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Δίκτυα I Ιττιοίθησης κατά Bayes

Περίληψη

Στην εργασία αυτή αναφερόμαστε στις πιθανότητες κατά Bayes και τα δίκτυα
πεποίθησης κατά Bayes. Τα τελευταία είναι προσανατολισμένοι ακυκλικοί γράφοι
στους οποίους οι κόμβοι παίζουν τον ρόλο των πεποιθήσεων με πιθανότητες που
μπορούν να λάβουν διάφορες τιμές. Γίνεται αναφορά στο υπόβαθρο της θεωρίας και
εξηγούνται οι τρόποι διαχείρισης των πιθανοτήτων και οι τρόποι σύνδεσης των
κόμβων στο δίκτυο καθώς και τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη σύνδεση
αλλά και την εκτέλεση του δικτύου με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων. Στην
συνέχεια αναλύονται τέσσερα εργαλεία ανάπτυξης δικτύων πεποίθησης και δίνονται
παραδείγματα χρήσης τους. Τα εργαλεία που εξετάζονται είναι:

•

το SERENE

•

το HUGIN

•

το Pronel ΒΝ

Γίνεται αναφορά στον τρόπο λειτουργίας των αλγορίθμιων του Hugin και στην
εκπαίδευση των δικτύων πεποίθησης με την χρήση αυτού του εργαλείου.

Τέλος περιγράφεται η λειτουργία του προγράμματος ΒΒΝ που υλοποιήθηκε για τους
σκοπούς αυτής της εργασίας στην γλώσσα προγραμματισμού Java. Ακολουθεί η
περιγραφή του αλγορίθμου που επιτρέπει την εισαγωγή μαρτυριών και την εξαγωγή
συμπερασμάτων σε ένα δίκτυο πεποίθησης που επεξεργάζεται το ΒΒΝ. Ο κώδικας
της υλοποίησης παρατίθεται στο παράρτημα.

Γην εργασία συνοδεύει και ένα CD που περιέχει σε ηλεκτρονική μορφή τα
προγράμματα που περιγράφονται, χρήσιμα links για σελίδες στο internet που
αναφέρονται στα ΒΒΝ και manuals και papers που έχουν συγκεντρωθεί.
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Πιθανότητες κατά Bayes και Δίκτυα Πεποίθησης
(Belief Networks)

Υπόβαθρο

Ισχυριζόμαστε ότι Δίκτυα Πεποίθησης του Bayes (Bayesian Belief Networks BBNs) προσφέρουν την πιο πολλά υποσχόμενη λύση σε αρκετά από τα προβλήματα
που αφορούν εκτιμήσεις αξιοπιστίας όπως:

■

Εκπροσώπηση κρίσης: Η κοινιονία έχει ανάγκη να βρει ένα τρόπο
αναπαράστασης

της

ανθρώπινης

κρίσης

και

των

γεγονότων

από

διαφορετικές πηγές μαρτυρίας σε ένα πλαίσιο πρόβλεψης. Μια υπόθεση
ασφάλειας ή εξάρτησης πρέπει να παρουσιαστεί ως επιχείρημα παρά ως
δήλωση αδιάσειστης αλήθειας, με μέσα για τον έλεγχο και την επικύρωση
της κρίσης. Η χρήση ενός λογισμού αβεβαιότητας είναι απαραίτητη αν η
κρίση πρέπει να είναι ευκρινής και εξηγήσιμη.

■

Εμπειρική θεμελίωση: Οι περισσότερες ad-hoc προσεγγίσεις εξάρτησης
δεν έχουν μέθοδο για να καθορίσουν αν η πρόβλεψη ενδεχόμενου ρίσκου
είναι ένα επιτυχημένο όργανο πρόγνωσης συμπεριφοράς ενός συστήματος
ή όχι. Η χρήση μη καλά ορισμένης ορολογίας κάνει την έγκριση ή την
απόρριψη μια τέτοιας πρόγνωσης αδύνατη. Μια πρόγνωση ότι «το
σύστημα είναι γενικά

σχεδόν ακίνδυνο λαμβάνοντας υπ' όψη την

πλειοψηφία των καταστάσεων χρήσης» αφήνει τους όρους «γενικά»,
«πλειοψηφία»,

«ακίνδυνο» εκκρεμείς.

Χρειαζόμαστε ένα τρόπο να

καθορίσουμε από ένα καταγεγραμμένο σετ από περιστατικά και συμβάντα
αν η πρόβλεψη αυτή ήταν όντως ακριβής. Μια κρίσιμη προϋπόθεση ενός
συστήματος διαχείρισης κινδύνου είναι το να μπορεί να μαθαίνει από τα
λάθη του και να χρησιμοποιεί αυτή την ανατροφοδότηση για να μπορεί να
βελτιώνεται η απόδοσή του με το πέρασμα του χρόνου. Η πληροφορία
από αποτυχίες και περιστατικά παρέχει έναν δείκτη επιτυχίας για την
διαχείριση κινδύνου. Χωρίς αριθμητικές καταμετρήσεις τέτοιων στοιχείων
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δεν μπορούμε να μάθουμε. από τα λάθη μας και να προσδιορίσουμε
διαδικασίες βελτίωσης.

■

Οικονομική δικαιολόγηση: Η κατασκευή και χρήση συστημάτων

είναι

μια προσεκτική πράξη ισορροπίας μεταξύ της ασφάλειας και της
παραγωγικής επίδοσης. Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία παίζει η
ανάλυση κόστους / απόδοσης. Λόγιο της ανακρίβειάς τους, οι ποιοτικές
προβλέψεις κινδύνου και ασφάλειας δεν μπορούν να διαχειριστούν με την
ανάλυση κόστους / απόδοσης αφήνοντας τα ποσοτικά εκφρασμένα
σχήματα παραγωγής να κυριαρχήσουν. Αυτή η μονόπλευρη αντιμετώπιση
μπορεί να οδηγήσει σε μια επικίνδυνη διάβρωση του μηχανισμού λήψης
αποφάσεων με αποτέλεσμα να μην μπορεί αυτός προοδευτικά να
αντιμετωπίσει θέματα ασφαλείας.

■

Ενσωμάτωση

αποδείξεων:

Υπάρχει

ανάγκη

κατασκευής

ενός

ενοποιημένου πλαισίου όπου κάθε ένα από τις παραπάνω προβλήματα θα
μπορεί να ενσωματωθεί και να αντιμετωπιστεί. Σκοπός είναι να συνδεθούν
οι ισχυρισμοί εξάρτησης, μηχανολογικά μοντέλα, οι κρίσεις των ειδικών
και αποδείξεις αβεβαιότητας σε ένα επακριβές πλαίσιο που προωθεί την
υπευθυνότητα.

Η ισχύουσα τεχνολογία ΒΒΝ. η οποία βασίζεται στις πιθανότητες και την θεωρία
αποφάσεων,

μπορεί

ενδεχόμενα

να

βελτιώσει

την

ικανότητα

δημιουργίας

συλλογισμών κάτω από καθεστώς αβεβαιότητας. Τα ΒΒΝ μας δίνουν την δυνατότητα
να αναλύσουμε και να μορφοποιήσουμε, αντί απλώς να μιμηθούμε, την κρίση των
ειδικών και τα μηχανολογικά μοντέλα.
Τα ΒΒΝ είναι γνωστά με διάφορα συνώνυμα όπως Δίκτυα Γραφικών Πιθανοτήτων.
Δίκτυα ΙΙεποίθησης. Δίκτυα I Ιιθανολόγησης Αιτίων. Δίκτυα Αιτίων και Δίκτυα
Πιθανολόγησης

Επιρροών.

Αυτά

χρησιμοποιήθηκαν

σε

μια

μεγάλη

γκάμα

εφαρμογών [Pearl 88] ως μια κατάλληλη αναπαράσταση της γνώσης πιθανοτήτων.
Εφαρμογές υπάρχουν στον τομέα της φαρμακοποιίας, της πρόβλεψης της τιμής του
πετρελαίου

και

της

διάγνωσης

προβλημάτων

υπολογιστών

ή

μηχανημάτων

φωτοτυπικών. Στην κατασκευή λογισμικού τα ΒΒΝ χρησιμοποιούνται για την
διάγνωση και ανεύρεση σφαλμάτων κατά την διάρκεια της αποσφαλμάτωσης του
Μιγαλισλίκ Θεόδωρικ Μ 12/99
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προγράμματος κρατήσεων θέσεων της εταιρίας Sabre [Burnell and Horovitz 95].
ΙΙιΟανότητα η πιο διάσημη εφαρμογή είναι ο Answer Wizard του Microsoft Office,
όπου χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της βοήθειας σύμφωνα με τις
προτιμήσεις του χρήστη και τις επιλογές του.
/-------------------------------------------------------------- \
Τι θέλετε να κάνετε;
© Εύρεση και αντικατάσταση
® Γιατί το Word δεν βρίσκει το στοιχείο που
ψάχνω;
© Ποια μορφοποίηση εφαρμόζεται, όταν
αντιγράφετε κείμενο μεταξύ δύο εγγράφων;
Πληκτρολογήστε εδώ την ερώτηση σας και μετά
κάντε κλικ στο κουμπί "Αναδητηση".

σ
© Συμβουλές

/.

Αναζήτηση
© Επιλογές

© Κλείσιμο

Ο Answer Wizard τον Microsoft Office

Το παγκόσμιο ενδιαφέρον στα ΒΒΝ οδήγησε στην παραγωγή πολλών υλοποιήσεων,
μερικά από τα πιο αξιοσημείωτα είναι:

■

το SERENE, κατασκευασμένο για το ESPRIT Project 22187, σκοπός του είναι η
δημιουργία ενός μέσου χρήσης των ΒΒΝ για τον έλεγχο Προγραμματιζόμενων
Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Programmable Electronic Systems - PES).

■

το 1IUGIN. βασισμένο στην βραβευμένη θεωρητική εργασία των Lauritzien και
Spiegelhalter [Lauritzien and Spiegelhalter 88].

ΜΐΥαλισλίκ Θεόδωρος Μ 12/99
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■

το MSBN (Microsoft Bayes Networks), από την Microsoft Corporation, ένα
πρόγραμμα κατασκευής και αξιολόγησης Δικτύων Πεποίθησης Bayes.

■

το WinBUGS, πρόκειται για την βελτιωμένη έκδοση του BUGS για χρήση κάτω
από περιβάλλοντα Windows. Αντίθετα από τα προηγούμενα εργαλεία δεν είναι
visual, δυσκολεύοντας τον προγραμματιστή να έχει εποπτική εικόνα του δικτύου
αλλά έχει πολύ ισχυρή γλώσσα προγραμματισμού.

