljuk, és az eredeti irányított éleket irány ítatlanokkal helyettes ítjük.
A második lépés a triangularizált gráf meghatározása. A transzformáció folyamán a morális
gráfot úgy alakítjuk, hogy a négy vagy annál nagyobb csomópontszámú köröket megszüntetjük a
nem szomszédos csúcspontok irányítatlan élekkel történĘ összekötésével. Ezt a feltételt kielégítĘ
irányítatlan gráfot triangularizált gráfnak nevezzük.
Az utolsó lépés a triangularizált gráf klikkjeinek azonosítása. Egy klikk a triangularizált gráf
valamely teljes és egyben maximális részgráfját jelenti. A teljes gráf azon részgráfot jelöli ki,
amelynek csúcspontjai között van páronként él. A maximalitás azt jelenti, hogy az aktuálisan
vizsgált teljes részgráfhoz nem található nagyobb, Ęt tartalmazó klikk.
A PPTC fizikai tartalma
A másodlagos struktúra létrehozását az a tény magyarázza, hogy a Bayes hálóban történĘ
közvetlen következtetés rendkívül komplex és igen erĘforrás-igényes mĦveletsort eredményezne,
amelyet ráadásul minden egyes lekérdezési szituációra (a változók lekérdezési, hipotetikus és
rejtett változóhalmazbeli besorolására) meg kellene is mételni. A PPTC algoritmus szerinti
számítással az eredeti grafikus modellt (tehát a Bayes hálót) viszonylag nagy számítási kapacitás
befektetésével illesztett fára transzformáljuk. Ez a másodlagos struktúra a Bayes hálós modellt
tökéletesen reprezentálja, tehát az együttes valósznĦségeloszlás függvény reprezentációját
tekintve a kettĘ ekvivalens egy mással. Lényeges különbség közöttük, hogy az illesztett fa
fejlesztése nehézkes, mivel struktúrája az ember i gondolkodás módtól távol áll. ElĘnye viszont az,
hogy a csomópontjaira végrehajtott marginalizációval a következtetés kis számításigénnyel, realtime jelleggel végrehajtható.
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Bayes modell struktúrájában

valószínĦségeloszlás

függvény

kódolt függetlenségi relációk

faktorizálható.

E

dekomponált

miatt az

struktúrában

együttes
hihetĘségi

univerzumok szerepelnek, amelyek klikkeket formálnak a moralizáció és a triangularizáció köztes
mĦveleteinek elvégzésével. Tehát a hihetĘségi univerzumok az illesztett fa egy-egy klaszterében
szerepelnek. A numerikus konzisztenciát megvalós ító üzenetterjesztéses mĦvelet után az eredeti
családok feltételes valószínĦségeloszlás táblázatai akkumulálódnak az illesztett fa egyes
csomópontjainak potenciálfüggvényeibe. Ezért a másodlagos struktúra a kiindulási Bayes hálós
modell tulajdonságait implicit módon reprezentálja.
A másodlagos struktúra azért értékelhetĘ ki alacsony számítási költséggel (idĘ, kapacitás),
mert csak lokális csomóponton végzünk mĦveleteket. A lokális mĦveletek végrehajtásával történĘ
következtetéshez szükséges, hogy a kiindulási Bayes háló kvalitatív és kvantitatív tartalmát
helyesen tükrözze az illesztett fa egy-egy csomópontja. A kvalitatív tartalmat a moralizáció és a
triangularizáció örökölteti. A moralizáció biztosítja azt, hogy a Bayes hálóban közvetlen függĘségi
kapcsolatban lévĘ változók (családok) ténylegesen egy klaszterbe kerüljenek az illesztett fában. A
triangularizáció teszi lehetĘvé az üzenetterjesztési algoritmusban alkalmazott elemi projekciós és
abszorpciós mĦveletek végrehajthatóságát (amelyek eredményeként az illesztett fa lokálisan
konzisztens lesz).
Megjegyzés (30):

Fontos megjegyezni, hogy habár az illesztett fa a kiindulási Bayes

háló kvalitatív és kvantitatív jellemzĘit tökéletesen magában foglalja, az illesztett fa
alapján az eredeti Bayes háló nem kapható vissza egyértelmĦen (sem globális, sem
lokális struktúrában). Ez a moralizáció és a triangularizáció mĦveletének irreverzibilis
voltával bizonyítható, hiszen egyrészt az élek az irányítottságukat elvesztik, másrészt
olyan járulékos élek kerülnek a struktúrába, amelyeket az eredeti élektĘl nem
különböztethetünk meg. Emiatt az eredeti feltételes függetlenségi struktúra nem
reprodukálható egyértelmĦen.

Grafikus mĦveletek jellemzĘi
A kompiláció grafikus transzformációi közül a moralizáció a gráf csúcspontjainak számát
tekintve lineáris komplexitású mĦvelet [Huang96 ]. A Bayes háló DAG-jához a morális gráf
egyértemĦen adódik.
A trianguláris gráf ezzel szemben nem egyértelmĦ, mivel ugyanazon DAG-hoz általában
több trianguláris is tartozhat. A klikkméreteken keresztül a másodlagos struktúra számításigényét a
triangularizáció határozza meg. Ennek megfelelĘen az optimalitás feltétele szerint azt a
triangularizációt kell meghatározni, amely minimalizálja a másodlagos struktúra teljes állapotterét,
vagyis a

¦C∈C ∏ X ∈C ri

összefüggést [Becker96 ]. Ebben C az illesztett fa klikkjeinek halmazát

i

jelöli, amely halmazból egy klikket a C ad meg, r i pedig az Xi változó lehetséges
79

TUDÁSMODELLEZ ÉS BAYES HÁLÓKKAL

9. A STRUKTURÁLIS MODELLKOMPONENS MINėSÍTÉSE

{x i1, ,xiri } értékeinek számát fejezi ki. Az optimális triangularizáció keresése NP-nehéz probléma
[Wen91 ].
Megjegyzés (31):

A PPTC NP-nehéz tulajdonságát éppen az optimális trianguláris

keresé se okozza.

