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1. Bevezetés 

 

A közm�szolgáltatók, a pénzügyi szolgáltatók, a telekommunikációs társaságok 

(továbbiakban szolgáltatók) ügyfélnyilvántartó rendszereiket els�sorban periodikus számlázási 

m�veletek és egyéb bels�-elszámolási feladatok kiszolgálására tartják fenn. Egy általánosan vett 

ügyfélnyilvántartó rendszer két f� komponensét a szolgáltató által hozzáférhet� adatok, valamint 

az ügyfélnyilvántartást vezet� alkalmazottak képezik. Az adathalmaz egyfajta objektív  

ügyfélleírásnak tekinthet�, 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 

szakért�i tudásnak nevezzük. A két tudástípus feltárásával, majd egyesített ábrázolásával 

képezhet� 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 m�veletek egyszer� kiszolgálója, hiszen a szolgáltató üzleti 

tevékenységét és az ügyfelek viselkedését általa f igyeljük meg. A disszertáció az 

ügyfélnyilvántartó rendszerekben felhalmozott heterogén, komplex tudás integrált 

reprezentációjával foglalkozik. 

 

A tudásmodell létrehozásának el�feltétele a tudáskinyerés. Korábban az ügyfélnyilvántartó 

rendszerek papíralapon, a mainál lényegesen nagyobb számú adminisztratív alkalmazott 

bevonásával m�ködtek. Ebben a kialakításban egy tudásmodell létrehozását gátolta, hogy sem 

összetett adatelemzést, sem átfogó szakért�i tudáskinyerést nem lehetett végrehajtani. A 

számítástechnikai eszközök 80’-as és 90’-es évekbeli robbanásszer� fejl�dése azt eredményezte, 

hogy a papíralapú ügyfél-nyilvántartás általánosan megsz�nt, helyét a hatékonyan, kisebb 

alkalmazotti gárdával kezelhet�, elektronikus adatbázisokra épül� ügyfél-adminisztráció vette át. 

Az új kiépítésben a tárolt adatok strukturált módon analizálhatóvá váltak akár egyedileg, akár  

adatcsoportonként is, így komplex adatelemzések végrehajtására adnak lehet�ség. Ezzel 

párhuzamosan kedvez�en alakult a szakért�i tudás kinyerhet�sége is, hiszen az alkalmazott i kör  

mérete áramvonalasabbá, ismeretanyaga szélesebb kör�vé vált. 

 

Egy tudásalapú modellel szemben – csakúgy, mint bármely matematikai modellel szemben 

– alapvet� követelmény, hogy legyen a lehet� legteljesebb, ugyanakkor ne legyen redundáns. 

Emellett olyan matematikai eszköztárat kell biztosítania a felhasználó számára, amellyel az  

érdekes információ a szükséges nézetben kinyerhet�. E kritériumok már a tudásreprezentációs 

eszköz tárgykörét érintik. Az ügyfélnyilvántartó rendszerek esetében meghatározó, hogy olyan 

különnem� tudásforrások kezelését kell megoldani, amelyek gyakran redundánsan és így  

ellentmondásosan írják le a valóságot. Az értekezés a valószín�ségi tudásábrázolásra alkalmas  
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univerzális approximátorok közül a Bayes hálókkal történ� tudásimplementációra szorítkozik. A 

Bayes hálók az elmúlt években számos esetben bizonyították alkalmasságukat részlegesen 

megfigyelhet�, bizonytalansággal terhelt környezetek modellezésében. Az egységes 

tudásábrázolást a Bayes hálók ráadásul úgy képesek megvalósítani, hogy a kialakított tudásmodell 

a kés�bbiekben is szerkeszthet� marad, hiszen az implementált tudásbázis az emberi 

gondolkodásmódhoz 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 els�sorban abból 

következik, hogy egy Bayes hálóval implementált tudásbázisban nincs rögzített input-output mez�.  

Feladatorientáltságot csak a tudásmodellen futatott valószín�ségi következtetések formájában 

implementált tudásbázis lekérdezések és e lekérdezések eredményét szemléltet� felhasználói 

felületek mutatnak. 

 

A valós problémák esetén az egyes fogalmak és fogalomcsoportok között különböz� 

er�sség� összefüggések f igyelhet� meg. A modellképzési folyamat során a felbontással illetve 

pontossággal hangolható, hogy milyen er�sség� viszonyok jelenjenek meg a végeredményül 

kapott Bayes hálóban. Az er�sebb függ�séget mutató fogalmak úgynevezett lokális valószín�ségi 

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 értelemszer�en közös modult alkotnak. A Bayes 

hálók tehát képesek kiaknázni a fogalmak között i függ�ségek differenciáit, ezáltal a problématerek 

dekompoz ícióját a modelltérben strukturálisan támogatják. A kialakuló moduláris modellszerkezet 

a korábban említett újrafelhasználhatóság lehet�ségét tovább széles íti.  

 

Tudományos probléma megfogalmazása, célkit�zés 

Egy ügyfélnyilvántartó rendszert általában információban gazdag környezetnek kell 

tekinteni, hiszen egyrészt nagy adatmennyiségben kódolt adattudást, másrészt több alkalmazott 

tudásában kódolt szakért� tudást kell egységesen kezelni. Megvizsgálva a valószín�ségi 

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 évekt� l indultak, szélesebb kör� 

gyakorlati felhasználásuk csak az 1990-es évek második felében kezd�dött. Hatékony  

alkalmazhatóságuk els�ként olyan orvosi és gazdasági tématerületeken mutatkozott meg, amelyek 

megfigyelhet�sége - a nem teljesen kidolgozott teoretikus háttér miatt - er�sen behatárolt volt. 

Kés�bb 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 elemezhet�ek [Russel03].  

 

A Bayes hálók bizonyított tulajdonsága, hogy mind a háló optimális generálása 

[Chickering03], mind a háló optimális kiértékelése [Cooper90] [Dagum93] - megkötések nélkül - NP-

nehéz probléma megoldását igényli. A széleskör� alkalmazhatóságukat ez a körülmény hosszú 

ideig gátolta, hiszen csak az ezredvégre fejl�dött a számítástechnikai teljesítmény arra a szintre, 

amellyel a Bayes hálókkal kapcsolatos komplex számítási feladatok - kisebb problémaméretekre 

akár „brute force” megközelítéssel is - kezelhet�vé váltak. 

 

A disszertáció az ügyfélnyilvántartó rendszerek Bayes hálóval történ� modellezésének 

témakörében az alábbi kérdésekre ad választ: 

• Hogyan integrálható több szakért� tudása validált módon, az egyes szakért�k 

kompetenciaszintjének f igyelembevételével? 

• 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 el�tt 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 célkit�zésekre szorítkozik, nem 

foglalkozik a valószín�ségi 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 verif ikációt, az adatok értékkészletének kérdését, a 

kvantálást. A dolgozat nem törekszik a Bayes háló generálásának és kiértékelésének 

algoritmusairól teljes kör� 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 lépésekb�l álló folyamatot követtem.  
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Doktori értekezésem els�sorban a valószín�ségi tudásmodellezéssel, azon belüli is a 

Bayes hálóval történ� tudásintegrálással és tudásimplementációval foglalkozik. A feladatok 

elvégzéséhez szükséges f�bb elméleti hátteret az eseményalgebra, a gráfelmélet és a 

valószín�ségszámítás adja. Az új eredmények kidolgozásában és bemutatásában e tématerületek 

szakirodalmában elterjedt jelölésrendszert alkalmaztam. 

 

A kutatási módszertant tekintve a következ� lényeges tesztelemek említhet�k: 

• 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 f�bb része összesen 18 fejezetb�l áll. Az els� rész fejezetei (1-5 

fejezetek) a témakör elméleti megalapozását célozzák meg. A Bevezetést követ� els� fejezet az 

ügyfélnyilvántartó rendszerek jellemz�it mutatja be. Ezután három szakasz a Bayes hálóval 

implementált valószín�ségi tudásmodellek tulajdonságait, a modellek következtetésben való 

felhasználási lehet�ségeit illetve a modell generálásának módszereit ismerteti. A disszertáció 

második része (6-10 fejezetek) el�ször az új tudományos eredményeket mutatja be, majd azok 

gyakorlati hasznosulását tekinti át. A záró rész (11-18 fejezetek) a 102 elemb�l 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, amelyr�l tudásbázisunkat fel 

kívánjuk építeni. E valóság egy képtérbeli modelljéhez a rendelkezésre álló ismeretek strukturált 

és absztrakt leírásával jutunk el. A tudásmodell létrehozásának folyamatában el�ször 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 rendelhet�k. 

 

Esetünkben a problémateret egy általánosan vett ügyfélnyilvántartó rendszer alkotja. 

Ügyfélnyilvántartó rendszer alatt olyan összetett informatikai rendszert értünk, amely valamely  

szervezet m�ködésének alapját képezi, általa az üzleti tevékenység jellemz� i, a jellemz�k 

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 

megfigyelhet�séget biztos ító tudásforrások, valamint az eredményül kapott tudásmodell viszonyait 

követhetjük. 

 

 

1. Ábra: Ügyfélnyilvántartó rendszerekre épített tudásmodellezés. 

 

Az ábrán látható, hogy az ügyfélnyilvántartó rendszerben felhalmozott ismeretek 

tudásbázisba való leképzése során szakért�i tudásra és adattudásra hagyatkozhatunk. A szakért�i 

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 következ� f�bb lépésekb�l áll:  
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• tudásforrások feltérképezése; 

• tudáskinyerés; 

• tudásbázis implementálás; 

• modell verif ikáció. 

A fejezet hátralev� részében az egyes tudásforrások szerepét mutatjuk be a tudásforrások 

feltérképezésében és a tudáskinyerésben. 

 

2.1. Szakért�i tudás 

A szakért�i tudást általában azzal a szakértelemmel azonos ítják, ami nem több egy jól 

meghatározott területen alkalmazható fogások, sémák összességénél. A mi szemszögünkb� l a 

szakért�i tudás ennél b�vebb, széleskör�, változatos szerkezet� információhalmazt jelent. Minden 

olyan információforrást ide sorolunk, amely valamiképpen emberi közrem�ködéssel, 

tapasztalással, humán absztrakcióval jött részre. Ilyen a vizsgált problématér objektumainak 

viselkedését leíró empirikus tapasztalás, f izikai/matematikai összefüggés, beszámoló, tanulmány, 

felmérés. 

 

A szakért�i tudás leggyakoribb formája a konceptuális tudás, vagyis a fogalmak, a 

szóhasználat ismerete. Ezek alapján meghatározhatók a modell képterének objektumai és az 

objektumok jellemz� i, attribútumai. A szakért�i tudás másik formája a strukturális tudás, tehát a 

fogalmak között i kapcsolatok, hierarchiák ismerete. A strukturális tudás a leképzett objektumok 

közötti viszonyok definiálására alkalmas. A szakért�i tudás harmadik formája a procedurális tudás, 

amely a származtatott változók kalkulálásának módját jelenti. Ez utóbbi számítások a tudásbázisba 

direkt módon implementálhatók. 

 

A tudásmenedzselésér�l szóló szakirodalom - Pollányi munkája révén -megkülönbözteti a 

tacit és az explicit tudásfajtákat. E különböz�séget az alábbi, szintén Pollányitól származó 

gondolat, foglalja össze tömören: 

 

"We can know  more than w e can tell!"  

 

A tacit tudás legf�bb jellemz� i:  

• 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 létezésér�l;  

• dönt� szerepe van a gyakorlati problémák megoldásában; 

• az ösztönös megérzés mögött sejtett tudástípus; 

• a szervezeti know -how dönt� része ebb�l nyerhet� ki;  

• csak a megfogalmazás (rögzítés, kodif ikálás, rendszerezés) révén válik a másik ember  

számára használhatóvá. 
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Az explicit tudás jellemz�i:  

• már szavakba öntött ismeretanyag; 

• gyakran már dokumentált vagy könnyen dokumentálható; 

• közzétehet�, másnak közvetlenül átadható, könnyen újrahasznosítható. 

 

Az explicit tudás küls� fél számára könnyen interpretálható, ezáltal közvetlenül 

elsajátítható, majd alkalmazható. Ebb�l értelemszer�en következik, hogy míg a szakért�i tudás  

feltérképezésének folyamata mind az explicit, mind a tacit tudásra kiterjed, addig a tudáskinyerés 

metódusa csak a tacit tudásra koncentrál.  

 

A szakért�i tudás megfelel� kezeléséhez a következ� szempontokat kell hangsúlyozottan 

f igyelembe venni: 

• az eltér� típusú tudás kinyerése más-más eszközökkel történik; 

• a szakért�k képességei különböz�ek, ezért a hatékonyság érdekében hozzájuk igaz ított, 

strukturált módszerek szükségesek; 

• a tudáskigy�jtésre, a tudásvalidációra és a tudás újrahasználására más-más  

reprezentációs eszközt kell alkalmazni. 

 

A következ� táblázat a szempontunkból releváns tudáskinyerési technikák jellemz� it  

foglalja össze [Slatter87] [Shadbolt99]: 

 

 
 

 
Eszköz 

 

 
Cél 

 

Protokollgenerálás 

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

szakért�i viselkedésen keresztül a f ogalmak 
rögzítése 

Protokoll analízis 
interjúkéziratok,  
szöv eges dokumentumelemzése 

tudásmodell objektumainak, az objektum-
jellemz�k 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 
id�kény szer 
limitált inf ormációközlés 

kulcsfontosságú ismeretek prioritás szerinti 
kiny erése 

Diagram alapú 
technikák 

f olyamatábra 
állapotdiagram entitások és foly amatok feltérképezése 
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2.2. Ügyféladatbázis 

Az ügyféladatok magukban foglalják az ügyfelekr�l és a szolgáltatásokról tárolt 

információkat. Ilyenek az ügyfelek törzsadatai (név, cím), a szerz�déses adatok (cím, szerz�déses 

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 jellemz�k mentén fedezhet� fel. Például ügyfél – személyi adatok, mér� – 

mér�típus és mér�állás adatok stb. 

A 2. Ábrán egy olyan egyszer�sített adatbázis-struktúra látható, amely valamely víz-, gáz- 

illetve villamos-energia szolgáltató esetén lehet releváns. 

 

 
2. Ábra: Adatbázis szerkezet. 

A Törzsadatok táblában az ügyfelek azon jellemz�i találhatók, amelyek a 

kapcsolattartáshoz nélkülözhetetlenek. A Szerz�désesadatok elnevezés� adattábla az ügyfelekkel 

kötött szerz�dések adatait tartalmazza. A Mér�adatok tábla az ügyfeleknél felszerelt mér�adatokat 

valamint mér�állásokat tárolja. A Számlaadatok tábla a mér�adatok alapján készült számlák 

adatait rögz íti.  

Megjegyzés (2): A tudásforráso k feltérképezése során - a fenn bemutatott relációs 

ügyféladatbázis mellett - gyakran el�kerül olyan elektronikus adatforrás, amely a 

problématér megfigyelhet�ségét 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 adatm�veletek kívül esnek a dolgozat 

tárgykörén, ezért a továbbiakban minden releváns adatforrást relációs adatbázisként  

feltételezünk és ügyféladatbázisként hivatkozunk. 
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2.3. Adattudás 

A tudáskinyerés nem közvetlenül az ismertetett ügyféladatbázisból történik, hanem annak 

egy leképezéséb�l.  E leképezés eredményét D-vel jelöljük, és tanítóadat-mátrixnak, 

tanítóadatoknak nevezzük. Jelölési konvenciónk szerint D egy nN × -es mátrix, ahol ∈N

∈n  A D oszlopai és a V={X1, X2, …Xn} diszkrét változók között kölcsönösen egyértelm� 

megfeleltetés van. A D sorai az X1, X2, …Xn változóvektor N darab, együttesen mért installációját 

tárolja. A 3. Ábra egy ilyen mátrixot mutat: 

 

111óinstallácimért   

010óinstallácimért   2.

001óinstallácimért   1.

�

�

��

�

�

�

N.

XXX n21

 

3. Ábra: Példa a tanítóadat-mátrix szerkezetére. 

 

A példában a V az  {0,1}X i ∈ kétérték� változókból áll, ahol {1,2,...n}i∈ . Mivel az általunk vizsgált 

problématereket teljesen megfigyelhet�nek tételezzük fel, ezért a példaként bemutatott D táblázat 

minden mez�je tárol valamilyen értéket.  

 

 
4. Ábra: Mérés, identif ikáció, elméletképzés. 

 

Adekvát mérés esetén a valóság megfigyelhet� 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 (szakért�i tudás bevonásával) hermetikus kört alkotnak. E 

folyamatok a 4. Ábrán követhet�k. Az ábrán az identif ikációs lépés jelöli az adattudás kinyerését, 

amelynek végrehajtása történhet klasszikus statisztikai módon vagy közvetlen adattanítással. 
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Megjegyzés (3): Az 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 megfigyelhet� valóság (üzleti 

folyamatok, ügyfél- és ügyfélcsoport-viselkedés stb.) tudásalapú modellezésével foglalkozik. A 

leképezése részben szakért�i tudásra, részben adattudásra támaszkodik. 

 

A szakért�i tudás változatos formában jelenhet meg, kinyerése a tudásmérnök és a 

szakért�k között zajló interjúkkal történik. A szakért�i tudást -  jellegéb�l és a tudáskinyerés 

folyamatának sajátosságából kifolyólag - hiány, zaj vagy redundancia jellemzi. E bizonytalanságok 

a következ� okokra vezethet�k vissza: 

• egyéni humán szubjektum nem állandó mentális állapota; 

• humán szakért�k között i interpretációs/absztrakciós különböz�ség; 

• adott szakterület nem elég pontos teoretikus kidolgozottsága. 

 

Az adattudás kinyerése a problématér entitásainak megfigyelhet� jellemz�i közti 

összefüggések feltárását célozza meg. Történhet klasszikus statisztikai módszerekkel vagy 

közvetlen adattanítással. Mindkét megközelítés azt feltételezi, hogy a mért jellemz�k elektronikus  

adatbázisban kerültek tárolásra. Az adatbázis nem közvetlenül kerül felhasználásra, hanem az  

információ-tartalom egy része leképz�dik a tanítóadat-mátrixba. Az adattudást is jellemzi 

bizonytalanság, aminek legf�bb okai: 

• mérési pontatlanságok; 

• mérési rendellenesség; 

• utólagos részleges adatvesztés. 
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3. Valószín�ségi tudásmodellezés Bayes hálóval 

 

A modellezés célja - általánosan megfogalmazva - egy olyan matematikai struktúra 

meghatározása, amely a valóság viselkedését helyesen, a megfelel� elméleti szinten írja le. 

További kritérium a tömörség és redundancia-mentesség. Az említett feltételek kielégítése végett a 

választott modellreprezentációs eszköznek illeszkednie kell a modellezend� valóság jellegéhez. E 

tekintetben a modell lehet determinisztikus vagy valószín�ségi attól függ�en, hogy a reprezentálni 

kívánt valóság teljesen megfigyelhet�-e, illetve az összefüggések determinisztikus módon 

leírhatók-e.  

 

Determinisztikus és valószín�ségi modell 

Egy egyszer� determinisztikus modellre példa az alábbi osztályozási leképezés: 

FVVV n →××× �21:M , ahol }1,0{∈F  és ∈n  

 

Az M-el jelölt leképezés segítségével valamely valóságfogalom entitásainak kategorizációja 

valósítható meg. Ahogy korábban bevezettük, a fogalmak állapotainak specif ikálása (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 

hozzárendel�dik egy F  érték, amely az adott sorral jellemezhet� entitás valamely kategóriához  

való tartozását jelöli.  

Megjegyzés (4): A kategóriák száma közvetlenül meghatározza F értékkészletének 

számosságát. A példában két kategóriát feltételezünk, ezért F-et kétérték�nek 

specifikáltuk. 

Más megközelítést képvisel a valószín�ségi modell,  amelynél minden változó valószín�ségi 

változó, és minden egyes tanítóadat-mátrixbeli mez� ilyen változó-realizációként tekintett. Ekkor a 

korábbi osztályozási modellt az együttes valószín�ségeloszlás táblázatával helyettes íthetjük: 

 

]1,0[:P 21 →××× nXXX �  

 

Ebben az X1, X2, …Xn valószín�ségi változók és ∈n P leképezés az egyes entitások valamely  

kategóriához való tartozásának mértékét adja meg. 

Megjegyzés (5): A valószín�ségi változó fogalmával és az együttes 

valószín�ségeloszlás táblázatos specifikációjával néhány bekezdéssel kés�bb  

részleteikben foglalkozunk. 
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Az el�z� fejezetben bemutattuk az ügyfélnyilvántartó rendszerek releváns tudásforrásait, 

azok f�bb jellemz� it. 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 valószín�ségi tudásábrázolásra fókuszálunk. 

 

Valószín�ségi mez� 

A valószín�ségi modellezés konzekvens matematikai alapját az Andrej Nyikolaevics 

Kolmogorov elméletére épül� klasszikus valószín�ségszámítás teremti meg. Tekintsünk egy  

[ ]P,,   ΛΩ  hármassal adott ún. Kolmogorov féle valószín�ségi mez�t [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 iA  halmazok az 

események. A valószín�ség tulajdonságait leíró alapaxiómák a következ�k: 

 

I. Λ  minden iA  eleméhez hozzá van rendelve egy nemnegatív valós szám, 

amelynek jelölése )P( iA . 

II. P( Ω )=1. 

III. Ha A1, A2, … páronként diszjunkt események, akkor:  

...)P(...)P()P(...)...P( 2121 ++++=+++ nn AAAAAA  

 

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 valószín�ségi mez� Ω  eseménytere felett valószín�ségi változókat értelmezhetünk. 

Valószín�ségi modellünk tehát ilyen változókból áll,  melyek tulajdonságait egyedileg a 

valószín�ségeloszlás függvény specif ikálja. 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.  

 

Valószín�ségi változó 

Ha tehát tekintjük az [ ]P,,   ΛΩ  valószín�ségi mez�t és az azon értelmezett HX →Λ:  

függvényt – ami egy valószín�ségi változói is egyben -, akkor a H halmaz jellegét� l függ�en 

beszélhetünk folytonos vagy diszkrét valószín�ségi változóról. A H halmaz gyakran megegyezik a 
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valós számok halmazával (vagy annak egy részhalmazával) amit az ún. standard topológiával 

ruházunk fel. Ilyenkor folytonos valószín�ségi változóról beszélünk, amelyre értelmezhet�ek a 

várható érték, szórás, stb. operátorok [Vetier91].  

 

Ha a H halmaz elemeinek száma véges, vagy megszámlálhatóan végtelen, akkor diszkrét 

valószín�ségi változóról beszélünk. Egy diszkrét valószín�ségi változó eloszlásának specif ikációja 

a H vagy Λ  halmaz elemeinek, és a hozzájuk rendelt P(.) valószín�ségek megadásával történhet. 

Általában egy modellben több valószín�ségi változót is specif ikálunk. Ekkor a P(.) valószín�ségek 

egyes eseményekhez történ� rendelése az együttes valószín�ségeloszlás függvény megadásával 

történik. Diszkrét változók esetén a legáltalánosabb specif ikációs lehet�ség a táblázatos forma. Az 

együttes valószín�ségeloszlás függvény táblázatos specif ikációjára a JPT rövidítéssel hivatkozzuk 

(Joint Probability Table). Abban az esetben, ha a valószín�ségeloszlás valamilyen speciális  

jelleget követ, a diszkrét változó megadása történhet zárt alakban is (ún. nevezetes eloszlások 

esetén).  

 

A H elemkészletét� l függ�en beszélhetünk folytonos valószín�ségi változóról is. Folytonos  

változót tipikusan olyan adatokból nyerhetünk, amelyet tetsz�leges pontossággal ábrázolhatunk. 

Ilyen adatok lehetnek például: életkor, távolság, stb. 

 

A folytonos és diszkrét változók között egyirányú átjárhatóságot biztos ít a kvantálás 

m�velete [Dougherty95]. Ez a transzformáció úgy interpretálható, mintha a folytonos valószín�ségi 

változó felbontását rontanánk. A továbbiakban csak diszkrét valószín�ségi változókkal 

foglalkozunk. Ennek indokai: 

• az egységes tárgyalást megkönnyít i,  

• a szakért�k diszkrét változókban hajlamosak gondolkodni; 

• az adatokból képzett folytonos valószín�ségi változókra gyakran komplikált zárt 

alakú leírást találni; 

• diszkrét változókkal egyszer�bben kezelhet� a következtetés m�velete a Bayes  

modelleken. 

 

3.1. Modellreprezentáció 

Egyetlen változó esetén a legegyszer�bb a helyzet. Legyen adott egy valószín�ségi mez� 

és egy X diszkrét valószín�ségi változó. A korábban bevezetett jelölésekkel: az ixX =  esemény  

valószín�sége )(P ixX = , amely egy f ix szám, és amely értéke az ix  esemény relatív gyakorisága 

körül ingadozik. Ebben }{1,2,...ri X∈ , ahol Xr  a megvalósítható események számosságát és  

egyben az ixX =  lehetséges értékeinek a számát jelöli. Értelemszer�en ∈Xr  

valószín�ségeloszlás táblázata Xr  darab numerikus bejegyzést tartalmaz. Ha a numerikus értékek 

még nem ismertek, akkor azokat paramétereknek nevezzük.  
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Együttes valószín�ségeloszlás 

Az nXX ,,1 �  változókkal adott többváltozós valószín�ségi modell esetén a 

modellspecif ikáció egy többváltozós ),,(P 1 nXX �  valószín�ségeloszlás függvénnyel történhet. 