Ένα ΒΒΝ είναι ένα προσανατολισμένο γράφημα το οποίο χρησιμοποιείται για να
αναπαραστήσει σχέσεις πιθανοτήτων μεταξύ γεγονότων ή προτάσεων. Κάθε κόμβος
αναπαριστά ένα σετ από εναλλακτικές μαρτυρίες που μας ενδιαφέρουν, τα τόξα
αναπαριστούν την πιθανολογική εξαρτημένη αντίδραση μιας τιμής ενός κόμβου σε
αυτές άλλων κόμιβων. Ένας πίνακας εξαρτημένων πιθανοτήτων σχετίζεται με κάθε
κόμβο και δείχνει την πιθανότητα της κατάστασης αυτού του κόμβου να είναι αληθής
λαμβάνοντας υπ' όψιν τις μαρτυρίες που αναπαριστώνται από τους γονικούς
κόμβους. Όταν ένας κόμιβος δεν έχει γονείς ο πίνακας εξαρτημένων πιθανοτήτων
είναι απλά η πρότερη κατανομή (prior distribution). Το προσανατολισμένο γράφημα
ΒΒΝ

με. τους πίνακες εξαρτημένων πιθανοτήτων προσδιορίζει κοινή οριακή

κατανομή

όλων των γεγονότων. Όταν η

ακριβής κατάσταση ενός

κόμβου

παρατηρείται. οι πιθανότητες των καταστάσεων των γεγονότων υπολογίζονται
διαδίδοντας την νέα γνώση διαμέσου των τόξων του γραφήματος. Με αυτό τον τρόπο
οι πιθανότητες αλλάζουν καθώς η αβεβαιότητα και γνώση μας αλλάζει.

Θεωρία Πιθανοτήτων

Χρειαζόμαστε έναν, προτιμότερα τυπικό, τρόπο

να εκφράσουμε τις κρίσεις των

ειδικών σχετικά με αβέβαιες μαρτυρίες. Υπάρχει μια τυπική θεωρία πιθανοτήτων που
ονομάζεται Bayesian, ή υποκειμενική, πιθανότητα που μας επιτρέπει να το πετύχουμε
|de Finetti 74], Στην θεωρία Bayesian πιθανοτήτων μια τιμή πιθανότητας, που παίρνει
τιμές από μηδέν ως ένα, χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει τον βαθμό
πε,ποίθησης ενός ατόμου για την αλήθεια ενός γεγονότος ή μιας πρότασης.
Εκφρασμένη μαθηματικά ως ρ(Α | Η) μεταφράζεται ως ο βαθμός πεποίθησης για την
αλήθεια του Α δεδομένου ότι το Η είναι γνωστό ότι είναι αληθές.

Μιγαλισλίκ Θεόδωρος Μ 12/99
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Λυτός ο ορισμός μπορεί να ξαφνιάσει κάποιους, όμως είναι αντικειμενικός και
επιστημονικός επειδή εκφράζει επακριβώς την πίστη ενός ατόμου. Ειδικότερα,
μπορεί να αποδειχτεί ότι είναι μια απαραίτητη συνέπεια της προσκόλλησης σε
συγκεκριμένες διαισθητικά ευλογοφανείς, καθιερωμένες, αντιλήψεις της «λογικής».
Για παράδειγμα ότι ένα λογικό άτομο δεν πρέπει να έχει διφορούμενες προτιμήσεις.
Φυσικά η εγκυρότητα μιας πεποίθησης μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση, όμως ως
αναπαράσταση της δηλωμένης πεποίθησης ενός ατόμου, μια τιμή πιθανότητας δεν
μπορεί να αμφισβητηθεί. Υπάρχουν ισχυρισμοί ότι αυτός ο ορισμός είναι ο μόνος
τρόπος για να περιγράφει η αβεβαιότητα και όλες οι εναλλακτικές περιγραφές είναι
άχρηστες, ακόμα και η ερμηνεία της συχνότητας επαλήθευσης [Lindley 87], Δεν
χρειάζεται

να

γίνει

αποκλεισμός

των

άλλων

θεωριών,

απλά

μπορούν

να

ενσωματωθούν μέσα στο πλαίσιο των ΒΒΝ. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου υπάρχει
ένα πιστευτό επιχείρημα που βασίζεται πάνα) σε αρχές στατιστικής, όπως η
πιθανότητα να έρθει «κορόνα» μετά το στρίψιμο ενός νομίσματος, είναι λογικό για
κάποιους η υποκειμενική πιθανότητα να συμπέσει με την στατιστική. Ακόμα και
φαινομενικά απλές υποθέσεις όπως αυτή εγείρουν προβλήματα. Πώς είμαστε
σίγουροι ότι το κέρμα δεν είναι κάλπικο; Δεν μπορούμε εύκολα να εκτελέσουμε έναν
αριθμό από επαναλαμβανόμενες δοκιμές με κέρματα που λαμβάνονται τυχαία από το
θησαυροφυλάκιο μιας τράπεζας με σκοπό να προσδιορίσουμε το ποσοστό των
σωστών κερμάτων. Η θεωρία του Bayes προσφέρει μια πιο πρακτική αντιμετώπιση
που μας επιτρέπει να εκφράσουμε την πίστη μας ότι το κέρμα είναι σωστό ο>ς
«υποκειμενική» πιθανότητα.

Χρησιμοποιώντας τις πιθανότητες μπορούμε να συγκρίνουμε απόψεις πεποίθησης,
μπορούμε

να

τις

μοιραστούμε

και

να

τις

συγκρίνουμε

ξαναχρησιμοποιήσουμε και να χτίσουμε μια κοινή άποψη.

και

να

τις

Μια στενόμυαλη

στατιστική άποψη αρνείται την υποκειμενικότητα της πιθανότητας και μπορεί να
περιορίσει την λήψη αποφάσεων σε επαναλαμβανόμενα στατιστικά γεγονότα - παρά
το γεγονός ότι ένα άριστα επαναλαμβανόμενο γεγονός είναι μια ιδεατή άποψη παρά
μια αναπαράσταση της πραγματικότητας [Watson 94],
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Το κλειδί στη χρήση των παραπάνω ιδεών για την επεξεργασία αβέβαιων δηλώσεων
δίνεται από την θεωρία του Bayes:

I I εξίσωση δηλώνει ότι η πιθανότητα Α, με δεδομένο ότι γνωρίζουμε το Β, ισούται με
την πιθανότητα Β, όταν γνωρίζουμε το Α, πολλαπλασιασμένη με τον λόγο των
πιθανοτήτων Α και Β.

I I σημασία αυτού του θεωρήματος είναι ότι συνδέει δύο εντελώς διαφορετικές
πιθανότητες που αφορούν δύο γεγονότα. Ρ(Α|Β) και Ρ(Β|Α). Στην εξίσωση τώρα, στο
πρώτο μέλος το Β είναι μέρος της δήλωσης και το Α είναι άγνωστο. Στο δεύτερο
μέλος οι ρόλοι των Α και Β αντιστρέφονται επιτρέποντας στο θεώρημα του Bayes να
προσθέσει τα αποτελέσματα των πρόσθετων δηλώσεων, διαμέσου ενός δικτύου
μεταβλητών, προς κάθε κατεύθυνση.

Παράδειγμα ενός Bayesian Δικτύου Πεποίθησης (Bayesian Belief
Network)

Ας θεωρήσουμε ένα απλό καθημερινό πρόβλημα λογικής το οποίο μπορούμε να
λύσουμε με την χρήση ΒΒΝ. Ένας συνάδελφος έχει αργήσει στην δουλειά του και
υποπτευόμαστε ότι έχει είτε αποκοιμηθεί, είτε υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την
συγκοινωνία.

Από

εμπειρία

γναιρίζουμε

ότι

η

πιθανότητα

συγκοινωνιακού

προβλήματος είναι μεγάλη, ρ(Τ = true) = 0.3. Επίσης πιστεύουμε ότι επειδή ο
συνάδελφος είναι ιδιαίτερα σχολαστικός είναι μάλλον απίθανο να αποκοιμήθηκε,
οπότε είναι p(S = true) = 0.05. Εμείς τώρα έχουμε ένα σημαντικό ραντεβού και
πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την συγκοινωνία για να παραστούμε. Γνωρίζοντας ότι ο
συνάδελφος έχει αργήσει θα θεωρήσουμε πιθανότερο να πιστέψουμε ότι υπάρχει
συγκοινωνιακό πρόβλημα, πόσο όμως;

Χρησιμοποιώντας αυτή την πληροφορία μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα Bayesian
δίκτυο με τρεις κόμβους: L = Αργησε, Τ = Κυκλοφοριακό
Μιγαλισλίκ Θεόδωρος Μ 12/99
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S = Αποκοιμήθηκε, ο καθένας από τους οποίους έχει δύο καταστάσεις: Αληθές και
Ψευδές (True/False)

Εκφρασμένη μαθηματικά η οριακή κατανομή για αυτό το δίκτυο είναι:

p(L)= p(S)p(T)p(L

I

S,

T)

Αυτή η εξίσωση δηλώνει ότι η πιθανότητα L υπολογίζεται από την γνώση για τις
καταστάσεις των μεταβλητών S και Τ και την πιθανότητα του L με δεδομένες τις
καταστάσεις των S και Τ. Για το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι λογικό να
υποθέσουμε ότι τα S και Τ είναι ανεξάρτητα.

Για καθένα από τους κόμβους στο ΒΒΝ χρειάζεται ένας πίνακας εξαρτημένων
πιθανοτήτων. Για καθένα από τους συνδυασμούς των καταστάσεων των κόμβων
μπορούμε να υπολογίσουμε μια πιθανότητα αυτού του συνδυασμού που θα είναι
αληθής. Οι τιμές των εξαρτημένων πιθανοτήτων για τους κόμβους Τ και S δίνονται
στον πρώτο πίνακα και οι τιμές για τον κόμβο L στον δεύτερο:

1
if

Τ = Αληθές

F= Ψευδές

Ρ(Τ)

0.30

0.70

p(S)

0.05

0.95

3.

Mr/αλισλίκ Θεόδωρος Μ 12/99
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Γ« Ψευδές

Τ-Αληθές

P(L 1 T,S)

S = Αληθές

S = Ψευδές

S = Αληθές

S = Ψευδές

L= Αληθές

0.9

0.6

0.7

0.1

L= Ψευδές

0.1

0.4

0.3

0.9

4.

Πίνακας εξαρτημένων πιθανοτήτων για το L

Μπορούμε να υπολογίσουμε την πιθανότητα ότι το Τ είναι αληθές δεδομένου ότι το L
είναι αληθές χρησιμοποιώντας το θεώρημα του Bayes:

μτ=,

ι

ι=ο

=

p{L=l

ι

Τ=[ΜΤ=')

p{l

= ι)

Από τον πρώτο πίνακα [3] είναι ρ(Τ = αληθές) = 0.3. Μπορούμε να υπολογίσουμε
την πιθανότητα p(L = αληθές) με βάση όλες τις πιθανές τιμές των S και Τ από την
οριακή κατανομή και τους πίνακες εξαρτημένων πιθανοτήτων, όπως φαίνεται και
παρακάτω:

p(L = t) = p(S = t)p{T = l)p(L = l

\

S=t,

T = t) +

+ p(S = ΐ)ρ(Τ = f)p{L = l

I

S = t,

T=f)+

+ p(s = f)p(T = t)p(L=t

I

S = f,

T = t) +

+ p{S = f)p(T = f)p{L =t

I

S = /,

T = f) =

= 0.05(0.3X0.9)+ 0.05(0.7X0.7)+ 0.95(θ.3Χθ.6)+ 0.95(0.7X0.1) =
= 0.2755

Ακόλουθα πρέπει να υπολογίσουμε την πιθανότητα p(L = αληθές | Τ = αληθές)
χρησιμοποιώντας το γεγονός ότι το Τ = αληθές:

p(L = t

I

Τ = ί) =

p(L = t

I

Τ = ί,

S = t)p(S = ί)+ p(L = t

I

T = t.