Triangularizációs módszerek
DEFINÍCIÓK [Kjaerulff90 ]: Egy irányítatlan gráf triangularizált, ha minden négy vagy annál
több csúcspontot tartalmazó köre tartalmaz húrt, vagyis két nem szomszédos csúcspontot
összekötĘ élet. Ha adott egy irányítatlan G(V, E) gráf (amelyet a Bayes hálós modell
moralizációjával nyerünk), és annak egy G’ szupergráfja triangularizált, akkor a T=G’/G gráfot
triangularizációs részgráfnak nevezzük. A T=E’/E éleket triangularizációs éleknek (fill-in edges)
nevezzük. Ekkor G’ csúcshalmaza értelemszerĦen megegyezik V-vel, élhalmaza pedig E’ =E∪ T vel jelölhetĘ. Egy t∈ T él redundáns, ha T\{t} is triangularizálja G-t. A T lokálisan minimális
(minimal), ha nincs olyan valódi részhalmaza, amely triangularizálná G-t. A T tringularizációs
részgráf globálisan minimális (minimum), ha bár mely T’ triangularizációra |T| ≤ |T’|.
Léteznek algoritmusok, amelyek a struktúrára vonatkozó megkötésekkel - a csomópontok
számát tekintve - lineárisan számíthatók. Ilyen megkötés lehet a négyes, illetve ötös klikkméret,
amelyre viszont a szuperexponenciális jelleg bizonyítható [Bodlaender96 ]. Mivel általánosan a DAGokra ilyen megkötés nem tehetĘ, ezért ezen algoritmusok jelentĘsége szempontunkból marginális.
Egyes eljárások megkísérlik megkerülni a triangularizácós mĦveletet úgy, hogy csomópontösszevonós transzformációk sorozatával klasztergráfot hoznak létre. Az egyszeresen összekötött
klasztergráf illesztett fa is egyben [Draper95 ]. E megközelítés - további kutatásokkal - a
dinamikusan változó Bayes hálók inkrementális kompilációjára teremthet lehetĘséget.
A triangularizáció végrehajtása elĘtt célszerĦ a Bayes hálót egy olyan elĘfeldolgozási
mĦveletnek alávetni, amellyel a triangularizciós problématér mérete redukálható [Bodlaender01 ]. Az
elĘfeldolgozás gráfmanipulációs technikákkal egyszerĦsíti a DAG morális struktúráját. Ilyen
mĦvelet például az egy fokszámmal jellemezhetĘ csomópontok eliminációja.
Az approximációs eljárások a Bayes háló gyenge függĘségi éleit hagyják figyelmen kívül a
másodlagos struktúra kialakítása közben [Kjaerulff94 ]. Alapgondolatuk hasonló az általunk javasolt
megközelítéshez. Lényegi különbség, hogy esetünkben már a modellezés során kijelölhetĘk a
gyenge és nagy számításigénnyel jellemezhetĘ élek, amelyek törölhetĘk, és helyettük új, lényeges
valószínĦségi kapcsolatot reprezentáló élek kerülhetnek a modellbe.
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A triangularizáció egzakt végrehajtására több stratégia is mert:
•

klikk-szeparátorok illetve 3-irányú klikk-szeparátorok keresése [Shoikhet97 ][Berry99 ];

•

sztochasztikus eljárások - szimulált lehĦtés, genetikus algoritmusok - [Kjaerulff90 ];

•

csomópont-eliminációs sémák keresése - jellemzĘen a LEX-M, LEX- P, MCS, bucket
eliminácó - [Berry02 ][Gámez02 ][Kjaerulff90 ].

Csomópont-eliminációs algoritmusok
A gyakorlatban legszélesebb körben alkalmazott stratégia a csomópont elimináció. Egy G
gráf X∈V csomópontját eliminálhatónak nevezzük, ha Adj(X) szomszédai klikket alkotnak. A G gráf
csomópontjainak egy # sorrendezése tökéletes eliminációs sémát (perfect elimination scheme)
határoz meg, ha minden Xi∈V, i=1,..n csomópontra igaz, hogy eliminálható a G[{Xi,…Xn}] indukált
gráfban. Ez lényegében azt jelenti, hogy minden Xi eliminálható csomópont és a hozzá kapcsolódó
élek tör lését követĘen találunk egy Xi+1 eliminálható csomópontot.
Tekintsük a G#=(V, E) sorrendezett gráfot. Ekkor i=1,…,n esetén {Gi=(Vi, Ei)} jelöli azon
gráfsorozatot, amelynek tagjai a # -1(1),…, # -1(n-1) ∈V csomópontok G-bĘl való (sorrendes)
eliminációjával elĘállnak. Ekkor a gráf-sorozat elemeinek csomópont- és élhalmazai a következĘ
formában adhatók meg:
Vi = {V ∈ V |# (V ) > i} ;
Ei = {{V ,W } ∈ Ei −1 | V ,W ∈ Vi}  {{V ,W } ∈ Vi−1 | V ,W ∈ mAdj(U ,G ) ahol # (U) = i};
E0 = E .
Ebben mAdj( X i ,G ) jelöli a monoton szomszédos csomóponthalmazt, amely az Xi–hez a #
sorrendezésben

a

hátrább

levĘ

{

szomszédokat

jelöli,

vagyis

}

mAdj( X i , G ) = Adj( X i , G) ∩ X j ∈ V | # ( X i ) < # ( X j ) . A triangularizáció és az eliminációs séma
között a következĘ tétel teremt kapcsolatot:
TÉTEL: [Fulkerson65 ][Rose76 ]: egy gráf akkor és csakis akkor triangularizált, ha létezik
tökéletes eliminációs sémát adó sorrendezése.
Egy gráf triangularizáltságának eldöntéséhez tehát elég találnunk egy tökéletes eliminációs
sémát. Ez azt jelenti, hogy a keresés a gráfban szereplĘ változók sorredjeinek (per mutációinak)
terében zajlik. A keresést nagyban egyszerĦsíti a következĘ tétel:
TÉTEL [Fulkerson65 ]: Legyen G triangularizált. Bármely eliminálható csúcspont indíthatja a
tökéletes eliminációs sémát.
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Ha adott egy G# sorrendezett irányítatlan gráf, akkor a G egy # szerinti triangularizációja
legegyszerĦbben úgy kapható meg, hogy a gráf csúcsait sorrendben eliminálhatóvá tesszünk,
vagyis minden szomszédos csúcsát irányítatlan éllel összekötjük. Ha az adott # eliminációs
sorrend nem tökéletes, akkor az algoritmus a már kiindulásként triangularizált gráfot is kiegészíti
triangularizációs élekkel.
A PPTC következtetési algoritmus esetében nem adott és nem rögzített a csúcsok
eliminációs sorrendje. Ekkor éppen egy olyan csúcs-eliminációs sorrend meghatározása a
kívánatos, amely minimális triangularizációt eredményez. A globálisan optimális triangularizáció
eléréséhez a csomópontok permutációs sorrendjének terében kellene kimer ítĘ keresést
végrehajtani, amely NP- nehéz probléma [ Wen91 ].
Heurisztikus megoldások
A heurisztikus módszerek a változószámot tekintve polinomiális számításigénnyel
határoznak meg közel optimális triangularizációt. A mĦködésük kulcsmomentuma egy c(X) pontozó
(score) függvény számítása, amely a még nem eliminált X∈V csomópontok közül választja ki a
következĘ eliminálandót. A c(.) függvények a heurisztikák fizikai realizációi. A pontozó függvények
egy lépésben tekintenek elĘre. Ez az oka annak, hogy a globálisan optimalitás kritériumot csak
közelítik valamely lokális optimum meghatározásával. A triangularizáció algor itmusa a következĘ
ábrán követhetĘ, ahol a heurisztika a ciklus elsĘ lépésében jut érvényre:

29. Ábra:
A

leghatékonyabb

következĘk [Gámez02 ]:
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MinFill [Kjaerulff90 ]: Minden lépésben azt az X∈V csúcsot választjuk, amelynek
eliminációjával a legkevesebb triangularizációs élet adunk a gráfhoz;

•

MinSize [Kjaerulff90 ]: Minden lépésben azt az X∈V csúcsot választjuk, amelynek
eliminációjával a legkevesebb változó kerül egy klikkbe;

•

MinWeight [Kjaerulff90 ]: Minden lépésben azt az X∈V csúcsot választjuk, amelynek
eliminációjával a legkisebb állapotterĦ klikket hozzuk létre. Valamely klikk állapottere a
benne szereplĘ változók állapotainak szorzata. Egy változó állapotait az értékeinek száma
határozza meg;

•

CanoMoral [Cano94 ]: Minden lépésben azt az X∈V csúcsot választjuk, amelynek
eliminációjával minimalizáljuk az s(Ci)/s(X) hányadost, ahol s(.) függvény adja a Ci (az X
eliminációjával generált klikk) illetve X lehetséges állapotterének a méretét. Ci jelöli az iedik (aktuális) lépésben eliminált X által generált klikket. Így a klikkek állapotterének
minimalizálása mellett a nagy állapotterĦ változókat is elhagyjuk a gráfból.
Az utóbbi kettĘ heurisztika nem csupán a háló struktúráját, hanem a változóértékek számát

is tekintetbe veszi. Gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy azonos számításigény mellett a
CanoMoral eredményezi a jobb minĘségĦ triangularizációt, ezért a továbbiakban azt vesszük
alapul [ Cano94 ].
9.3.

A javasolt algoritmus
A DAG-fejlesztés módosított algoritmusa a 30. Ábrán követhetĘ. A bemenetre a

valószínĦségi változókból képzett csomópontok halmaza és a csupa nulla elemekbĘl álló
szomszédsági mátr ix kerül (1). Itt érdemes kihangsúlyozni, hogy a csomópontok változókból
képzĘdtek. A törlendĘ élek értékelését az illesztett fa állapottereinek mérete befolyásolja, amelyet
viszont a változóértékek számossága határoz meg. Az élinkrementummal való fejlesztésnél ezt a
szempontot nem vettük figyelembe.
A (2)-(3)-(4) ciklus a korábbi fejezetekben tekintett megoldást követi addig, amíg a háló
komplexitása el nem éri az elĘre definiált felsĘ határát. Ilyen komplexitást mérĘ mennyiség lehet a
csomópontok fokszáma, befokszáma, esetleg a hálóban található élek száma, a háló
élszám/csomópontszám aránya. Ebben a szakaszban tehát inkrementális jelleggel újabb és újabb
élek jelennek meg a gráfban, párhuzamosan a valóság fogalmi köreire jellemzĘ viszonyok
feltárásával.
A ciklus futása megszakad, ha a valóság minden mozzanata leképezésre került, vagy ha a
háló-komplexitás a felsĘ határát eléri. Az elĘbbi esetben a struktúrafejlesztés befejezĘdik, majd a
kimeneten megkapjuk a modell irányított kör mentes gráfját (10). Az utóbb esetben a modell
további fejlesztéséhez - tehát az újabb élek behelyezéséhez - a régiek közül törölni kell (4). A
törlésre jelölt éleket kiválasztjuk (6). Kiválasztási szempont lehet az él által reprezentált
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valószínĦségi kapcsolat vélt gyengesége. Ezzel párhuzamosan az új élek megadhatók a DAG-ban
(5).

30. Ábra:

Az éltörlés algoritmusa.

Ezt követi a minĘsítĘ függvény futtatása, amely a következtetés komplexitását tekintve
értékeli a kijelölt gyenge éleket (7). Azon gyenge élek lesznek törölve a hálózatból, amelyek
ténylegesen csökkentik a triangularizácó eredményének komplexitását (8). Lényeges, hogy a
minĘsítĘ függvény futtatását megelĘzze az új élek specifikációja, hiszen az új élek módosítanák a
triangularizációs heurisztika keresési útját, emiatt a következtetés másodlagos struktúrája - és
annak komplexitása is - is megváltozna. Ha sikerült a hálókomplexitást csökkenteni, akkor az új
élek véglegesítésre kerülnek (9), majd elĘáll a keresett DAG (10).
A 30. Ábrán látható algoritmus alkalmas a DAG finomhangolásának támogatására is.
Ilyenkor nem kerül specifikálásra új él, csak a gyenge élek kijelölése és értékelése történik meg.
Így a számításigényt aránytalanul megnövelĘ gyenge élek törlésével a DAG a következtetésre
optimalizálható.
Éldekrementumok minĘsítése
Ha D1, D2, … Dk-val jelölt k darab törlésre kijelölt élet feltételezünk, akkor k+1
triangularizációt kell végrehajtani a G(V, E), G(V,E\D1), G(V,E\D2,),… G(V,E\Dk) gráfok morálisára. A
triangularizáció során nyilvántartjuk a generált klikkek méretét. E mennyiségek felhasználásával a
törlendĘ élek következtetési komplexitásban játszott szerepe összevethetĘ.
84

TUDÁSMODELLEZ ÉS BAYES HÁLÓKKAL

9. A STRUKTURÁLIS MODELLKOMPONENS MINėSÍTÉSE

Fontos megjegyezni, hogy valamely él törlésével jelentĘsen változik a másodlagos
struktúra is, ezért a végrehajtott k+1 darab triangularizáció eredménye nem újrafelhasználható.
Tehát a törlést célszerĦ több fázisban végrehajtani, mert így csökkenthetĘ a felesleges
triangularizációs mĦveletek száma. Hatékony megközelítés lehet a törlendĘ éleket párban
vizsgálni. Két gyengének minĘs ített él esetén három triangularizációt kell végrehajtanunk,
amelybĘl egy a következĘ fázisban, tehát egy új törlendĘ élpár összehasonlításakor is
felhasználható.
Valamely törlésre kijelölt él hatását a PPTC komplexitásra az AIC minĘsítĘ függvény
második tagja nem képes értékelni. Helyette a választott triangularizációs heurisztika szerint
létrejövĘ klikkek állapotterének méretét kell vizsgálni, amely már a PPTC számításigényét
helyesen tükrözi. Az AIC minĘs ítés és a triangularizációs értékelés vizsgálatára tekintsük a 31.
Ábrán látható egyszerĦ eseteket:

31. Ábra:

Éldekrementum minĘsítése.

Az analízis tárgyát képezĘ GPQRS és GXYZW gráfok strukturálisan megegyeznek. A különbség
a gráfok két-két csomópontja által reprezentált változók értékkészleteinek számosságában van:
GPQRS -ben R változó négyértékĦ, a neki megfelelĘ Z a GXYZW -ben viszont kétértékĦ. Hasonlóan,
GPQRS -ben S kétértékĦ, a neki megfelelĘ W a GXYZW –ben négyértékĦ. A 6. Táblázat az AIC
komplexitást értékelĘ tagja és a triangularizációs minĘs ítés (továbbiakban CANO) pontszámait
tartalmazza. A CANO esetén a 29. Ábrán bemutatott algoritmus került futtatásra, amelyben a
hatékonyság növelése érdekében c(X)=s(Ci)/s(X) választással éltünk [Cano94 ]. A számítás lépéseit
a Függelék IV fejezet részletezi.