Ebben egy esemény bekövetkeztét az }{
21 21 ninii xXxXxX =∧∧=∧= �  jelöli, amelyben - a fenti 

analógiát követve - rendre }{1,2,...ri 1∈1 , }{1,2,...ri 2∈2  ..., }{1,2,...ri nn ∈ , és ∈1r ∈2r

∈nr Lényegében tehát P(.) egy olyan leképezés, amely az n dimenziós teret a valós számok 

[0,1] tartományára képezi le. Diszkrét változókra a JPT teljes specif ikációja egyet jelent az 

nXX ,,1 �  valószín�ségi változók értékeib� l képzett Descartes szorzatokhoz rendelt P(.) 

numerikus értékek megadásával.  

 

Általánosan megállapítható, hogy n darab m  érték� valószín�ségi változó mellett a JPT m n 

numerikus bejegyzést tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy a valószín�ségi változók számának 

növekedésével a táblázat mérete exponenciálisan n�. Fontos kiemelni, hogy e körülmény oly 

mérték� tárolási és specif ikációs problémát okoz, amely már kis változószámmal reprezentált 

problématerek modellezését is gátolja. 

 

Példaként tekintsünk egy 100 darab, kétérték� változóval modellezhet�, nem túl nagy  

állapotteret. Ebben ábrázoljuk a valószín�ségi 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 specif ikációhoz 1030 darab valószín�ségi értéket kellene megadni becslés, illetve valamilyen 

számítás útján. A nagyságrendekb�l látható, hogy sem a JPT tárigény nem elégíthet� ki,  sem a 

numerikus értékek meghatározása nem valós ítható meg. A JPT reprezentációs problémája a 

feltételes valószín�ség fogalmának bevezetésével és alkalmazásával válik kezelhet�vé. 

 

Feltételes valószín�ségeloszlás 

Valóságos problématerekre - a tárgytér fogalmai között érzékelhet� kapcsolatok különböz� 

er�ssége miatt - a JPT teljes specif ikációja lényegesen egyszer�síthet�. A gyengébb 

összefüggések elhanyagolásával a JPT megfelel� soraiban lév� kisebb érték� valószín�ségi 

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 specif ikációjának dekomponálhatóságát.  

 

A dekomponált részmodelleken belül kialakult változócsoportokban a változók között 

közvetlen és szorosabb hatás érvényesül.  E kölcsönhatások leírására alkalmazott eszköz a 

feltételes valószín�ség. A feltételes valószín�ség olyan reprezentációs eszköz, amely a változók 

két diszjunkt részhalmazára egyértelm�en megadja az egybees� események bekövetkezéseib�l 

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 valószín�ségére.  

 

A feltételes valószín�ség megfogalmazása két valószín�ségi változóra – az általánosság 

korlátozása nélkül -: egy Y változó adott realizációja kihat az X változó lehetséges realizációinak 

bekövetkezési valószín�ségére. Relatív gyakoriságokkal: csak azokat a kísérleteket tekintjük, 

amelyekben Y már értéket vett fel; ebben a részsorozatban az X-re számítható relatív gyakoriság 

YYXX rrr ∩= . E két változóra a feltételes valószín�ség jelölése és számításának módja:  

 

)(P

)(P
)|(P

Y

XY
YX = , ha .0)(P ≠Y  

 

Ebben X és Y-ra változókra: )(P
xi

xX = , )(P
yiyY = , ahol }{1,2,...ri Xx ∈ , }{1,2,...ri Yy ∈ , és ∈Xr

∈Yr

Ennél talán szemléletesebb a szorzat alak: 

 

)(P)|(P)(P YYXXY = . 

 

E forma értelmezése például a következ�: az 1yY =  és az 1xX =  esemény együttes 

bekövetkezéséhez szükséges az 1yY =  esemény bekövetkezése, majd ennek megléte esetén az 

1xX =  esemény bekövetkezése. A feltételes valószín�ség felhasználásával az X valószín�ségi 

változó feltétel nélküli (ún. marginális) valószín�sége is kifejezhet� a következ� összefüggéssel: 

 

�=
i

ii yyXX )P()|P()P(  

 

Ebben az iyY =  eseményeknek teljes eseményrendszert kell alkotniuk.  

 

Valószín�ségi modell reprezentációs problémája 

A diszkrét valószín�ségi változókra értelmezett feltételes valószín�ségeloszlás függvény 

specif ikálható egy JPT-hez hasonló felépítés� táblázatban, amelyet a feltételes 

valószín�ségeloszlás táblázatának nevezünk és CPT-vel jelölük (Condit ional 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 szerepl� változóérték-konfigurációkra végrehajtott összegzés ad 1-et. Az 5. Ábra ezt a 
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különböz�séget mutatja a V={X, Y, Z} kétérték� valószín�ségi változókra, ahol a valószín�ségi 

változók egyes realizáció: },{ Z},,{ ,}{ zzyyYxx,X === . 

Megjegyzés (6): Fontos kiemelni, hogy a JPT és CPT fenti tulajdonsága csak teljes 

eseményrendszer esetén igaz. 

CPT táblázatok alkalmazásával a modellben specif ikálandó paraméterek száma 1−k
nm –ra 

csillapodik (m n-r�l), ahol n a változók száma, m  a változók által felvehet� értékek száma, k pedig az  

egymással közvetlen kölcsönhatásban lév� változók maximális száma.  

 

 
 
 CPT JPT 

),|P()(P ZYX=V),,P()(P ZYX=V

 
X  Y  Z  ),,P( ZYX  

x  y  z  
xyz�  

x  y  z  
zxy�  

x  y  z  
zyx�  

x y  z  zyx�  

x  y  z  
y zx�  

x  y  z  zyx�  

x  y  z  
zyx�  

x  y  z  zyx�  

 

1...               

...

=+++

+++++

zyxzyxzyx

y zxzyxzyxzxyxyz

���

�����

 
X  Y  Z  ),|P( ZYX  

x  y  z  
xyz�  

x  y  z  
zxy�  

x  y  z  
zyx�  

x  y  z  zyx�  

x  y  z  
y zx�  

x  y  z  zyx�  

x  y  z  
zyx�  

x  y  z  zyx�  

 

1=+ yzxxyz �� 1=+ zyxzx y ��

1=+ zyxzyx �� 1=+ zyxzyx ��

 
5. Ábra: JPT és CPT táblastruktúrák teljes eseményrendszer esetén. 

 

Példaként tekintsük a korábban is vizsgált 100 darab, kétérték� változóval modellezhet� 

állapotteret. Tegyük fel, hogy minden változó legfeljebb 7 másik változótól mutat statisztikai 

függést, a többit�l nem (vagy ha igen, akkor azt elhanyagoljuk). Ekkor az egy változó 

valószín�ségi paramétereinek leírásához szükséges CPT mérete 7
2  bájt, vagyis 128 bájt. A teljes  

modell specif ikációjához 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 specif ikálhatók és reprezentálhatók. Az egyes CPT-k 

méreteivel egyensúly teremthet� a modell mérete (komplexitása) és a modell pontossága 

(felbontása) között. 
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3.2. Lokális valószín�ségi univerzumok értelmezése 

Tekintsük az n elem� V={X1, X2, …Xn} valószín�ségi változókkal leírt problémateret. Az 

együttes valószín�ségeloszlás és a feltételes valószín�ségeloszlás között i kapcsolatot az ún. 

faktorizált forma fejezi ki: 

 

∏∏
==

− ===
n

i

ii

n

i

iin XpaXXXXXXP
11

111 ))(|(P),...,|(P),...,()(P V , 

 

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 megfelel� mez�inek szorzataiból. Emellett a faktorizált alak jól 

tükrözi azt is, hogy a teljes valószín�ségi 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 specif ikálnak valószín�ségi értékeket.  

 

3.3. Bayes hálók 

A feltételes valószín�ségre alapozott modellreprezentáció leghatékonyabb eszköze a 

Bayes háló [Dechter98]. A Bayes háló nem más, mint a fent bemutatott faktorizált forma és egy 

grafikusan megjeleníthet� komponens együttese. A faktorizált alak tömören képes kifejezni a 

változók között i függ�ségeket, 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 valószín�ségszámítás [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, 

nyel�knek nevezzük. Egy Xi csomópont családja maga a csomópont, valamint a szül�halmazának 

uniója; jelölésekkel: )( iiX XpaXF
i

∪= . Egy irány ított gráf körmentes, ha nem tartalmaz irány ított 

kört. A Bayes hálók specif ikálására kizárólag irány ított körmentes gráfokat alkalmazunk. 

 

Bayes háló alatt egy B(G, ℘ ) párt értünk, amelyben G-vel egy irányított körmentes gráfot, 

℘ -vel pedig a ℘={P i, i=1…n} feltételes valószín�ségeloszlások halmazát értjük. A továbbiakban a 

feltételes eloszlások jelöléséb�l (P i) az indexet elhagyjuk, hiszen a paraméterezésb�l az aktuális  

változó egyértelm�en azonosít ja a megfelel� CPT-t; tehát P i= P(Xi|pa(Xi)). A G gráf Xi csomópontja 
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az Xi valószín�ségi változót szimbolizálja, ezért közöttük nem teszünk különbséget. Így a 

továbbiakban - a Bayes háló szakirodalmához illeszked�en - a V={X1, X2, …Xn} jelölés a 

valószínségi változók halmazára és a Bayes háló gráfjának csomópontjaira is hivatkozik. Ha 

szükséges, a szövegkörnyezet egyértelm�en utal a megfelel� értelmezésre. 

 

A háló G gráfja a valószín�ségi modellt min�ségileg, míg a P(Xi|pa(Xi)) 

valószín�ségeloszlások mennyiségileg specif ikálják. A min�ségi specif ikációval megadhatók azok 

a változó-partíciók, amelyekre a korábban említett változók közötti közvetlen egymásra-hatás 

érvényesül. Ezek a szül�-gyermek viszonyok a statisztikai összefüggéseket a feltétel nélküli 

valószín�ségi kapcsolatokkal fejezik ki. A mennyiségi specif ikáció - az egyes feltételes 

valószín�ségeloszlások számszer� megadásával - a változók közötti statisztikai kapcsolatok 

er�sségét 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 tekinthet� 

determinisztikus következménynek. A változóhoz rendelt események csak a valószín�ségi 

paraméterek által specif ikált bizonyossággal következnek be, tekintve a szül�változók által 

szimbolizált eseményeket.  

 

3.4. Feltételes függetlenség 

Ahogyan korábban említettük, a háló csomópontjai között fennálló szül�-gyermek viszony a 

csomópontok által reprezentált valószín�ségi változók értékeinek statisztikai összefüggését fejezik 

ki. A változók közötti él hiánya azonban nem jelenti egyértelm�en azt, hogy a két változó teljesen   

- minden feltétel nélkül - független egymástól. 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 valószín�ségeloszlás függvényt V-re, X, Y, Z pedig egy-egy diszjunkt 

részhalmazát V-nek [Dawid79]. Az X és Y  változóhalmaz feltételesen független egymástól ismerve 

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 jelöl� Z halmaz üres, vagyis (X⊥Y|∅), akkor azt mondjuk, hogy a 

két változóhalmaz feltétel nélkül független.  

 

Egyszer� struktúrájú Bayes hálók változói között feltárható feltételes függetlenségi 

tulajdonságok szemléletes elemzésére alkalmas az ún. grafoid axiómarendszer [Pearl00] és az 

irányfügg� 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 valószín�ségi modellt  globálisan írja le úgy, hogy a struktúra egészét 

érint� függetlenségi tulajdonságokat megadja. A gráf vizuális megjelenítése legtöbbször csak a 

szemléltetést szolgálja a háló létrehozása, editálása során. A tényleges m�veletek végrehajtása, 

így a tárolás és kiértékelés, a következ� 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 

jellemz�it�l függ�en különböz� lehet. A következ� 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| ] 

 

Míg a teljes gráf élszámát közelít� gráfok ábrázolására a szomszédsági mátrixot célszer� 

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 

különböz�. Jelölésekkel: legyen M mátrix n×m  méret�, valamint az M-ben tárolt 0-tól különböz� 

elemek száma k. M mátrix sparse, ha k << n × m . A sparse mátrix hatékonyan tárolható úgy, hogy 

csak a nem nulla értékeket kijelöl� indexeket tároljuk a megfelel� elemek értékeivel együtt.  

 

Kvantitatív komponens specifikációs eszközkészlete 

A modell kvantitatív komponensét a feltételes valószín�ségeloszlások halmaza képezi. 

Ezek a modellt  lokálisan ábrázolják, hiszen egy-egy valószín�ségeloszlás egy-egy 

változóhalmazra ad explicit leírást. A feltételes valószín�ségeloszlás reprezentációjára a 

táblázatos forma a legáltalánosabb eszköz (ennek jelölésére már  korábban bevezettük a CPT 

bet�szót). A CPT általános, hiszen a ))(|(P ii XpaX  feltételes valószín�ségre nem követel meg 

strukturális szabályosságot: az iX  és )( iXpa  változók minden egyes lehetséges realizációihoz  

hozzárendel egy-egy valószín�ségi értéket. Ahogyan az 5. Ábrán is láttuk, e bejegyzésekre 

teljesülnie kell az 1))(|(P
)Val(

=�
∈ Xx

Xpax  összefüggésnek, hiszen kizárólag teljes  

eseményrendszerekkel dolgozunk. 
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Gyakran a lokális eloszlásokban valamilyen regularitás f igyelhet� meg. Ilyenkor a teljes  

CPT tárolása helypazarló lenne. Helyette az alábbi eszközök alkalmazása lehet célszer�: 

• zárt alak; 

• döntési fák; 

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

• hierarchikus struktúra. 

 

Bayes hálós fájlformátumok 

A tématerületen tevékenyked� kutatócsoportok a Bayes háló tárolásának számos, valamely  

egyedi alkalmazáshoz kötött, egymással 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 valószín�ségi modellekkel történik. Ilyenkor a 

modell állapotait valószín�ségi változók reprezentálják. Egyszer�bb modellek specif ikálására 

alkalmazható az együttes valószín�ségeloszlás 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 jellemz� állapotaira nem tárolunk értéket, azokat 

elhanyagoljuk. Az így képzett lokális valószín�ségi univerzumok specif ikációjának eszköze a 

feltételes valószín�ségeloszlás függvény. Ezt diszkrét változóknál a CPT-kkel adjuk meg.  

 

A változók függését – a CPT-kkel történ� 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. Valószín�ségi következtetés a tudásmodell alapján 

 

A valószín�ségi tudásmodelleket leggyakrabban úgynevezett következtetési m�veletekben 

használjuk fel. A fejezetben e m�veleteket tekintjük át kiindulva a Bayes tétel szerint történ� intuitív  

következtetést�l. Folytatásként ismertetjük a Bayes hálóval reprezentált tudásmodellek 

legjellemz�bb következtetési típusfeladatait, majd bemutatjuk a komplex modellek kiértékelését 

lehet�vé tev� algoritmikus megoldásokat. 

Megjegyzés (7): A kés�bbiekben a következtetés és a (háló) kiértékelés fogalmakkal 

ugyanarra a m�veletre utalunk. 

Egyszer� következtetés a Bayes tétellel 

A feltételes valószín�ség nem csupán hasznos modellreprezentációs eszköz, hanem a 

Bayes tételen keresztül alkalmas egyszer� következtetési m�veletek végrehajtására is. Ennek 

bemutatására tekintsünk két diszkrét valószín�ségi változót, X-et, illetve Y-t, majd írjuk fel ezekre 

az együttes valószín�ségeloszlás kifejezését a feltételes valószín�ségek szorzatszabály szerinti 

alakjával: 

 

)(P)|(P)(P YYXXY =  

)(P)|(P)(P XXYXY =  

 

A megfelel� oldalak egyenl�sége miatt - átrendezés után - megkapjuk a Bayes tétel alakját 

a két változóra: 

 

)(P

)(P)|(P
)|(P

X

YYX
XY =  

 

Az egyenlet tagjainak szokásos elnevezése: 

 

likelihood marginális

priorlikelihood
iaposterior

⋅
=  

 

A tétel olyan esetben kerülhet alkalmazásra, amikor a problématér jellegéb�l kifolyólag az  

egyik változóra vonatkozó feltételes valószín�ség (itt )|(P YX ) mellett, az egyes változókra 

vonatkozó apriori valószín�ségek (itt  P(Y)) könnyen és megfelel� pontossággal becsülhet�k. A 

Bayes tétel alkalmazásával a közvetlenül nem vizsgálhatónak feltételezett változó aposteriori 

valószín�sége (itt P(Y|X)) számíthatóvá válik.  
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A Bayes tétel kiterjeszthet� 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 valószín�ségi 

becslést hajtunk végre, vagy amely változókra meg kívánjuk határozni a 

valószín�ségeloszlást. 

Tehát VH ⊂ , VE ⊂  és ∅=∩ EH . Továbbá tételezzük fel, hogy rendelkezünk a problémára 

vonatkozóan valamilyen apriori tudással, amelyet ξ -vel jelölünk. A Bayes tétel lehet�séget teremt 

arra, hogy a tényváltozók és az apriori tudás ismeretében kifejezzük a következ� valószín�séget 

[Stutz94]: 

)|(P

)|(P)|(P
)|(P

ξ

ξξ
ξ

E

HHE
EH

, 
, = . 

 

Általános következtetési alapfeladat 

A Bayes hálóval implementált valószín�ségi modelleknél a P eloszlásfüggvény faktorizált 

formában adott. Ilyen esetekre a Bayes tétel fenti formuláját célszer� felbontani a feltételes  

valószín�ségeloszlások szintjéig. Ehhez tekintsük az általános következtetési alapfeladatot leíró 

formulát: 

�∏�
=

=====
RR

eEeER,H,eE|H
n

1

)),(|(P)P()P(
i

ii XpaX . 

 

A képletben az R jelöli azon rejtett változókat, amelyek nem szerepelnek sem a tény-, sem a 

lekérdezéses változókból képzett halmazokban, azaz )(\ EHVR ∪= . A rejtett változókra 

végrehajtott ( )�R
.  m�velet a marginalizáció, amely lényegében a rejtett változókat ejti ki az egyes 

faktorokból. Az eljárás során a marginalizálásra kerül� valószín�ségi változók különböz� 

konfigurációihoz rendelt valószín�ségi értékekre összegzést kell végrehajtani. A marginalizáció 

úgy is értelmezhet�, mintha egy eloszlásfüggvény felbontását rontanánk a rejtett változók 

tekintetében. 

 

Komplex következtetési típusfeladatok 

A magyarázat-keresés adott E=e  tényváltozó értékek mellett egy VM ⊂  ( ∅=∩ EM ) 

változóhalmaz legvalószín�bb m̂  realizációjának meghatározását jelenti:  

 

� ∏
=

==
},\{ 1

)),(|(Pmaxargˆ
EMV

m
eEm

n

i
ii XpaX . 
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Vegyük észre, hogy a kifejezésb�l 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 V∈S  változó valószín�ségeloszlására 

[Castillo97]. 

 

A döntéshozatal esetén úgy kell megválasztani az egyes változók értékeit, hogy egy adott 

költségfüggvényt optimalizáljunk. Az optimalizálást az ún. inf luence diagram segítségével lehet 

elvégezni, amely a Bayes hálók egy kiterjesztéseként is értelmezhet�.  

 

Az információ-érték meghatározása eldönti, hogy mely valószín�ségi változó ismerete 

(azaz besorolása a tényváltozók E halmazába) változtatja meg számunkra hasznos módon a 

vizsgált lekérdezési változó eloszlását. Megkereshetjük például azt az iX  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( eE|H = -t megadó általános következtetési alapfeladatot végezzük 

el, hiszen erre az említett t ípusfeladatok mindegyike (magyarázat-keresés, érzékenység vizsgálat, 

döntéshozatal, információ-érték meghatározása) visszavezethet�. Az általános következtetés 

számításigényes m�velet. Ennek f� oka, hogy a Bayes háló faktorizált formában kódolja a )(P V  

együttes valószín�ségeloszlást, és emiatt az egymással gyakran összefügg� faktorok 

mindegyikére el kell végezni az R halmaz változóira vonatkozó marginalizációt. A fejezet hátralev� 

részében az általános következtetési alapfeladat végrehajthatóságával foglalkozunk.  

 

4.1. Intuitív következtetés 

A valószín�ségi következtetés legegyszer�bben úgy hajtható végre, hogy a Bayes háló 

feltételes eloszlásfüggvényeit - a Bayes tétel segítségével - intuitív módon, egymásba 

helyettesítgetve visszafejtjük. Attól függ�en, hogy a Bayes hálóban a tényváltozók és lekérdezéses 

változók milyen szerepet töltenek be a valószín�ségi-okozati összefüggésekben, a következtetési 

m�velet 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 követhet�,  

gyakran redundáns m�veletsor végrehajtását igényli. A témakörben folytatott kutatások éppen 

ezért a következtetés algoritmikus megközelítésére irányultak. 

 

4.2. Algoritmikus módszerek 

A Bayes háló modellváltozóiból képzett tény- és lekérdezéses változóhalmazok legtöbbször 

nem rendezhet�k 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 els� 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 történ� 

következtetés már egy egyszer� marginalizációval végrehajtható. Második lépésben (az ábrán 2.-

vel jelölt ny íl), az input-output mez�k konfigurálását követ�en, a marginalizációs m�velet real-t ime 

végrehajtása következik, amelynek kimenetén el�áll a következtetés eredménye. 

Megjegyzés (8): Az ábrán szerepeltetett PPTC algoritmus kés�bb kerül ismertetésre. 

Az algoritmikus módszerek a következtetés szintjén is támogatják a Bayes hálós 

tudásmodellek újrafelhasználhatóságát, hiszen az els� szaka szban – vagyis a 

számításigényes rész végrehajtása során - nem kerül rögzítésre input-output mez�.  

Fontos kiemelni, hogy egy Bayes hálóhoz több - a modellfelbontást tekintve - azonos érték� 

másodlagos struktúra is rendelhet�. A másodlagos struktúrák hasznossága azonban eltér a rajtuk 

végrehajtható következtetési m�veletek számításigényét tekintve. Optimálisnak tekintjük azt a 

másodlagos struktúrát, amelyben a következtetés minimális számú m�velettel hajtható végre. 
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Felmerülhet a kérdés, hogy vajon miért nem a másodlagos struktúrát tekintjük 

valószín�ségi modellnek, hiszen az is teljes érték� leírását adja a modellezett valóságnak. Ennek 

legf�bb oka, hogy a másodlagos struktúra nem szerkeszthet�, nehezen interpretálható. Tehát a 

másodlagos stuktúra csak egy rögzített reprezentációs formaként tekinthet�. A továbbiakban azon 

egzakt algoritmusokat mutatjuk be, amelyek mérföldkövet jelentettek a tématerület fejl�désében, 

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
n
)-el becsülhet�. Itt is - a korábbi jelölésnek 

megfelelel�en - n a változók számát, m  a változók lehetséges értékeinek számát jelöli.  

 

Változó-eliminációs algoritmus 

A triviális megközelítéssel történ� következtetés végrehajtása már néhány valószín�ségi 

változó esetén is átláthatatlan m�veletsort eredményez. Ezzel párhuzamosan megfigyelhet�, hogy  

a JPT felépítésekor lényeges számú redundáns összegzést hajtunk végre. A változók 

szisztematikus rendezésével egyrészt a m�veletsor átláthatósága növelhet�,  másrészt a 

feleslegesen elvégzend� m�veletek száma csökkenthet�.  

 

A m�veleteknek egy egyszer� 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 célszer� a megfelel� tagokat kiemelni a marginalizációs összegzés 

elé. A kiemelések elvégezését követ�en a marginalizáció jobbról balra végrehajtható úgy, hogy az  

éppen végrehajtott m�velett� l 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 történ� következtetés esetén a 

futásid� és er�forrásigény csökkenthet� 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 megfelel� (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 megfelel� 

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 visszavezet� eljárások 

Az 1983-ban publikált Pearl algoritmus az egyszeresen összefügg� gráfokra ad - a változók 

számát tekintve - polinomiális komplexitású megoldást [Pearl83]. Egyszeresen összefügg�nek 

nevezzük azokat a gráfokat, amelyekben bármely két csomópont között csak egyetlen irányítatlan 

út található.  

 

Az algoritmus az E tényváltozóhalmazt két részre bontja a lekérdezéses H∈X  változóhoz 

képesti elhelyezkedésük szerint: egyik az X okozati halmaza, a másik az X tényhalmaza. Az 

egyszeresen összefügg� gráfból X-et kiemelve a G gráf két független részgráfra esik. Az 

algoritmus az okozati és a tényváltozók irányából üzenettovábbításos eljárás segítségével terjeszti 

a valószín�ségi értékeket úgy, hogy azok végül az X aposteriori eloszlásában kódolódnak. Az 

algoritmus komplexitása lineáris a változók számát tekintve: O(ndm
d
) ahol n a csomópontok száma, 

m  a változóértékek száma, d pedig a háló befokszáma. Befokszámnak nevezzük a csomópontba 

mutató kapcsolatok számát. A befokszám konstanssal történ� becsülhet�ségéb�l adódik a 

polinomiális komplexitás. A Pearl megközelítés szerinti számítás két módszerrel történhet. Az 

egyszer�bb a visszafelé haladó [Russel03], a bonyolultabb az el�refelé 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 valószín�ségeloszlást. Több lekérdezéses változóra többször kell futtatni az algor itmust. A 

többszöri futtatás esetén a részeredmények nem újrafelhasználhatók, ezért az egyes ágak mentén 

a számítások ismételt végrehajtása szükséges. Az el�refelé haladó algoritmus a tényváltozókból 

kiindulva járja be a gráf útjait. Ez a megoldás több lekérdezéses változó esetén lehet�séget teremt 

az azonos részeredmények ismételt, újraszámolás nélküli felhasználására. Így a lineáris  

számításigény tovább jav ítható.  