S = f)p(S = / ) =

= 0.9(0.05)+0.6(0.95) =
= 0.615
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Τέλος μπορούμε να υπολογίσουμε την ρ(Τ = 11 L = t) ως:

ρ(Τ = !

L = t)

0.615
0.2755

(0.3) =0.6697

Η γνώση για την αργοπορία του συναδέλφου οδήγησε στην αναθεώρηση, από το
αρχικό ποσοστό 0.3 σε βαθμό πεποίθησης ότι υπάρχει συγκοινωνιακό πρόβλημα, στο
0.67. Συνεπώς η χρήση της συγκοινωνίας για τη μετάβαση στον τόπο του ραντεβού
δεν συνιστάται.

Γιατί να χρησιμοποιήσουμε ΒΒΝ

Από αυτό το μικρό παράδειγμα μπορούμε να δούμε ότι ο φορμαλισμός των ΒΒΝ
προσφέρει έναν αριθμό από πλεονεκτήματα. Πρώτον, η φύση τους να βασίζονται σε
γραφήματα τα κάνει ένα ισχυρό και ελκυστικό για τον χρήστη εργαλείο απόκτησης
γνώσης. Δεύτερον, η γρήγορη και εύκολη εξάρτηση των «γεγονότων» διαμέσου των
γραφημάτων κάνει εύκολο τον έλεγχο της συνοχής και της αλληλουχίας και την
δημιουργία «what if» αναλύσεων. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι ότι οι
αυτοματοποιημένες μέθοδοι είναι τώρα διαθέσιμες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για να διαδώσουν μαρτυρίες χωρίς την προσφυγή σε κουραστικές μηχανικές
μεθόδους, ακόμα και για ιδιαίτερα μεγάλα γραφήματα.

Γίνεται λοιπόν εύκολη η κατάσταση για τους μη ειδικούς να καταλάβουν και να
χτίσουν

αυτού

του

είδους

την

αναπαράσταση

γνώσης.

Είναι

δυνατόν

να

χρησιμοποιηθεί και η παρασκηνιακή γνώση, όπως είναι η γνώση των ειδικοόν
(αυθεντιών) αλλά και η γνώση που είναι αποθηκευμένη σε βάσεις δεδομένων κατά
την κατασκευή των δικτύων.

Η μεστότητα και η αποδοτικότητα των δικτύων αυτών έχει χρησιμοποιηθεί για την
κατασκευή ικανών αλγορίθμων για την επίλυση ερωτημάτων πάνω σε αυτά.
Ερωτήματα όπως: “Ποια είναι η πιθανότητα ένα άτομο το οποίο κάνει αίτηση για
δάνειο θα το αποπληρώσει, λαμβάνοντας υπ' όψη την ηλικία, το φύλο, το εισόδημα
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και την οικονομική του κατάσταση;", μπορούν να απαντηθούν μιε ικανοποιητικό
τρόπο.

Μπορεί όμως να μην είμαστε ευχαριστημένοι μόνο με τον υπολογισμό της απάντησης
στο ερώτημα. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να θέλουμε να αναλύσουμε τα
αποτελέσματα του ερωτήματος. Για παράδειγμα, σε καταστάσεις ιατρικής διάγνωσης,
όπου ένας ασθενής έχει λάβει μια επικίνδυνη θεραπεία, ο ασθενής θα θέλει να
γνιυρίζει το γιατί χρειάζεται να κάνει μια τέτοια θεραπεία υψηλού κινδύνου. Τα
δίκτυα πεποίθησης υποστηρίζουν τέτοια χαρακτηριστικά. Παρόμοια, κάποιες από τις
παρατηρήσεις που κάνουμε σχετικά μιε την κατάσταση του κόσμου γύρω μας μιπορεί
να είναι αντικρουόμενες. Τα αποτελέσματα από δύο διαφορετικές εξετάσεις μπορεί
να είναι αντικρουόμενα τόσο ώστε το ένα να λέει ότι ο ασθενής πάσχει από μια
ασθένεια ενώ το άλλο να το αρνείται. Οι αναλύσεις των αντικρουόμενων δεδομένων
μιπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμιό, ανίχνευση και επίλυση πιθανών
αντικρουόμενων δεδομένων μετά από παρατηρήσεις.

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης κάποιου για λήψη δανείου, ο τραπεζίτης μπορεί
να προβληματίζεται για το αν ο πελάτης του είναι ικανός να αποπληρώσει το δάνειο.
Κατά την διάρκεια της συνέντευξης ο τραπεζίτης συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά
μιε τον πελάτη. Αν ο τραπεζίτης με βάση τις πληροφορίες αυτές πιστεύει σε μεγάλο
ποσοστό ότι το δάνειο θα μιπορέσει να αποπληρωθεί, ίσως αρχίσει να αναρωτιέται
πόσο εξαρτήθηκε το συμιπέρασμιά του από τις πληροφορίες που δέχτηκε από τον
πελάτη - τι θα γινόταν αν υπήρχαν διαφορετικές απαντήσεις σε κάποιες ερωτήσεις;
Αυτή η ανάλυση ευαισθησίας μπορεί να γίνει με την χρήση δικτύων πεποίθησης.

Σε ένα σενάριο λήψης αποφάσεων μιπορεί να είναι πιο χρήσιμιο γΓ αυτόν που θα
λάβει την απόφαση να συμπεριλάβει επιπρόσθετες πληροφορίες πριν λάβει την
απόφασή του. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το αν θα πρέπει να γίνει γεώτρηση για
πετρέλαιο σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Το αποτέλεσμα μιας επιπρόσθετης
εξέτασης του εδάφους μιπορεί να αλλάξει την απόφαση, όμως αξίζει το επιπλέον
κόστος για να γίνει η εξέταση αυτή; Αυτό το είδος του βαθμού της ανάλυσης της
πληροφορίας υποστηρίζεται επίσης. Για την ακρίβεια, ένας μεγάλος αριθμός από
διαφορετικές

τεχνικές

μπορεί
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αποτελεσμάτων που λαμβάνονται από ερωτήματα πάνω σε ένα υπάρχον δίκτυο
πεποίθησης.

Παρόλα αυτά, η πραγματική ισχύς των ΒΒΝ εμφανίζεται όταν εφαρμόζουμε κανόνες
των πιθανοτήτων του Bayes για να μεταδώσουμε λογικά το αποτέλεσμα των
μαρτυριών στις πιθανότητες αβέβαιων αποτελεσμάτων. Ένα ΒΒΝ θα παράξει όλες τις
διαπλοκές των πεποιθήσεων που έχουν εισαχθεί σ’ αυτό. Κάποιες από αυτές θα είναι
γεγονότα τα οποία προέρχονται από παρατηρήσεις ή από την εμπειρία αυτών που θα
αναλάβουν να λάβουν τις αποφάσεις.

Που χρησιμοποιούνται τα δίκτυα πεποίθησης;

Τα Bayesian δίκτυα μπορούν και έχουν χρησιμοποιηθεί ως συστατικά για την λήψη
αποφάσεων κάτω από καθεστώς αβεβαιότητας σε μεγάλα και πολύπλοκα συστήματα.
Ας θεωρήσουμε για παράδειγμα, ένα μεγάλο σύστημα ιατρικής διάγνωσης που είναι
διαθέσιμο στους γιατρούς μέσα από το Internet. Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να
αποτελείται από ένα μεγάλο σύστημα από συστατικά όπου κάθε συστατικό μπορεί να
χρησιμοποιείται για την διάγνωση ενός συνόλου από διαφορετικές αλλά σχετιζόμενες
ασθένειες.

Κάθε γιατρός θα μπορούσε με την χρήση

ενός υπολογιστή να

αλληλεπιδράσει με το σύστημα κατά την διάρκεια της διάγνωσης ασθενών με σκοπό
να κάνει καλύτερες διαγνώσεις ή να επιβεβαιώσει τις διαγνώσεις του. Ένα από τα
συστατικά ενός τέτοιου μεγάλου και πολύπλοκου συστήματος θα μπορούσε, για
παράδειγμα, να είναι το συστατικό για την διάγνωση του καρκίνου των πνευμόνων,
της βρογχίτιδας και άλλων ασθενειών των πνευμόνων σε μια αντίστοιχη κλινική. Ένα

άλλο συστατικό υποστηρίζει την διάγνωση διαφορετικών ασθενειών.

Που έχουν χρησιμοποιηθεί τα ΒΒΝ μέχρι σήμερα;

Τα Bayesian δίκτυα έχουν εφαρμοστεί για την αιτιολόγηση και την λήψη αποφάσεων
κάτω από καθεστώς αβεβαιότητας σε ένα μεγάλο πλήθος από διαφορετικές
ρυθμίσεις. Μερικές από τις εφαρμογές παρατίθενται παρακάτω:
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Ιατρική·. I I διάγνωση ασθενειών των μυών και των νεύρων, η θεραπεία με χρήση
αντιβιοτικών, σύστημα υποστήριξης διαβητικών.

Λογισμικό·.

Η αποσφαλμάτωση των προγραμμάτων, η επίλυση προβλημάτων

εκτυπωτών, η εκτίμηση της ασφάλειας πολύπλοκων συστημάτων, η παροχή βοήθειας
στο Microsoft Office.

Επεξεργασία

πληροφοριών.

Φιλτράρισμα

πληροφοριών,

παρουσίαση

των

πληροφοριών για κρίσιμες αποφάσεις πραγματικού χρόνου, ανάλυση σφαλμάτων
στον έλεγχο αεροσκαφών.

Βιομηχανία·. Διάγνωση και επισκευή αυτόματων μη επανδρωμένων υποβρυχίων,
έλεγχο φυγόκεντρων αντλιών, έλεγχο επεξεργασίας λυμάτων.

Οικονομία: Αξιολόγηση αιτήσεων πίστωσης, ρίσκο χαρτοφυλακίου και ανάλυση
απόδοσης.

Στρατός: Πρόγραμμα εναέριας έγκαιρης ειδοποίησης και ελέγχου του ΝΑΤΟ,
εκτίμηση καταστάσεων.

κ.α.

Πως διαχειρίζονται τις μαρτυρίες τα ΒΒΝ

Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με τον τρόπο που η μαρτυρία μεταδίδεται στα
ΒΒΝ. Θεωρούμε δύο τύπους μαρτυρίας:

■

Ισχυρή μαρτυρία (Hard evidence - instantiation) για έναν κόμβο X είναι η
μαρτυρία ότι η κατάσταση του X είναι οριστικά μια συγκεκριμένη τιμή. Για
παράδειγμα, ας θεωρήσουμε ότι το X αναπαριστά το αποτέλεσμα ενός
συγκεκριμένου αγώνα για μια ποδοσφαιρική ομάδα {νίκη, ήττα, ισοπαλία) . Τότε
ένα παράδειγμα ισχυρής μαρτυρίας είναι η γνώση ότι ο αγώνας κερδήθηκε
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οριστικά. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι το X οριστικοποιήθηκε
(instantiated) παίρνοντας την τμιή «νίκη».