Struktúra

AIC

CANO

Epqrs={( PR),( QP),(QR),(QS),( RS)}

59

80

Epqrs={( PR),( QP),(QR),(QS),( RS)}

35

80

Epqrs={( PR),( QP),(QR),(QS),( RS)}

51

71

Exyzw={( XZ),( YX),( YZ),( YW ),( ZW)}

41

56

Exyzw={( XZ),( YX),( YZ),( YW ),( ZW)}

33

56

Exyzw={( XZ),( YX),( YZ),( YW ),( ZW)}

29

40

7£EO£]DW
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Feltételezzük, hogy kiindulásként mind a GPQRS mind GXYZW 5-5 élet tartalmaz, a törlésre
kijelölt élek pedig rendre: (QR) és (QS), illetve (YZ) és (YW). A feladat mindkét gráfnál eldönteni,
hogy mely kijelölt él okoz nagyobb komplexitásbeli csökkenést. A táblázat eredményei szerint a
GPQRS esetén az AIC és a CANO eltérĘen értékeli a törlendĘ éleket, míg a GXYZW esetén viszont
mindkét minĘs ítés ugyanazt az élet javasolja törlésre.
Fontos megemlíteni, hogy - tekintve a GPQRS gráfot - az AIC közel 70%-os komplexitáscsökkenést érzékel a (QR) él törlése esetén. Azonban a következtetés során a CANO pontszámai
szerint nem fogunk mĦveletszám-csökkenést érzékelni. Tehát az él törlésével hiába rontjuk a
modell felbontását, a modell kiértékelését nem tesszük egyszerĦbbé.
Az algoritmus futási tesztje
Az alábbi táblázat a fejezetben javasolt módszer futási eredményeit foglalja össze. A
teszthálókat részletesen ismerteti a Függelék II fejezet.

Morális gráf élszáma Triang. élek száma Ind. klikkek állapotterének mérete
G=(V, E)

∆t
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G
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A

tesztelés

Matlab

7.0

környezetben,

a

MATLAB

Profiler

alkalmazásával zajlott. Rendszerkörnyezet: AMD Turion 64 processzor, 1 GB RAM,
MS WINDOWS XP op.rendszer, Matlab processz prioritás: Real Time.

A 7. Táblázat tesztgráfonként 500 darab, véletlenül választott éldekrementumra elvégzett
minĘsítés eredményeit foglalja össze. A táblázat egy-egy sora így 501 darab triangularizáció
jellemzĘit összesíti: egy futás a kiindulási teszthálóra, míg 500 triangular izáció a véletlenül
választott él törlését követĘen történt. A táblázat a morális gráf élszámát, a triangularizációs élek
számát és az indukált klikkek állapotterének nagyságát hármas tagolásban mutatja. A középsĘ
oszlopok a kiindulási gráfra vonatkoznak, az elsĘ és a har madik oszlopok az egy él törlésével elért
minimumokat és maximumokat tartalmazza. Ez a morális gráf élszámában jól látszik: A Bayes háló
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valamely élének törlése nem növeli a morális gráf élszámát, ezért a morális gráf adatai a középsĘ
oszlopban és a jobb oldali oszlopban megegyeznek.
A trianguláris élek számának alakulása és az indukált klikkek méretére vonatkozó adatok
világosan mutatják, hogy a Bayes háló élszámának csökkentése a következtetés komplexitását
csökkentheti és növelheti is. A 724 csomópontot és 1125 élet tartalmazó Link tesztháló
klikkméreteiben megfigyelhetĘ, hogy egy jól választott él a generált klikkek állapotterének méretét
akár két nagyságrenddel is csökkenhet, míg egy rosszul választott él törlése viszont egy
nagyságrenddel növeli a következtetés komplexitást.
Az utolsó oszlop a CanoMoral heurisztika futási idĘigényét mutatja. Az értékek egy-egy
triangularizációra vonatkoznak, amelyet az 501 futás átlagából képeztünk. Látható, hogy a
leghosszabb idĘt - közel egy másodpercet - az1040 csomópontot és 1397 élet tartalmazó Munin
Bayes háló triangularizációja igényli. Ez az idĘigény a tudásmérnök tevékenységét nem
akadályozza.
9.4.

Értékelés, összegzés
A fejezet a Bayes hálóval reprezentált tudásmodell fejlesztési és felhasználási

folyamataiban vizsgált optimalitási kritériumok között teremt kapcsolatot. Az éldekrementummal
történĘ modellfejlesztés célja, hogy a gyenge valószínĦségi kapcsolatot reprezentáló élek
eltávolításával a strukturális modellkomponenst egyszerĦsítse. Egy egyszerĦbb hálóstruktúra
kiértékelése kisebb számításigénnyel megoldható, emellett lehetĘséget teremt további élek
behelyezésére is. A fejezet az éltörlés mĦveletének támogatására új algoritmust javasol.
A fejezet három fĘbb szakaszából az elsĘ a modellgenerálás és a modellkiértékelés
folyamatok optimalitásbeli különbségét vizsgálja meg. A második rész az alkalmazott PPTC
következtetés fĘbb lépéseit mutatja be. Kiemelten foglalkozik a komplexitást befolyásoló grafikus
mĦveletekkel,

köztük

a

triangular izációval.

Befejezésként

algoritmust

javasol

az

éldekrementummal történĘ hálófejlesztésre. A szakasz végén tesztesetekkel, futási eredmények
bemutatásával szemlélteti az éldekrementummal történĘ hálófejlesztés algoritmusát.
A fejezet a Módszertani részben bevezetett U2.4 Bayes Háló Fejlesztése és az U3.3
Tudásbázis Lekérdezések Indítása folyamatokkal foglalkozik.
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10. Az eredmények hasznosulása
Az alábbi fejezet röviden áttekinti a BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék azon szakmai
tevékenységeit, amelyekben a disszertáció produktuma közvetlenül szerepet kapott.
10.1.

Oktatás
A disszertáció módszertani eredményei a BME Villamos mérnöki és Informatika Kar alábbi

tárgyaiban kerül hasznosításra:

ValósidejĦ rendszerek és hálózatok (VIFO4364)
JellemzĘk:

Informatika Szak, 8. Szemeszter FĘszakirány, 5 Kredit, heti 4 elĘadás, a témakör a
tárgy 50%-át teszi ki.

Témakör:

A tárgy a Bayes hálókkal történĘ valószínĦségi modellezés következtetési és
hálótanítási algoritmusainak soft-realtime megvalósíthatóságára fókuszál.