 

A többszörösen összefügg� hálóra alkalmazható determinisztikus algoritmusok 

leghatékonyabb csoportja a hálót el�ször valamiképpen egyszeresen összefügg�vé alakítja, majd 

a már egyszeresen összefügg� 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 el�ször az eredeti gráfban - a tényváltozókat f igyelembe véve és az irányfügg� elválasztás 

kritérium-rendszerének megfelel�en - meg kell határozni azt a minimális változóhalmazt (ún. 

vágóhalmazt), amely példányosításával a gráfban szerepl� körök felbomlanak. Ezt követ�en az  
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egyes részgráfokhoz apriori valószín�ségeket kell rendelni. A komponenseken egyedileg már  

futtatható a Pearl algoritmus. A következtetés eredménye végül a kapott részeredmények apriori 

valószín�ségekkel történ� súlyozott összegzésével megkapható. Az algoritmus komplexitása 

O(ndm
d+l

), ahol n a csomópontok száma, d a háló befokszáma, m  a változóértékek száma, l pedig a 

vágóhalmazbeli változók száma. Az algoritmus kulcsmomentuma a gráfpartíciónálás, hiszen a 

vágóhalmaz mérete ekkor d�l 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 megfelel�en kiválasztott csomópontok összevonásával megacsomópontokat alkot. 

Valamely megacsomópont lényegében a DAG-ban lév� családok lokális valószín�ségi 

univerzumai közül tartalmaz néhányat. A megacsomópontok egy fa struktúrájú irány ítatlan gráfot 

képeznek, amelyet klikk-fának nevezünk. A gráfmanipulációs m�veleteket követ�en az algoritmus  

az eredeti valószín�ségi paramétereket a megacsomópontok ún. potenciálfüggvényeibe integrálja. 

Ennek megfelel�en tehát egy megacsomópont potenciálfüggvénye a hozzá tartozó változók 

eredeti valószín�ségeloszlás-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 

valószín�ségeloszlását a Bayes háló lokális specif ikációiban szerepl� valószín�ségi paraméterek 

polinomiális függvényeként vezetjük le [Ca stillo96] [Shachter90]. A Bayes tétel szerint a tényváltozók 

E=e  realizációjának ismeretében végzett szimbolikus következtetés eredménye két polinom 

hányadosa lesz. E hányados nevez� polinomja - adott e  realizáció esetén - állandó. A számláló 

viszont egyben a következtetés normalizálás nélküli eredménye, amelynek polinomiális alakja a 

következ� [Castil lo97]: 

},,0{)()|(P ij
Mm

rjrij rjpmcx

jr

�∈=== �
∈

�eE , 

 

ahol m r a paraméterek monomja, cjr az m r monom együtthatója az iX  változó ijx  realizációjához  

tartozó jp  polinomban, Mj a paraméterek algoritmus szerint sz�kített részhalmazának Descartes 

szorzata, �  pedig a következtetésben szerepl� paraméterek (vagyis a JPT bejegyzések) 

halmaza. 

 

Az algoritmus els�ként a Bayes háló struktúrája alapján meghatározza azon változókat, 

amelyeket az irányfügg� 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 

sz�rni. Az így megmaradó monomok együtthatói egy lineáris egyenletrendszer megoldásaként 

adódnak. 

 

4.3. Összefoglalás 

Szembet�n�, hogy míg valamely problématér valószín�ségi modelljének kódolására a 

Bayes háló rendkívül hatékonyan eszköz, addig következtetésre nehézkesen használható a 

kiemelked�en magas számításigény miatt. Egyre szélesebb körben történ� alkalmazását több 

olyan tulajdonság is indokolja, amely a többi valószín�ségi modellreprezentácós eszközre nem, 

vagy csak részben jellemz�. Ezek közül a legfontosabbak az alábbiak: 

• nem kötött az input/output mez�, így a modell hordozható és újrahasználható; 

• a szakért�k egyszer�en képesek interpretálni a modell komponenseit és részt 

vállalni azok fejlesztésében; 

• alkalmazásával a különböz� t ípusú tudásforrások együttes kezelése közvetlenül 

megoldható. 

 

Egyszer�bb 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 m�veletsorrendet (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 elvégezhet�. Ezen algoritmusok az 

irányított, körmentes gráfot el�ször 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 vezet� 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 ráfejleszthet�séget tekintve a Pearl módszerre épül� 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 specif ikációjához meg kell adni mind a grafikus DAG komponenst, 

mind a numerikus valószín�ségi paramétereket. A problématér megfigyelhet�ségének jellegét� l 

függ�en valamely modellkomponenst szakért�i tudásból, míg más modellrészt adattudásból 

határozunk meg. Széls�séges esetben a teljes Bayes háló adatbázisban tárolt adatminták alapján 

kerül meghatározásra. Az adattanítás a 3. Táblázatnak megfelel� négy alapesetre bomlik az  

adathalmaz min�sége (Megfigyelhet�ség) és a struktúra ismertsége (Struktúra) szerint [Murphy00] 

[Krause99].  

 

Struktúra Megfigyelhet�ség 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) 

 

 

Az általunk vizsgált problématereket teljesen megfigyelhet�nek tételezzük fel, így  

szempontunkból a fenti táblázat els� és harmadik sora releváns. A táblázat els� sora a már ismert 

DAG-hoz keres valószín�ségi paramétereket. A paramétertanítást megel�zi a struktúra 

meghatározásának folyamata, amely történhet akár szakért�i tudásból, akár adattudásból, akár a 

kett� kevert módszerével. A táblázat harmadik sora az adattanítással történ� DAG komponens  

meghatározását jelzi.  

 

A valóság megfigyelhet�ségét lehet�vé tev� elektronikus formátumú adathalmazt a 

továbbiakban A-val jelöljük. Az adattanítás el�tt az adatokat, adatbázisokat átalakít juk. Az 

átalakítás f�bb lépései: 

• a modell valószín�ségi 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 fejezhet� ki.  

 

A valóságnak általában sok fogalma, a fogalmaknak pedig több érték� tulajdonságaik 

vannak. Az e tulajdonságokat leíró adatok alkotják az adatok sokaságát. Például két statisztikai 

sokaságot jelent egy fogyasztó leolvasott mér�adata valamely adott év els� 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 elképzelhet� 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  

valószín�ségeloszlás - S(A)-t tekintve - nem függ további paramétert�l.  Vagyis D=S(A) esetén  

P(V|D,� )=P(V|D), ahol �  jelöli a modell numerikus komponensében tárolt valószín�ségi értékeket.  

Például a normális 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, 

valószín�ségeloszlásról azt feltételezzük hogy egyrészt minden installációban azonos, másrészt 

az egyes változók tekintetében független: 

(1)  iX  esetén )|P( i�iX  azonos minden D installációban; 

(2)  )P()...P()P(),...,,P( n21n21 XXXXXX = ; 
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ahol i�  jelöli az Xi CPT táblázatában lév� numerikus valószín�ségi 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 egyszer�bb eset az, ha megelégszünk a szakért�i tudásgy�jtés során meghatározott 

struktúrával. Ekkor a feladat a változók közti összefüggések „er�sségét” kifejez� �  feltételes 

valószín�ségi paraméterek D alapján történ� meghatározására korlátozódik, tekintve a �  

háttértudásunkat. A �  apriori ismeret magában foglalja a következ� 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 következ� forma: 

 

))∝
)

))
=) ξξ

ξξ
ξ |(P,|(P
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Az egyenletben a )ξ|(P � , 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 )ξ,|(P �D  tag, amellyel közelítjük a paraméterekre vonatkozó 

aposteriori becslést. Erre bevezetjük az )|P(),L( �DD� =  ún. Likelihood függvényt. 

Megjegyzés (10): A Likelihood elnevezés magyarázatára lásd 4. Valószín�ségi 

köv etkeztetés a tudásmodell alapján c. fejezetet. 

 

Likelihood függvény és az elégséges statisztika 

A Likelihood függvény és az elégséges statisztika közti összefüggés a következ� tételb� l 

adódik: S(.) egy elégséges statisztika, ha bármely két DT1 illetve DT2 adathalmazra igaz, hogy  

),L(),L()S()S( T2T1T2T1 D�D�DD =�= . 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 kielégít� tanítóadatokat jelöli.  

 

Mivel ismert a háló struktúrája, így a változók közötti függ�ségi kapcsolat specif ikált. Tehát 

a Bayes háló faktorizációjából adódik a Likelihood függvény dekomponálhatósága [Heckerman95]:  
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n1 mXpamXmXmX ),(L)],)[(|][P(),|][],...[P(),L( D���D� ii ,  

ahol {1,2,...n}i∈ , {1,2,...N}m∈ , ∈N ∈n A gyakorlatban a Likelihood függvény logaritmusa 

a használatos, vagyis: 

 

��� ==
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ahol ))],)[(|][log(P()(logLi �=
m

ii mXpamX ii �� .  

 

MLE becslés 

A paraméterek meghatározása általánosan a statisztika legjobb becslését megadó MLE 

becslés (MLE - Maximum Likelihood Estimation) szerint történik. Az MLE azt a � -t keresi, amely  

esetén az adott D installációk a legvalószín�bbek, vagyis ),logL(argmax D�� �MLE =
�

. 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 ),(logLargmax i D�� i�iMLE i
=

�
 

dekomponált függvényt kiértékelni.  

 

Ha a feltételes valószín�ségeloszlás ábrázolása CPT-vel történik, akkor a teljes  

eseményrendszerre vonatkozó kényszerfeltételb�l levezethet� (pl.: Lagrange multiplikátorral), 

hogy az MLE az egyes paraméterekre a relatív gyakoriságok arányát adja eredményül 

[Ghahramani02]: 
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Ez az összefüggés az egyes paraméterértékekre tovább bontható. Az Xi változóra és annak 

pa(Xi) szüleire, illetve azok értékeire vezessük be a következ� jelöléseket: 

• ri jelöli Xi változó lehetséges értékeinek számát ( ∈ ir ); 

• },,{ 1 iiri xx �  jelöli Xi változó lehetséges értékeit; 

• pi jelöli pa(Xi) értékeinek lehetséges kombinációinak számát ( ∈ ip ); 

• },,{ 1 iipi ππ �  jelöli pa(Xi) lehetséges értékeit; 

• ijk�  jelöli az Xi csomópont P feltételes eloszlás-függvényének paramétereit. 

Ekkor definíció szerint ))(|(P ikiijiijk XpaxX� π=== , },,1{ irj �∈ , },,1{ ipk �∈  és 1
1

=�
=

ir

j
ijk� .  
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Így az egyes ijk�  paraméterek számítása: 

 

)(

)(

D

D

ik

ijk

ijk
N

N
� = , 

 

ahol )(DijkN  jelöli azt a számot, ahányszor Xi=xij ( },,1{ irj �∈ ) és pa(Xi)=pik ( },,1{ ipk �∈ ) együtt 

el�fordul a D adathalmazban. Tehát �
=

=
ir

j
ijkik NN

1

)()( DD . A paraméterek halmazai közötti viszony a 

következ�: i�� �
i

=  és ��
j k

ijk�=i� . 

 

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

MAP�
�

 MA P (Maximum Aposteriori Estimate) becsléssel vehetjük f igyelembe. Ha e prior  

faktorizálható - vagyis ha ∏=)
i

)|P(|(P ξξ i��  - akkor a logLikelihood alakja a következ�képpen 

alakul: 

 

)|logP()(logL),(logL' i ξii ��D� +=�
i

. 

 

5.2. Tanítás ismeretlen struktúra esetén 

A bonyolultabb eset az, ha a struktúra nem ismert. 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 els� lépése a változópárok közötti függetlenségi viszonyok 

tesztelése. Ennek technikai megvalós ítása ún. függ�ségi mértékek segítségével történik. A 

függ�ségi mérték számszer� értéke alapján a változópárok összehasonlíthatók, sorba 

rendezhet�ek. A keresett gráf ebb�l a sorrendb�l már egyszer�en adódik: egy küszöbérték feletti 

változópároknak megfelel� csomópontok közé bekerül egy-egy él.  

 

Az X1 és X2 változók függetlenségének mértékét az In(X1⊥X2|G
h)-el jelöljük. E mértékre jó 

példa a 2χ  próbastatisztika, amely az 
11r1211 ,...,x, xx  és a 

22r2221 ,...,x, xx  teljes eseményrendszerek 

esetén a következ� formában fejezhet� ki:  
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��
= =

��
�

�
��
�

�
−

=χ
r

i

s

j ji

ji

ij

n

kk

n

kk
k

1 1

2

2 , 

ahol ijk  az 2j1i xx ∩  esemény gyakoriságát, a � =
=

s

j iji kk
1

 az 1ix  esemény gyakoriságát, a 

� =
=

r

i ijj kk
1

 a 2jx  esemény gyakoriságát jelöli. A 2χ  annál kisebb érték, minél függetlenebbek az 

események.  

 

A számításhoz gyakran meghatározzák a valószín�ségi változópárokra az ún. együttes 

el�fordulás (co-occurence) mátrixot. A következ� ábrán egy ilyen mátrixra látunk példát a fent már  

alkalmazott X1 és X2 valószín�ségi változók felhasználásával: 

 

4103

016

5120

�

�

��

�

�

�

2

1

2r

22

21

1r1211

x

x

x

xxx

 

7. Ábra: Példa az együttes el�fordulás mátrixra. 

 

Az együttes valószín�ségeloszlás paraméterei a mátrixbeli gyakoriságok számosságával 

és normalizálással meghatározhatók. A változókra vonatkozó apriori eloszlások az oszlopok és 

sorok összegzésével, majd normalizálásával kaphatók meg. 

 

Arra az esetre, ha nem eseményekkel, hanem az eseményekhez rendelt valószín�ségekkel 

dolgozunk, tekintsük az X1 és X2 független valószín�ségi változót. Ilyenkor  

)()P(),P( 2121 XPXXX = . Ha X1 és X2 között mégis van valamilyen függ�ség, akkor  

)()|P(),P( 22121 XPXXXX = . A kett� különbségéb�l adódik a legegyszer�bb függ�ségi mérték: 

 

�
×

−=
21

)P()P(),P(),(DEP 2121211L

XX

XXXXXX . 

 

E mérték a valósz ín�ségek csökkenésével csökken, hiszen a kis valószín�ség kevésbé járul hozzá 

a függ�ségi mérték értékéhez. Egy pontosabb mérték képezhet� úgy, hogy redukáljuk a kis  

valószín�ségi értékek hatását az egyes komponensek súlyozásával. Ez a következ� formában 

fejezhet� ki:  

�
×

−=
21

)()P(),P(),P(),(DEP 21212121W1L

XX

XPXXXXXXX . 
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Ehhez hasonló az ún. L2-es mérték, amelynek súlyozás nélküli illetve súlyozott alakja a 

következ�:  

 

( )2

2121212L

21

)()P(),P(),(DEP �
×

−=
XX

XPXXXXX  

( )2

21212121W2L

21

)P()P(),P(),P(),(DEP �
×

−=
XX

XXXXXXXX  

 

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

 

�
×

�
�
�

�
�
�
�

�
=

21
)P()P(

),P(
log),P(),(DEP

21

21

22121co

XX XX

XX
XXXX . 

 

Ez utóbbit gyakran Kullback-Leibler divergenciának is hivatkozzák [Kullback51]. El�nyös  

tulajdonsága, hogy teljesen független változók esetén értéke nulla, egyébként értéke pozitív és n� 

a függ�ség er�södésével. További el�nye, hogy az aktuális értékek valószín�ségének nagyságától 

nem függ. Mértékként alkalmazható még a korrelációs együttható is, amelyet azonban itt  nem 

részletezünk.  

 

A kényszer alapú tanítás el�nye, hogy a küszöbérték gondos megválasztásával könnyedén 

szabályozható a valószín�ségi modell struktúrájának bonyolultsága. További kedvez� 

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 térb�l. A probléma szuper exponenciális. A lehetséges gráfok száma n 

csomópontra az alábbi rekurzív formulából adódik [Robinson76]: 

	
	
	




		
	

�

�

>−��
�

�
��
�

�
−

=

=

−

+

=

� 1     ha           )R(2)1(

1     ha            1

)R(

)1(

1

1

nin
i

n

n

n

ni

in

i

 

 

A következ� táblázat a keresési tér méretét mutatja 10 csomópontig: 
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n R(n) 

0 1 
1 1 
2 3 
3 25 
4 543 
5 29.281 
6 3.781.503 
7 1.138.779.265 
8 783.702.329.343 
9 1.213.442.454.842.881 

10 4.175.098.976.430.598.143 

 

A struktúratanítás matematikai megfogalmazásához induljunk ki a szakért�i tudás és az 

adatok által reprezentált tudás kombinálásának egzakt, ún. Bayes módszer szerinti 

megfogalmazásából [Heckerman95]. Alkalmazva a korábbi formalizmust, jelöljük � -vel a 

problématérre vonatkozó szakért�i háttértudásunkat, D-vel a V  vektorba rendezett 

állapotváltozóink N darab múltbeli értékeinek halmazát, vagyis },...,{ N1 vVvVD === .  

 

Egy valószín�ségi modellezésen alapuló predikciós probléma általánosan a következ�: azt 

feltételezve, hogy a problématerünk adatai valamely Bayes hálóval létrehozott véletlen változó-

installációk halmaza, keressük azt a )ξ,|(P DV  feltételes valószín�séget, 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 következ�:  

 

),|P(),,|P(),|P( ξξξ DDVDV
h

G

h
GG

h

�
Γ∈∀

= , 

 

ahol Γ  az össze lehetséges, n csomópontú, irány ított gráfok halmazát, h
G  pedig a hipotetikus, 

tehát az aktuálisan értékelt gráfot jelöli. A képlet szerint tehát az egyes modellek valószín�ségéivel 

súlyozva összegezést kell végrehajtani az összes modellstruktúrára, feltételezve hogy a 

modellstruktúrák kölcsönösen kizárják egymást, 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 valószín�bb struktúrák egy kisebb Γ∈H  részhalmazát, amellyel 

feltételezésünk szerint a gráf aposteriori eloszlása jól közelíthet�:  

 

),|P(),,|P(),|P(
H 

ξξξ DDVDV
h

G

h
GGc

h

�
∈

≈ ,  
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melyben �
∈

ξ=
H 

),|P(1
hG

h
Gc D  egy normalizáló konstans, H  pedig azt a heurisztikus tudást 

jelképezi, amely lehet�vé teszi a kisebb méret� keresési tér kijelölését. A fenti formulából adódik - 

feltételezve egy ismert h
G0  referencia struktúrát -, hogy a struktúra-kiválasztás a 

),|P(),|P( 0 ξξ DD
hh

GG  ún. Bayes faktor számítására vezethet�.  

 

Hasonlóan a paramétertanuláshoz, itt is bevezetjük a Likelihood függvényt: 

 

))∝
)

))
=) ξξ

ξξ
ξ |(P,|(P

(P

|(P,|(P
,|(P GG

GG
G D

D

D
D , 

)|P(),L( GG DD = . 

 

Ha tehát nem rendelkezünk a háló struktúrájáról apriori ismerettel, akkor )|P( ξG  minden G-

re egyenl�. Ilyenkor a tanulási folyamat során meghatározandó a ),|P( ξDG  tag az  

),L(maxarg DGG  maximum likelihood becsléssel.  

 

A gyakorlatban a D mintahalmaz teljességén túlmen�en apriori ismeretként feltételezhet� a 

paraméter függetlenség és a paraméter modularitás. E két feltétel matematikai alakjai a 

következ�k [Heckerman95]: 

 

Paraméter függetlenség: minden n faktorú Γ∈h
G  gráfra az apriori eloszlás a 

paraméterekre ∏=
i

hG
i

hG
n

G
GG )P(),...P( 1 ��� . Ekkor lényegében feltesszük, hogy az egyes 

faktorok paraméterei csak a faktorokhoz rendelhet� változó-installációktól függenek, a többi 

faktortól függetlenséget mutatnak. Tehát it t is kiaknázzuk a Bayes háló dekomponált struktúráját. 

 

Paraméter modularitás: ha az f1,….fk változókhoz rendelt faktorok viszonya valamely  

Γ∈̀ ,GG  gráfokra `G
j

G
i ff = , akkor )`P()P(

` hG
j

hG
i GG �� = . Vagyis ha két DAG-ban egy X 

csomópontnak a szül�halmaza megegyezik, akkor a paraméterek numerikus értékei is  

megegyeznek.  

 

Az illeszkedés mérése 

A gráfkeres� algoritmusok feladata a kijelölt keresési térben ( Γ  vagy Γ∈H ) az egyes jelölt 

gráfok ( Γ∈G  illetve H∈G ) szisztematikus kiválasztása és értékelése. A keresési tér bejárásának 

irányát a vizsgált gráf min�sége határozza meg. Az illeszkedés mérése objektív módon történik 

egy ℜ→Γ×D  valós érték� függvénnyel. Ahogy láttuk, a tanulási folyamatot az ),|P(maxarg ξGG D  
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MLE becslés meghatározására vezetjük vissza. Ebben a ),L()G|P( DD G=  Likelihood függvény 

alkalmazható az illeszkedés mérésére [Roure99]. 

 

A legtöbb keres� 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 Γ∈G  azonos valószín�ség�; 

• D -beli minden eset (példányosult változóérték) független egymástól; 

• minden változó diszkrét és megfigyelhet�.  

 

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 mér� mennyiséggel. A struktúra komplexitása - a 

tanítás szempontjából - a szabad paraméterek száma, azaz a struktúrához tartozó feltételes 

valószín�ségi táblák méretének összege. Felhasználva a paramétertanulás során bevezetett 

jelöléseket, valamint a fenti tulajdonságokat feltételezve, a következ� formában írhatjuk le a helyes 

MLE függvényt: 

����
== = =

−−=
n

i
ii

ik

ijk
n

i

r

j

p

k
ijk prN

N

N
NG

i i

11 1 1

)1()f(log),L( log D  

 

Ebben a jobboldal els� 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 

2)log()f( NN =  [Schwartz78] [Friedman00], az AIC (Akaike Information Criterion) függvény esetén 

pedig 1)f( =N  [Akaike74]. Az )f(N  alapján látható, hogy a BIC er�sebben 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 szül�halmazok méretének maximumát, r pedig a 

változóértékek maximális számát jelöli [Bouckaert95]. 

 

Gráfkeres� algoritmusok 

A gráfkeres� algoritmusok két megközelítés szerint sz�kítik a keresési teret. A csomópont-

sorrendes megközelítés esetén apriori tudásként azt feltételezzük, hogy az X1, X2,…,Xn változókra 

ismert egy olyan  n21 X ...X X ��  teljes rendezés, amely alapján haladva minden egyes Xi-hez 

olyan { }1,,,)( −⊆ i21i X...X XXpa  szül�halmaz rendelhet�, amely biztosítja, hogy egy Xj ne függjön 

egy �t megel�z� Xi-t�l. Vegyük észre, hogy a keresési teret a csomópont-sorrendezés sz�kíti,  

hiszen az Xj →  Xi irányú éleket kisz�rjük a keresési térben való navigáció során. Ha további 
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megkötésként a csomópontok befokszámát (tehát a szül�k számát) d–ben maximáljuk, akkor a 

hálókeresés NP-nehéz kombinatorikus optimalizációs problémája kezelhet�vé válik, hiszen a 

bonyolultság id�ben O(n
d)-re csillapodik [Buntine91]. A csomópont-sorrendes algoritmusok közül 

talán a leggyakrabban alkalmazott a K2 algoritmus. Ez az üres hálótól kiindulva addig b�vít i 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 következ� alakra egyszer�södik 

[Cooper92]:  

∏∏ ∏
= = =−+

−
=

n

i

r

j

p

k
ijk

iij

i
i i

N
pN

p
G

1 1 1

BDe !
)!1(

)!1(
),(L D  

Megjegyzés (11): A fenti alak feltételei: (1) minden Γ∈G  azonos valószín�ség�; (2) 

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

megfigyelhet�; (4) ismert és létezik a fenti csomópont-sorrendezés; (5) a szül�k 

maximális száma limitált. 

A csomópont-sorrend nélküli gráfkeres� algoritmusok úgy sz�kít ik a keresési teret, hogy 

egyszer� kényszereket vezetnek be az új jelölt gráf generálására. Ennek fontos következménye, 

hogy nemcsak az egy-egy iteráció során kiértékelend� szomszédos gráfok száma csökken 

jelent�sen, 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 

becsülhet� [Friedman99].  

 

5.3. Összefoglalás 

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

NP-nehéz [Chickering03]. A tanítás problémája kezelhet�vé válik, ha - heurisztikák bevezetésével -

megkötéseket teszünk a keresési térre. A heurisztika tehát egyensúlyt teremt a modell 

meghatározásának id� igénye és a modell pontossága között. Az elmúlt néhány évben számos  

keres� heurisztikát dolgoztak ki. A determinisztikus heurisztikák közül kiemelend� a hegymászó 

algoritmus [Buntine91][Cooper92], a tabu-search [Bouckaert95], a változó-szomszédok keresésén 

alapuló algoritmus [Campos01]. A sztochasztikus heurisztikák közül a legfontosabbak a szimulált 

leh�tés [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 szakért�i tudás együttes  

kezelésén alapuló valószín�ségi tudásmodellezés folyamatára [2][12]. 

 

6.1. Bevezetés 

A tudásmodellt a létrehozástól az alkalmazásig a tudásmérnöki tevékenység (továbbiakban 

KEP -  Know ledge Engineering Process) kíséri. A tudásmérnöki 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 korszer�, UML eszközökkel ír ják le a formalizált modellfejlesztési folyamatokat. 

Közülük kiemelkedik a CommonKADS, amely de facto szabvánnyá n�tte ki magát a tudásintenzív  

rendszerek tervezésének el�készítésében. A CommonKADS, a modellimplementáció eszközét�l 

függetlenül, részleteiben specif ikálja a KEP folyamatot a projektszervezet felépítését�l a 

rendszertervezésig [Studer98].  

 

 
8. Ábra: Tudásmodellezés 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 elkülönül� munkafázisok rögzített 

egymásutániságát követik, így a szoftverfejleszt� CASE eszközökhöz jól illeszthet�k. Az egyes 

fázisok közti megfeleltetést a 8. Ábra mutatja [Verkamo94]. 