■

Ήπια μαρτυρία (Soft evidence) για έναν κόμβο X είναι κάθε μαρτυρία που μας
επιτρέπει να ενημερώσουμε - αναθεωρήσουμε τις αρχικές μας εκτιμήσεις (τιμές
πιθανότητας) για τις καταστάσεις του X. Για παράδειγμα, αν γνωρίζουμε ότι μια
ομάδα κερδίζει ένα ματς 3 - 0 στο ημίχρονο, τότε η πιθανότητα της «νίκης»
πρέπει να είναι ιδιαίτερα υψηλή, ενώ οι πιθανότητες είτε της «ήττας», είτε της
«ισοπαλίας» πρέπει να είναι χαμηλά (σε σύγκριση με τις αρχικές τιμές κατά τις
οποίες είχαμε άγνοια για την έκβαση του αποτελέσματος).

Ξεχωρίζουμε τρεις τύπους σύνδεσης σε ένα ΒΒΝ. Στην σειριακή σύνδεση θα δούμε
ότι κάθε μαρτυρία που εισάγεται στην αρχή της σύνδεσης μπορεί να μεταδοθεί
διαμέσου του προσανατολισμένου μονοπατιού, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι δεν
υπάρχει κανένας ενδιάμεσος κόμβος που να έχει οριστικοποιηθεί (κάτι το οποίο
μπλοκάρει την περαιτέρω μετάδοση). Στην αποκλίνουσα σύνδεση θα δούμε ότι η
μαρτυρία μπορεί να μεταδοθεί ανάμεσα σε δύο κόμβους, απογόνους του ίδιου γονέα,
αρκεί ο κόμβος αυτός να μην έχει οριστικοποιηθεί. Σε μια συγκλίνουσα σύνδεση θα
δούμε ότι η μαρτυρία μπορεί να μεταδοθεί μόνο μεταξύ των δύο γονέων όταν ο
κόμβος - παιδί έχει λάβει κάποια μαρτυρία (είτε ισχυρή είτε ήπια)

Λυτές οι αντιλήψεις περί μετάδοσης μαρτυρίας μας επιτρέπει να περιγράψουμε την
σημαντική (αλλά αρκετά δυσνόητη) άποψη της «κυλιόμενης επεξήγησης» της
μαρτυρίας σε ένα ΒΒΝ. Επίσης, οι κανόνες για την μετάδοση της μαρτυρίας για την
σειριακή, την αποκλίνουσα και την συγκλίνουσα σύνδεση είναι αρκετοί για να
περιγράφουμε μια εντελώς γενική διαδικασία για τον προσδιορισμό αν κάποιοι δύο
κόμβοι σε ένα ΒΒΝ είναι αλληλοεξαρτώμενοι ή όχι. Αυτή είναι η τυπική άποψη του
d-διαχωρισμού (d-separation). Λυτή η άποψη είναι κρίσιμη για την κατανόηση του
πως λειτουργούν ουσιαστικά οι αλγόριθμοι για την εξάρτηση των πιθανοτήτων σε
ένα ΒΒΝ.
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Σειριακή σύνδεση

Ας θεωρήσουμε το ακόλουθο ΒΒΝ

Λς υποθέσουμε ότι έχουμε κάποια μαρτυρία ότι είχαμε μια απώλεια σήματος (Α).
Τότε είναι ξεκάθαρο ότι αυτό αυξάνει την πεποίθησή μας ότι άργησε το τρένο (Β), το
οποίο με την σειρά του αυξάνει την πεποίθησή μας ότι ο Νίκος άργησε (Γ). Συνεπώς
η μαρτυρία για το Α μεταδίδεται διαμέσου των Β και Γ. Γενικά κάθε μαρτυρία
σχετικά με το Α θα μεταδίδεται διαμέσου των Β και Γ.

Ωστόσο, ας υποθέσουμε τώρα ότι γνωρίζουμε την αληθή κατάσταση του Β. Για
παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι γνωρίζουμε ότι το τρένο καθυστέρησε (κάτι που
σημαίνει ότι έχουμε ισχυρή μαρτυρία για το Β). Σε αυτή την περίπτωση κάθε γνώση
σχετικά με το Α είναι άσχετη με το Γ λόγιο της γνώσης μας για το Β που ουσιαστικά
την υπερκαλύπτει. Κάθε νέα πληροφορία σχετικά με την πιθανότητα μιας απώλειας
σήματος (Α) δεν πρόκειται να αλλάξει την πεποίθησή μας για το αν θα αργήσει ο
Νίκος, μιας και γνωρίζουμε ότι το τρένο έχει αργήσει. Με άλλα λόγια η μαρτυρία από
το Α δεν μπορεί να μεταδοθεί στο Γ επειδή το κανάλι μπλοκάρεται από το Β.

Καταλήγοντας, σε μια σειριακή σύνδεση η μαρτυρία μπορεί να μεταδοθεί από το Α
στο Γ εκτός αν το Β είναι οριστικοποιημένο. Επίσημα λέμε ότι τα Α και Γ είναι
d-διαχωριζόμενα δεδομένου του Β.
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Αποκλίνουσα σύνδεση

Ας θεωρήσουμε το παρακάτω ΒΒΝ:

Κάθε μαρτυρία σχετικά με το Λ μεταδίδεται και στο Β και στο Γ. Για παράδειγμα, αν
έχουμε μαρτυρία που αυξάνει την πίστη μας για μια απεργία των τρένων (Α) τότε
αυτό με την σειρά του αυξάνει την πίστη μας ότι και ο Κώστας θα αργήσει (Β) και ο
Νίκος θα αργήσει (Γ).

Περισσότερο ενδιαφέρον είναι όμως το αν πληροφορία από το Β μπορεί να μεταδοθεί
στο Γ (και το αντίστροφο). Ας υποθέσουμε ότι δεν έχουμε καμία ισχυρή μαρτυρία
σχετικά με το Α (αυτό σημαίνει ότι δεν γνωρίζουμε σίγουρα αν υπάρχει ή όχι απεργία
στα τρένα). Αν έχουμε κάποια μαρτυρία ότι ο Κώστας άργησε (Β) τότε αυτό αυξάνει
την πεποίθησή μας για το Α (κάτι που σημαίνει ότι μπορούμε να κινηθούμε λογικά
και προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή των αιτιολογικών τόξων). Αυτό με την
σειρά του αυξάνει την πεποίθησή μας στο Γ. Με άλλα λόγια, η μαρτυρία σχετικά με
το Β μεταδίδεται στο Γ.

Ωστόσο, ας υποθέσουμε τώρα ότι έχουμε ισχυρή μαρτυρία σχετικά με το Α. κάτι που
σημαίνει ότι γνωρίζουμε σίγουρα αν υπάρχει ή όχι απεργία στα τρένα (αλλιώς λέμε
ότι το Α έχει οριστικοποιηθεί). Σε αυτήν την περίπτωση η μαρτυρία σχετικά με το Β
(ο Κώστας άργησε) δεν αλλάζει με κανέναν τρόπο την πίστη μιας σχετικά μιε το Γ (ο
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Νίκος άργησε). Αυτό συμβαίνει επειδή η βεβαιότητα του Α μπλοκάρει την μετάδοση
της μαρτυρίας (καταλήγει άσχετη από την στιγμή που είμαστε σίγουροι για το Α). Η
τιμή για το Γ επηρεάζεται μόνο από την βεβαιότητα για το Α. Συνεπώς όταν το Α
είναι γνωστό τα Β και Γ γίνονται ανεξάρτητα.

Επειδή η εξάρτηση του Β και του Γ εξαρτάται από την βεβαιότητα του Α, λέμε
επίσημα ότι τα Β και Γ είναι υπό συνθήκη ανεξάρτητα (δεδομένου του Α).

Συνοψίζοντας: Η μαρτυρία μπορεί να μεταδοθεί από το Β στο Γ διαμέσου μιας
αποκλίνουσας σύνδεσης Α εκτός αν το Α είναι οριστικοποιημένο. Αέμε τότε ότι τα Β
και Γ ε.ίναι d-διαχωριζόμενα δεδομένου του Α.

Συγκλίνουσα σύνδεση

Ας θεωρήσουμε το ΒΒΝ στο παρακάτω σχήμα:

Είναι ξεκάθαρο ότι κάθε μαρτυρία σχετικά με το Β και το Γ μεταδίδεται στο Α.
Ωστόσο, τώρα μας απασχολεί το αν μπορεί να μεταδοθεί μαρτυρία ανάμεσα στο Β
και το Ε.
Αν δεν έχουμε καμία πληροφορία σχετικά με το αν ο Κώστας έχει αργήσει, τότε είναι
ξεκάθαρο ότι το αν ο Κώστας έχει αποκοιμηθεί και το αν το τρένο έχει αργήσει είναι
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ανεξάρτητα. Με άλλα λόγια αν τίποτα δεν είναι γνωστό για το Α τότε οι γονείς του A
(τα Β και Γ) είναι ανεξάρτητοι, οπότε καμία μαρτυρία δεν μεταδίδεται μεταξύ τους.

Ωστόσο, αν κάτι είναι γνωστό για το Α (ακόμα και μια αποκαλούμενη ήπια μαρτυρία)
τότε οι γονείς του Α γίνονται εξαρτημένοι. Για παράδειγμα ας θεωρήσουμε ότι ο
Κώστας συνήθως κρεμάει το παλτό του στο Χολ μόλις φτάσει στην δουλειά του.
Τότε αν παρατηρήσουμε ότι το παλτό του Κώστα δεν είναι κρεμασμένο μετά τις 9:00
η πεποίθησή μας ότι έχει αργήσει αυξάνεται (σημειώνεται ότι δεν γνωρίζουμε
σίγουρα ότι έχει αργήσει - έχουμε μια ήπια μαρτυρία μιας και ορισμένες μέρες ο
Κώστας απλά δεν φοράει παλτό). Ακόμα όμως και αυτή η ήπια μαρτυρία σχετικά με
την αργοπορία του Κώστα αυξάνει την πεποίθησή μας και για το Β (ότι
αποκοιμήθηκε) και για το Γ (ότι το τρένο καθυστέρησε). Λέμε τότε ότι τα Β και Γ
είναι υπό συνθήκη εξαρτημένα (στο Α).

Προκύπτει ότι σε μια συγκλίνουσα σύνδεση η μαρτυρία μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ
των γονέων Β και Γ μόνο όταν ο κόμβος σύγκλισης Α έχει κάποια μαρτυρία (η οποία
μπορεί να είναι ήπια ή ισχυρή).

Η έννοια του d-διαχωρισμού (d-separation)

Αυτό που είδαμε παραπάνω είναι ότι:

1. Σε μια σειριακή σύνδεση από το Β στο Γ διαμέσου του Α, η μαρτυρία από το Β
στο Γ μπλοκάρεται μόνο όταν έχουμε ισχυρή μαρτυρία σχετικά μιε το Α.

2. Σε μια αποκλίνουσα σύνδεση όπου τα Β και Γ έχουν έναν κοινό γονέα Α η
μαρτυρία από το Β στο Γ διακόπτεται μόνο όταν έχουμε ισχυρή μαρτυρία για το
Α.