URL:

https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIFO4364/

Integrált energetikai rendszerek tervezése és irányítása (VIIIM 409)
JellemzĘk:

Informatika Szak, 8. Szemeszter FĘszakirány, 5 Kredit, heti 4 elĘadás, a témakör a
tárgy 50%-át teszi ki.

Témakör:

A tárgy a komplex energetikai- és informatikai rendszerek tudásalapú, valószínĦségi
modellezésének módszertanát ismerteti.

URL:

https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIIIM409/

Vállalat és termelésirányítási laboratórium (VIFO5305)
JellemzĘk:

Informatika Szak, FĘszakirány, 3 Kredit, heti 2 LABOR, a témakör a labortárgy 33%át teszi ki.

Témakör:

A labortárgy keretében objektív és szubjektív valószínĦségi értékbecslések alapján
Bayes hálók implementálására és a hálók vizsgálatára kerül sor a Hugin Lite 6.3 és
a Genie 2.0 szoftvereszközök alkalmazásával.

URL:

https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIFO5305/
Az elmúlt években a disszertáció témaköréhez kapcsolódóan 4 önállólabor téma került

meghirdetésre, amelyekbĘl egy diplomaterv is született.
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Kutatás

Nagy adatbázisok valószínĦségi struktúrájának feltárása és humán interfész kiépítése
IKTA4-042 [11][12][13][14][15]
Az általunk javasolt megközelítés szerint a Bayes hálós modell építése és a modell
felhasználása (vagyis a következtetés) nem vizsgálható és végezhetĘ önmagában. Ehelyett egy
iteratív modellépítési folyamatot követ, amelynek bizonyos fázisaiban a majdani következtetési
folyamat számításigénye elĘrevetítésre kerül, így lehetĘség nyílik arra, hogy a modell
bonyolultsága és a modell gyakorlati használhatósága között optimális egyensúly jöjjön létre.
IdĘszak:

2002-2003

Támogató:

OMFB nevében a KPI

Partner:

DSS Consulting Kft.

10.3.

Alkalm azott fejlesztések

Ügyfél-adatbázisok tudásalapú modellezése a fogyasztói visszaélések detektálásának
támogatására
IdĘszak:

2006-2007

Partner:

E.ON Hungária ZRt.

Lakossági ügyfélkör ellenĘrzési címlistáinak generálása [2][5][16][18]
IdĘszak:

2003-2006

Partner:

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRA MSZOLGÁLTATÓ RT.

Áramszámlázási adatbázisok hihetĘség-vizsgálata [8][17]
IdĘszak:

2003-2004

Partner:

BUDA PESTI ELEKTROMOSMĥV EK RT.

Ipari partnereink felkészült szakembereinek köszönetet mondunk támogatásukért.
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Im plementáció Matlab környezetben
A standard szoftver eszközök elsĘdleges célja, hogy ergonómikus grafikus felületeikkel a

Bayes háló kvantitatív és kvalitatív modellkomponenseinek konzisztens kezelését és generálását
segítsék, valamint a kiértékeléssel kapcsolatos feladatokat támogassák. Néhány standard szoftver
mĦködését a disszertáció Függelék I fejezete bemutatja. Ezek az eszközök a struktúrafejlesztés
folyamatát egyszerĦ szerkesztési mĦveletekkel támogatják, így gyakorlatilag a szomszédsági
mátrix közvetlen szerkesztését küszöbölik ki a modellezési folyamatból. Ilyen mĦveletek az új él
vagy új csomópont behelyezése, illetve valamely létezĘ él vagy csomópont törlése.
A disszertáció harmadik tézise az élberajzolás mĦveletének magasabb szintĦ támogatását
célozza meg. Az algoritmus a mĦveletet úgy teszi hatékonyabbá, hogy az irányított körmentesség
kritériumának tekintetében releváns fejlesztési alternatívákat már a szerkesztés pillanatában
megjeleníti. A standard eszközök a modell generálásának és kiértékelésének folyamatait élesen
elválasztják egymástól, így a folyamatok optimalitási feltételeit nem képesek együttesen kezelni. A
negyedik

tézis

algoritmusa

az

éldekrementummal

történĘ

modellfejlesztés

kapcsán

a

modellgenerálás és a következtetés folyamatait kapcsolatba hozza egymással, amelynek
eredményeként a generált modell a kiértékelés számításigényének tekintetében hatékonyabbá
válik.
A

tárgyalt

modellfejlesztési

algoritmusok

implementálásra

kerültek

Matlab

R14

környezetben [6]. A forráskód (kommentekkel, függvénykönyvárakkal) közelítĘleg 4000 sorból áll.
A fejlesztés célja az algoritmusok mĦködésének tesztelése, finomhangolása és demonstrációja
volt, hiszen a standard szoftverek nem nyitottak ilyen mélységben a ráfejleszthetĘségre. A tesztek
alapján megállapítható, hogy az algoritmusok futási idĘigénye még komplex hálók esetében is
legfeljebb 1 másodperc. Ezáltal az algoritmus egy grafikus felület mögött mĦködve nem gátolja a
modellszerkesztés folyamatát. Az alkalmazhatóságot tovább erĘs íti az a tény, hogy az
implementáció

során

nem

került

alkalmazásra

a

MATLAB

beépített

és

optimalizált

halmaz mĦveleteket megvalósító függvénykönyvtára, hanem helyettük naív módon megirt rutinok
futnak. Tehát a halmazmĦveletek implementációjának jav ításával a futási idĘigény tovább
csökkenthetĘ.
A vizualizáció a széles körben alkalmazott document/view architektúrának megfelelĘen
valósul meg, így a valószínĦségi modellezés számítási funkcióit szolgáló adatok (csomópontok
adatai, struktúra adatok) és a megjelenítést támogató adatstruktúrák (elnevezések, színjelölések,
pixelszintĦ információk, lokalitás) élesen elkülönülnek. Az elkészült grafikus felület alkalmas a
szomszédsági mátrix (kvalitatív modellkomponens) és a CPT-k (kvantitatív modellkomponens)
konzisztens kezelésére, valamint alkalmas a szerkesztett Bayes háló mentésére és betöltésére
.xbn formátumban. A 32. Ábrán látható screenshot-ok a gráfbĘvítés folyamatát mutatják.

90

TUDÁSMODELLEZ ÉS BAYES HÁLÓKKAL

32. Ábra:

10. AZ EREDMÉNYEK HASZNOSULÁSA

Modellfejlesztés a Matlab-os implementációval.