 

A MIKE módszertana egy inkrementális modellfejlesztési stratégiát követ. Ebben minden 

részfolyamat eredménye a szakért� irányába vissza van csatolva. A szakért�i értékelést�l függ�en 

vagy az aktuális részfolyamat hajtódik végre újból, vagy a következ� modellépítési részfeladat 



TUDÁSMODELLEZÉS BAYES HÁLÓKKAL  6. MÓDSZERTAN A BAYES HÁLÓS TUDÁSMODELLEZÉSRE 

 41 

kerül végrehajtásra. A fejlesztési folyamat fontosabb mérföldkövei a 9. Ábrán követhet�k 

[Studer98]. 

 

 

9. Ábra: Tudásmodell inkrementális fejlesztése. 

 

Egyes leírásokban, utalás jelleggel, megjelenik a spirális modellfejlesztés 

[Boehm88][Mahoney96]: 

 
10. Ábra: Spirális modell.  

 

Életciklus modellek értékelése 

A disszertáció szemszögéb�l a felsorolt tudásalapú modellfejleszt� módszertanok egyik 

legfontosabb hiányossága, hogy adattanítással nem foglalkoznak. Tipikusan a szakért�i tudás 

redundanciamentes leírására szorítkozva kínálnak jól kiforrott, formalizált eszközkészletet a 

tudáskinyerés folyamatára.  

További problémát jelent, hogy a publikált módszertanok els�sorban 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 valószín�ség (linguistic probabilit ies) fogalmát. E megoldás gyakorlati 

jelent�sége azonban nem meghatározó, hiszen nehézkesen alkalmazható valós méret� 

problématerek modellezésére. 
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A valószín�ségi tudásmodellezés területén az elmúlt negyed évszázadban megjelent 

számos szakmai cikk és dolgozat átfogó módszertani kérdésekkel csak elvétve foglakozik. 

Közöttük a legtöbb valamilyen algoritmus-specif ikus témakörre szorítkozik, esetleg ritkábban, 

esettanulmány jelleggel, valamely tématerületen elvégzett modellezési folyamat tapasztalatait 

tárgyalja [Locke99]. A cikkekben, dolgozatokban az általánosan feltételezett munkafázis-sorrend a 

következ� [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, el�készítését, feldolgozását 

foglalja magában. Esetünkben a (2)-(3) pont már a Bayes háló kvalitatív illetve kvantitatív  

komponenseinek specif ikációjával foglalkozik. 

 

Jelen fejezet, a témakörben hiánypótló leírásként, megkísérel egy átfogó képet alkotni a 

Bayes hálóval implementált valószín�ségi tudásmodellek fejlesztésére testre-szabott KEP 

folyamatokról. Ennek els� lépéseként definiáljuk az információban gazdag környezet fogalmát, 

amellyel kijelöljük a problématerek legáltalánosabb és egyben legb�vebb megfigyelhet�ségi 

kategóriáját. Ezt követ�en a valószín�ségi tudásmodellezés humán szerepl�it és technikai 

entitásait mutatjuk be, majd rátérünk a javasolt módszertan folyamatainak funkcionális  

bemutatására. Végül a modellfejlesztés legfontosabb fázisait definiáljuk. 

 

6.2. Problématerek megfigyelhet�sége 

A problématér bizonyos fogalmai (a 11. Ábrán az 1.-el jelölt részhalmaz) kizárólag szakért�i 

tudáson keresztül vizsgálhatók, mások csupán (3.) adattudás felhasználásával írhatók le. 

Gyakoriak azonban az olyan valóságrészek, amelyek leképezésekor (2.) mindkét tudásforrás-típus 

f igyelembe vehet�.  

 

 

11. Ábra: Venn diagram a fogalmi körök megfigyelhet�ségér�l.  
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A fentiekhez illeszkedve a problémateret alkotó fogalmak kategorizálhatók 

megfigyelhet�ségük szerint. E kategór iák mentén a problématér partíciókra bontható, amely  

partíciók a megfigyelhet�ségükhöz illeszked�en kerülnek leképezésre a modelltérbe.  

 

DEFINÍCIÓ: Információban gazdag környezetnek nevezzük az olyan problématereket, 

amelyekben a tárgytér minden fogalmára igaz, hogy adattudáson is és szakért�i tudáson keresztül 

is megfigyelhet�. A szakért�i tudás jellemz�en több szakért� ismeretanyagából áll össze. Tehát 

valamely fogalom több szakért� tudásán keresztül más-más aspektusból f igyelhet� meg. Az 

ügyfélnyilvántartó rendszereket információban gazdag környezetnek tekintjük. 

 

6.3. Szerepkörök és technikai entitások 

A módszertani leírásban megjelen� szerepl�k (Actorok) olyan személyek vagy elemek, 

amelyek aktív kommunikációjukkal funkciókat indítanak el. Értelemszer�en a modellépítésben 

általában több szakember együttm�ködve vesz részt. �k az alábbi négy szerepkörben jelenhetnek 

meg (a 12.-14. Ábrán feketével jelölt szerepl�k):  

• Szakért�: a tárgyteret, esetünkben az ügyfélnyilvántartó rendszert (ügyfélmodellek, 

fogyasztói viselkedés, ügyféladatok, szakirodalmak, felmérések stb.) részleteiben és  

átfogóan, elméleti és gyakorlati szempontból ismer� szakember; 

• Tudásmérnök: tudásalapú valószín�ségi modellezésben jártas szakember, az � 

felügyeletével történik a tudásmodellezés, � valósítja meg a humán szerepl�k 

közötti kapcsolatot; 

• Statisztikus: a klasszikus, statisztikai módszereket alkalmazó adatelemz�; 

• Adatbázis mérnök: az adatbázisokat, adattáblákat kezel�, a lekérdezéseket 

implementáló szakember. 

 

A modellépítésben kiemelked� fontosságú technikai entitások a következ�k (a 12.-14. 

Ábrán fehérrel jelölt szerepl�k): 

• 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 szerkezet�, 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 megfigyelhet�nek 

ítélt fogalmak leírására képzett adatokat tartalmazza. 

Megjegyzés (12): A modellezett környezet adottságaitól függ�en az egyes aktoro k 

szerepkörei átlapolódhatnak. 
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6.4. Módszertani funkciók 

A módszertan részfolyamatait, azok funkcionalitásait, viszonyait ún. felhasználói esetekkel 

(Use Case-ek) adjuk meg. E felhasználói esetek a szerepl�k szemszögéb�l tekintik a 

részfolyamatokat úgy, hogy a szerepl�ket és a részfolyamatokat ún. interakciókkal egy-egyes 

kapcsolattal egymáshoz rendelik. Így az ábrázolás üzenetváltásokkal jelenít i meg a szerepl�k 

tevékenységeit.  

 

A módszertan három részb�l áll:  

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

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

• Min�sít� szakasz (14. Ábra: BaTu-Gen III/ III).  

Megjegyzés (13): A BaTu-Gen bet�szó forrása: Módszertan a Bayes hálós tudásmodell 

generálására. 

A továbbiakban e három módszertani szakaszt ismertetjük. A bemutatást a felhasználói 

eseteket reprezentáló ábrával indít juk, 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 bevezet� szakaszát mutatja. A m�veletek végrehajtásának 

rendjében indulásként a Tudásforrások Feltérképezése (U1.1) történik meg. Ennek részeként els� 

lépésben a Tudásmérnök és a Szakért� Inicializáló Szakért�i Interjúkkal (U1.2) áttekinti a 

problémateret a tudásmodellel szemben támasztott követelmények viszonylatában. 

 

Az interjúkról jegyz�könyv készül, amely tartalmazza a tudásforrások listáját, elérhet�ségét. 

Ilyenek lehetnek: 

1. tématerületenként azon Szakér�k listája, akik bevonásával a tacit szakért�i tudás - 

a módszertan kés�bbi részfolyamatában - célorientált módszerekkel kinyerésre 

kerül; 

2. témakörrel kapcsolatos explicit tudásforrások listája: szakirodalom, tanulmányok, 

elemzések és azok elérhet�sége; 

3. elektronikusan tárolt adatok listája, elérhet�séggel, dokumentációval: Excel fájlok, 

tab-szeparált fájlok, logbejegyzéses szövegfájlok, strukturált adatbázisok. 

 

Megjegyzés (14): az els� két pontban felsorolt tudástípusokat a 2.1. Szakért�i tudás c. 

fejezet részletezi. 
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A Tudásforrások Feltérképezése folyamat második részében, a Releváns Adatkörök 

Feltárása (U1.3) során, a jegyz�könyveket alapul véve, az elektronikus adatok összegy�jtése 

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 jegyz�könyvekben megadott dokumentációk alapján értelmezi, majd strukturált 

adatbázisba képezi. A folyamat eredményének tárolása a Relációs Adatbázisok elnevezés� 

technikai szerepl� feladata. 

 

 
12. Ábra: BaTu-Gen inicializálás. 

 

 

Modellgenerátor szakasz 

A 13. Ábra a módszertan középs�, lényegi szakaszát mutatja. A modellgenerálás szakasz 

központi folyamata a Bayes Háló Fejlesztése (U2.4), amelynek eredményeként a Bayes hálós  

tudásmodell el�áll. Információban gazdag környezetben ennek két támogató részfolyamata az 

Adattanítás (U2.3) és a Valószín�ségi Változók Generálása (U2.7). Az els� a tanítóadat-mátrixban 

kódolt adattudást, a második az explicit és tacit szakért�i tudást kódolja a Bayes hálóba. Bizonyos 

esetekben az aktuálisan modellezett problématér-partíció csak az egyik tudásforráson át f igyelhet� 

meg, ilyenkor értelemszer�en csak az egyik részfolyamat kerül alkalmazásra.  

 

A különböz� tudásforrásokból kinyert kvalitatív vagy kvantitatív modellkomponensek a 

Feltárt Tudás Relevancia-vizsgálatával (U2.5) összevethet�k, ellen�rizhet�k. Az ellen�rzés 

eredményét� l függ�en a modellkomponens integrálható a Bayes hálóba, vagy újabb iterációban 

generálható tanítóadat, illetve folyhat szakért�i mélyinterjú. 
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13. Ábra: BaTu-Gen modellgeneráció. 

Megjegyzés (15): Az Adattanítás folyamattal az 5. Bayes hálók adattanítása c. fejezet 

foglalkozik. A Valószín�ségi Változók Generálása folyamatot a 7. A strukturális 

modellkomponens iteratív  fejlesztése a kinyert tudás relevancia-v izsgálatával és 

a 2.1. Szakért�i tudás c. fejezetek részletezik. A Feltárt Tudás Relevancia-vizsgálatát 

szintén a 7. fejezet mutatja be.  

A Bayes Háló Fejlesztéséhez el� kell készíteni a kódolandó tudást mindkét tudástípus  

esetén. Ezt a célt a Tanítóadatok Generálása (U2.1) és a Szakért�i Mélyinterjúk (U2.6) valósítják 

meg, amelyek esetenként egymással párhuzamosan is futhatnak. Az el�bbi folyamat a strukturált 

Relációs Adatbázisokból állítja el� a Tanítóadatok Halmazát. Ezt a Statisztikus irány ításával az 

Adatbázismérnök hajtja végre. Az utóbbi a valószín�ségi változók szakért�i tudás alapján történ� 

meghatározását jelenti, amelyben a Tudásmérnök és a Szakért� 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 Szakért�i  Mélyinterjúkkal a 7. A strukturális modellkomponens 

iteratív  fejlesztése a kinyert tudás relev ancia-vizsgálatával és a 2.1. Szakért�i 

tudás c. fejezet foglalkozik. A Kvantálás szerepét a 3. Valószín�ségi 

tudásmodellezés Bayes hálóval c. fejezet mutatja be. 

Min�sít� szakasz 

A 14. Ábra a módszertan zárószakaszát mutatja. A Bayes Háló Fejlesztése végs� 

fázisában a Tudásmodell Verifikációja (U3.1) és a Tudásmodell Validációja (U3.2) kerül 
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végrehajtásra. Az el�bbi során a Statisztikus és a Tudásmérnök a tudásmodell teljességének és  

konzisztenciájának ellen�rzésével a létrehozott tudásmodell felépítésének helyességét kísérli meg 

igazolni. 

 

 
14. Ábra: BaTu-Gen min�sítés. 

 

Az utóbbi folyamán a Tudásmérnök és a Szakért� azt vizsgálja, hogy a kezdeti célokat a 

létrehozott tudásmodell képes-e kiszolgálni. Ekkor a tudásmodellt� l függetlenül rendelkezésre álló 

teszteseteket összevetik a tudásmodellen végrehajtott következtetések kimeneteivel. Mindkét 

ellen�rzési folyamat a Tudásbázis Lekérdezések Indítását (U3.3) használja, amely a valószín�ségi 

következtetés m�veleteit takarja. Ez a tudásmodell kés�bbi, aktív használata során közvetlenül is  

alkalmazásra kerül a Felhasználó által. 

Megjegyzés (17): Mind a Verifikáció mind a Validáció valószín�ségi lekérdezések 

kiértékelésével történik. A Tudásbázis Lekérdezések Indítása folyamatról a 4. 

Valószín�ségi következtetés a tudásmodell alapján c. fejezet ad iránymutatást. 

 

6.5. Modellállapotok 

A modellfejlesztés során érintett modellállapotok és az �ket el�idéz� állapotátmenetek a 

15. Ábrán követhet�k. Az ábrán felismerhet�, hogy a javasolt módszertan leginkább az 

inkrementális életciklus-modellre illeszkedik, de azonosíthatók a vízesés modell illetve a spirális  

modell megfelel� 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 

értelemszer�en az egyes szakaszok folyamatai idézik el�.   

 



TUDÁSMODELLEZÉS BAYES HÁLÓKKAL  6. MÓDSZERTAN A BAYES HÁLÓS TUDÁSMODELLEZÉSRE 

48 

A központi folyamat a Modellgeneráló szakaszban található Bayes Háló Fejlesztése (U2.4), 

amelynek a 4-es, 5-ös és 6-os állapotok feleltethet�k 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 el� a tudásforrások 

közötti relevancia-vizsgálat eredménye. A 6-os állapot feleltethet� 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 valósít ják 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 hátralév� fejezetek lényegi részében a Bayes hálós tudásmodell strukturális  

komponensének meghatározására fókuszálunk. Ezt el�segítend� definiáljuk a modellállapot és a 

modellinkrementum fogalmát. 

 

DEFINÍCIÓ: A modellállapot alatt a Bayes hálós valószín�ségi tudásmodell DAG kritériumot 

kielégít� strukturális modellkomponensének egyes változatait értjük. A modellállapot a 

tudáskinyerés el�re-haladtával folyamatosan változik. 
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DEFINÍCIÓ: A modellinkrementum a Bayes hálós valószín�ségi tudásmodell strukturális  

komponensének egy újabb modellálapota és valamely korábbi modellállapotnak a különbsége. A 

modellinkrementum tehát a modellképzés folyamatában a modellállapot változása, a modell 

f inomítása, 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 kés�bbi 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 követhet�k. 

 

Az ábrán látható, hogy a modellinkrementum fogalma nem köt�dik a DAG folyamatos  

b�vüléséhez, hiszen egy új modellállapothoz nem csupán a csomópontok illetve élek számának 

növelésével juthatunk el. A Bayes hálók strukturális modellkomponensének terében a 

modellinkrementum a következ� elemi komponensekb�l tev�dhet 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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6.7. Összegzés 

Jelen fejezet els� része a Bayes hálós tudásmodellezés folyamatainak rendszerezésével 

egy átfogó módszertant ír le. Ebben a tárgyterek fogalmainak megfigyelhet�ségi szintjei szerint 

javaslatot ad a fogalmi kategóriák modelltérbe történ� leképezésére információban gazdag 

környezeteket feltételezve. Kiemelten foglalkozik a Bayes hálós tudásmodell megalkotásában 

résztvev� humán szerepkörökkel és technikai entitásokkal, a tudásmodell létrehozásának 

folyamataival. Tisztázza a modellállapotokat és állapotátmeneteket. 

 

A fejezet második része a disszertáció kés�bbi fejezeteiben tárgyalásra kerül� 

modellkomponens-fejleszt� algoritmusok bemutatását készít i el�. 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 történ� 

paraméter-tanítással az 5.1. Tanítás ismert struktúra esetén cím� fejezet foglalkozik.  

A szakért�i  tudás szerint történ� paraméter-meghatározással a 2.1. Szakért�i tudás 

cím� fejezet, illetve a 7. A strukturális modellkomponens iteratív  fejlesztése a 

kinyert tudás relevancia-v izsgálatával cím� fejezet bevezet�je 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 szakért�i tudást és az adattudást együttesén kell relevánsnak tekinteni már a 

képzett objektumok szintjén is. A tudástípusok eltér� jellegének megfelel�en a valószín�ségi 

változókra épített specif ikáció kettéválik az objektív és a szubjektív megközelítés szerint [Russel03].  

 

Hálógenerálás objektív és szubjektív módon 

Az objektív megközelítés a valószín�séget a világ sajátságos f izikai jellemz�jének tekinti. A  

múltbeli viselkedés szerint mért esemény-bekövetkezésekr�l azt feltételezzük, hogy változatlan 

kísérleti és mérési körülmények között a jöv� eseményeit is h�en tükrözik. A modellgenerálás  

ekkor megfelel� kísérleti tömeg statisztikai elemzésével történik, aminek alapját a gyakoriság 

illetve a relatív gyakoriság adja. Tehát az objektív szemlélet az adattudásra épül� 

modellgenerálással azonosítható.  

 

A szubjektív értelmezés ezzel szemben a valószín�ségeket elvonatkoztatja az  

eseményekhez köthet� f izikai tulajdonságoktól. A közvetlen kísérleti vizsgálattól elszeparált 

valószín�ségeket inkább valamilyen humán hiedelméhez köti. Tehát a szubjektív szemléletmód 

leginkább a szakért�i tudásra épít. 

 

Mindkét megközelítés felvet problémákat. Az objektív, tehát a gyakoriság alapú szemlélettel 

szembeni legf�bb érv az, hogy nem tükrözi a múltbeli események alapján meghatározott 

paraméterek jöv�beli igazságára vonatkozó bizonytalanságot. Ráadásul e módszer alkalmatlan az  

ismételt kísérletek és mérések elvégzésével folyamatosan változó problématerek specif ikációjára 

[Heckerman95]. Fontos kiemelni, hogy az objektív szemléletmód struktúra-építésben való 

alkalmazhatóságát behatárolja a körmentes 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 szakért�k nehézkesen képesek 
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numerikus értékeket közvetlenül megadni és így valószín�ségeket specif ikálni. Erre nyújt 

megoldást az ún. valószín�ségi keréken alapuló grafikus módszer [Heckerman95], amely az 

értékbecslési feladatot egy grafikus összehasonlítási m�veletre vezeti vissza. Ennél hatékonyabb 

eszköz a konkrét kísérleti vizsgálatok eredményeként megalkotott valószín�ségi skála, amely egy 

esemény bekövetkezési valószín�sége és az esemény verbális leírása között teremt kapcsolatot 

[Populaire02][Renooij99]. A valószín�ségi kerék illetve valószín�ségi skála felépítése a 17. Ábrán 

látható.  

 

 

 

17. Ábra: Valószín�ségi kerék és valószín�ségi skála. 

 

7.2. Kiindulási algoritmusok  

A továbbiakban a Bayes háló strukturális komponensére sz�kítjük a modellképzés  

folyamatának elemzését. A strukturális modellkomponens létrehozására alkalmazott 

algoritmusokat az alábbi bontásban tekintjük át: 

• objektív megközelítés adattanítással; 

• szubjektív megközelítés szakért�i tudással; 

• tudásforrás-típusok együttes kezelése; 

• több szakért� tudásának együttes kezelése. 

 

Az els� két rész egyetlen, egynem� tudásforrásra épít. A második kett� már  

tudáskombináción alapul, hiszen több tudásforrás-típus illetve több tudásforrás együttes kezelését 

feltételezi. A valószín�ségi tudásmodellek aspektusából a tudáskombináció három módon 

történhet [Matzkevich95]: 

• tervezéskor (design-time): a modellezés eredménye egy konkrét hálózat, a 

következtetés ezen a hálózaton alapszik [Gaines93]; 

• fordítási id�ben (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 kés�bbi következtetés épülhet [Matzkevich92]. 
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• futási id�ben (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 történ� struktúratanítás két élesen elkülönül� stratégia szerint történhet. A  

lokális megoldás a lokális valószín�ségi 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 2χ  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 m�köd� algoritmusok. Ezek az  

algoritmusok egy jelölt gráfot valamilyen stratégia szerint kiválasztanak a keresési térb�l, majd 

annak a tanítóadatokhoz való illeszkedését értékelik [Cooper92] [Friedman00] [Bouckaert95].  

 

A 19. Ábrán az n csomópontú DAG-ok számának alakulása követhet�.  A nagyságrendek 

azt a tényt támasztják alá, hogy gyakorlati környezeti modellekhez globálisan optimális  

hálóstruktúra a teljes keresési tér kimer ít� értékelésével nem határozható meg [Chickering03] 

[Robinson76]. Ehelyett meg kell elégednünk egy lokális optimumot képvisel� DAG-gal, amelyet a 

keresési tér egy részhalmazának kiértékelésével kaphatunk meg. A keresési tér ilyen jelleg� 

sz�kítése 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 szakért�i  tudással 

A szakért�i tudásra alapozott hálóépítés, a kényszer alapú adattanításhoz hasonlóan, a 

lokális valószín�ségi univerzumok szintjén tekinti a hálózatot. Ennek magyarázata, hogy a 

szakért�k legtöbbször valamely változópár értékeinek korrelációjáról alkotnak szubjektív  

véleményt, amelyt� l függ�en aztán a hálóba új élet rajzolnak, vagy elvetik az élspecif ikáció 

lehet�ségét. 

 

Valamely Bayes hálós valószín�ségi modellben a csomópontok között létez� 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 jellemz�, ott az élek iránya lényeges. Mégis, a 
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szakért�i tudáskinyerés szokásos módszere a Bayes háló struktúráját a problématér oksági 

hálójának felépítésével állít ja el�. Ennek magyarázata [Druzdzel99]: 

• az oksági kapcsolatok könnyen interpretálhatók a szakért�k által, amely  

megkönny íti a tudásmérnök és a szakért�k közötti interakciót; 

• az élek oksági irányának követése a valószín�ségi döntések értelmezését is  

támogatja; 

• a függetlenségi feltételek kódolása (Markov tulajdonság, irányfügg�-elválasztás) 

jóval könnyebben megoldható. 

 

A QPN hálók (Qualitative Probabilistic Netw ork) a Bayes hálók olyan absztrakcióiként 

tekinthet�k, amelyek segíthetik a tudásmérnök és a szakért�k közötti interakciót és támogathatják 

a szakért�i tudás kódolását [Populaire02][Wellman90]. A QPN hálók irány ított körmentes gráfokkal 

ábrázolhatók, így struktúrájuk hasonló a Bayes hálókéhoz. A numerikus kódolásuk azonban más: 

a QPN a feltételes valószín�ségeloszlás helyett a változópárok interakciójának el� jelét tárolja. Ha 

egy A valószín�ségi változó a1 értéke a B változó b2 értékének valószín�ségére pozitív befolyással 

van, akkor azt a következ� formában jelöljük: S
+
(a1, b2). Hasonlóan, ha egy C változó c3 értékének 

bekövetkezési valószín�ségére az � szüleit képvisel� A és B változó a1 illetve b2 értéke negatív  

befolyással van, akkor annak jelölése a következ� formában történik: S-
({a1, b2}, c3).  

Megjegyzés (20): Ez utóbbi eset a kimagyarázás (explaining away) jelensége. Ha adott 

egy megfigyelt hatás értéke (esetünkben c3) és valamely ok valószín�sége növekszi k 

(pl.: a1), akkor a másik ok (pl.: b2) bekövetkezési valószín�sége csökken. 

A háló élekkel történ� b�vítése a szakért� önálló tevékenységeként, vagy a szakért� 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 szakért�i  tudással a 2.1 Szakért�i tudás c. fejezet foglalkozik 

összefoglaló jelleggel.  

 

Tudásforrás-típusok együttes kezelése 

A szakért�i tudás és adattudás vegyítésének gyakran alkalmazott módja szerint a gráf 

meghatározása adattanítással történik a keres� és pontozó algoritmusok megközelítése szerint. 

Az adattanítást megel�zi egy inicializálási m�velet, amelyben a szakért�i tudás dominál 

[Heckerman95][Teyssier05]. 
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A csomópont-sorrendes keres� és pontozó algoritmussal történ� adattanítás esetén a 

szakért�k feladata, hogy a megfelel� csomópont-sorrend felállításával a tanítási folyamatot 

el�készítsék. Ilyenkor az X1, X2,…,Xn változókra egy olyan  n21 X ...X X ��  teljes rendezést 

keresnek a szakért�k, amely alapján haladva minden egyes Xi-hez olyan 

{ }1,,,)( −⊆ i21i X...X XXpa  szül�halmaz tartozik, amely biztosít ja, hogy egy Xj ne függjön egy �t 

megel�z� Xi-t�l. A keresési tér mérete n csomópont esetén n !, amely megegyezik az n elem� 

ismétlés nélküli permutáció számával. A tudáskinyerést irányító kérdésfeltétel [Teyssier05]: Adott 

változóhalmazban mely változó az, amelynek értékét nem befolyásolja a többi? 

 

A csomópont-sorrend nélküli keres� és pontozó algor itmusok futtatása el�tt a szakért�k 

éleket specif ikálnak az üres hálóban. Ez az apriori tudás az adattanítás során, az adatokhoz való 

illeszkedést vizsgáló min�sít� függvény szintjén lesz f igyelembe véve. Azon struktúrákat, amelyek 

tartalmazzák a szakért�i éleket magasabb illeszkedési pontszámmal jutalmazzák, mint azokat, 

amelyek nem tartalmaznak szakért�i éleket [Heckerman95]. Itt a szakért�i tudás kinyerését 

el�segít� kérdések megegyeznek a t isztán szubjektív struktúra-specif ikáció kérdéseivel. 