3. Σε μια συγκλίνουσα σύνδεση όπου το Α έχει γονείς τα Β και Γ κάθε μαρτυρία
σχετικά με το Α οδηγεί σε μαρτυρία που μεταδίδεται στα Β και Γ.

Μιγαλισλίκ Θεόδωρος Μ 12/99

Πανεπιστιίΐίΐο Μακεδονίας 2000 - 2001

28

Δίκτυα Πεποίθησης κατά Bayes

Στις περιπτώσεις 1 και 2 λέμε ότι οι κόμβοι Β και Γ είναι d-διαχωριζόμιενοι όταν
υπάρχει ισχυρή μαρτυρία για το Α. Στην περίπτωση 3 τα Β και Γ είναι dδιαχωριξόμιενα μόνο όταν δεν υπάρχει καμία μαρτυρία σχετικά με το Α. Γενικά δύο
κόμβοι που δεν είναι d-διαχωριξόμενοι λέμε ότι είναι d-συνδεδεμένοι (d-connected).

Αυτές οι τρεις περιπτώσεις μιας επιτρέπουν να προσδιορίσουμιε γενικά αν κάποιοι δύο
κόμβοι σε ένα δεδομένο ΒΒΝ είναι εξαρτημένοι (d-συνδεδεμένοι) δεδομένης της
μαρτυρίας που εισήχθηκε στο ΒΒΝ. Επίσημα λέμε:

Ορισμός του d-διαχωρισμού: Δύο κόμβοι X και Υ σε ένα ΒΒΝ είναι dδιαχωριζόμενοι αν. για όλα τα μονοπάτια μεταξύ του X και του Υ, υπάρχει
ένας ενδιάμεσος κόμβος για τον οποίο είτε:

1. η σύνδεση είναι σειριακή ή αποκλίνουσα και η κατάσταση του Α είναι
δεδομένη, ή

2. η σύνδεση είναι συγκλίνουσα και ούτε το Α (ούτε κάποιος από τους
εξαρτώμιενούς του κόμιβους) έχει δεχθεί κάποια μαρτυρία.

Τύποι αιτιολόγησης που επιτρέπονται από τα ΒΒΝ

'Οταν χρησιμοποιούμαι τα ΒΒΝ ενδιαφερόμιαστε στο να κάνουμε προβλέψεις σχετικά
μιε αβέβαιες ποσότητες που εξαρτώνται από κάποιες μαρτυρίες. Μαθηματικά η
ερμιηνεία του « | » στο ρ(Α | Β) είναι προφανής, όμιως όταν μοντελοπο ιού μιε τον
πραγμιατικό κόσμιο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να διασφαλίσουμε ότι η
εξάρτηση εισάγεται μόνο σε ε.υαίσθητες για το μιοντέλο δηλώσεις σχετικά μιε τον
πραγμιατικό κόσμο. Υπάρχει ένας αριθμός τύπων αιτιολόγησης που μπορούν να
ληφθούν υπ’ όψιν ως έγκυρες εξαρτημένες προτάσεις σε ένα ΒΒΝ και ο σκοπός
αυτής της παραγράφου είναι να. δώσει μια γενική εικόνα του ποιοι τύποι αιτιολόγησης
επιτρέπονται και να σκιαγραφήσει τις διαφορές τους. Οι διαφορετικοί τύποι που
περιγράφονται είναι:
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■

Αιτιολογικός: αποτέλεσμα που καθορίζεται από μια αιτία, π.χ. ένα ατύχημα που
προκύπτει από ένα σφάλμα στον σχεδίασμά ενός συστήματος

■

Στατιστικός·, η πιθανότητα ενός γεγονότος καθορίζεται από τον πληθυσμό των
πιθανών γεγονότων και μια μέθοδο δειγματοληψίας, π.χ. η πιθανότητα μιας
αποτυχίας καθορίζεται από τον αριθμό των αιτήσεων και τον αριθμό των
αποτυχιών κάλυψης της αίτησης που παρατηρήθηκαν.

■

διαρθρωτικός: φαινόμενα που προσδιορίζονται από την ολική δομή στην οποία
ανήκουν ή αντικείμενο / γεγονός που προσδιορίζεται από τα χαρακτηριστικά της
κλάσης των αντικειμένων / γεγονότων στην οποία ανήκει, π.χ. η αποτυχία του
στοιχείου X προσδιορίζεται από το σφάλμα που εισάγεται στο στοιχείο Υ ή η
αξιοπιστία του συστήματος Λ είναι παρόμοια με την αξιοπιστία του συστήματος
Β όπου τα Α και Β ανήκουν στην κλάση συστημάτων C.

Αιτιολογικός προσδιορισμός

Ο αιτιολογικός προσδιορισμός έχει υποστηριχτεί ως το κεντρικό αξίωμα

της

μοντελοποίησης ΒΒΝ [Pearl 88], Από αυτή την άποψη η τοπολογία ενός ΒΒΝ
λέγεται ότι αναπαριστά την αιτιολογική δομή του πραγματικού κόσμου και ως τέτοια
παρέχει ένα επεξηγηματικό πλαίσιο για εξαγωγή συμπεράσματος και πρόβλεψη.
Αυτή η ερμηνεία της αιτιότητας έχει τις ρίζες της στην επιστημονική άποψη του
Locke για την αιτιότητα ως χαρακτηριστικό του κόσμου παρά ως απλά ενός τρόπου
για να περιγράφει ο κόσμος. Εδώ η σχέση αιτίου - αιτιατού δεν είναι απλά ένα
συστατικό εμπειρίας αλλά επίσης ένα πλαίσιο στόχος για την αλληλεξάρτηση
ανάμεσα σε αντικείμενα και γε.γονότα. Αυτή η άποψη έρχεται σε αντίθεση με αυτήν
του Hume, η οποία ενέπνευσε αρκετά την μοντέρνα επιστήμη και υποστηρίζει ότι η
σχέση αιτίου - αιτιατού είναι καθαρά νοητική επινόηση όπου τα «αίτια» και τα
«αιτιατά» απλώς συνδέονται παρά παράγονται το ένα από το άλλο [Bunge 79], Είναι
σημαντικό να προσθέσουμε ότι για τους σκοπούς μας η ιδέα ότι η αιτιότητα ως
ιδιότητα του πραγματικού κόσμου παρουσιάζει ενδιαφέρον μιας και ενδιαφερόμαστε
στην πρόβλεψη και επεξήγηση των χαρακτηριστικών των πραγματικών συστημάτων.
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I I αιτιολογική δόμηση στα ΒΒΝ βοηθά στην ενσωμάτωση θεωριών σχετικά με το
πως

λειτουργεί

ο

πραγματικός

κόσμος

όπως

επίσης

στην

κωδικοποίηση

αβεβαιοτήτων σχετικά με την λειτουργία του. Αυτή η άποψη αντιτίθεται καίρια με
την κλασσική στατιστική ανάλυση όπου η συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών
επισημαίνει

απλά φαινομενολογική συσχέτιση παρά αιτίαση. Κάθε αιτιολογική

επεξήγηση μετά θεωρείται ως καθαρά υποκειμενική. Αυτή είναι η διαφορά «κλειδί»
που δίνει στα ΒΒΝ το πλεονέκτημα επί της στατιστικής ανάλυσης. Η δόμηση
μοντέλων με την χρήση αιτιολογικών ιδεών είναι περισσότερο φυσική για τον ειδικό
μιας και οι περιγραφές για την επιχειρηματολογία μπορούν να επεξηγηθούν εύκολα
με σύγκριση με την πραγματικότητα. Από την άλλη, στην στατιστική μοντελοποίηση
οι δηλώσεις σχετικά με τον κόσμο μπορούν εύκολα να κρυφτούν σε μαθηματικές
παραμέτρους που δεν έχουν καμία άμεση φυσική ερμηνεία. Παρόμοια, τα ΒΒΝ
προσφέρουν ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τα έμπειρα συστήματα που βασίζονται σε
κανόνες στο ότι η αιτιότητα προσφέρει σε διαφορετικούς ειδικούς ένα κοινό μέσο για
να συγκρίνουν την επιχειρηματολογία τους. Τα έμπειρα συστήματα που βασίζονται
σε κανόνες, κωδικοποιούν τους νοητικούς κανόνες του ειδικού ανεξάρτητα αν αυτοί
οι κανόνες είναι σύμφωνοι με τον πραγματικό κόσμο.

Τύποι αιτιολογικού προσδιορισμού

Υπάρχει ένας αριθμός τύπων αιτιολογικού προσδιορισμού που μπορεί να θέλουμε να
μοντελοποιήσουμε σε ένα ΒΒΝ. Αυτές οι ομαδοποιήσεις βοηθούν στην δημιουργία
βολικών ετικετών παρά στο να φτιάξουν μια λίστα από αμοιβαία ανεξάρτητες
κατηγορίες.

■

Φυσικός: Εδώ μοντελοποιούμε τα αποτελέσματα των φυσικών διαδικασιών που
γίνονται χωρίς κίνητρο ή σκοπό.

Παράδειγμα: Το κάπνισμα προκαλεί καρκίνο του πνεύμονα, ή ένας σεισμός
κάνει ένα σύστημα προστασίας ενός πυρηνικού εργοστασίου να αστοχήσει.

■

Παραγωγικός: Εδώ μοντελοποιούμε τα αποτελέσματα μιας πράξης, από άνθρωπο
ή μηχανή, για μετατροπή ή δημιουργία ενός αντικειμένου ή γεγονότος. Εδώ θα

Μιγκλισλι’κ Θεόδωρος Μ 12/99

Πανεπισιήΐίΐο Μακεδονίας 2000 - 2001

Δίκτυα ΓΙεποίθησικ κατά Bayes

μπορούσαμε να ονομάσουμε τον άνθρωπο ή την μηχανή ως αιτιολογικό
παράγοντα, δηλαδή αυτόν που οδήγησε άμεσα στο αποτέλεσμα.

Παράδειγμα: Ο σχεδιαστής σχεδιάζει ένα τμήμα λογισμικού ώστε να
ανταποκρίνεται σε έναν προσδιορισμό απαιτήσεων ή ένας προγραμματιστής
ανανεώνει ένα κομμάτι κώδικα α'ιστε να απαλείψει κάποια προγραμματιστικά
λάθη. Μπορούμε να τα μοντελοποιήσουμε αυτά ως ρ(ποιότητα λογισμικού |
ποιότητα απαιτήσεων, ικανότητα σχεδιαστή) και ρ( # λανθανόντων λαθών | #
λαθών που αφαιρέθηκαν. # προηγούμενων λανθανόντων λαθών)

■

Τυχαίος: Εδώ μοντελοποιούμε τα αποτελέσματα μιας ακούσιας πράξης - λάθους,
απροσεξίας, σφάλματος.
Παράδειγμα: Είναι πιθανό να ανακαλύψουμε ότι μια ακούσια συνέπεια της
διαδικασίας σχεδιασμού είναι η εισαγωγή λαθών στο προϊόν. Αυτό μπορεί να
αναπαρασταθεί με το ρ(# λάθη που εισήχθηκαν | φτωχή διαδικασία
σχεδιασμού)

■

Σκόπιμος: Εδώ μοντελοποιούμε τα αποτελέσματα μιας εσκεμμένης επέμβασης σε
μια κατάσταση.