A vizsgált csomópont a 20-as. A menübĘl történĘ kijelölést követĘen a GUI feketével
kiemeli az aktuális csomópontot, és a hozzá kapcsolódó éleket szaggatottan jeleníti meg. A hozzá
delegálható releváns, tehát a DAG tulajdonságot nem sértĘ gyer mekcsomópontok, az alsó
legördülĘ menübĘl választhatók ki. Ebben a menüben például a 10-es csomópont már nem is
szerepel, hiszen a (20,10) él a (10,08) - (08,19) - (19,20) irányított utat zárná, tehát sértené az
irányított kör mentességet. A delegálható csomópontok között megtalálható például a 21-es
csomópont, amely a kiválasztását követĘen zöld színnel kerül kiemelésre, valamint a hozzá
kapcsolódó delegált él szaggatott zöld jelölést kap. Az OK gomb megnyomásával az élnek
megfelelĘen a szomszédsági mátrix aktualizálásra kerül.
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11. Összefoglalás
A disszertáció az ügyfélnyilvántartó rendszerek - általánosan az információban gazdag
környezetek – Bayes hálóval történĘ tudásalapú, valószínĦségi modellezésének témakörében
fogalmaz meg új modellfejlesztĘ algoritmusokat. A javasolt megoldások kiemelt célja a
tudásmérnöki tevékenység támogatása. Az elsĘ – módszertani – tézis a tudásmodellezés
folyamatainak rögz ítésével a további tudományos eredmények tárgyalását készíti elĘ. A többi tézis
a modellkomplexitást meghatározó strukturális modellkomponens fejlesztésével foglalkozik.
Az elsĘ tézis a Bayes hálós tudás modellezés folyamatainak rendszerezésével egy átfogó
módszertant ír le. A megfogalmazott eljárás azon elemei, amelyek nem kötĘdnek a Bayes hálós
valószínĦségi modellreprezentációhoz – vagyis nem érintik az irányított kör mentes gráfok és
feltételes valószínĦségeloszlás táblák létrehozásának és kezelésének kérdéskörét –, azok
általánosan felhasználhatók más modellreprezentációs eszközök (így például a neurális hálók,
fuzzy logika) alkalmazása esetén is. A modellezés részfolyamatainak összefüggéseit megadó Use
Case leírás esetén összetettebb az általános alkalmazhatóság kérdésköre. A részfolyamatok
hierarchiájának kialakítása elsĘsorban a különbözĘ tudástípusok egységes ábrázolását célozza
meg. Tehát a jelenlegi kialakítás célja az adattudás és a szakértĘi tudás együttes kezelése
(feltárni, kinyerni és kódolni). Más modellreprezentációs eszköz esetén nem feltétlenül kell
felkészülni minkét tudástípusra. Ilyenkor a nem kezelt tudástípushoz kötĘdĘ részfolyamatok
elhagyásával a modellezési eljárás általánosan alkalmazható. Például neurális hálókkal tipikusan
adattudást kódolunk, így ilyen esetben a „ Modellgenerátor szakasz”-ból a „SzakértĘi Mélyinterjúk”
és a „Feltárt Tudás Relevancia-vizsgálata” részfolyamatok törölhetĘk. A modellállapot és
modellinkrementum fogalomköre egyértelmĦen a Bayes háló strukturális modellkomponenséhez
kötĘdnek. Ezek általános ításához az adott alternatív reprezentációs eszközt kell megvizsgálni és
annak elemeit azonosítani.
A második tézis a Bayes háló strukturális modellkomponensének fejlesztésével foglalkozik
több szakértĘ tudásának és az adattudásnak az együttes felhasználhatóságát feltételezve. A
jelenlegi kialakításban a modellfejlesztés folyamata iteratív módon történik. Ha a szakértĘi tudásból
kinyert modellinkrementum nem releváns az adattudás tekintetében, akkor az algoritmus egy
visszalépésre ad lehetĘséget a

modellállapotok között. Ennek megfelelĘen, ha az új

modellinkrementum nem eredményez javulást a struktúrát minĘs ítĘ függvényt vizsgálva, akkor az
egy iterációval korábbi modellállapot kerül végleges ítésre. Továbbfejlesztési alternatívát a
visszalépési lehetĘségek bĘv ítésének vizsgálata jelenthet. A modellgenerálás javasolt folyamata
hatékonyabbá tehetĘ úgy, hogy a vizsgált modellinkrementumokat a minĘsítĘ függvény értékeinek
alakulásával együtt nyilvántartjuk. Ha a modellfejlesztés a modellinkrementum relevanciavizsgálatának negatív kimenete miatt folyamatosan zsákutcába jut, akkor e nyilvántartás
felhasználásával egy még korábbi modellállapot reprodukálható, amelybĘl a modellfejlesztés
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újraindítható. Ezáltal csökkenthetĘ annak az esélye, hogy a modellgenerálás egy kevésbé hasznos
lokális optimum pontba ragadjon.
A harmadik és negyedik tézis a szakértĘi tudás kódolását támogatja a strukturális
modellkomponens

fejlesztésének

folyamatában.

Mind

az

élinkrementummal,

mind

az

éldekrementummal történĘ gráffejlesztés esetén leggyakrabban csomóponthalmazokra (listákra)
értelmezett halmaz mĦveleteket hajtunk végre. További fejlesztést igényel az algoritmus által
alkalmazott – listák között értelmezett – halmazmĦveletek hatékony megvalós ítása. Ezt indokolják
a futási eredmények is, hiszen például a nagyméretĦ elérhetĘségi mátrixal leírható struktúrák
esetében

megnövekszik

a

végrehajtandó

halmazunió

és

halmazdifferenciál

mĦveletek

mennyisége, ezért a futási idĘigény kiugróan magas lesz.
A negyedik tézis a Bayes hálóval reprezentált tudás modell fejlesztési és felhasználási
folyamataiban vizsgált optimalitási kritér iumok között teremt kapcsolatot az éldekrementummal
történĘ modellfejlesztés során. Az algoritmus célja, hogy a gyenge valószínĦségi kapcsolatot
reprezentáló élek eltávolításával a strukturális modellkomponens komplexitását csökkentse a
következtetési mĦvelet tekintetében. További fejlesztésekkel az adattudás is bevonható a jelölt
éldekrementumok specifikációjába, megkönny ítve a tudás mérnök tevékenységét. Továbblépést
jelenthet az egymásután végrehajtott triangular izációk során követett csomópont-szekvenciák
részleges

újrahasznosítása,

hiszen

így

az

éldekrementumok

minĘs ítési

folyamatának

számításigénye csökkenthetĘ.
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FÜGGELÉK I

13. Függelék I: Megoldások grafikus élhozzáadásra
Az alábbi screenshot-ok az élinkrementummal történĘ hálófejlesztés kulcs momentumát
mutatják be egy - a szakirodalomban gyakran hivatkozott [Boerlage92 ] - teszthálóra. A háló 23
csomópontból és 36 élbĘl áll. A modell nem túl komplex, de megfelelĘ számú csomópontot és élet
tartalmaz ahhoz, hogy szemrevételezéssel a DAG tulajdonság ellenĘrzése már ne legyen triviális.
Ezért alkalmazásával valamely

él gráfba történĘ illesztését valós

körülmények között

szimulálhatjuk.
A következĘ ábrákon a (20,10) él behelyezésekor bekövetkezĘ szoftver-interakciók
követhetĘk. A (20,10) él a (10,08) - (08,19) - (19,20) irányított utat zárná, tehát kört okozna a
kiindulási DAG-ban. Három alapesetet különböztetünk meg:
1. irányított kör létrehozása nem lehetséges, mert az élbehelyezés kísérlete
egyszerĦen elvetésre kerül, e tényrĘl nincs szoftveres interakció;

33. Ábra:

Modellfejlesztés a Hugin Lite 6.1 és a Genie 2.0 szoftverekkel.