 

 
18. Ábra: Tudáskombináció tervezési id�ben. 

 

Több szakért� tudásának együttes kezelése 

A szakért�i tudás kombinációja alapvet�en két stratégia mentén történhet. A viselkedési 

módszer szerint a szakért�k ütköztetik véleményüket szavazás vagy érvelés útján. Ilyenkor  

csoportban tevékenykedve, tervezési id�ben dolgozzák ki azt a közös konszenzust, amely  

eredményeként a struktúra el�áll. A matematikai megközelítés a független szakért�i álláspontokat 

(itt DAG-okat) valamilyen aggregációs függvénnyel egyesíti tervezési [Gaines93] [Pennock99], futási 

[Ng94] vagy fordítási [Matzkevich92] id�ben. A 18.  Ábra a szakért�i tudás tervezési idej�,  

matematikai úton történ� kombinálását szemlélteti [Pennock99]: 
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7.3. A javasolt algoritmus indoklása, tulajdonságai 

Az objektív és szubjektív jelleg� tudásforrások bevonása a DAG meghatározásának 

folyamatába lehet�ség és kényszer is egyben:  

• lehet�ség, hiszen valamely ügyfélnyilvántartó rendszer egyben információban 

gazdag környezet is, így a modellezend� objektumok mindegyike megfigyelhet� a 

két tudásforrás-típuson keresztül; 

• kényszer, mert a szubjektív tudásforrások ugyanazon modellezend� objektumról 

redundáns leírásokat adhatnak a humán interpretáció különböz�sége miatt, igaz ez 

különösen a tacit tudás kinyerése esetén [Feigenbaum84]; 

• kényszer, ugyanis kizárólag az objektív tudásforrásokra épített meghatározás 

esetén szuper-exponenciális jelleg� keresési teret kell kezelni – az n csomópontú 

DAG-ok által kifeszített keresési tér mérete a 19. Ábrán követhet� 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 kés�bb), 

amely értékelés egy újabb modellezési iterációt indíthat; 

• több tudásforrás-típust és a szakért�i tudástípuson belül több tudásforrást kezel: a 

tudáskinyerést az eltér� nem� tudásforrások jellegéhez igazodva végzi; 

• a strukturális modellkomponens létrehozása szakért�i tudás szerint történik: az 

algoritmus f igyelembe veszi a szakért�i egyedek korábban mutatott kompetencia-

szintjeit;  

• a tudásimplementáció a kinyert tudás relevancia-vizsgálatával történik: a szakért�i 

tudásból generált struktúra min�ségének alakulása az adatokhoz való illeszkedés  

mérésével valósul meg; 

• a keres� és pontozó algoritmusoknál bemutatott, egyszer�en implementálható 

min�sít� függvények közül (AIC, BIC, BDE stb.) az AIC-re épít, ugyanis az A IC 
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esetében az adatokhoz való illeszkedést mér� komponens és a háló komplexitását 

reprezentáló komponens élesen elkülönül, így arányuk f inomhangolható 

[Akaike74][Friedman91]; empirikus vizsgálatokkal igazolták, hogy az AIC már kisebb 

tanítóadatokon is jó min�ség� kimenetet produkál [Allen00]; 

• több szakért� vagy több szakért�i csoport tudásának együttes kezelése futási 

id�ben történik: esettanulmányokkal bizonyított, hogy akár a kvalitatív, akár a 

kvantitatív hálókomponensek meghatározásában az eltér� tudásforrások tervezési 

id�ben történ� együttes kezelése problémákat okoz a függetlenségi viszonyok 

korrekt reprezentációjában [Richardson03][Will iamson01]; 

 

A kinyert szakért�i tudás relevanciájának vizsgálata és az egyes szakért�khöz rendelhet� 

kompetencia-szintek az el�z� szakasz módszertani leírásának hierarchiájában a Bayes Háló 

Fejlesztésének (U2.4) részfolyamatában jutnak szerephez (a Feltárt Tudás Relevancia-vizsgálata 

(U2.5) elnevezés� folyamatban). 

Megjegyzés (22): A gyakorlatban a szakért�i  tudás kinyerésének folyamatában sz�k 

keresztmetszetet jelent a szakért�k rendelkezésre állásának id�tartama, amelyet 

azonban a disszertáció keretein belül elhanyagolunk. 

 

7.4. A struktúrát min�sít� függvény 

A javasolt függvény az 5. Bayes hálók adattanítása c. fejezetben ismertetett A IC 

függvényen alapul [Akaike74]: 
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Ahogy láttuk, az els� 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 

2)log()f( NN = , AIC esetében 1)f( =N .  

 

Empirikus vizsgálatok azt mutatják, hogy AIC függvény az 6...2)f( =N  értékek mellett jó 

min�ség� struktúrára vezet [Friedman91]. Erre az eredményre alapozva az új min�s ít� függvényt 

úgy alakítjuk ki, hogy az testreszabható legyen a szakért�i kompetencia-szintek f igyelembe 

vételére. Ehhez az )f(N  helyett bevezetjük az ew(.) -vel jelölt szakért�i súlytényez�t (expert 

weight). 
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DEFINÍCIÓ: szakért�i súlytényez� alatt a szakért�k illetve szakért�i csoportok 

kompetencia-szint szerinti osztályozását értjük.  

 

Az osztályozást az ew(.)  reprezentálja, amely egy }... 2, ,1{ s � } 5 ,4 ,3 ,2{ -be képez� 

függvény. Ebben az s számú szakért�t a k�  jelöli, }s... ,1{∈k , ∈s . Az osztályozásnál a szakmai 

tapasztalatot és az esetleges korábbi tudásmodell-fejlesztési tevékenységben való részvételt 

vesszük f igyelembe. Kiindulásként, szubjektív módon, négy szakért�i kategór iát különböztetünk 

meg: 

• kis szakmai tapasztalat mellett nem volt korábbi tudásmodellez� tevékenység, 

ew(.)=2; 

• nagy szakmai tapasztalat mellett nem volt korábbi tudásmodellez� tevékenység, 

ew(.)=3; 

• kis szakmai tapasztalat mellett volt korábban tudásmodellez� tevékenység, 

ew(.)=4; 

• nagy szakmai tapasztalat mellett volt korábbi tudásmodellez� tevékenység, 

ew(.)=5. 

 

Az új min�s ít� függvényben a szakért�k kompetencia-szintjeit a függvény inicializálásakor  

vesszük f igyelembe. A függvény inicializálása a szakért�k sorrendezését és e sorrendezéshez az 

ew(.)  értékek meghatározását jelenti. A min�s ít� függvény a következ� alakban írható: 
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Vegyük észre, hogy a AICEWlogL  függvényben megjelen� nagyobb ew(.)  érték a 

hálókomplexitás növekedését jobban bünteti. Tehát a várhatóan nagyobb tapasztalattal rendelkez� 

szakért�k esetében a min�s ít� függvény komplexitást mér� tagját - az ew(.) -n keresztül - nagyobb 

súllyal vesszük f igyelembe, mint a kisebb tapasztalattal rendelkez� szakért�k esetében. Kisebb 

szakmai tapasztalat esetén így az AICEWlogL  függvény toleránsabb a hálókomplexitás  

növekedésével szemben, ezért a modellfejlesztés iteratív lépéseiben a kisebb tudású szakért�k 

szerephez jutása megoldott. 

Megjegyzés (23): A fenti kategóriák tovább bonthatók a szakmai gyakorlat id�tartamát 

és a korábbi tudásmodellezés-produktumok min�ségét tekintve. 
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7.5. A javasolt algoritmus felépítése, adatstruktúrái 

A tárgyalt futási idej� algoritmus m�ködésének elvét az alábbi ábra szemlélteti:  

 

20. Ábra: Tudáskombináció futási id�ben. 

 

Az ábrán látható, hogy az s számú szakért� párhuzamosan fejleszti a strukturális  

modellkomponenseket. A Bayes hálós tudásmodellek az egyes DAG-ok paramétertanításait 

követ�en állnak el�. Ezen az s számú valószín�ségi modellen párhuzamosan futtathatók a 

következtetések. Valamely lekérdezés eredménye tehát több valószín�ségi részmodellb� l áll el�,  

amelyek összegzésénél f igyelembe vesszük a modellstruktúrák min�ségét. Erre modellenként 

egy-egy normalizált súlytényez�t vezetünk be. Ezek a s
s21 www ℜ∈} ,... ,{  valós számok úgy, hogy 

1 .. =+++ s21 www . A következ� folyamatábrán a struktúragenerálás algoritmusa látható: 

 

Bemenet:  V={X1, X2, …Xn}: n számú diszkrét vagy diszkretizált valószín�ségi változó, amelyek 

lehetséges értékeinek száma rendre r1, r2, …rn;  

 0s0201 GGG ,,,  ,... , : s példányban az n csomópontú üres DAG; 

 D: tanítóadatok; 

 � ={ s1 ���  ... , 2 }: s számú szakért� vagy szakért�i csoport tudása; 

Kimenet:  s
s21 GGG Γ∈} ,... ,{ : s számú DAG, maguk a kvalitatív modellkomponensek; 

 
s

s21 www ℜ∈} ,... ,{ : s számú normalizált súlytényez�, amely az egyes 

modellkomponens relevanciáit reprezentálja. 

Temporális:  s21 I ,...I ,I : nn ×  méret� inkrementum mátrixok, az iterációkban kezdeményezett 

elemi modellinkrementumok tárolására s példányban; 

 s21 N ,...N ,N : nn ×  méret� szomszédsági mátr ixok, a lezárt iterációk 

eredményeként rögzített kvalitatív modellkomponensek tárolására s példányban; 

 L Log ={ sL Log,...L Log ,L Log 21 }: a lezárt iterációkhoz tartozó gráf adatokhoz való 

illeszkedésének mértéke s példányban; a továbbiakban az egyes (.)logL -ek alatt a 

AICEWlogL  függvényeket értjük. 
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7.6. A javasolt algoritmus f�bb lépései 

A továbbiakban a 21. Ábrán bemutatott algoritmus f�bb lépéseit részletezzük. 

 

 

21. Ábra: Javasolt algoritmus a struktúragenerálásra. 

 

1. Illeszkedést mér� függvények inicializálása: 

Bemenet:  � ={ s1 ���  ... , 2 }: s számú szakért� vagy szakért�i csoport; 

Kimenet:  ew(.) : a szakért�i kompetencia-szinteket reprezentáló függvény (súlytényez�k). 

Tehát az s2  ... , ���1  szakért�i tudásokhoz s számú ),,L( logAICEW DkG  függvényt 

inicializálunk. A súlytényez�k konfigurálásának szempontjait 7.4. A struktúrát min�sít� függvény 

c. alfejezet részletesen ismerteti.  

 

2. Szakért�i tudás (iteratív) implementációja: A s1 ���  ... , 2  szakért�k párhuzamosan fejlesztik 

a s21 GGG  ,... ,  gráfot. 

Bemenet:  (.)N : nn ×  méret� szomszédsági mátrix, a lezárt iterációk eredményeként rögzített 

kvalitatív modellkomponensek tárolására s példányban; 

 � ={ s1 ���  ... , 2 }: s számú szakért� vagy szakért�i csoport tudása; 

Kimenet:  (.)I : nn ×  méret� inkrementum mátrix, az iterációban kezdeményezett elemi 

modellinkrementumok tárolására s példányban. 
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Egy DAG példány fejlesztése több iterációban történik. Az els� iteráció kiindulása a 0G(.),  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 1(.), −iG .  

 

Egy modellfejlesztési iteráció elemi modellinkrementumok sorozatából áll. Mivel a 

modellfejlesztésben a csomópontok száma kötött, így a szóba jöhet� 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 bel�lük alkotott eseménykombinációk 

kezdeményezhetik: 

• szubjektív tudásmérnöki döntés, amely például a szakért�k viselkedésének 

vizsgálatára alapozott; 

• egy iterációra szabott id� letelik; 

• el�re definiált, adott számú elemi modellinkrementum létrehozása (adott számú 

módosított élpár, esetleg egy k-ad fokú csomópont létrehozása stb.). 

 

3. Relevancia-vizsgálat: A (.),(.),(.),  ,... , s21 GGG  gráfok relevancia-vizsgálata párhuzamosan zajlik.  

Bemenet:  (.)N : nn ×  méret� szomszédsági mátrix, a lezárt iterációk eredményeként rögzített 

kvalitatív modellkomponensek tárolására s példányban; 

 (.)I : nn ×  méret� inkrementum mátrix, a lezárandó iteráció elemi 

modellinkrementumainak tárolására s példányban; 

 D: tanítóadatok; 

 (.)L Log : a lezárt iterációkhoz tartozó gráf adatokhoz való illeszkedésének mértéke s 

példányban; 

Kimenet:  Igen/Nem (ítélet az inkrementum mátrix relevanciájáról); 

 új,(.)L Log : a lezárandó iterációhoz tartozó gráf adatokhoz való illeszkedésének 

mértéke s példányban. 

 

Az aktuálisan lezárásra kerül� 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: 

 

új,(.)L Log > (.)L Log , 
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ahol - feltételezve az i-edi iterációt - iG(.),  az (.)N + (.)I  formában el�álló szomszédsági 

mátrixszal írható le, valamint új,(.)L Log = ),,L( log (.), DsG i . 

 

 

4. Következ� iteráció el�készítése: A (.),(.),(.),  ,... , s21 GGG  gráfok aktualizációja párhuzamosan 

zajlik.  

Bemenet:  (.)N : nn ×  méret� szomszédsági mátrix, a lezárt iterációk eredményeként rögzített 

kvalitatív modellkomponensek tárolására s példányban; 

 (.)I : nn ×  méret� inkrementum mátrix, a lezárandó iteráció elemi 

modellinkrementumainak tárolására s példányban; 

 új,(.)L Log : a lezárt iterációkhoz tartozó gráf adatokhoz való illeszkedésének mértéke 

s példányban; 

Kimenet:  (.)N : nn ×  méret� szomszédsági mátrix, az aktuálisan lezárt iteráció eredményeként 

rögzített kvalitatív modellkomponens tárolására s példányban; 

 (.)L Log : a lezárt iterációkhoz tartozó gráf adatokhoz való illeszkedésének mértéke s 

példányban. 

A következ� iteráció inicializálásához az alábbi m�veleteket kell végrehajtani: 

(.)(.)(.) INN += ; 

(.)L Log = új,(.)L Log . 

 

 

5. Modellstruktúrák véglegesítése: A (.),(.),(.),  ,... , s21 GGG  gráfok véglegesítése a példányonként 

utoljára végrehajtott iterációk eredményeib� l dolgozik.  

Bemenet:  s21 N ,...N ,N : nn ×  méret� szomszédsági mátrixok, az utolsó iterációk 

eredményeként rögzített kvalitatív modellkomponensek tárolására s példányban; 

 D: tanítóadatok; 

Kimenet:  s
s21 GGG Γ∈} ,... ,{ : s számú DAG, maguk a kvalitatív modellkomponensek; 

 
s

s21 www ℜ∈} ,... ,{ : s számú súlytényez�, amely az egyes modellkomponensek 

relevanciáit reprezentálja. 

A kimeneti s21 GGG  ,... ,  DAG-okat az s21 N ,...N ,N  szomszédsági mátrixok reprezentálják. 

A (.)w súlytényez�k számításához a (.)G  struktúrák D-hez való illeszkedéseinek egységes 

vizsgálata szükséges. Ez lényegében azt jelenti, hogy meg kell határozni azon AIC értékeket, 

amelyek normalizálását követ�n adódnak a s21 www  ,... ,  súlyok. 
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7.7. Értékelés, összegzés 

A fejezet - három szakaszban - a Bayes háló strukturális modellkomponensének 

fejlesztésével foglalkozik több szakért� tudásának felhasználhatóságát feltételezve. Az els� rész a 

különböz� tudásforrás-típusok együttes kezelésének szükségességét indokolja, a második rész a 

tudásforrás-típusok összevezetésének módszereit elemzi. A harmadik rész új algoritmust javasol 

több szakért� tudásának kódolására.  

 

A fejezet a Módszertani részben ismertetett folyamatok közül az alábbiak m�ködését 

részletezi: 

• U2.5 Feltárt Tudás Relevancia-vizsgálata; 

• U2.6 Szakért�i Mélyinterjúk; 

• U2.7 Valószín�ségi Változók Generálása; 

• U2.4 A Bayes Háló Fejlesztése. 
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8. A strukturális modellkomponens élek hozzáadásával történ� 

fejlesztésének támogatása. 

 

 

III. Tézis: Új, a releváns modellinkrementumok grafikus megjelenítésén alapuló 

algoritmust dolgoztam ki a Bayes hálóval reprezentált valószín�ségi tudásmodell strukturális  

komponensének élhozzáadással történ� fejlesztésére [1]. 

 

 

8.1. Bevezetés 

A Bayes háló fejlesztése két ütemben történik: el�ször az irányított körmentes gráf, majd 

ezután a struktúrára illeszked� valószín�ségi paraméterek kerülnek meghatározásra [Murphy00]. A 

tudásmodell létrehozása - információban gazdag környezet esetén - adattudásra és szakért�i 

tudásra épül. E két tudásforrás-típus eltér� hatékonysággal képes a modellösszetev�k 

létrehozásának folyamatát kiszolgálni.  

 

A  struktúra-fejlesztésben indokolt a hangsúlyosabb szakért�i részvétel, hiszen tisztán az  

adattudásból történ� optimális tanítás NP-nehéz problémára vezetne [Robinson76]. A szakért�i 

tudás szerinti struktúra-fejlesztést támogatja a humán tudásforrások azon jellemz�je is, amely  

szerint a szakért�k a numer ikus értékek specif ikálása során tapasztalt bizonytalansággal szemben 

a kvalitatív információ megadásában határozottságot mutatnak [Druzdzel95].  

 

E fejezet a Bayes háló létrehozási folyamatának els� fázisára, tehát a struktúra-fejlesztésre 

koncentrál. A továbbiakban a modellfejlesztés fogalmát a szakért�i tudás alapján történ� DAG-

szerkesztéssel azonosítjuk.  

 

DAG tulajdonság megjelenítése 

A módszertani szakaszban ismertetett leírás szerint a szakért�i tudás kinyerése és  

kódolása a tudásmérnök felügyeletével, szakért�i interakciók útján zajlik (U2.6 Szakért�i 

Mélyinterjúk). A gráf szerkesztése történhet közvetett módon a tudásmérnök segédletével, illetve 

közvetlenül a szakért�k által. Mindkét esetben célszer� 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 m�veleteit is egyaránt támogatják. A 
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beszerzés és alkalmazás el�tt mérlegelt jellemz�k közül legfontosabb az implementált 

algoritmusok köre (amelyek a kiértékelés futási idejét dönt�en befolyásolják), a futási környezet, a 

ráfejleszthet�ség.  

 

A fejlett ergonómikus felülettel rendelkez� eszközök (MSBNx, BayesiaLab, Netica, GeNIe, 

Hungin) a háló kezelését változatos módon oldják meg. Valamilyen grafikus felhasználói interakció 

hatására mindegyikük képes a legfontosabb gráfm�veletek 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 m�veletek, ugyanis a háló 

inkrementális fejlesztése során ez kerül leggyakrabban végrehajtásra, ráadásul e funkció során 

kell biztosítani a DAG tulajdonság fenntartását.  

 

A Netica közelít i meg legegyszer�bben az élhozzáadás m�velet problémáját, ugyanis  

megengedi az irány ított körök létrehozását. Ilyen esetben a struktúra további szerkesztését nem 

gátolja az eszköz, csupán egy rendszerüzenet f igyelmeztet 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 el�zetes információt 

az aktuálisan kezdeményezett élhozzáadás m�velet irányított körmentességet befolyásoló 

hatásáról. A DAG kr itérium ellen�rzése csak az új jelölt élnek megfelel�en már kijelölt csomópont-

párra történik meg a gráf - valamely algoritmus szerinti részleges vagy teljes - bejárásával 

[Russel03]. Mivel a kezdeményezett szerkesztési m�veletre nem láthatók a lehetséges 

továbblépési alternatívák, ezért a modellfejlesztési munkafolyamat próbálkozás jelleggel zajlik. 

Különösen nagy csomópontszámú modellek esetében okoz ez problémát, mert a szakért�k és a 

tudásmérnök közötti együttm�ködés hatékonysága er�teljesen csökkenhet az élberajzolási 

kísérletek gyakori kudarca miatt. A Függelék I az említett szoftverek m�ködését mutatja az  

élinkrementummal történ� modellfejlesztés folyamatában.  

 

8.2. Kiindulási algoritmus 

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

eszközkészletéb�l a szomszédsági mátrix (ritka gráfok esetén annak is a sparse alakja) a 

leghatékonyabb a tárkapacitás hatékony kihasználásának szempontjából. A továbbiakban 

bemutatásra kerül� 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 bevezet�ben 

említett Bayes háló-szerkeszt� szoftverek esetében. Az algoritmus f�bb lépései a 22. Ábra bal 

oldalán követhet�.  

 

 

22. Ábra: Élb�v ítés a hagyományos és az új megközelítés szerint. 

 

A folyamat kiindulásaként a felhasználó az új él szül�csomópontját kijelöli a GUI felületen 

menüb�l vagy grafikus interakcióval (1). Ennek hatására a Bayes hálószerkeszt� eszköz a kijelölt 

csomópontot grafikusan kiemeli a GUI-n (2). Majd ezt követ�en a felhasználó az új él 

gyermekcsomópontját is kijelöli a GUI-n menüb� l 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, ellen�rzi az új struktúra 

irányított körmentességét (5) [Russel03]. Irányított körmentesség 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 ellen�rzésekor 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 szül�csomópont kiemelésének 

lépésére (2).  
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A fenti algoritmus különösen a nagy csomópontszámú és nagy élszámú gráfoknál teszi 

nehézkessé a gráfszerkesztés folyamatát, hiszen ilyen esetekben a jelölt él nagyobb 

valószín�séggel hozhat létre irányított kört a gráfban.  

Megjegyzés (24): Némely esetben a fenti algoritmus kismértékben módosul úgy, hogy a 

szül�- és gyermekcsomópontok megadási sorrendje megcserél�dik. Ez a változás az 

algoritmus m�ködésének f�bb momentumait nem befolyásolja.  

 

8.3. A javasolt algoritmus felépítése, adatstruktúrái 

A következ�kben ismertetésre kerül� algoritmus a problémás (2)-(3)-(4)-(5)-(8)-(9) 

lépésekb� l álló ciklust kiküszöböli a modellfejlesztés folyamatából. Az új megoldás stratégiája 

szerint az élb�vítéskor a szül�csomóponthoz 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 el�z�ekben bemutatott módon zajlanak. Újdonságot a 

következ� 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 b�vítheti a háló éleit (4). A folyamat befejezése lényegében 

megegyezik a kiindulási algoritmusnál ismertetett lépésekkel: a szomszédsági mátrix új éllel 

történ� aktualizálása (5) után a kiemelések megszüntetése (6) következik, végül az eredményül 

kapott gráf megjelenítése zárja a struktúra-szerkesztés jelen fázisát (7). 

 

Elérhet�ségi mátrix 

A javasolt algoritmus (3) lépésének támogatására bevezetjük az elérhet�ségi mátrix  

fogalmát. Az elérhet�ségi mátrix tartalmazza az egyes csomópontokhoz azon csomópontok 

azonosítóit,  amelyeket gyermekként delegálva megsértenénk a DAG tulajdonságot. Tehát az  

elérhet�ségi mátrix egyfajta csomópontonkénti „t iltólistának”  tekinthet� arra vonatkozólag, hogy  

mely csomópont nem delegálható gyermekként a DAG tulajdonság biztosítása érdekében. 

Megjegyzés (25): A „tiltólista” akkor lesz teljes, ha az elérhet�ségi mátrix által a 

csomópontonként megadott �söket és az egyes csomópontok gyermekeit 

unióképzéssel egyesítjük. 

DEFINÍCIÓ: Egy irányított körmentes gráf elérhet�ségi mátrixa alatt egy nx2-es mártrixot 

értünk. Az elérhet�ségi mátrix sorai és a DAG csomópontjai között egy-egyes megfeleltetés van. 

Az els� oszlop soraiban egy-egy csomópont azonos ító található. Az Xi csomópont sorának 

második oszlopában azon csomópontok listája tárolódik, amelyekb�l Xi irány ított úton elérhet�. Így  

a mátrix második oszlopában lév� listák elemszáma nullától (n-1)-ig terjed.  
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Az elérhet�ségi mátrixot RG-vel (reachable from) jelöljük. Az i-edik csomópont �seit 

tartalmazó listájára az RG(i) jelöléssel hivatkozunk. A következ� ábrán egy példát láthatunk az  

elérhet�ségi mátrixra: 

 

 

23. Ábra: Példa az elérhet�ségi mátrixra I. 

 

Látható, hogy az X1 csomópont listája üres. Mivel az X1 forrás (tehát pa(X1)=∅), ezért nincs  

is olyan csomópont, amelyb�l irány ított úton elérhet� lenne. Ezzel szemben X5 listája tartalmazza 

az összes többi csomópontot, hiszen minden csomópontból elérhet� irányított úton keresztül. 

 

Elérhet�ségi mátrix mérete 

Az elérhet�ségi mátrix kezelésének számításigényét (létrehozás, karbantartás) a tárolt 

azonosítók száma dönt�en befolyásolja. A mátrix mérete alatt a mátrix második oszlopában 

található listabejegyzések számát értjük. A méret jelölése: R . A 24. Ábrán látható eset a 

legnagyobb mátrixméretet reprezentálja az n=5 csomópontszámú gráfokra.  