Παράδειγμα: Μπορεί να. συνειδητοποιήσουμε ότι το ρ(αστοχία συστήματος |
πολυπλοκότητα συστήματος) > c. όπου το c αναπαριστά κάποιο όριο ανοχής.
Ετσι αποφασίζουμε να κάνουμε μια από τις δύο απαλειπτικές εργασίες:

α) Να εισαγάγουμε ένα νέο χαρακτηριστικό στο σύστημα έτσι ώστε να
αλλάξουμε την πολυπλοκότητά του και κατά συνέπεια την πιθανότητα
αστοχίας του, ή

β) Να εισαγάγουμε μια νέα άμυνα όπως είναι η εκπαίδευση του χειριστή να
αποφεύγει τις αστοχίες του συστήματος όταν λειτουργούν συγκεκριμένες
συναρτήσεις μέσα στο σύστημα.

Με αυτόν τον τρόπο το ΒΒΝ μπορεί να αναβαθμιστεί ώστε να ανταποκρίνεται
στη νέα κατάσταση είτε αποσύροντας μια παρατήρηση και αντικαθιστώντας
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την

με

μια

νέα.

είτε

εισάγοντας

μια

εντελώς

νέα

μεταβλητή

και

ενημερώνοντας το μοντέλο εξαρτημένων πιθανοτήτων.

Στατιστικός προσδιορισμός

Τα ΒΒΝ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έγκυρες αναπαραστάσεις στατιστικού
προσδιορισμού. Κάτω από τον στατιστικό προσδιορισμό οι πιθανότητες των
γεγονότων καθορίζονται από την πιθανότητα του να δούμε ή να επιλέξουμε ένα
συγκεκριμένο γεγονός από ένα πλήθος πιθανών γεγονότων ή από μια στοχαστική
διαδικασία. Υπάρχουν φανερές επικαλύψεις μεταξύ των στατιστικών και των
αιτιολογικών μοντέλων προσδιορισμού. Τα στατιστικά μοντέλα προσδιορισμού
υπάγονται στα αιτιολογικά. μιας και τα αιτιολογικά μοντέλα πρέπει επίσης να
περιλαμβάνουν και τον παράγοντα της τύχης ( οι υποκειμενικές πιθανότητες μπορεί
να ανταποκρίνονται στην τυχαιότητα της εμπειρίας).

Τα στατιστικά μοντέλα εισάγουν στατιστική που μετρά σύνολα από πολλαπλά
στιγμιότυπα ανεξάρτητων φαινομένων. Για παράδειγμα, μέσοι, διάμεσοι και τυπικές
αποκλίσεις χρησιμοποιούνται για τον χαρακτηρισμό πληθυσμών και δειγμάτων από
πληθυσμούς. Τέτοιες στατιστικές μέθοδοι δεν αναπαριστούν άμεσα φυσικές και
συνεπώς αντικειμενικές ποσότητες και ως τέτοιες δεν προσφέρουν αιτιολογικές
απαντήσεις για ανεξάρτητα γεγονότα. Επίσης οι παράμετροι στις στατιστικές
κατανομές μπορεί επίσης να αποτύχουν να συμπέσουν με την φυσική ερμηνεία μιας
και δεν είναι παρά μαθηματικές επινοήσεις.

Παράδειγμα:

Ένα

μέρος

λογισμικού

μπορεί

να

εκτίθεται

επαναλαμβανόμενες αιτήσεις. Όταν μια αίτηση αποτύχει, η

σε

αποτυχία

καταγράφεται και η δοκιμή συνεχίζεται.. Κάθε αίτηση είναι μια δοκιμασία
Bernoulli και γίνεται δειγματοληψία χωρίς επανάθεση από ένα άπειρα μεγάλο
πληθυσμό από πιθανές αιτήσεις. Η πιθανότητα των m αποτυχιών από η
αιτήσεις ορίζεται από μια διωνυμική κατανομή με παράμετρο ρ, την
πιθανότητα αποτυχίας ανα αίτηση.
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Ι.·δώ η πιθανότητα m αποτυχιών είναι προσδιορισμένη συνολικά από την
δειγματοληψία της πιθανότητας ρ του να αντιμετωπίσουμε m αποτυχίες σε η
αιτήσεις.

Κάθε ανεξάρτητη

αποτυχία μπορεί να έχει προκληθεί από

συνδυασμούς συγκεκριμένων λαθών και ενεργοποιημένων γεγονότων, κάτι
όμως που δεν είναι παραδεκτό στο στατιστικό μοντέλο. Αντί αυτού, μπορούμε
να επιχειρηματολογήσουμε είτε για την κατανομή της πιθανότητας των
αποτυχιών για το δείγμα, είτε για ανεξάρτητες στατιστικές μεθόδους που
χαρακτηρίζουν το δείγμα, όπως είναι η διακύμανση του δείγματος.

Στα στατιστικά μοντέλα οι πιθανότητες ορίζονται στο σύνολό τους από τις
παραμέτρους του στατιστικού μοντέλου που υιοθετείται. Άλλες μεταβλητές δεν
μιπορούν να γίνουν δεκτές εκτός αν γίνει επέκταση του μοντέλου προσδιορίζοντας τις
παραμέτρους με άλλες, πιθανώς αιτιολογικές, μεταβλητές.

Παράδειγμα'. Θεωρούμε ξανά το προηγούμενο παράδειγμα. Μπορούμε να
επιλέξουμε να προσδιορίσουμε την πιθανότητα αποτυχίας ρ για τα λάθη στο
λογισμικό και την πιθανότητα με την οποία αυτά τα λάθη μπορούν να
ενεργοποιηθούν. Με αυτό τον τρόπο επεκτείνουμε το στατιστικό μοντέλο
εισάγοντας πρότερες (prior) μεταβλητές τις οποίες μπορούμε να θεωρήσουμε
αιτιολογικές στην φύση τους.

Παρά τις διαφορές μεταξύ του αιτιολογικού και του στατιστικού προσδιορισμού δεν
υπάρχουν κάποιοι ειδικοί κίνδυνοι που θα μπορούσαν να προκύψουν με την θεώρηση
ότι οι δύο αυτοί προσδιορισμοί είναι παρόμοιοι. Όμως το καθαρό πλεονέκτημα των
στατιστικών μοντέλων είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουν
τους πίνακες πιθανοτήτων των κόμβων στο ΒΒΝ χρησιμοποιώντας πιθανότητες που
γεννήθηκαν από το μοντέλο. Ο αιτιολογικός προσδιορισμός μπορεί να συμπληρώσει
αυτό το πλεονέκτημα παρέχοντας αυστηρές ερμηνείες των παραμέτρων.

Όταν κωδικοποιούμε στατιστικές κατανομές σε ένα ΒΒΝ πρέπει να είμαστε
προσεκτικοί με την εισαγωγή αντιφάσεων. Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιούμε την
διωνυμική κατανομή η πρόταση
ρ{η +1
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rival μια αντίφαση, μιας και δεν είναι δυνατόν να έχουμε περισσότερες αποτυχίες από
δοκιμές. Υπό αυτές τις συνθήκες η παραπάνω εξίσωση μπορεί να πάρει την τιμή
μηδέν μιας και οι αντιφάσεις είναι αδύνατον να εισαχθούν.

Διαρθρωτικός προσδιορισμός

Ο διαρθρωτικός προσδιορισμός μπορεί να μοντελοποιηθεί στα ΒΒΝ εισάγοντας
κατάλληλες λογικές ή

πιθανολογικές σχέσεις.

Μπορούμε να αναγνωρίσουμε

διάφορους τύπους διαρθρωτικού προσδιορισμού:

1.

Ντετερμινιστικός - όπου οι σχέσεις ανάμεσα στους κόμβους είναι λογικές
και λειτουργικές.

Παράδειγμα'. Ο αριθμός των κριμένων λαθών σε ένα πρόγραμμα
λογισμικού Α. είναι απλά ο αριθμός των λαθών που εισάγονται Β,
μείον τον αριθμό των λαθών που ανακαλύπτονται και διορθώνονται Γ.
Ένα τμήμα του ΒΒΝ μπορεί να παραχθεί από το:

ρ(Α.

Β.

ΐ) = ρ(Α

I

Β.

Γ)ρ{Γ

|

Β)Ρ(β)

Και οι δύο ενδεχόμενες σχέσεις, ρ(Γ | Β) και ρ(Β) είναι αιτιολογικές ή
στατιστικές όμως η σχέση μεταξύ των A, Β και Γ είναι λογική επειδή
A = Β - Γ, όπου Β > Γ.

2. Προσδιοριστικός - όπου οι σχέσεις ανάμεσα σε κόμβους προσδιορίζουν
την σημασία άλλων κόμβων.

Παράδειγμα'. Η ασφάλεια προσδιορίζεται ως η σοβαρότητα και η
συχνότητα

των

λαθών

σε

ένα

σύστημα.

Αυτό

μπορεί

να

μοντελοποιηθεί σε ένα ΒΒΝ ως:
ρ(ασφάλεια | συχνότητα & σοβαρότητα) = 1
όταν: (συχνότητα) x (σοβαρότητα) = ασφάλεια

Μιγαλισλι'κ Θεόδωρος Μ 12/99
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<S.

Παράδειγμα προσδιοριστικών σχέσεων

3. Αρχιτεκτονικός - όπου οι κόμβοι σχετίζονται σύμφωνα με κάποιο φυσικό
ή εννοιολογικό μοντέλο.

Παραδείγματα: Ένα σύστημα αποτελείται από μονάδες που αλληλεπιδρούν δυναμικά
για να παραδώσουν την παραγόμενη υπηρεσία. Αυτές οι μονάδες μπορεί να είναι
οργανωμένες σε μια ιεραρχία όπου οι αστοχίες στις μονάδες στα χαμηλότερα επίπεδα
προκαλούν αστοχίες στο επίπεδο υποσυστήματος στην ιεραρχία και ούτω καθεξής
μέχρι να μεταδοθούν στο υψηλότερο επίπεδο. Εδώ μπορούμε να μοντελοποιήσουμε
τις σχέσεις χρησιμοποιώντας σχέσεις IS - Α ή IS - PART - OF ανάμεσα στις
οντότητες του συστήματος.

Ένα άλλο παράδειγμα αρχιτεκτονικού προσδιορισμού εισάγεται στην
ανάλυση δέντρων λαθών (fault tree analysis - FTA) για να δείξει πως
οι

τύποι

λαθών

συνδυαστούν

για

σε
να

διαφορετικά

υποσυστήματα

εξελιχθούν

σε

μπορούν

καταστάσεις

να

λαθών

χρησιμοποιώντας σχέσεις AND και OR.

4. Αναλογικός - όπου οι κόμβοι κληρονομούν τα χαρακτηριστικά μιας
κλάσης κόμβων.