2. irányított kör létrehozása nem lehetséges, mert az élbehelyezés kísérlete
egyszerĦen elvetésre kerül, e tényrĘl szoftveres interakció üzenĘablak feldobásával;

34. Ábra:
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3. irányított kör létrehozása lehetséges, mert az élbehelyezés kísérlete nem kerül
elvetésre, az irányított kör tényét a szoftver egy logbejegyzése rögzíti.

35. Ábra:

Modellfejlesztés a Netica 3.19 1.4.2 szoftverrel.
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14. Függelék II: Teszthálók
A Bayes hálós tesztmodellek .xdsl formátumának forrása:
GeNIe & SMILE - Network Repository (http://genie.sis.pitt.edu/netw orks.html)
Win95pts
Leírás:

Window s 95 alatti nyomtatóhiba modellezése.

Csomópontok száma: 76
Élek száma: 112
Átlagos befokszám: 1.4737
Maximális befokszám: 7
Maximális kifokszám: 10
Átlagos változóértékszám: 2
Maximális változóértékszám: 2

Huang
Leírás:

C. Huang gyakran hivatkozott oktatói anyagában szereplĘ példaháló [Huang96 ].

Csomópontok száma: 8
Élek száma: 9
Átlagos befokszám: 1.25
Maximális befokszám: 2
Maximális kifokszám: 2
Átlagos változóértékszám: 2
Maximális változóértékszám: 2

Boerlage
Leírás:

Szomszédok közötti viszonyt reprezentáló valószínĦségi háló.

Csomópontok száma: 23
Élek száma: 36
Átlagos befokszám: 1.5652
Maximális befokszám: 4
Maximális kifokszám: 5
Átlagos változóértékszám: 2
Maximális változóértékszám: 2
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Link
Leírás:

Két gén közötti kapcsolat modellezése, a modell célja a gének közötti távolság
meghatározása.

Csomópontok száma: 724
Élek száma: 1125
Átlagos befokszám: 1.5539
Maximális befokszám: 3
Maximális kifokszám: 14
Átlagos változóértékszám: 2,5318
Maximális változóértékszám:4

Munin
Leírás:

Iz mok és idegek EMG vizsgálatát támogató szakértĘi rendszer.

Csomópontok száma: 1041
Élek száma: 1397
Átlagos befokszám: 1.342
Maximális befokszám: 3
Maximális kifokszám: 69
Átlagos változóértékszám:5,4284
Maximális változóértékszám:21

Pathfinder
Leírás:

SzakértĘi rendszer a nyirokedények patológiai vizsgálatának támogatására.

Csomópontok száma: 109
Élek száma: 195
Átlagos befokszám: 1.789
Maximális befokszám: 5
Maximális kifokszám: 106
Átlagos változóértékszám:4,1101
Maximális változóértékszám:63
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Diabetes
Leírás:

Az inzulin adagolásának leírására készült elĘzetes valószínĦségi modell.

Csomópontok száma: 413
Élek száma: 603
Átlagos befokszám: 1.4576
Maximális befokszám: 2
Maximális kifokszám: 24
Átlagos változóértékszám:11,3366
Maximális változóértékszám:21

Andes:
Leírás:

New toni fizika leírására készített háló.

Csomópontok száma: 223
Élek száma: 338
Átlagos befokszám: 1.5157
Maximális befokszám: 6
Maximális kifokszám: 12
Átlagos változóértékszám:2
Maximális változóértékszám:2
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15. Függelék III: A PPTC következtetés numerikus mĦveletei
A trianguláris gráf meghatározását követĘen azonosítjuk a klikkeket. A klikkekbĘl felépítjük
az illesztett fát:
1

Kiindulás n db fa (erdĘ), mindegyik tartalmaz 1-1 klikket, S üres halmaz.

2

Minden különbözĘ Ki és Kj klikk-párra:
Válasszunk egy szeparátor-jelöltet Ki és Kj közé, jelöljük ezt S K i K j -el,
helyezzük S K i K j -et S halmazba.

3

n-1 él behelyezéséig ismételve:
3.1 S-bĘl válasszuk ki a legnagyobb tömegĦt, több azonos tömegĦ elem esetén
a legkevésbé költséges S K i K j -et. Egy szeparátor tömegét a benne szereplĘ
változók száma adja meg. Egy változó súlya a lehetséges értékeinek száma
(minden változót diszkrét értékkészletĦnek feltételezünk). Egy változóhalmaz
súlya a benne szereplĘ változók súlyainak szorzata. Egy S K i K j szeparátor
költsége a Ki és Kj változóhalmazok súlyainak összege.
3.2 Töröljük S K i K j -et S-bĘl.
3.3 Tegyünk egy szeparátort Ki és Kj közzé akkor, ha külön fák az erdĘben.

Ezzel befejeztük a másodlagos struktúra létrehozásának grafikus transzformációinak
mĦveletsorát, eredményként megkaptuk az illesztett fa gráfot.
A PPTC algor itmus grafikus mĦveleteinek eredménye az illesztett fa irányítatlan kör mentes
struktúrája. A

valószínĦségi következtetés

elvégzéséhez

ezt a struktúrát numer ikusan

konzisztenssé kell tenni. A konzisztencia megteremtése egy szisztematikus üzenet-továbbításon
(message passing) alapuló algoritmus végrehajtásával történik. Legyenek Ki és Kj klikkek
szomszédosak, a közöttük található szeparátort jelölje R. Egy üzenet továbbítása Ki -bĘl Kj -be a
következĘ két mĦvelet elvégzésébĘl áll:
Projekció: φRold ← φR , φR ← ¦ φK .
K\ R

Abszorpció:

φK j ← φK j

φR
.Az
φRold

üzenetterjesztés

elsĘ

mĦveleteként

inicializáljuk a klikkekhez és a szeparátorokhoz rendelt potenciálokat.
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Inicializálás tényesemény nélkül
Minden klaszterre és szeparátorra: φK i ← 1 , φSi ← 1 . Minden X változóhoz jelöljünk ki egy K
klasztert, amely tartalmazza X változó FX családját, majd végezzük el a következĘ mĦveletet