 

 
24. Ábra: Példa az elérhet�ségi mátrixra II.  

 

Az elérhet�ségi mátrix méretének fels� korlátjának meghatározásához az (1)-(3) 

segédtételekkel el�ször megmutatjuk, hogy a gráfok csomópontjaira értelmezett sorrendezés 
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akkor és csakis akkor igaz, ha a gráf irányított körmentes. A (4) segédtétellel a gráfba helyezhet� 

élek számának maximuma és a sorrendezhet�ség 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 ) ,2 ,1(: n��Vα  

bijekció, hogy miden (Xi, Xj)∈E párra ji < . 

Megjegyzés (26): A 23. és 24. Ábrán látható gráfoknál már a csomópont-azonosítók 

indexeire is igaz a SEGÉDTÉTEL (1). 

BIZONYÍTÁS: 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 hátralév� 

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 körmentes gráf tartalmaz legalább egy forrást, 

tehát egy olyan csomópontot, amelynek befokszáma nulla. 

BIZONYÍTÁS: Indirekt módon tegyük fel, hogy a vizsgált G=(V,E) DAG minden 

csomópontjának befokszáma legalább egy. Kiválasztva egy tetsz�leges V∈X  csomópontot 

határozzuk meg valamely )(XpaY ∈  szül�jét. Tekintve, hogy kiinduló feltételünk szerint minden 

csomópont befokszáma legalább egy, így legalább egy szül�je van X-nek. Ezután Y-hoz is 
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határozzuk meg valamely szül�jét, és ezt ismételjük tovább addig, amíg nem találunk olyan V∈W  

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 ) ,2 ,1(: n��Vα  

csomópont sorrend úgy, hogy miden (Xi, Xj)∈E élre )()( ji XX αα < .  

BIZONYÍTÁS: Indirekt módon tekintsük a segédtételnek megfelel�en sorrendezett G gráfot, 

amely tartalmaz egy hipotetikus irány ított kört. Jelölje V∈W  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 körmentességet.  

 

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 )()( ji XX αα < , ni � ,2 ,1= , 

nj � ,2 ,1=  valamely α  csomópont-sorrendet feltételezve. 

BIZONYÍTÁS: Az els� és a harmadik segédtételekb� l 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 helyezhet� egy új (Xl, Xk) él, ha az  

párhuzamosan fut egy már létez� (Xk, Xl) éllel, amelyek így kört alkotnak sértve a DAG feltétel. 

Ugyanakkor az (Xl, Xk) él a csomópontok )()( kl XX αα <  sorrendezését indokolná, amely  

ellentmond a már meglev� )()( lk XX αα <  sorrendezésnek.  

 

 
26. Ábra: Példa az elérhet�ségi mátrixra III.  

 

TÉTEL: Az n csomópontú irány ított körmentes gráfokhoz generálható elérhet�ségi mátrix  

méretének fels� korlátját a következ� összefüggés adja meg:  

2

)1( −
=

nn
max

R . 
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BIZONYÍTÁS: 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: 01...)2()1( +++−+− nn . Ez az összeg az 2/)1( −nn  összefüggés szerint 

számítható zárt alakban. Könnyen felismerhet�, hogy az elérhet�ségi 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 képezhet� - a helyes 

csúcssorrendet tekintve -, így a tétel valóban megadja a szomszédsági mátrix fels� korlátját. A 26. 

Ábra e tétel bizonyítását és a negyedik segédtételt szemlélteti.  

 

Elérhet�ségi mátrix generálása 

Az elérhet�ségi mátrixot a SEGÉDTÉTEL (1) szerinti csomópont-eliminációs algoritmus  

módosított változatával határozzuk meg: 

 

  
27. Ábra: Elérhet�ségi mátrix létrehozásának algoritmusa. 

 

A 27. Ábrán látható algoritmus az eliminálandó csomópontot a források közül választja ki. 

Az eliminációt megel�z�en az alábbi m�veleteket hajt ja végre: 

• meghatározza az eliminált csomópont gyermekeit; 

• az elérhet�ségi mátrixban a gyerekek listáiba bemásolja az aktuálisan eliminált 

csomópontot; 

• az elérhet�ségi mátrixban a gyerekek listáiba bemásolja az aktuálisan eliminált 

csomópont listáját; 
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Az algoritmus (2)-(3)-(4)-(5) lépéseib�l álló ciklus futási száma a csomópontok számával 

egyezik meg. Az elérhet�ségi mátrix létrehozásának számításigénye a szélességi gráfbejárás 

komplexitásával, tehát O(m+n)-el becsülhet�. 

 

Új él hozzáadása esetén az elérhet�ségi mátrix karbantartásának lépései: 

• az új élnek megfelel� gyermek listájába be kell másolni az új élnek megfelel� 

szül�változót és annak az elérhet�ségi listáját. 

• meg kell keresni azon csomópontokat, amelyek elérhet�ségi listáiban szerepel az új 

élnek megfelel� gyermek; 

• e csomópontok elérhet�ségi listáiba be kell másolni az új élnek megfelel� 

szül�változót és annak az elérhet�ségi listáját; 

Megjegyzés (27): A csomópontok listáinak egymásba másolása a csomópont-halmazok 

közötti unióképzéssel valósítható meg. 

Az elérhet�ségi mátrix és az �sel�d mátrix kapcsolata 

Az elérhet�ségi mátrix szemantikailag megegyezik az �sel�d mátrixszal (ancestor matrix)  

[Grzegorczyk96]. Az �sel�d mátrix egy olyan nxn-es mátrix, amelynek i-edik sorának j-edik oszlopa 

egyet tartalmaz, ha Xj-b�l vezet irányított út Xi-be. Az �sel�d mátrix generálására vonatkozó 

összefüggés: 

T
)....(

1n

G

2

GGG NNNA
−+++= , 

ahol NG jelöli a G  gráf szomszédsági mátrixát, AG pedig az �sel�d mátrixot. Az �sel�d mátrix  

generálásának komplexitása O(n
3
). 

 

G=(V, E)  |V| |E| GRt∆  

][s  

GAt∆  

][s  

GAt∆  sparse 

][s  

|RG| 

|AG | sp. 

Huang 8 9 0,015 0 0 17 

Bourlage 23 36 0,016 0 0 167 

Win95pts 76 112 0,0470 0,400 0,0310 294 

Pathfinder 109 195 0,046 1,047 0,046 257 

Andes 223 338 0,344 23 0,765 9658 

Diabetes 413 603 0,844 289,734 6,235 52559 

Link 724 1125 0,35 2775,25 9,391 16291 

Munin 1041 1397 0,37 12663,281 26,531 12921 

 

Az 5. Táblázat az elérhet�ségi mátrix, az �sel�d mátrix, valamint a sparse alakban tárolt 

�sel�d mátrix számítási idejét mutatja néhány teszthálóra. A teszthálók részletesebb leírása a 

Függelék II fejezetben megtalálható. A táblázat adatai azt mutatják, hogy az �sel�d mátrix  

számításigénye exponenciálisan n� a csomópontok számával. Az elérhet�ségi mátrix  

számításigényének növekedése mérsékeltebb, közel lineáris a csomópont és élszám 
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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 �sel�d 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 els� 

két sorában található egyszer� hálók esetén a mért számítási id�igény a Matlab 

Profiler érzékenységét közelíti. 

 

8.4. Értékelés, összegzés 

A szakasz a Bayes háló kvantitatív modellkomponensének szakért�i tudás alapján történ� 

fejlesztésével foglalkozik. A struktúra-szerkesztés m�velete komplex gráfoknál nehézkessé válik, 

ugyanis a csúcsok közzé bekerül� új éleknek fenn kell tartaniuk az irányított körmentes  

tulajdonságot. E folyamat támogatására javasol új modellfejleszt� algor itmust. 

 

A fejezet négy f�bb részéb�l az els� áttekinti a strukturális modellkomponens  

élinkrementummal történ� fejlesztésének hagyományos megközelítését, kiemeli annak 

problémáját. Ennek kiküszöbölésére a következ� rész egy új algoritmust javasol. A harmadik rész 

az algoritmushoz fejlesztett elérhet�ségi mátrix adatstruktúrát mutatja be, amelynek méretére fels� 

korlátot is ad. Zárásként az új adatstruktúra és a gráfelméletben már ismert �sel�d mátrix  

teoretikus és alkalmazásoldali összehasonlítása következik. A fejezet a Módszertani rész 

folyamatai közül az alábbiakkal foglalkozik: 

• U2.6 Szakért�i Mélyinterjúk; 

• U2.7 Valószín�ségi változók generálása; 

• U2.4 A Bayes Háló Fejlesztése folyamatait érinti.  
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9. A strukturális modellkomponens min�sítése a következtetés 

számításigényének tekintetében 

 

 

IV. Tézis: Új algoritmust dolgoztam ki a Bayes hálós tudásmodell strukturális  

komponensének éldekrementummal történ� fejlesztésére [6][11].  

 

 

9.1. Bevezetés 

A következ� ábra a modellképzés és a következtetés - korábban már áttekintett -

folyamatainak viszonyát mutatja összefoglaló jelleggel: 

 

 
28. Ábra: Valószín�ségi tudásmodellezés. 

 

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 m�velete 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-min�s ít� 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 következ� [Akaike74]: 
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Az AIC els� 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 szül�k uniójából képzett - változócsaládok installációinak az elfordulásán  alapszik. 

Az ijkN  az i-edik változó j-edik értékének és k-adik szül�értékének tanítóadatokban tárolt 

mennyiségét, ikN  pedig az i-edik változó k-adik szül�értékének tanítóadatokban való számosságát 

jelöli.  Mivel �=
j ijkik NN , ezért az ikijk NN  a j-edik változóérték relatív gyakorisága a 

tanítóadatokban. 

 

A második tag a háló komplexitását értékeli. Az AIC alakjában ri jelöli Xi változó lehetséges 

},,{ 1 iiri xx �  értékeinek számát. A pi jelöli a pa(Xi) értékeinek lehetséges },,{ 1 iipi ππ �  

kombinációinak számát. Tehát a komplexitás mérése a csomópontokhoz rendelt feltételes  

valószín�ségeloszlás táblák méretével, így a táblákban tárolt szabad paraméterek számával 

történik. 

 

Következtetés 

A szakirodalomban publikált következtet� algoritmusok az alábbi kategóriákba sorolhatók 

[Russel03]:  

• Determinisztikus módszerek: 

o Triviális megközelítés az együttes valószín�ségeloszlás táblázat felépítésével;

o Szimbolikus algoritmusok [Ca stillo96]; 

o Numerikus módszerek:

� Változó-eliminációs algoritmusok [Dechter98];

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

visszavezetett eljárások - összevonós eljárások [Lauritzen88][Jensen90], 

vágóhalmaz feltételezéses módszer [Pearl86] -;

• Nem-determinisztikus eljárások (szimulált leh�tés, variációs approximátorok, stb.)  

[Kjaerulff90]. 

 

Mind a determinisztikus, mind a nem-determinisztikus 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 fejl�dése az 1988-as évt�l indult [Lauritzen88], ezt követ�en 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 specif ikált 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 m�veletek eredményeként az eredeti modell változói által meghatározott 

családok, illetve azok valószín�ségeloszlás függvényei integrálódnak az új struktúra egyes 

csomópontjaiba. Ezáltal a változóértékek valószín�ségére vonatkozó becslések (következtetések) 

az illesztett fa egyetlen csomópontján elvégzett marginalizációval kiszámíthatóvá válnak.  

 

Ebb�l adódik a PPTC optimalitásának feltétele: azt a másodlagos struktúrát keressük, 

amelyben a következtetés a legkevesebb m�velettel végrehajtható. A PPTC esetében a 

m�veletszámot az illesztett fa csomópontjai által igyelt marginalizációs m�veletek 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 kés�bbi felhasználását segít i: a 

nagy felbontású modell pontos végeredményt ad, amelynek hasznossága függ a számításához 

szükséges er�forrásigény mértékét�l.  A kisebb komplexitású modell alacsonyabb 

er�forrásigénnyel kezelhet�.  

 

A 28. Ábrán látható, hogy a hagyományos megközelítés szerint a modellképzés eredménye 

a következtetést�l független Bayes háló. Így olyan modell alkotható, amely az applikációk között 

hordozható. Gyakran azonban a modellképzés pillanatában ismert és kötött a következtet� 

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 m�velet, a következtetés ezzel szemben gyakran ismételt 

futással jellemezhet� folyamat. Az AIC alakjából kit�nik, hogy a modellkomplexitást a 

szabad paraméterek számának kézbentartásával csökkenti. Így a Bayes háló 

paramétertanításának illetve paraméterbecslésének egyszeri m�veletét teszi 

hatékonnyá. A kés�bbiekben 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 m�veletet és 

a teljes életciklust nem. 

Az éldekrementummal történ� modellfejlesztés esetén kifejezetten hasznos a 

következtetési algoritmus rögzítése. Az éltörlés jellemz�en az inkrementális modellfejlesztés utolsó 

fázisaiban indokolt, amikor a valóság fogalmaira jellemz� összefüggések feltárása teljessé válik. 

Ekkorra ugyanis néhány, a kezdeti struktúrába bekerült élr�l kiderülhet, hogy az újabb élekhez  
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képest csak gyenge valószín�ségi kapcsolatot reprezentál. Ha ezzel párhuzamosan a háló 

komplexitása az el�re meghatározott maximumához közelít, akkor az újabb, er�sebb élek 

berajzolásához a gyengének ítélt élek törlése szükséges. Ilyenkor a tudásmérnök feladata azt 

eldönteni, hogy mely élek távolíthatók el. A közel azonos fontosságúnak ítélt gyenge élek közül 

történ� választást támogathatja egy olyan mér�szám, amely élenként méri a másodlagos  

struktúrában okozott komplexitás-növekedést. A tudásmérnök így egyben a következtetési 

m�veletet is képes optimalizálni, hiszen a nagyobb számításigényt eredményez� gyenge éleket 

törölheti a struktúrából. A fejezet hátralév� részében megvizsgáljuk, hogy az A IC milyen min�ség� 

struktúrát eredményez a PPTC következet� algoritmus tekintetében. 

 

9.2. Kiindulási algoritmus 

A PPTC transzformáció grafikus átalakítási eljárások és numerikus m�veletek sorozatából 

épül fel. E részfejezetben kizárólag a PPTC másodlagos struktúrájának komplexitását befolyásoló 

grafikus m�veletekre koncentrálunk. A Függelék III fejezet iránymutatást ad az algoritmus  

numerikus m�veleteit 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 tetsz�leges X∈V csomópontját, akkor az illesztett fának 

összefügg�nek kell maradnia [Becker96].  

 

Egy adott Bayes háló és a bel� le képzett illesztett fa között az alábbi viszony igaz: a Bayes  

háló egy-egy családjához rendelhet� legalább egy, a családot tartalmazó illesztett fa-beli 

csomópont [Huang96]. 

 

Numerikus tulajdonságok 

A numerikus specif ikáció azt jelenti, hogy az illesztett fa csomópontjaihoz és éleihez ún. 

potenciálfüggvényeket rendelünk. A potenciálfüggvény a valószín�ségeloszlás függvény egyfajta 

kiterjesztése, amelynek megfelel�en az értelmezési tartományt kiterjesztjük a [0, �) intervallumra. 

A potenciálfüggvény bevezetésével értelmezhet� a valószín�ségeloszlás függvények közötti 

multiplikáció és marginalizáció. E potenciál szokványos jelölése adott K klaszterre Kφ  és adott S 
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szeparátorra Sφ . 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 

S

SK

K φφ =�
\

. 

Globális konzisztencia: a klaszterek és szeparátorok potenciálfüggvényére igaz, hogy 

∏∏=
ji

SKV φφ)P( . 

 

Grafikus m�velet 

Az illesztett fa létrehozásának f�bb lépései közül az els� 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 történ� összekötésével. Ezt a feltételt kielégít� 

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, �t tartalmazó klikk. 

 

A PPTC fizikai tartalma 

A másodlagos struktúra létrehozását az a tény magyarázza, hogy a Bayes hálóban történ� 

közvetlen következtetés rendkívül komplex és igen er�forrás-igényes m�veletsort eredményezne, 

amelyet ráadásul minden egyes lekérdezési szituációra (a változók lekérdezési, hipotetikus és  

rejtett változóhalmazbeli besorolására) meg kellene ismételni. 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 valószn�ségeloszlás függvény reprezentációját 

tekintve a kett� ekvivalens egymással. Lényeges különbség közöttük, hogy az illesztett fa 

fejlesztése nehézkes, mivel struktúrája az ember i gondolkodásmódtól távol áll. El�nye viszont az, 

hogy a csomópontjaira végrehajtott marginalizációval a következtetés kis számításigénnyel, real-

time jelleggel végrehajtható. 
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A Bayes modell struktúrájában kódolt függetlenségi relációk miatt az együttes 

valószín�ségeloszlás függvény faktorizálható. E dekomponált struktúrában hihet�ségi 

univerzumok szerepelnek, amelyek klikkeket formálnak a moralizáció és a triangularizáció köztes 

m�veleteinek elvégzésével. Tehát a hihet�ségi univerzumok az illesztett fa egy-egy klaszterében 

szerepelnek. A numerikus konzisztenciát megvalós ító üzenetterjesztéses m�velet után az eredeti 

családok feltételes valószín�ségeloszlás 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 értékelhet� ki alacsony számítási költséggel (id�, kapacitás), 

mert csak lokális csomóponton végzünk m�veleteket. A lokális m�veletek végrehajtásával történ� 

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 függ�ségi 

kapcsolatban lév� változók (családok) ténylegesen egy klaszterbe kerüljenek az illesztett fában. A 

triangularizáció teszi lehet�vé az üzenetterjesztési algoritmusban alkalmazott elemi projekciós és 

abszorpciós m�veletek 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 jellemz�i t tökéletesen magában foglalja, az il lesztett fa 

alapján az eredeti Bayes háló nem kapható vissza egyértelm�en (sem globális, sem  

lokális struktúrában). Ez a moralizáció és a triangularizáció m�veletének irreverzibilis 

voltával bizonyítható, hiszen egyrészt az élek az irányítottságukat elvesztik, másrészt  

olyan járulékos élek kerülnek a struktúrába, amelyeket az eredeti élekt�l  nem 

különböztethetünk meg. Emiatt az eredeti feltételes függetlenségi struktúra nem 

reprodukálható egyértelm�en. 

 

Grafikus m�veletek jellemz�i 

A kompiláció grafikus transzformációi közül a moralizáció a gráf csúcspontjainak számát 

tekintve lineáris komplexitású m�velet [Huang96]. A Bayes háló DAG-jához a morális gráf 

egyértem�en adódik. 

 

A trianguláris gráf ezzel szemben nem egyértelm�, mivel ugyanazon DAG-hoz általában 

több trianguláris is tartozhat. A klikkméreteken keresztül a másodlagos struktúra számításigényét a 

triangularizáció határozza meg. Ennek megfelel�en az optimalitás feltétele szerint azt a 

triangularizációt kell meghatározni, amely minimalizálja a másodlagos struktúra teljes állapotterét, 

vagyis a � ∏∈ ∈CC CX i
i

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

jelöli, amely halmazból egy klikket a C ad meg, ri pedig az Xi változó lehetséges 
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},x,{x
iiri1 � 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 

összeköt� 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 (f ill-in edges) 

nevezzük. Ekkor G’ csúcshalmaza értelemszer�en megegyezik V-vel, élhalmaza pedig E’=E∪ T -

vel jelölhet�. 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 bármely 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 DAG-

okra ilyen megkötés nem tehet�, ezért ezen algoritmusok jelent�sége szempontunkból marginális. 

 

Egyes eljárások megkísérlik megkerülni a triangularizácós m�veletet úgy, hogy csomópont-

összevonós 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 lehet�séget. 

 

A triangularizáció végrehajtása el�tt célszer� a Bayes hálót egy olyan el�feldolgozási 

m�veletnek alávetni, amellyel a triangularizciós problématér mérete redukálható [Bodlaender01]. Az 

el�feldolgozás gráfmanipulációs technikákkal egyszer�síti a DAG morális struktúráját. Ilyen 

m�velet például az egy fokszámmal jellemezhet� csomópontok eliminációja. 

 

Az approximációs eljárások a Bayes háló gyenge függ�ségi éleit hagyják f igyelmen kívül a 

másodlagos struktúra kialakítása közben [Kjaerulff94]. Alapgondolatuk hasonló az általunk javasolt 

megközelítéshez. Lényegi különbség, hogy esetünkben már a modellezés során kijelölhet�k a 

gyenge és nagy számításigénnyel jellemezhet� élek, amelyek törölhet�k, és helyettük új, lényeges 

valószín�ségi kapcsolatot reprezentáló élek kerülhetnek a modellbe. 
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A triangularizáció egzakt végrehajtására több stratégia ismert: 

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

• sztochasztikus eljárások - szimulált leh�tés, genetikus algoritmusok - [Kjaerulff90]; 

• csomópont-eliminációs sémák keresése - jellemz�en 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 követ�en 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-b�l való (sorrendes) 

eliminációjával el�állnak. Ekkor a gráf-sorozat elemeinek csomópont- és élhalmazai a következ� 

formában adhatók meg: 

{ }iVV >∈= )(#|VVi ; 

{ } { }i(U)GUmAdjWVWVWVWV =∈∈∈∈= −− # ahol ),(, |},{, |},{ 1ii1ii VVEE � ; 

EE =0 . 

 

Ebben ),( GXmAdj i  jelöli a monoton szomszédos csomóponthalmazt, amely az Xi–hez a # 

sorrendezésben a hátrább lev� szomszédokat jelöli,  vagyis 

{ }  )(#    )(#  |),Adj(),( jijii XXXGXGXmAdj <∈∩= V . A triangularizáció és az eliminációs séma 

között a következ� 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 szerepl� változók sorredjeinek (permutációinak)  

terében zajlik. A keresést nagyban egyszer�síti a következ� 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 

legegyszer�bben 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 kiegészít i 

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 ít� keresést 

végrehajtani, amely NP-nehéz probléma [Wen91]. 

 

Heurisztikus megoldások 

A heurisztikus módszerek a változószámot tekintve polinomiális számításigénnyel 

határoznak meg közel optimális triangularizációt. A m�ködésük kulcsmomentuma egy c(X) pontozó 

(score) függvény számítása, amely a még nem eliminált X∈V csomópontok közül választja ki a 

következ� eliminálandót. A c(.) függvények a heurisztikák f izikai realizációi. A pontozó függvények 

egy lépésben tekintenek el�re. Ez az oka annak, hogy a globálisan optimalitás kritériumot csak 

közelítik valamely lokális optimum meghatározásával. A triangularizáció algor itmusa a következ� 

ábrán követhet�, ahol a heurisztika a ciklus els� lépésében jut érvényre: 

 

 
29. Ábra: Heurisztikus triangularizáció. 

 

A leghatékonyabb és leggyakrabban alkalmazott triangularizációs heurisztikák a 

következ�k [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 állapotter� klikket hozzuk létre. Valamely klikk állapottere a 

benne szerepl� 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 i-

edik (aktuális) lépésben eliminált X által generált klikket. Így a klikkek állapotterének 

minimalizálása mellett a nagy állapotter� változókat is elhagyjuk a gráfból. 

 

Az utóbbi kett� 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 min�ség� triangularizációt, ezért a továbbiakban azt vesszük 

alapul [Cano94]. 

 

9.3. A javasolt algoritmus 

A DAG-fejlesztés módosított algoritmusa a 30. Ábrán követhet�. A bemenetre a 

valószín�ségi változókból képzett csomópontok halmaza és a csupa nulla elemekb� l álló 

szomszédsági mátr ix kerül (1). Itt érdemes kihangsúlyozni, hogy a csomópontok változókból 

képz�dtek. A törlend� élek értékelését az illesztett fa állapottereinek mérete befolyásolja, amelyet 

viszont a változóértékek számossága határoz meg. Az élinkrementummal való fejlesztésnél ezt a 

szempontot nem vettük f igyelembe. 

 

A (2)-(3)-(4) ciklus a korábbi fejezetekben tekintett megoldást követi addig, amíg a háló 

komplexitása el nem éri az el�re definiált fels� határát. Ilyen komplexitást mér� 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 jellemz� viszonyok 

feltárásával.  

 

A ciklus futása megszakad, ha a valóság minden mozzanata leképezésre került, vagy ha a 

háló-komplexitás a fels� határát eléri. Az el�bbi esetben a struktúrafejlesztés befejez�dik, majd a 

kimeneten megkapjuk a modell irányított körmentes 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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valószín�ségi kapcsolat vélt gyengesége. Ezzel párhuzamosan az új élek megadhatók a DAG-ban 

(5).  

 
30. Ábra: Az éltörlés algoritmusa. 

 

Ezt követi a min�sít� 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 

min�sít� függvény futtatását megel�zze az új élek specif ikációja, 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 el�áll a keresett DAG (10). 

 

A 30. Ábrán látható algoritmus alkalmas a DAG finomhangolásának támogatására is. 

Ilyenkor nem kerül specif ikálásra új él, csak a gyenge élek kijelölése és értékelése történik meg. 

Így a számításigényt aránytalanul megnövel� gyenge élek törlésével a DAG a következtetésre 

optimalizálható. 

 

Éldekrementumok min�sítése 

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 

törlend� élek következtetési komplexitásban játszott szerepe összevethet�. 



TUDÁSMODELLEZÉS BAYES HÁLÓKKAL  9. A STRUKTURÁLIS MODELLKOMPONENS MIN�SÍTÉSE 

 85 

Fontos megjegyezni, hogy valamely él törlésével jelent�sen változik a másodlagos  

struktúra is, ezért a végrehajtott k+1 darab triangularizáció eredménye nem újrafelhasználható. 