Παραδείγματα: I I αξιοπιστία ενός συστήματος διαχείρισης βάσεων
δεδομένων που χρησιμοποιείται για την εταιρεία X είναι γνωστή και
έχει μια συγκεκριμένη στατιστική κατανομή. Αντιμετωπίζουμε το
Μιγαλισλίκ Θεόδωρος Μ 12/99
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πρόβλημα του να προβλέψουμε την αξιοπιστία του ίδιου συστήματος
βάσης δεδομένων για την εταιρεία Υ. Γνωρίζουμε ότι οι εταιρείες X
και Υ χρησιμοποιούν το σύστημα βάσεων δεδομένων για να
πραγματοποιήσουν παρόμοιες διαδικασίες και συνεπώς μπορούμε
λογικά να περιμένουμε ότι τα δεδομένα αξιοπιστίας τα οποία εξάγουμε
από την εταιρεία X μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προβλέψουμε
την αξιοπιστία του συστήματος στην περίπτωση της εταιρείας Υ.

Μπορεί να γνωρίζουμε ότι η εταιρεία Υ προτίθεται να χρησιμοποιήσει
την βάση με μια αύξηση 10% στον αριθμό των transactions. Επίσης
μπορεί να μάθουμε ότι η εταιρεία Υ προτίθεται να χρησιμοποιήσει
μόνο

τις

πιο

σύνθετες

συναρτήσεις

του

συστήματος

βάσεων

δεδομένων. Συνεπώς, παρά τις επιφανειακές ομοιότητες ανάμεσα στις
δύο περιπτώσεις, μπορεί να συμιπεράνουμε ότι η άμεση υιοθέτηση των
δεδομένων αξιοπιστίας της εταιρείας X δεν είναι και τόσο καλή ιδέα
τελικά.

Αφού έχουμε αναγνωρίσει τις διαφορές ανάμεσα στον τρόπο που οι
εταιρείες X και Υ χρησιμοποιούν το σύστημα διαχείρισης βάσεων
δεδομένων μπορούμε να εισάγουμε δύο προσωρινούς παράγοντες στο
ΒΒΝ για να δείξουμε πως οι παράγοντες αυτοί μπορούν να εξηγήσουν
τις πιθανές διαφορές ανάμεσά τους αφήνοντας ταυτόχρονα να περάσει
κάποια από την γνώση από το X στο Υ.

Μ ιγαλισλής Θεόδωρος Μ 12/99
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Περιγραφή της θεωρίας συνόλων πιθανοτήτων (και σχετιζόμενων
μοντέλων)

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει προσπάθεια μιας σύντομης κάλυψης όλων των
απαραίτητων απόψεων της θεωρίας των συνόλων των πιθανοτήτων και των στενών
συγγενών τους, των κατώτερων προβλέψεων, της κατώτερης πιθανότητας, των
κατώτερων περιβαλλόντων (envelopes), των αποδόσεων του Choquet (Choquet
capacities) κ.α. Επικεντρωνόμαστε στην θεωρία των συνόλων των πιθανοτήτων όπως
αυτές αναπτύχθηκαν και έγιναν αξιώματα από τους Giron και Rios, καθώς όλα τα
άλλα μπορούν να προκύψουν από αυτά, ή τουλάχιστον μπορούν να επεξηγηθούν από
αυτά

Συνήθοκ.

μια θεωρία συνόλων πιθανοτήτων είναι μια πρότυπη θεωρία λήψης

αποψάσ;:(ον. Έτσι σκοπός είναι να γίνει κατανοητό πως ο πράκτορας (agent) πρέπει
να πάρει αποφάσεις. Πρέπει να αποφασίσει ποια πράξη θα ακολουθήσει. Οι θεωρίες
είναι πρότυπες επειδή το μόνο που προσφέρουν είναι κατευθύνσεις, δεν έχουν σαν
σκοπό να περιγράφουν το πώς δουλεύουν οι πραγματικοί πράκτορες. Προσφέρουν
όμως κάποιες κατευθύνσεις που έχουν συζητηθεί και χρησιμοποιηθεί εδώ και πολλά
χρόνια.

I I θεωρία των συνόλων των πιθανοτήτων συνηγορεί στο ότι ένας λογικός πράκτορας
ε.πιλέγει να δράσει βάσει συλλογισμών για Αναμενόμενη απώλεια (Expected loss). Η
Αναμενόμενη απώλεια καθορίζεται από δύο οντότητες:

Μια συνάρτηση απώλειας, η οποία μεταφράζει τις επιλογές του πράκτορα. Ας
υποθέσουμε ότι ο πράκτορας προτιμάει μια μπανάνα όσο προτιμάει και δύο μήλα συν
ένα πορτοκάλι. Τότε η συνάρτηση απώλειας 1(.) θα είναι τέτοια ώστε:

Ι(μπανάνα) = 2 /(μήλο) + Ι(πορτοκάλα)

Ορισμένοι χρησιμοποιούν τον όρο χρησιμότητα για το αντίστροφο της απώλειας, πχ,
απώλεια με αρνητικό πρόσημο. Εδώ προτιμάται η απώλεια ως βασική έννοια, επειδή
η

περισσότερη

βιβλιογραφία

Μ ΐΥαλισλικ Θεόδωρος Μ 12/99
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ηλεκτρομιηχανική την χρησιμοποιεί με τον τρόπο αυτό. Όμιως η απώλεια και η
χρησιμότητα είναι ουσιαστικά το ίδιο πράγμα.

1. Ένα σύνολο κατανομών πιθανότητας. Αν είναι κάποιος γνώστης της θεωρίας του
Bayes, θα έχει ακούσει για την απλή κατανομή πιθανότητας. Εδώ λοιπόν μιλάμε
για ένα σύνολο κατανομών πιθανότητας. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της
μπανάνας: στην γνωστή θεωρία πιθανοτήτων λέμε: «Πιστεύω πως η πιθανότητα
να πάρω την μπανάνα είναι 40%. έτσι προτίθεμαι να στοιχηματίσω υπέρ της
μπανάνας με 2:5 πιθανότητες». Ας προσέξουμιε τώρα την ανακρίβεια των
δηλώσεων πιθανότητας, από αυτές μπορούμε να δηλώσουμε: «Προτίθεμαι να
στοιχηματίσω στις μπανάνες με πιθανότητες από 1:5 έως 3:5 (20% έως 60%)».

Το σύνολο των κατανομιών πιθανότητας ονομιάζεται σύνολο πίσηχος (credal set).
Συνήθως ένα σύνολο πίστεως θεωρείται να είναι ένα κυρτό σύνολο κατονμιών
πιθανότητας. Ένα σύνολο πίστεως μιεταφέρει τις πεποιθήσεις ενός πράκτορα σχετικά
με τις πιθανές καταστάσεις του κόσμου.

Γίνεται φανερό λοιπόν ότι η θεωρία είναι ισχυρά υποκειμενική, όπως είναι και η
θεωρία του Bayes. Οι υποκειμιενικές πεποιθήσεις και οι προτιμιήσεις του πράκτορα
αναπαριστώνται μιε μιαθημιατικές οντότητες, αυτές είναι το σύνολο πίστεως και η
συνάρτηση απώλειας αντίστοιχα. Ο πράκτορας απλά προσπαθεί να κάνει εκείνη την
επιλογή μιε το μικρότερο αναμενόμενο κόστος. Προσοχή όμως αφού υπάρχει σύνολο
κατανομιών. είναι πιθανό να υπάρχει και σύνολο πιθανών λύσεων.

Στα πραγμιατικά προβλήματα εξαγωγής συμπεράσματος, ο πράκτορας ξεκινά με ένα
prior σύνολο πίστεως, χρησιμοποιεί το σύνολο πίστεως πιθανότητας και καταλήγει σε
ένα posterior σύνολο πίστεως. Τότε ο πράκτορας κάνει αυτή την επιλογή που
ελαχιστοποιεί την αναμιενόμενη απώλεια (μιπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μια
επιτρεπτές λύσεις). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η θεωρία του Bayes είναι η ιδιαίτερη
περίπτωση όπου το σύνολο πίστεως έχει ένα μόνο στοιχείο. Εκείνοι στους οποίους
αρέσουν τα σύνολα πίστεως τονίζουν ότι οι πραγματικοί ειδικοί είναι πιθανότερο να
προσδιορίσουν τιμιές σε διαστήματα: «Αοιπόν. πιστεύω ότι η πιθανότητα βροχής είναι
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μεταξύ 20% και 25%...». Οι ίδιοι Γ.πίσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα σύνολο
πίστης για να διερευνήσουν πόσο ευαίσθητες είναι οι αποφάσεις σε σχέση μιε ένα
εκτεταμένο πλήθος μοντέλων, κάτι το οποίο γίνεται επί το πλείστον στην Robust
Bayesian Στατιστική. Αλλοι απλά τονίζουν ότι ακόμα και αν οι ειδικοί έδιναν ακριβή
νούμερα, οι πραγματικοί πράκτορες αναπαριστώνται πιστότερα από μια θεωρία που
δεν απαιτεί ότι μια μοναδική τιμή δημιουργείται για κάθε πιθανή πράξη, ειδικότερα
αν ένα πλήθος πρακτόρων πρέπει να θεωρηθεί. Και άλλοι λένε ότι, για έναν
πράκτορα με πεπερασμένους υπολογιστικούς πόρους, μπορεί να είναι πλεονέκτημα η
δυνατότητα διαχείρισης συνόλων κατανομών ως ένα ακατέργαστο (abstract) μοντέλο
ενός συγκεκριμένου προβλήματος απόφασης.

Υπάρχουν πολλές θεωρίες, που σχετίζονται άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο
στην θεωρία του

Bayes, που χρησιμοποιούν επίσης σύνολα ή

πιθανοτήτων για την

αναπαράσταση

των

επιλογών

ενός

διαστήματα

πράκτορα

ή

των

πεποιθήσεών του. Μερικές από αυτές είναι: Κατώτερες Πιθανότητες (Lower
Probabilities),

Αποδόσεις

του

Choquet,

Μονότονες

Αποδόσεις,

Δι-μονότονες

Αποδόσεις, Απείρως Μονότονες Αποδόσεις (συναρτήσεις πεποίθησης), Κατώτερα
Περιβάλλοντα (Lower Envelopes). Κατώτερες Προσδοκίες, Κατώτερες Προβλέψεις.
Τα τελευταία πέντε ονόματα είναι ουσιαστικά ταυτόσημα με το: «Κυρτά σύνολα
I Ιιθανοτήτων Κάποιου Τύπου». Η Φαινομενική Θεωρία του Bayes (Quasi-Bayesian
theory) είναι μια πιθανή δημιουργία αξιώματος από αυτές τις θεωρίες, κάτι το οποίο
ε.ίναι πολύ γενικό (είναι κάτι που ουσιαστικά περιβάλλει όλα τα προηγούμενα) και
που βασίζεται στην θεωρία απόφασης.

Το παρακάτω σχήμα δίνει ένα απλοποιημένο γενεαλογικό δέντρο. Τα βέλη προς τα
κάτω δείχνουν ότι η ανώτερη γενεά περιέχει την κατώτερη (πχ. Τα Κατώτερα
Περιβάλλοντα

μπορούν

να

αναπαρασταθούν

ως

κυρτά

σύνολα

κατανομών

πιθανότητας, όμως κανένα βέλος δεν σημαίνει και ισότητα.
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9.