φK ← φK P(X | pa( X )) . Az inicializálás után végrehajtható az üzenetterjesztés.
Üzenetterjesztés
Elemi projekció és abszorpció mĦveletek végrehajtásával:
1. TetszĘleges K klaszter kiválasztása;
2. Minden klasztert jelöletlené teszünk, ezután a COLLECT -EVIDENCE(K) meghívása (lásd
alább);
3. Minden klasztert jelöletlenné teszünk, DIST RIBUT E-EVIDENCE(K) meghívása (lásd
alább).
Tehát összesen 2(n-1) üzenet továbbításával konzisztensé válik az illesztett fa.
Az alkalmazott két szubrutin:
A COLLECT -EVIDENCE(K) eljárás:
1. Jelöljük meg K-t;
2. Hívjuk meg rekurzív módon a COLLECT-EVIDENCE(K)-t K jelöletlen szomszédaira;
3. Küldjünk üzenetet K-tól ahhoz a klaszterhez, amely meghívta a COLLECT -EVIDENCE(.)
függvényt.
A DIST RIBUT E-EVIDENCE(K) eljárás:
1. Jelöljük meg K-t;
2. Küldjünk üzenetet K-tól minden jelöletlen szomszéd klaszterhez;
3. Hívjuk meg rekurzív módon a DI ST RIBUTE-EVIDENCE(.) függvényt K jelöletlen
szomszédaira.
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16. Függelék IV: Éldekrementumok minĘsítése
CANO szám ításának lépései (GPQRS):
Epqrs={( PR),( QP),(QR),(QS),( RS)}
Epqrs={( PR),( QP),(QR),(QS),( RS)}

P
4
QR
3*4
12

Q
3
PRS
4*4*2
32

R
4
PQS
4*3*2
24

S
2
QR
3*4
12

Csomópontok
Értékek száma
Szomszédok
Szomszédok ért. sz.
c()

S
2
QR
3*4
12

Csomópontok
Értékek száma
Szomszédok
Szomszédok ért. sz.
c()

S
2
Q
3
3

Csomópontok
Értékek száma
Szomszédok
Szomszédok ért. sz.
c()

P eliminációja, PQR klikk mérete: 48
Q
3
RS
4*2
8

R
4
QS
3*2
6

R eliminációja, RQS klikk mérete: 24
Q
3
S
2
2

Q eliminációja, QS klikk mérete: 6
S eliminációja, S klikk mérete: 2
Klikkméret összesen: 80

Epqrs={( PR),( QP),(QR),(QS),( RS)}

P
4
QR
3*4
12

Q
3
PR
4*4
16

R
4
PQS
4*3*2
24

S eliminációja, RS klikk mérete: 8
P
4
QR
3*4
12

Q
3
PR
4*4
16

R
4
PQ
4*3
12

P eliminációja, PQR klikk mérete: 48
Q
3
R
4
4

R eliminációja, QR klikk mérete: 12
Q eliminációja, R klikk mérete: 3
Klikkméret összesen: 71

R
4
Q
3
3

S
2
R
4
4

Csomópontok
Értékek száma
Szomszédok
Szomszédok ért. sz.
c()
Csomópontok
Értékek száma
Szomszédok
Szomszédok ért. sz.
c()
Csomópontok
Értékek száma
Szomszédok
Szomszédok ért. sz.
c()
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CANO számításának lépései (GXYZW):

Exyzw={( XZ),( YX),( YZ),( YW ),( ZW)}
Exyzw={( XZ),( YX),( YZ),( YW ),( ZW)}

X
4
YZ
3*2
6

Y
3
XZW
4*2*4
16

Z
2
XY W
4*3*4
48

W
4
YZ
3*2
6

Csomópontok
Értékek száma
Szomszédok
Szomszédok ért. sz.
c()

W
4
YZ
3*2
6

Csomópontok
Értékek száma
Szomszédok
Szomszédok ért. sz.
c()

X eliminációja, XYZ klikk mérete: 24
Y
3
ZW
2*4
8

Z
2
YW
3*4
12

W eliminációja, YZW klikk mérete: 24
Y
3
Z
2
2

Z
2
Y
3
3

Csomópontok
Értékek száma
Szomszédok
Szomszédok ért. sz.
c()

Z eliminációja, YZ klikk mérete: 6
Y eliminációja, Y klikk mérete: 2
Klikkméret összesen: 56

Exyzw={( XZ),( YX),( YZ),( YW ),( ZW)}

X
4
YZ
3*2
6

Y
3
XZ
4*2
8

Z
2
XY W
4*3*4
48

W eliminációja, WZ klikk mérete: 8
X
4
YZ
3*2
6

Y
3
XZ
4*2
8

Z
2
XY
4*3
12

X eliminációja, XYZ klikk mérete: 24
Y
3
Z
2
2

Z eliminációja, YZ klikk mérete: 6
Y eliminációja, Y klikk mérete: 2
Klikkméret összesen: 40
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Z
2
Y
3
3

W
4
Z
2
2

Csomópontok
Értékek száma
Szomszédok
Szomszédok ért. sz.
c()
Csomópontok
Értékek száma
Szomszédok
Szomszédok ért. sz.
c()
Csomópontok
Értékek száma
Szomszédok
Szomszédok ért. sz.
c()
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AIC számításának lépései (fenn GPQRS, lenn GXYZW):

P
4
Q
3
3*3
9

Epqrs={( PR),( QP),(QR),(QS),( RS)}
R
S
4
2
PQ
QR
4*3
3*4
3*4*3
1*3*4
36
12

Q
3
1
2*1
2
59

P
4
Q
3
3*3
9

Epqrs={( PR),( QP),(QR),(QS),( RS)}
R
S
4
2
P
QR
4
3*4
3*4
1*3*4
12
12

Q
3
1
2*1
2
35

P
4
Q
3
3*3
9

Epqrs={( PR),( QP),(QR),(QS),( RS)}
R
S
4
2
PQ
R
4*3
4
3*4*3
1*4
36
4

Q
3
1
2*1
2
51

X
4
Y
3
3*3
9

Exyzw={( XZ),( YX),( YZ),( YW ),( ZW)}
Z
W
2
4
XY
YZ
4*3
3*2
1*4*3
3*3*2
12
18

Y
3
1
2*1
2
41

X
4
Y
3
3*3
9

Exyzw={( XZ),( YX),( YZ),( YW ),( ZW)}
Z
W
2
4
X
YZ
4
3*2
1*4
3*3*2
4
18

Y
3
1
2*1
2
33

X
4
Y
3
3*3
9

Exyzw={( XZ),( YX),( YZ),( YW ),( ZW)}
Z
W
2
4
XY
Z
4*3
2
1*4*3
3*2
12
6

Y
3
1
2*1
2
29

Csomópontok
Értékek száma
SzülĘk
SzülĘk értékszáma
AIC képlet
AIC
AIC összeg

Csomópontok
Értékek száma
SzülĘk
SzülĘk értékszáma
AIC képlet
AIC
AIC összeg

Csomópontok
Értékek száma
SzülĘk
SzülĘk értékszáma
AIC képlet
AIC
AIC összeg

Csomópontok
Értékek száma
SzülĘk
SzülĘk értékszáma
AIC képlet
AIC
AIC összeg

Csomópontok
Értékek száma
SzülĘk
SzülĘk értékszáma
AIC képlet
AIC
AIC összeg

Csomópontok
Értékek száma
SzülĘk
SzülĘk értékszáma
AIC képlet
AIC
AIC összeg
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