Tehát a törlést célszer� több fázisban végrehajtani, mert így csökkenthet� a felesleges 

triangularizációs m�veletek száma. Hatékony megközelítés lehet a törlend� éleket párban 

vizsgálni. Két gyengének min�s ített él esetén három triangularizációt kell végrehajtanunk, 

amelyb�l egy a következ� fázisban, tehát egy új törlend� élpár összehasonlításakor is  

felhasználható. 

 

Valamely törlésre kijelölt él hatását a PPTC komplexitásra az AIC min�sít� függvény 

második tagja nem képes értékelni. Helyette a választott triangularizációs heurisztika szerint 

létrejöv� klikkek állapotterének méretét kell vizsgálni, amely már a PPTC számításigényét 

helyesen tükrözi. Az AIC min�s ítés és a triangularizációs értékelés vizsgálatára tekintsük a 31. 

Ábrán látható egyszer� eseteket: 

 

 
31. Ábra: Éldekrementum min�sítése. 

 

Az analízis tárgyát képez� GPQRS és GXYZW gráfok strukturálisan megegyeznek. A különbség 

a gráfok két-két csomópontja által reprezentált változók értékkészleteinek számosságában van: 

GPQRS -ben R változó négyérték�, a neki megfelel� Z a GXYZW -ben viszont kétérték�. Hasonlóan, 

GPQRS -ben S kétérték�, a neki megfelel� W a GXYZW –ben négyérték�. A 6. Táblázat az AIC 

komplexitást értékel� tagja és a triangularizációs min�s 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 
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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 eltér�en értékeli a törlend� éleket, míg a GXYZW esetén viszont 

mindkét min�s ítés ugyanazt az élet javasolja törlésre. 

 

Fontos megemlíteni, hogy - tekintve a GPQRS gráfot - az AIC közel 70%-os komplexitás-

csökkenést érzékel a (QR) él törlése esetén. Azonban a következtetés során a CANO pontszámai 

szerint nem fogunk m�veletszám-csökkenést érzékelni. Tehát az él törlésével hiába rontjuk a 

modell felbontását, a modell kiértékelését nem tesszük egyszer�bbé. 

 

Az algoritmus futási tesztje 

Az alábbi táblázat a fejezetben javasolt módszer futási eredményeit foglalja össze. A 

teszthálókat részletesen ismerteti a Függelék II fejezet. 

 

G=(V, E)  

Morális gráf élszáma Triang. élek száma Ind. klikkek állapotterének mérete 
t∆  

[s] min. G max. min. G max. min. G max. 

Huang 9 11 11 0 2 3 38 54 54 0.0036 

Bourlage 44 48 48 11 19 21 290 434 434 0.0147 

Win95pts 218 225 225 22 36 38 2742 4170 4170 0.0603 

Pathfinder 204 208 208 4 7 10 152134 190950 199952 0.0701 

Andes 620 626 626 437 476 513 414136 1012800 5264416 0.2370 

Diabetes 817 819 819 438 447 451 10502549 11142824 11480650 0.3283 

Link 1735 1738 1738 1835 1900 1960 86928582 2.19e+009 2,035e+010 0.9499 

Munin 1841 1843 1843 801 821 822 17657616 19550321 22532968 1.0701 

 

Megjegyzés (32): 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 

min�sítés eredményeit foglalja össze. A táblázat egy-egy sora így 501 darab triangularizáció 

jellemz�it összesíti: egy futás a kiindulási teszthálóra, míg 500 triangular izáció a véletlenül 

választott él törlését követ�en történt. A táblázat a morális gráf élszámát, a triangularizációs élek 

számát és az indukált klikkek állapotterének nagyságát hármas tagolásban mutatja. A középs� 

oszlopok a kiindulási gráfra vonatkoznak, az els� és a harmadik 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 középs� 

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 megfigyelhet�, 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 id� igényét mutatja. Az értékek egy-egy 

triangularizációra vonatkoznak, amelyet az 501 futás átlagából képeztünk. Látható, hogy a 

leghosszabb id�t - közel egy másodpercet - az1040 csomópontot és 1397 élet tartalmazó Munin 

Bayes háló triangularizációja igényli. Ez az id�igény 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 

történ� modellfejlesztés célja, hogy a gyenge valószín�ségi kapcsolatot reprezentáló élek 

eltávolításával a strukturális modellkomponenst egyszer�sítse. Egy egyszer�bb hálóstruktúra 

kiértékelése kisebb számításigénnyel megoldható, emellett lehet�séget teremt további élek 

behelyezésére is. A fejezet az éltörlés m�veletének támogatására új algoritmust javasol. 

 

A fejezet három f�bb szakaszából az els� a modellgenerálás és a modellkiértékelés  

folyamatok optimalitásbeli különbségét vizsgálja meg. A második rész az alkalmazott PPTC 

következtetés f�bb lépéseit mutatja be. Kiemelten foglalkozik a komplexitást befolyásoló grafikus 

m�veletekkel, köztük a triangular izációval. Befejezésként algoritmust javasol az 

éldekrementummal történ� hálófejlesztésre. A szakasz végén tesztesetekkel, futási eredmények 

bemutatásával szemlélteti az éldekrementummal történ� 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 Villamosmérnöki és Informatika Kar alábbi 

tárgyaiban kerül hasznosításra: 

 

 

Valósidej� rendszerek és hálózatok (VIFO4364) 

Jellemz�k:  Informatika Szak, 8. Szemeszter F�szakirány, 5 Kredit, heti 4 el�adás, a témakör a 

tárgy 50%-át teszi ki. 

Témakör: A tárgy a Bayes hálókkal történ� valószín�ségi 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) 

Jellemz�k:  Informatika Szak, 8. Szemeszter F�szakirány, 5 Kredit, heti 4 el�adás, a témakör a 

tárgy 50%-át teszi ki. 

Témakör: A tárgy a komplex energetikai- és informatikai rendszerek tudásalapú, valószín�ségi 

modellezésének módszertanát ismerteti.  

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

 

 

Vállalat és termelésirányítási laboratórium (VIFO5305) 

Jellemz�k:  Informatika Szak, F�szakirány, 3 Kredit, heti 2 LABOR, a témakör a labortárgy 33%-

át teszi ki. 

Témakör: A labortárgy keretében objektív és szubjektív valószín�ségi 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, amelyekb�l egy diplomaterv is született. 
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10.2. Kutatás 

 

Nagy adatbázisok valószín�ségi 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 végezhet� önmagában. Ehelyett egy 

iteratív modellépítési folyamatot követ, amelynek bizonyos fázisaiban a majdani következtetési 

folyamat számításigénye el�revetítésre kerül, így lehet�ség nyílik arra, hogy a modell 

bonyolultsága és a modell gyakorlati használhatósága között optimális egyensúly jöjjön létre. 

Id�szak:  2002-2003 

Támogató:  OMFB nevében a KPI 

Partner: DSS Consulting Kft. 

 

 

 

 

 

10.3. Alkalmazott fejlesztések 

 

Ügyfél-adatbázisok tudásalapú modellezése a fogyasztói visszaélések detektálásának 

támogatására 

Id�szak: 2006-2007 

Partner: E.ON Hungária ZRt. 

 

 

Lakossági ügyfélkör ellen�rzési címlistáinak generálása [2][5][16][18] 

Id�szak: 2003-2006  

Partner: ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRA MSZOLGÁLTATÓ RT. 

 

 

Áramszámlázási adatbázisok hihet�ség-vizsgálata [8][17] 

Id�szak: 2003-2004 

Partner: BUDA PESTI ELEKTROMOSM�V EK RT. 

 

Ipari partnereink felkészült szakembereinek köszönetet mondunk támogatásukért. 
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10.4. Implementáció Matlab környezetben 

A standard szoftver eszközök els�dleges 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 

m�ködését a disszertáció Függelék I fejezete bemutatja. Ezek az eszközök a struktúrafejlesztés 

folyamatát egyszer� szerkesztési m�veletekkel támogatják, így gyakorlatilag a szomszédsági 

mátrix közvetlen szerkesztését küszöbölik ki a modellezési folyamatból. Ilyen m�veletek az új él 

vagy új csomópont behelyezése, illetve valamely létez� él vagy csomópont törlése. 

 

A disszertáció harmadik tézise az élberajzolás m�veletének magasabb szint� támogatását 

célozza meg. Az algoritmus a m�veletet 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 történ� 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) közelít�leg 4000 sorból áll.  

A fejlesztés célja az algoritmusok m�ködésének tesztelése, f inomhangolása és demonstrációja 

volt, hiszen a standard szoftverek nem nyitottak ilyen mélységben a ráfejleszthet�ségre. A tesztek 

alapján megállapítható, hogy az algoritmusok futási id� igénye még komplex hálók esetében is  

legfeljebb 1 másodperc. Ezáltal az algoritmus egy grafikus felület mögött m�ködve nem gátolja a 

modellszerkesztés folyamatát. Az alkalmazhatóságot tovább er�s íti az a tény, hogy az  

implementáció során nem került alkalmazásra a MATLAB beépített és optimalizált 

halmazm�veleteket megvalósító függvénykönyvtára, hanem helyettük naív módon megirt rutinok 

futnak. Tehát a halmazm�veletek implementációjának jav ításával a futási id� igény tovább 

csökkenthet�.  

 

A vizualizáció a széles körben alkalmazott document/view  architektúrának megfelel�en 

valósul meg, így a valószín�ségi modellezés számítási funkcióit szolgáló adatok (csomópontok 

adatai, struktúra adatok) és a megjelenítést támogató adatstruktúrák (elnevezések, színjelölések, 

pixelszint� 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 gráfb�vítés folyamatát mutatják. 
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32. Ábra: Modellfejlesztés a Matlab-os implementációval. 

 

A vizsgált csomópont a 20-as. A menüb� l történ� kijelölést követ�en a GUI feketével 

kiemeli az aktuális csomópontot, és a hozzá kapcsolódó éleket szaggatottan jeleníti meg. A hozzá 

delegálható releváns, tehát a DAG tulajdonságot nem sért� gyermekcsomópontok, az alsó 

legördül� menüb� l 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 körmentességet. A delegálható csomópontok között megtalálható például a 21-es 

csomópont, amely a kiválasztását követ�en zöld színnel kerül kiemelésre, valamint a hozzá 

kapcsolódó delegált él szaggatott zöld jelölést kap. Az OK gomb megnyomásával az élnek 

megfelel�en a szomszédsági mátrix aktualizálásra kerül. 
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11. Összefoglalás 

A disszertáció az ügyfélnyilvántartó rendszerek - általánosan az információban gazdag 

környezetek – Bayes hálóval történ� tudásalapú, valószín�ségi modellezésének témakörében 

fogalmaz meg új modellfejleszt� algoritmusokat. A javasolt megoldások kiemelt célja a 

tudásmérnöki tevékenység támogatása. Az els� – módszertani – tézis a tudásmodellezés 

folyamatainak rögz ítésével a további tudományos eredmények tárgyalását készíti el�.  A többi tézis  

a modellkomplexitást meghatározó strukturális modellkomponens fejlesztésével foglalkozik. 

 

Az els� tézis a Bayes hálós tudásmodellezés folyamatainak rendszerezésével egy átfogó 

módszertant ír le. A megfogalmazott eljárás azon elemei, amelyek nem köt�dnek a Bayes hálós  

valószín�ségi modellreprezentációhoz – vagyis nem érintik az irányított körmentes gráfok és 

feltételes valószín�ségeloszlás 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 els�sorban a különböz� tudástípusok egységes ábrázolását célozza 

meg. Tehát a jelenlegi kialakítás célja az adattudás és a szakért�i tudás együttes kezelése 

(feltárni, kinyerni és kódolni). Más modellreprezentációs eszköz esetén nem feltétlenül kell 

felkészülni minkét tudástípusra. Ilyenkor a nem kezelt tudástípushoz köt�d� részfolyamatok 

elhagyásával a modellezési eljárás általánosan alkalmazható. Például neurális hálókkal tipikusan 

adattudást kódolunk, így ilyen esetben a „Modellgenerátor szakasz”-ból a „Szakért�i Mélyinterjúk”  

és a „Feltárt Tudás Relevancia-vizsgálata” részfolyamatok törölhet�k. A modellállapot és 

modellinkrementum fogalomköre egyértelm�en a Bayes háló strukturális modellkomponenséhez 

köt�dnek. 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 szakért� tudásának és az adattudásnak az együttes felhasználhatóságát feltételezve. A 

jelenlegi kialakításban a modellfejlesztés folyamata iteratív módon történik. Ha a szakért�i tudásból 

kinyert modellinkrementum nem releváns az adattudás tekintetében, akkor az algoritmus egy 

visszalépésre ad lehet�séget a modellállapotok között. Ennek megfelel�en, ha az új 

modellinkrementum nem eredményez javulást a struktúrát min�s ít� függvényt vizsgálva, akkor az 

egy iterációval korábbi modellállapot kerül végleges ítésre. Továbbfejlesztési alternatívát a 

visszalépési lehet�ségek b�v ítésének vizsgálata jelenthet. A modellgenerálás javasolt folyamata 

hatékonyabbá tehet� úgy, hogy a vizsgált modellinkrementumokat a min�sít� függvény értékeinek 

alakulásával együtt nyilvántartjuk. Ha a modellfejlesztés a modellinkrementum relevancia-

vizsgálatának negatív kimenete miatt folyamatosan zsákutcába jut, akkor e nyilvántartás 

felhasználásával egy még korábbi modellállapot reprodukálható, amelyb� l a modellfejlesztés 
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újraindítható. Ezáltal csökkenthet� annak az esélye, hogy a modellgenerálás egy kevésbé hasznos 

lokális optimum pontba ragadjon.  

 

A harmadik és negyedik tézis a szakért�i tudás kódolását támogatja a strukturális  

modellkomponens fejlesztésének folyamatában. Mind az élinkrementummal, mind az  

éldekrementummal történ� gráffejlesztés esetén leggyakrabban csomóponthalmazokra (listákra)  

értelmezett halmazm�veleteket hajtunk végre. További fejlesztést igényel az algoritmus által 

alkalmazott – listák között értelmezett –  halmazm�veletek hatékony megvalós ítása. Ezt indokolják 

a futási eredmények is, hiszen például a nagyméret� elérhet�ségi mátrixal leírható struktúrák 

esetében megnövekszik a végrehajtandó halmazunió és halmazdifferenciál m�veletek 

mennyisége, ezért a futási id�igény kiugróan magas lesz.  

 

A negyedik tézis a Bayes hálóval reprezentált tudásmodell fejlesztési és felhasználási 

folyamataiban vizsgált optimalitási kritér iumok között teremt kapcsolatot az éldekrementummal 

történ� modellfejlesztés során. Az algoritmus célja, hogy a gyenge valószín�ségi kapcsolatot 

reprezentáló élek eltávolításával a strukturális modellkomponens komplexitását csökkentse a 

következtetési m�velet tekintetében.  További fejlesztésekkel az adattudás is bevonható a jelölt 

éldekrementumok specif ikációjába, megkönny ítve a tudásmérnök tevékenységét. Továbblépést 

jelenthet az egymásután végrehajtott triangular izációk során követett csomópont-szekvenciák 

részleges újrahasznosítása, hiszen így az éldekrementumok min�s ítési folyamatának 

számításigénye csökkenthet�.  

 

 

 

 



TUDÁSMODELLEZÉS BAYES HÁLÓKKAL  12. HIVATKOZÁSOK 

94 

12. Hivatkozások 

Szakirodalmi hivatkozások 

[Akaike74] H. Akaike: A new Look at the Statistical Model Identication, IEEE Transactions on Automatic 
Control 19, pp. 716-722, 1974. 

[Allen00] T. V. Allen, R. Greiner: Model Selection Criteria for Learning Belief Nets: An Empirical 
Comparison, In Proceedings of the Seventeenth International Conference on Machine 

Learning (ICML 2000), pp.1047-1054, 2000 
[Angele96] J. Angele, D. Fensel, R. Studer: Domain and Task Modeling in MIKE, In Proceedings of IFIP 

8.1/13.2 Joint Working Conference, Geneva, May 1996. 
[Becker96] A. Becker and D. Geiger: A Sufficiently fast Algorithm for Finding Close to Optimal Junction 

Trees, In Proceedings of the 12th Conference on Uncertainty in Artificial Intell igence, pp. 
81-89, 1996. 

[Berge62] C. Berge. The Theory of Graphs and Its Application, John Wiley and Sons Inc. New York, 
1962. 

[Berry02] A. Berry, J. Blair, P. Heggernes: Maximum Cardinality Search for Computing Minimal 
Triangulations, Algorithmica, Vol. 39, pp. 287-298, 2004. 

[Berry99] A. Berry, J. Brodat, O. Cogis: Generating All Minimal Separators of a Graph, In Proceedings 
25nd International Workshop on Graph-Theoretic Concepts in Computer Science WG'99, 

pp. 167-172, 1999. 
[Bodlaender01] H. L. Bodlaender, A. M. C. A. Koster, F. van den Eijkhof, L. C. van der Gaag: Preprocessing 

for Triangulation of Probabilistic Networks, In Proceedings of the 17th Conference on 
Uncertainty in Articial Intelligence, pp. 32-39, San Francisco, 2001.  

[Bodlaender96] H. L. Bodlaender: A Linear Time Algorithm for Ginding Tree-decompositions of Small 
Treewidth, SIAM Journal on Computing, 25(6), pp: 1305-1317, 1996. 

[Boehm88] B. Boehm: A Spiral Model of Software Development and Enhancement, Computer, Vol. 21, 
No. 5, pp. 61-72, May 1988. 

[Boerlage92] B. Boerlage: Link Strength in Bayesian Networks, MSc Thesis, Dept. Computer Science, 
Univ. of British Columbia, BC. Also Tech. Report 94-17, Dept. of Computer Science, Univ. 

of British Columbia, 1992. 
[Bouckaert95] R. R. Bouckaert: Bayesien Belief Networks: From Construction to Inference, PhD Thesis, 

University to Ultrecht, 1995. 
[Buntine91] W. Buntine: Theory Refinement in Bayesian Networks, In Proceedings of the Seventh 

Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence, pp. 52-60, 1991. 
[Campos01] L. M. Campos and J.M. Puerta: Stochastic Local Algorithms for Learning Belief Networks: 

Searching in the Space of the Orderings, Symbolic and Quantitative Approaches to 
Reasoning with Uncertainty, Lecture Notes in Artificial Intelligence #2143, pp. 228-239, 
2001. 

[Campos02] L. M. de Campos, J. M. Fernández, J. A. Gámez, J. M. Puerta: Ant Colony Optimization for 
Learning Bayesian Networks, International Journal of Approximate Reasoning, 31(3), pp. 
291-311, 2002. 

[Cano94] A. Cano, S. Moral: Heuristic Algorithms for the Triangulation of Graphs, In Proceedings of 
the 5th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty 

in Knowledge Based Systems (IPMU), Vol. 1, pp. 166-171, 1994. 
[Castillo96] E. Castillo, J. M. Gutiérrez, A. S. Hadi: Goal Oriented Symbolic Propagation in Bayesian 

Networks, In Proceeding of the International Conference on Artificial Intelligence, Vol. 2, pp. 
1263-1268, 1996. 

[Castillo97] E. Castillo, J. M. Gutiérrez, A. S. Hadi: Sensitivity Analysis in Discrete Bayesian Networks, 
IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics 27, pp. 412-423, 1997. 

[Cheng97] J. Cheng, D.A. Bell, W Liu: An Algorithm for Bayesian Belief Network Construction from 
Data, In Proceedings of AI and STAT'97, pp. 83-90, 1997. 

[Chickering03] D. M. Chickering, C. Meek and D. Heckerman: Large-Sample Learning of Bayesian 
Networks is NP-Hard, In Proceedings of Nineteenth Conference on Uncertainty in Artificial 

Intelligence, pp 124-133, Morgan Kaufmann, Acapulco, Mexico, 2003. 
[Chickering95] D. M. Chickering, D. Geiger, D. Herckerman: Learning Bayesian Networks: Search Methods 

and Experimental Results, In Preliminary Papers of the Fifth International Workshop on 
Artifial Intelligence and Statistics, pp. 112-128, 1995 

[Cooper90] G. F. Cooper: The Computational Complexity of Probabilistic Inference Using Bayesian 
Belief Networks, Artificial Intelligence, 42 (2-3), pp. 393--405, 1990. 

[Cooper92] G. Cooper and E. Herskovits: A Bayesian Method for the Induction of Probabilistic Networks 
from Data, Machine Learning, 9(4): pp. 309--347, 1992. 



TUDÁSMODELLEZÉS BAYES HÁLÓKKAL  12. HIVATKOZÁSOK 

 95 

[Cowell99] R. Cowell: Introduction to Inference for Bayesian Networks, Learning in Graphical Models, 

pp 9-26, 1999. 
[Dagum93] P. Dagum, M. Luby: Approximate Probabilistic Inference in Bayesian Networks is NP Hard, 

Artificial Intelligence, 60, pp. 141-153, 1993. 
[Darwiche01] A. Darwiche: Recursive Conditioning. Artificial Intelligence Journal 125, pp 5-41, 2001. 
[Darwiche95] A. Darwiche: Conditioning Algorithms for Exact and Approximate Inference in Causal 

Networks, Proceedings of the Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence, pp. 99-

107, 1995. 
[Dawid79] A. P. Dawid: Conditional Independence in Statistical Theory, Journal of the Royal Statistical 

Society, Series B. 41, pp. 1-31, 1979. 
[Dechter98] R. Dechter: Bucket elimination: A Unifying Framework for Probabilistic Inference Algorithms, 

M. I. Jordan (Ed.): Learning in Graphical Models, Kluwer Academic Press, 1998. 
[Diez92] F. J. Diez: Local Conditioning in Bayesian Networks, Technical Report R-181, Cognitive 

Systems Lab., Dept. of Computer Science, UCLA, 1992. 
[Dougherty95] J. Dougherty, R. Kohavi, M. Sahami: Supervised and Unsupervised Discretization of 

Continuous Features, In Proceedings of International Conference on Machine Learning, pp. 
194-202, California, 1995. 

[Draper95] D. L. Draper: Clustering Without (Thinking About) Triangulation, Uncertainty in Artificial 
Intelligence-95, pp. 125-134, 1995. 

[Druzdzel00] M.J. Druzdzel, L.C. van der Gaag: Building Probabilistic Networks: `Where do the Numbers 
Come from?' IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 12, pp. 481-486, 
2000. 

[Druzdzel03] M.J. Druzdzel, F.J. Diez: Combining Knowledge from Different Sources in Causal 
Probabilistic Models, Journal of Machine Learning Research, pp. 295–316, 2003. 

[Druzdzel95] M.J. Druzdzel, L.C. van der Gaag. Elicitation of Probabilities for Belief Networks: Combining 
Qualitative and Quantitative Information, In Proceedings of the Eleventh Conference on 
Uncertainty in Artificial Intelligence, pp. 141-148, 1995. 

[Druzdzel99] M. J. Druzdzel, A. Onisko, D. Schwartz, J. N. Dowling and H. Wasyluk: Knowledge 
Engineering for Very Large Decision-analytic Medical Models, In Proceedings of the 1999 

Annual Symposium of the American Medical Informatics Association (AMIA-1999), pp. 
1049-1054, 1999. 

[Feigenbaum84] E. A. Feigenbaum: Knowledge Engineering: The Applied Side of Artificial Intelligence, 
Annals of the New York Academy of Sciences, 426, pp. 91–107, 1984. 

[Friedman00] N. Friedman, D. Koller: Being Bayesian about Network Structure, In Proceedings of the 
Sixteenth Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence, pp. 201-210, 2000. 

[Friedman91] J. Friedman: Multivariate adaptive regression splines (with discussion), Annals of Statistics 
19, pp. 1-67, 1991. 

[Friedman96] N. Friedman, M. Goldszmidt: Learning Bayesian Networks with Local Structure, In 
Proceedings of the Twelfth Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence, pp. 252-262, 
1996. 

[Friedman99] N. Friedman, D. Pe'er, I. Nachman: Learning Bayesian network structure from massive 
datasets: The ''SparseCandidate'' algorithm, In Proceedings of the Fifteenth Conf. on 
Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI), pp. 206–215, 1999. 

[Fulkerson65] D. R. Fulkerson, O.A.Gross: Incidence Matrices and Interval Graphs, Pacific Journal of 
Mathematics 15, pp. 835-855, 1965. 

[Gaag97] L. C. van der Gaag, H. L. Bodlaender: Comparing Loop Cutsets and Clique Trees in 
Probabilistic Inference, Technical Report UU-CS-1997-42, Utrecht University: Information 

and Computing Sciences, 1997. 
[Gaines93] B. R. Gaines, M. L. G. Shaw: Eliciting Knowledge and Transferring It Effectively to a 

Knowledge-Based System, Knowledge and Data Engineering 5(1), pp. 4-14, 1993. 
[Gámez02] J. A. Gámez, J. M. Puerta: Searching for the Best Elimination Sequence in Bayesian 

Networks by Using Ant Colony Based Optimization, Pattern Recognition Letters, Vol. 23 (1-
3), pp. 261-277, 2002. 

[Ghahramani02] Z. Ghahramani: Graphical Models: Parameter Learning, Tutorial of University College 

London, 2002. 
[Grzegorczyk96]M. Grzegorczyk: Comparative evaluation of different graphical models for the analysis of 

gene expression data, Doctoral Thesis, 2006. 
[Heckerman95] D. Heckerman: A Tutorial on Learning With Bayesian Networks, Technical Report, MSR-

TR-95-06, Microsoft Research, Redmond, Washington, 1995. 
[Herskovits90] E. Herskovits, G.F. Cooper: Kutató: An Entropy-Driven System for the Construction of 

Probabilistic Expert Systems from Databases, In Proceedings of the Sixth Conference on 
Uncertainty in Artificial Intelligence, pp. 54-62, 1990. 

[Huang96] C. Huang, A. Darwiche: Inference in Belief Networks: A Procedural Guide, Intl. J. Approx. 
Reasoning, 15(3), pp. 225-263, 1996. 



TUDÁSMODELLEZÉS BAYES HÁLÓKKAL  12. HIVATKOZÁSOK 

96 

[Jensen01] F. Jensen: Bayesian Networks and Decision Graphs, Springer, 2001. 
[Jensen90] F. V. Jensen, S. L. Lauritzen, K. G. Olesen: Bayesian Updating in Causal Probabilistic 

Networks by Local Computations, Comp. Stat. Quart. 4, pp. 269-282, 1990. 
[Kjaerulff90] U. Kjaerulff: Triangulation of Graphs - Algorithms Giving Small Total State Space, Technical 

Report TR R 90-09, Department of Mathematics and Computer Science, Strandvejen, 
Aalborg, Denmark, 1990. 

[Kjaerulff94] U. Kjaerulff: Reduction of Computational Complexity in Bayesian Networks Through 
Removal of Weak Dependences, In Proceedings of the Tenth Conference on Uncertainty in 
Artificial Intelligence, pp. 374-382, 1994. 

[Krause99] P.J. Krause: Learning Probabilistic Networks, The Knowledge Engineering Review, Vol. 13, 
Issue 4, pp. 321-351, 1999. 

[Kullback51] S. Kullback, R.A. Leibler: On Information and Sufficiency, Annals of Mathematical Statistics, 
22(1), pp. 79-86, 1951. 

[Langevelde93] I. van Langevelde, A. Philipsen, J. Treur: A Compositional Architecture for Simple Design 
Formally Specified in DESIRE, In J. Treur and Th. Wetter, eds., Formal Specification of 

Complex Reasoning Systems, Ellis Horwood, New York, 1993. 
[Larranaga96] P. Larranaga, M. Poza, Y. Yurramendi, R. H. Murga, C. M. H. Kuijpers: Structure Learning 

of Bayesian Networks by Genetic Algorithms: A Performance Analysis of Control 
Parameters, IEEE Journal on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 18(9), pp. 912-

926, 1996. 
[Lauritzen88] S. L. Lauritzen, D. J. Spiegelhalter: Local Computations with Probabilities on Graphical 

Structures and their Application to Expert Systems, J. Roy. Stat. Soc. B, 50, pp. 157-224, 
1988. 

[Locke99] J. Locke: Microsoft Bayesian Networks: Ba sics of Knowledge Engineering, Kindred 
Communications Troubleshooter Team, 1999. 

[Mahoney96] S. Mahoney, K. Laskey: Network Engineering for Complex Belief Networks, In Proceedings 
of the 12th Annual Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI-96), pp. 389-396, 
1996. 

[Matzkevich92] I. Matzkevich, B. Abramson: The Topological Fusion of Bayes Nets, In Proceedings of the 

Eighth Annual Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence, pp. 191-198, 1992. 
[Matzkevich95] I. Matzkevich, B. Abramson: Decision Analytic Networks in Artificial Intelligence, 

Management Science 41(1), pp. 1-22, 1995. 
[Motta91] E. Motta, A. Stutt, K. O'Hara, J. Kuusela: VITAL Knowledge Representation Language 

Specification: Final Deliverable, VITAL Internal Project Memo OU/DD412/D/2, 1991. 
[Murphy00] Kevin Murphy: A Brief Introduction to Graphical Models and Bayesian Networks, 

Department of Computer Science at U. C. Berkeley, 2001. 
[Ng94] K. C. Ng, B. Abramson: Probabilistic Multi-Knowledge-Base Systems, Applied Intelligence, 

4(2), pp. 219–236, 1994. 
[Parson96] S. Parson, J. Bigham: Possibility Theory and the Generalised Noisy OR Model, In 

Proceedings of the International Conference on Information Processing and Management of 
Uncertainty in Knowledge-Based Systems, Granada, 1996. 

[Pearl00] J. Pearl: Casuality: Models, Reasoning, and Inference. Cambridge University Press, 2000. 
[Pearl83] J. Pearl, J. H. Kim: A Computational Model for Causal and Diagnostic Reasoning in 

Inference Engines, In Proceedings of the 8th International Joint Conference on Artificial 
Intelligence, Karlsruhe, West Germany, pp. 190-193, 1983. 

[Pearl86] J. Pearl: Fusion, Propagation and Structuring in Belief Networks, UCLA Co mputer Science 
Department Technical Report 850022 (R-42); Artificial Intell igence, 29, No. 3, pp. 241-288, 
1986. 

[Pearl98] J. Pearl: Probabilistic Reasoning in Intell igent Systems: Networks of Plausible Inference, 
Morgan Kaufmann Publishers, San Mateo, California, 1998. 

[Pennock99] D. Pennock, M. Wellman: Graphical representations of consensus belief, In Proceedings of 

the Fifteenth Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence, pp. 531-540, 1999. 
[Peot91] M. A. Peot, R. D. Shachter: Fusion and Propagation with Multiple Observations in Belief 

Networks, Artificial Intelligence, 48(3), pp 299-318, 1991. 
[Populaire02] S. Populaire, J. Blanc, T. Denoeux, P. Ginestet: Fusion of Expert Knowledge with Data 

using Belief Functions: a Case Study in Wastewater Treatment, In Proceedings of the 5th 

International Conference on Information Fusion, pp. 1613-1618, 2002. 
[Puerta92] R. Puerta, J. W. Egar, S. W. Tu, M. A. Musen: A Multiple-Method Knowledge Acquisition 

Shell for the Automatic Generation of Knowledge Acquisition Tools, Knowledge Acquisition 
4, pp. 171–196, 1992. 

[Renooij99] S. Renooij, C. Witteman: Talking Probabilities: Communicating Probabilistic Information with 
Words and Numbers, International Journal of Approximate Reasoning, 22, pp. 169–194, 
1999. 

[Rényi54] Rényi Alfréd: Valószín�ségszámítás, Tankönyvkiadó, Budapest, 1954. 



TUDÁSMODELLEZÉS BAYES HÁLÓKKAL  12. HIVATKOZÁSOK 

 97 

[Richardson03] M. Richardson, P. Domingos: Learning with Knowledge from Multiple Experts, In 

Proceedings of the Twentieth International Conference on Machine Learning (ICML-2003), 
pp. 624-631, Washington DC, 2003.  

[Robinson76] R. D. Robinson: Counting Unlabeled Acyclic Digraphs, In Proceedings Australian 
Conference on Combinatorial Mathematics, Vol. 5, pp. 28-43, 1976. 

[Rose76] D. J. Rose, R. E. Tarjan, And G. S. Leuker: Algorithmic Aspects of Vertex Elimination on 
Graphs, SIAM Journal on Computing 5, pp. 266-283, 1976. 

[Roure99] J. Roure, R. Sangüesa: Incremental Methods for Bayesian Network Learning, Technical 
Report LSI-99-42-R, Department de Llenguatges i Sistemes Informatics, Universitat 
Politecnica de Catalunya, Barcelona, Spain, 1999. 

[Russel03] S. J. Russel, P. Norvig: Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall Inc., 2nd 
edition, 2003. 

[Scharf91] L. L. Scharf: Statistical Signal Processing, Addison-Wesley Publishing Company, Inc., New 
York, 1991. 

[Schreiber93] A. Th. Schreiber, B. Wielinga, J. Breuker: KADS. A Principled Approach to Knowledge-

Based System Development, Knowledge-Based Systems Vol. 11, Academic Press, London, 
1993. 

[Schwartz78] G. Schwartz: Estimating the Dimension of a Model, Annals of Statistics, pp. 461-464, 1978. 
[Shachter90] R. D. Shachter, B. D'Ambrosio, B. D. Del Favero: Symbolic Probabilistic Inference in Belief 

Networks, In Proceedings of the. 8th National Conference on Artificial Intelligence, pp. 126-
131, 1990. 

[Shachter94] R. Shachter, S. K. Andersen, P. Szolovits: Global Conditioning for Porbabilistic Inference in 
Belief Networks, In Poceedings of the Tenth Conference on Uncertainty in AI, pp. 514-522, 
Seattle WA, 1994. 

[Shachter98] R. D. Shachter: Bayes-Ball: The Rational Pastime for Detemining Irrelevance and Requisite 
Information in Belief Networks and Influence Diagrams, Uncertainty in Artificial Intelligence, 
1998. 

[Shadbolt99] N. R. Shadbolt, N. Milton: From Knowledge Engineering to Knowledge Management, British 
Journal of Management Vol. 10, pp. 309-322, 1999. 

[Shoikhet97] K. Shoikhet, D. Geiger: A Practical Algorithm for Finding Optimal Triangulations (Finding 
Optimal Triangulations via Minimal Vertex Separators), In Proceedings Proc. National 

Conference on Artificial Intell igence (AAAI), pp. 185-190, 1997. 
[Slatter87] P. Slatter: Building Expert Systems: Cognitive Emulation, Ell is Horwood Ltd. Chichester, 

England, 1987. 
[Studer98] R. Studer, V. R. Benjamins, D. Fensel: Knowledge Engineering: Principles and Methods. 

Data & Knowledge Engineering 25. pp. 161-197, 1998. 
[Stutz94] J. Stutz, P. Cheeseman: A Short Exposition on Bayesian Inference and Probability, National 

Aeronautic and Space Administration Ames Research Centre: Computational Sciences 
Division, Data Learning Group, June 1994. 

[Taboada03] M. Taboada, M. Argüello, J. Des, J. Mira: Building Knowledge-Based Intelligent Systems by 
Reusing, In Innovations in KE, International Series on Advanced Intelligence, Vol. 82, pp. 1-

30, 2003. 
[Teyssier05] M. Teyssier, D. Koller: Ordering-based Search: A Simple and Effective Algorithm for 

Learning Bayesian Networks, In Proceedings of the Twenty-first Conference on Uncertainty 
in AI (UAI) pp. 584-590, 2005. 

[Verkamo94] A.I. Verkamo: Cooperation of KBS Development Environments and CASE Environments, In 
Proceedings of the Sixth International Conference on Software Engineering and Knowledge 

Engineering, Jurmala, Latvia, pp. 358-365, June 1994. 
[Verma90] T. Verma, J. Pearl: Causal Networks: Semantics and Expressiveness. In R.D. Shachter 

(Eds.), Uncertainty in Artificial Intelligence 4, Amsterdam, pp. 69-76, 1990. 
[Vetier91] Vetier A.: Szemléletes mérték- és valószín�ségelmélet. Tankönyvkiadó, Budapest 1991. 
[Wellman90] M. P. Wellman: Fundamental Concepts of Qualitative Probabilistic Networks. Artificial 

Intelligence 44(3), pp. 257-303, 1990. 
[Wen91] W. Wen: Optimal Decomposition of Belief Networks, In Proceedings of Uncertainty in 

Artificial Intelligence 6, pp. 209-224, North-Holland, 1991. 
[Williamson01] J. Williamson: Foundations for Bayesian networks,  In eds. David Corfield & Jon Williamson 

Foundations of Bayesianism, pp. 75–115, Kluwer Applied Logic Series, 2001. 
[Wong99] M. L. Wong, W. Lam, K. S. Leung: Using Evolutionary Programing and Minimum 

Description Length Principle for Data Mining of Probabilistic Knowledge, IEEE Transactions 
on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 21(2), pp. 174-178, 1999. 



TUDÁSMODELLEZÉS BAYES HÁLÓKKAL  12. HIVATKOZÁSOK 

98 

 

 
Idegen nyelv� folyóiratcikk 
 
[1] Vámos: A Matlab Graphical Tool to Support Knowledge Engineering, Production Systems and 

Information Engineering, Vol. 4, pp. 81-93, Miskolc University Press, 2006, ISSN 1785-1270 
 
Magyar nyelv� folyóiratcikk 
 
[2] Vámos-Beck: Fogyasztók viselkedésének tudásalapú modellezése, Elektrotechnika 99. évf. 

2006/3, pp. 17-18, 2006, HUISSN 0367-0708 
 
Nemzetközi konferencia-kiadványban megjelent idegen nyelv� 
 
[3] Kovács-Kiss-Nagy-Vámos: Early Detection System for Vegetation Fire in the Aggtelek National 

Park, Proceedeings of IEEE TEHOSS'2005, pp. 493-498, Gda�sk, 2005.09.28-30. ISBN 83-
917681-9-8. 

[4] Kovács-Kiss-Nagy-Vámos: Autonomous Fire Detection and Warning System for Early Recognition 
of Vegetation Fires, Proceedings of MicroCad 2005 International Scientific Conference, pp. 241-
246, Miskolc, 2005.03.10-11. ISBN 963-661-646-9. 

[5] Arató-Kiss-Vajta-Vámos: Fraudulent Consumer Behaviour Analysis and Detection for Util ity 
Companies, Proceedeings of 2nd Conference on Information Technology, pp. 37-43, Gda�sk, 
2004.05.16-18. ISBN 83-917681-5-5. 

[6] Vámos-Nagy-Kiss: GUI Tool for Manipulate and Refine Bayesian Networks,,  Proceedings of 

Second Hungarian Conference on Computer Graphics and Geometrics, pp. 65-70, Budapest, 
2003.06.30.- 2003.07.01.ISBN 963-420-766-9. 

[7] Vámos-Nagy-Kiss: Bayesian Network Based Modelling for Flaw Detection in Metall ic Fusion Welds 
USING X-Ray Images, Proceedings of 4th Workshop on European Scientific and Industrial 

Collaboration Promoting Advanced Technologies in Manufacturing, pp. 181-186, Wesic, Miskolc, 
2003.05.28-30. ISBN 963-961-570-5. 

[8] Vámos-Nagy-Kiss: Creating Bayesian network based probabilistic models for practical applications, 
Proceedings of MicroCad 2003 International Scientific Conference, pp. 163-168, Miskolc, 
2003.03.6-7. ISBN 963-661-547-0. 

[9] Vámos-Loványi-Nagy-Kiss: Flaw Detection in Metall ic Fusion Welds on X-ray Images Using 
Bayesian Networks, Proceedings of First Hungarian Conference on Computer Graphics and 
Geometrics, pp. 118-123, Budapest , 2002.05.28-29. ISBN 963-420-718-9. 

[10] Vámos-Nagy: Cardholder Identification Systems based on Behaviour Analysis and Biometric 
Methods, Proceedings of MicroCad 2001 International Scientific Conference, pp. 177-182, Miskolc, 
2001.03.01-02. ISBN 963-661-457-1. 

 
Technical Report 
 
[11] Vámos-Kiss: Nagy adatbázisok valószín�ségi struktúrájának feltárása és humán interfész 

kifejlesztése – Részletes Kutatási Jelentés 
IKTA4-042, 2002.12.15 

[12] Vámos-Kiss-Aszalós: Nagy adatbázisok valószín�ségi struktúrájának feltárása és humán interfész 
kifejlesztése - Módszertani Tanulmány 
IKTA4-042, 2002.07.15 

 

Csak szóban elhangzott el�adás 
 
[13] Vámos-Nagy: Nagy adatbázisok valószín�ségi struktúrájának feltárása és humán interfész 

kifejlesztése – Projektzáró prezentáció, IKTA4 FÓRUM, Budapest, 2004.04.15 
[14] Kiss-Nagy-Egri-Vámos: Nagy adatbázisok valószín�ségi struktúrájának feltárása és humán 

interfész kifejlesztése – Projektbemutató prezentáció, IKTA4 FÓRUM, Budapest, 2002.11.20. 
[15] Aszalós-Vámos: Nagy adatbázisok valószín�ségi struktúrájának feltárása és humán interfész 

kifejlesztése – Projektbemutató prezentáció, IKTA4 FÓRUM, Budapest, 2002.02.07. 



TUDÁSMODELLEZÉS BAYES HÁLÓKKAL  12. HIVATKOZÁSOK 

 99 

 

 
Könyvtárakban el nem helyezett kutatási jelentés 
 
[16] Vámos-Kiss-Vajta: A lakossági ügyfélkör ellen�rzési címlistáinak generálása, Projektzáró 

dokumentum, 2004.11.25. 
[17] Vámos-Kiss-Vajta: Az áramszámlázási adatbázis hihet�ség-vizsgálata, Projektzáró dokumentum, 

2003.09.25. 
 
 
Csak kivonatban megjelent konferencia-el�adás 
 
[18] Vámos-Beck: Szabálytalan vételezés felderítésének támogatása az ügyfelek viselkedésének 

valószín�ségi modellezésével, Magyar Elektrotechnikai Egyesület 52. Jubileumi Vándorgy�lés 

Konferencia kiadványa, 2005 



TUDÁSMODELLEZÉS BAYES HÁLÓKKAL  FÜGGELÉK I 

100 

13. Függelék I: Megoldások grafikus élhozzáadásra 

 

Az alábbi screenshot-ok az élinkrementummal történ� hálófejlesztés kulcsmomentumát 

mutatják be egy - a szakirodalomban gyakran hivatkozott [Boerlage92] - teszthálóra. A háló 23 

csomópontból és 36 élb� l áll.  A modell nem túl komplex, de megfelel� számú csomópontot és élet 

tartalmaz ahhoz, hogy szemrevételezéssel a DAG tulajdonság ellen�rzése már ne legyen triviális. 

Ezért alkalmazásával valamely él gráfba történ� illesztését valós körülmények között 

szimulálhatjuk.  

 

A következ� ábrákon a (20,10) él behelyezésekor bekövetkez� szoftver-interakciók 

követhet�k. 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 

egyszer�en elvetésre kerül, e tényr�l 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 

egyszer�en elvetésre kerül, e tényr�l szoftveres interakció üzen�ablak feldobásával; 

 

 
34. Ábra: Modellfejlesztés az MSBNx Hugin 1.4.2 szoftverrel. 
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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 szerepl� 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 valószín�ségi 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: Izmok és idegek EMG vizsgálatát támogató szakért�i 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: Szakért�i 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 el�zetes valószín�ségi 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 f izika 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 m�veletei 

 

A trianguláris gráf meghatározását követ�en azonosítjuk a klikkeket. A klikkekb� l felépítjük 

az illesztett fát:  

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

2 Minden különböz� Ki és Kj klikk-párra: 

Válasszunk egy szeparátor-jelöltet Ki és Kj közé, jelöljük ezt 
jiKKS -el, 

helyezzük 
jiKKS -et S  halmazba. 

3 n-1 él behelyezéséig ismételve: 

3.1 S-b�l válasszuk ki a legnagyobb tömeg�t, több azonos tömeg� elem esetén 

a legkevésbé költséges 
jiKKS -et. Egy szeparátor tömegét a benne szerepl� 

változók száma adja meg. Egy változó súlya a lehetséges értékeinek száma 

(minden változót diszkrét értékkészlet�nek feltételezünk). Egy változóhalmaz 

súlya a benne szerepl� változók súlyainak szorzata. Egy 
jiKKS  szeparátor 

költsége a Ki és Kj változóhalmazok súlyainak összege. 

3.2 Töröljük 
jiKKS -et S-b�l. 

3.3 Tegyünk egy szeparátort Ki és Kj közzé akkor, ha külön fák az erd�ben. 

Ezzel befejeztük a másodlagos struktúra létrehozásának grafikus transzformációinak 

m�veletsorát, eredményként megkaptuk az illesztett fa gráfot. 

 

A PPTC algor itmus grafikus m�veleteinek eredménye az illesztett fa irányítatlan körmentes  

struktúrája. A valószín�ségi 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 -b�l Kj -be a 

következ� két m�velet elvégzéséb�l áll:  

 

Projekció: RR φφ ←old , �←
R\K

KR φφ .  

 

Abszorpció: 
old

R

R
KK

φ

φ
φφ

jj
← .Az üzenetterjesztés els� m�veleteként 

inicializáljuk a klikkekhez és a szeparátorokhoz rendelt potenciálokat.  
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Inicializálás tényesemény nélkül 

Minden klaszterre és szeparátorra: 1←
iKφ , 1←

iSφ . Minden X változóhoz jelöljünk ki egy K 

klasztert, amely tartalmazza X változó FX családját, majd végezzük el a következ� m�veletet 

))(|P( XpaXKK φφ ← . Az inicializálás után végrehajtható az üzenetterjesztés. 

 

Üzenetterjesztés  

Elemi projekció és abszorpció m�veletek végrehajtásával: 

 

1. Tetsz�leges K klaszter kiválasztása; 

2. Minden klasztert jelöletlené teszünk, ezután a COLLECT-EVIDENCE(K) meghívása (lásd 

alább); 

3. Minden klasztert jelöletlenné teszünk, DISTRIBUTE-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 DISTRIBUTE-EVIDENCE(K) eljárás: 

1. Jelöljük meg K-t;  

2. Küldjünk üzenetet K-tól minden jelöletlen szomszéd klaszterhez; 

3. Hívjuk meg rekurzív módon a DISTRIBUTE-EVIDENCE(.) függvényt K jelöletlen 

szomszédaira. 
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16. Függelék IV: Éldekrementumok min�sítése 

 

CANO számításának lépései (GPQRS): 

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

 
P Q R S Csomópontok 
4 3 4 2 Értékek száma 

QR PRS PQS QR Szomszédok 
3*4 4*4*2 4*3*2 3*4 Szomszédok ért. sz. 
12 32 24 12 c() 
P eliminációja, PQR klikk mérete: 48 
 Q R S Csomópontok 
 3 4 2 Értékek száma 
 RS QS QR Szomszédok 
 4*2 3*2 3*4 Szomszédok ért. sz. 
 8 6 12 c() 

R eliminációja, RQS klikk mérete: 24 
 Q  S Csomópontok 
 3  2 Értékek száma 
 S  Q Szomszédok 
 2  3 Szomszédok ért. sz. 
 2  3 c() 

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

 

 

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

 
P Q R S Csomópontok 
4 3 4 2 Értékek száma 

QR PR PQS R Szomszédok 
3*4 4*4 4*3*2 4 Szomszédok ért. sz. 
12 16 24 4 c() 
S eliminációja, RS klikk mérete: 8 
P Q R  Csomópontok 
4 3 4  Értékek száma 

QR PR PQ  Szomszédok 
3*4 4*4 4*3  Szomszédok ért. sz. 
12 16 12  c() 
P eliminációja, PQR klikk mérete: 48 
 Q R  Csomópontok 
 3 4  Értékek száma 
 R Q  Szomszédok 
 4 3  Szomszédok ért. sz. 
 4 3  c() 

R eliminációja, QR klikk mérete: 12 
Q eliminációja, R klikk mérete: 3 
Klikkméret összesen: 71 
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CANO számításának lépései  (GXYZW): 

 

 

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

 
X Y Z W Csomópontok 
4 3 2 4 Értékek száma 

YZ XZW XYW YZ Szomszédok 
3*2 4*2*4 4*3*4 3*2 Szomszédok ért. sz. 
6 16 48 6 c() 
X eliminációja, XYZ klikk mérete: 24 
 Y Z W Csomópontok 
 3 2 4 Értékek száma 
 ZW YW YZ Szomszédok 
 2*4 3*4 3*2 Szomszédok ért. sz. 
 8 12 6 c() 

W eliminációja, YZW klikk mérete: 24 
 Y Z  Csomópontok 
 3 2  Értékek száma 
 Z Y  Szomszédok 
 2 3  Szomszédok ért. sz. 
 2 3  c() 

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

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

 
X Y Z W Csomópontok 
4 3 2 4 Értékek száma 

YZ XZ  XYW Z Szomszédok 
3*2 4*2 4*3*4 2 Szomszédok ért. sz. 
6 8 48 2 c() 
W eliminációja, WZ klikk mérete: 8 
X Y Z  Csomópontok 
4 3 2  Értékek száma 

YZ XZ  XY  Szomszédok 
3*2 4*2 4*3  Szomszédok ért. sz. 
6 8 12  c() 
X eliminációja, XYZ klikk mérete: 24 
 Y Z  Csomópontok 
 3 2  Értékek száma 
 Z Y  Szomszédok 
 2 3  Szomszédok ért. sz. 
 2 3  c() 

Z eliminációja, YZ klikk mérete: 6 
Y eliminációja, Y klikk mérete: 2 
Klikkméret összesen: 40 
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AIC számításának lépései  (fenn GPQRS, lenn GXYZW): 

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

P Q R S Csomópontok 
4 3 4 2 Értékek száma 
Q - PQ QR Szül�k 
3 1 4*3 3*4 Szül�k értékszáma 

3*3 2*1 3*4*3 1*3*4 AIC képlet 
9 2 36 12 AIC 

59 AIC összeg 

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

P Q R S Csomópontok 
4 3 4 2 Értékek száma 
Q - P QR Szül�k 
3 1 4 3*4 Szül�k értékszáma 

3*3 2*1 3*4 1*3*4 AIC képlet 
9 2 12 12 AIC 

35 AIC összeg 

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

P Q R S Csomópontok 
4 3 4 2 Értékek száma 
Q - PQ R Szül�k 
3 1 4*3 4 Szül�k értékszáma 

3*3 2*1 3*4*3 1*4 AIC képlet 
9 2 36 4 AIC 

51 AIC összeg 

 

 

Exyzw={(XZ),(YX),(YZ),(YW ),(ZW)} 
X Y Z W Csomópontok 
4 3 2 4 Értékek száma 
Y - XY YZ Szül�k 
3 1 4*3 3*2 Szül�k értékszáma 

3*3 2*1 1*4*3 3*3*2 AIC képlet 
9 2 12 18 AIC 

41 AIC összeg 

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

X Y Z W Csomópontok 
4 3 2 4 Értékek száma 
Y - X YZ Szül�k 
3 1 4 3*2 Szül�k értékszáma 

3*3 2*1 1*4 3*3*2 AIC képlet 
9 2 4 18 AIC 

33 AIC összeg 

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

X Y Z W Csomópontok 
4 3 2 4 Értékek száma 
Y - XY Z Szül�k 
3 1 4*3 2 Szül�k értékszáma 

3*3 2*1 1*4*3 3*2 AIC képlet 
9 2 12 6 AIC 

29 AIC összeg 
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