Γοννεολογικό δέντρο των συνόλων πιθανοτήτων

Μιγαλισλικ Θεόδωρος Μ 12/99
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Εργαλεία ανάπτυξης ΒΒΝ

SERENE (SafEty and Risk Evaluation using bayesian NEts

-

ESPRIT

Project 22187)

Ο σκοπός του τμήματος αυτού είναι το να παρουσιάσει την χρήση του εργαλείου
SERENE για την κατασκευή

και χρήση επιχειρηματολογίας ασφάλειας.

Το

παράδειγμα αφορά την εγκατάσταση ενός αποκαλούμενου «ιδιώματος».

Βασικές λειτουργίες του εργαλείου

Για το άνοιγμα μιας νέας επιφάνειας εργασίας χρησιμοποιούμε το «new template»
από το file menu. Δημιουργείται το Untitled 1.

10. Δημιουργία νί:ας επιφάνειας εργασίας

Μιναλισλι’κ Θεόδωοτκ Μ 12/99

Πανεπιστήιτιο Μακεδονίοκ; 2000 - 2001

42

Δίκτυα Πεποίθησης κατά Baves

Για την δημιουργία ενός κόμβου στην επιφάνεια εργασίας, επιλέγουμε το κουμπί με
τον οβάλ κόμβο από την γραμμή εργαλείων. Τώρα μας ζητιέται να επιλέξουμε το
είδος του κόμβου που προτιμούμε και να πατήσουμε το ΟΚ στο παράθυρο διαλόγου.

£ Select Kind

*J

Available Kinds

(* Discrete Labelled
C Boolean
C Discrete Numbered
C Interval
C Continuous

Cancel

ΟΚ

11. Παράθυρο διαλόγου κόμβου

Τι'ορα αν πατήσουμε μέσα στην επιφάνεια εργασίας θα εμφανιστεί ο κόμβος στο
σημείο που επιλέξαμε.
Edit

Template

• ini xl

»8S®;

SERENE 1.0 Demo
File

Window

Help

I --i [ iii> 1 ? 1
w
Untitledl f)

jajxj

Untitledl

jyj ITo|a|o|siU I <g|n| _x| _£]
Template Name:

jUntitledl

CT>

12. Εισαγωγή κόμβου

Μιγαλισλι'κ Θεόδωρος Μ 12/99
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Κάνοντας διπλό κλικ πάνω στον κόμβο, εμφανίζονται τα χαρακτηριστικά του. Το ίδιο
αποτέλεσμα έχουμε και αν επιλέξουμε το «node properties» από το Edit menu.
*J

Node Properties
General | States ] Probabilities )

Name:

fcT

Label:

|Problem complexity

Γ

Input Node

T Output Node

Labelled chance node

OK

£ancel

13. Χαρακτηριστικά κόμβου

Πρώτα δίνουμε στον κόμβο μια κατάλληλη ετικέτα. Στο παραπάνω σχήμα αυτό
(ραίνεται ως Problem Complexity. Ο κόμβος μπορεί επίσης να οριστεί ως κόμβος
εισόδου ή εξόδου για την επιφάνεια εργασίας στην οποία ανήκει. Για την εισαγωγή
των καταστάσεων των κόμβων, επιλέγουμε την καρτέλα States. Μας ζητιέται να
εισάγουμε τον αριθμό των καταστάσεων που έχει ο κόμβος και αν έχουμε επιλέξει να
είναι discrete labeled μπορούμε να τις ονομάσουμε ακολούθως:
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*J

Node Properties
General

States

Probabilities I

Number of States:

[3

State Labels:

Cancel

14. Εισαγωγή καταστάσεων

Για την επιλογή discrete numeric θα μας ζητηθεί να εισάγουμε τιμές αντί να δώσουμε
ονόματα. Για την επιλογή continuous θα ζητηθούν τα άκρα του διαστήματος.

Για την εισαγωγή των πιθανοτήτων, επιλέγουμε την καρτέλα Probabilities.
Μπορούμε να εισάγουμε εμείς την κατανομή ή να χρησιμοποιήσουμε μια έτοιμη
συνάρτηση.
11111

Node Properties
General i States

*j

Probabilities

(* Manually Specified Distribution
C Function Expressions

Model Modes

!

0Κ
15. Εισαγωγή πιθανοτήτων
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Αν προσδιορίσουμε εμείς τις πιθανότητες, μπορούμε να επιλέξουμε το κουμπί
από την γραμμή εργαλείων, ή το Node Table από το edit menu και να εισάγουμε τις
πιθανότητες που επιθυμούμε.

OK

Cancel

16. Πίνακας πιθανοτήτων (Node Table)

Το παράδειγμα Defects που θα ακολουθήσει περιγράφει τον εναλλακτικό τρόπο
εισαγωγής των πιθανοτήτων χρησιμοποιώντας μια συνάρτηση.

Μπορούμε να επαναλάβουμε την διαδικασία γω να εισαγάγουμε περισσότερους
κόμβους.

Για να δημιουργήσουμε συνδέσεις μεταξύ των κόμβων επιλέγουμε το κουμπί

|

,. |

Από την γραμμή εργαλείων. Κάνουμε κλικ σε έναν από τους κόμβους που
επιθυμούμε να συνδέσουμε και σέρνουμε το ποντίκι έχοντας το κουμπί πατημένο
μέχρι

τον

κόμβο προορισμού. Όταν το

απελευθερώσουμε η

σύνδεση

έχει

δημιουργηθεί.

Για να εκτελέσουμε το ΒΒΝ. επιλέγουμε το κουμπί

φ | από

την

γραμμή

εργαλείων.
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Τα ΒΒΝ και το SERENE

Η εξασφάλιση των συστημάτων και οι τεχνικές κατασκευής λογισμικού, όπως οι
επιθεωρήσεις

των

αναλύσεων

κινδύνων

και

ο

έλεγχος

του

λογισμικού,

χρησιμοποιούνται για την δημιουργία μαρτυριών ασφάλειας. Οι μαρτυρίες αυτές
καθορίζουν τις εισόδους του ΒΒΝ. κάτι το οποίο οδηγεί στην πρόβλεψη ενός ή
περισσότερων ιδιοτήτων του συστήματος σχετικά με την ασφάλεια. Για την λήψη
μιας απόφασης σχετικά με την ασφάλεια υπάρχουν άλλοι παράγοντες, που δεν είναι
άμεσα συνυφασμένοι με το σύστημα, οι οποίοι πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψη,
επιπρόσθετα στην πρόβλεψη ασφαλείας. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν την
νομοθεσία, τους κανονισμούς και τον προσδιορισμό των στόχων ασφαλείας. Το
SERENE δεν είναι εργαλείο λήψεως αποφάσεων και δεν ασχολείται με αυτά τα
θέματα. Παρότι τα πλεονεκτήματα από την χρήση ΒΒΝ για την επιχειρηματολογία
κάτω από καθεστώς αβεβαιότητας είναι ευρέως αναγνωρισμένα, δεν είναι καθόλου
εύκολο να δημιουργηθεί ένα καλό ΒΒΝ για να μοντελοποιηθεί μια πολύπλοκη
διαδικασία επιχειρηματολογίας. Όπως με κάθε μέθοδο μοντελοποίησης, η ακρίβεια
των αποτελεσμάτων περιορίζεται από την ακρίβεια του ίδιου του μοντέλου. Το
SERENE λοιπόν προσανατολίζεται αποκλειστικά στο να βοηθήσει στη δημιουργία
καλών ΒΒΝ για τον χώρο της ασφάλειας στις εφαρμογές. Στο SERENE παρέχονται
πρωτοποριακές λύσεις για την βοήθεια των χρηστών στην αντιμετώπιση των δύο
προβλημάτων που αποτελούν τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την δημιουργία ενός
καλού ΒΒΝ:

•

Γον καθορισμό της τοπολογίας του ΒΒΝ (η χρησιμοποίηση της σωστής
συλλογής των κόμβων και των τόξιον)

•

Ί ον καθορισμό των ΝΡΤ (των πιθανοτήτων για κάθε κόμβο).

Προσδιορισμός της τοπολογίας των ΒΒΝ

Στην πρώτη φάση της δημιουργίας του SERENE δημιουργήθηκαν διάφορα ΒΒΝ που
μοντελοποιούσαν διαφορετικές απόψεις ενός προβλήματος ασφαλείας. Παρά τις
διαφορετικές απόψεις και τις διαφορετικές μεταβλητές που εμφανίζονται ως κόμβοι
στο ΒΒΝ. ανακαλύφθηκε ένας μικρός αριθμός από γενικά τμήματα του δικτύου (που
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ονομάστηκαν ιδιώματα - idioms) που εμφανίζονταν τακτικά. Φαίνεται ότι τα
περισσότερα ΒΒΝ σε αυτόν τον χώρο μπορούν να κατασκευαστούν από στιγμιότυπα
αυτής της συλλογής ιδιωμάτων. Τα στιγμιότυπα των ιδιωμάτων ονομάζονται πρότυπα
- lemplalcs. Τα συχνά χρησιμοποιούμενα πρότυπα είναι διαθέσιμα στους χρήστες του
SERENE

για

να

επαναχρησιμοποιηθούν

στην

κατασκευή

προσωπικών

επιχειρηματολογιών ασφαλείας σε ΒΒΝ. Η έννοια της σύνδεσης προτύπων είναι
σημαντική από την άποψη ότι προσφέρει ένα μέσο για την δημιουργία μεγάλων ΒΒΝ
από μικρά συστατικά. Για την διαχείριση της πολυπλοκότητας της δημιουργίας
μεγάλων ΒΒΝ το SERENE παρέχει την έννοια των ιδεατών κόμβων. Έτσι παρέχεται
μια αντικειμενοστραφής προσέγγιση στην δημιουργία ΒΒΝ. Αυτό από μόνο του
αποτελεί μια καινοτομία στην τεχνολογία των δικτύων πεποίθησης. Επιπρόσθετα στα
ιδιώματα και στα πρότυπα, με το πρόγραμμα παρέχεται επίσης ένας αριθμός από
πρότυπα σχετικά με την επιχειρηματολογία ασφάλειας. Αυτά είναι ΒΒΝ που
αναπαριστούν ολοκληρωμένα ή μερικά ζητήματα ασφαλείας που δημιουργήθηκαν
για να αναπαραστήσουν διαφορετικές απόψεις. Αυτά τα πρότυπα μπορούν να
επαναχρησιμοποιηθούν ως έχουν ή να τροποποιηθούν με διάφορους τρόπους.

Προσδιορισμός των πινάκων πιθανότητας των κόμβων

Η διαδικασία του προσδιορισμού των πινάκων πιθανότητας (ΝΡΤ) είναι κανονικά η
πιο δύσκολη και χρονοβόρα άποψη της κατασκευής ενός δικτύου πεποίθησης. Για να
γίνει κατανοητή η πολυπλοκότητα. ας θεωρήσουμε ένα απλό παράδειγμα ενός
κόμβου που μπορεί να λάβει 3 τιμές και ο οποίος έχει δύο γονείς οι οποίοι λαμβάνουν
τρεις τιμές ο καθένας. Σαν αποτέλεσμα έχουμε ένα ΝΡΤ με 27 διαφορετικούς
συνδυασμούς καταστάσεων. Κάθε μια από αυτές τις 27 τιμές πιθανότητας κανονικά
πρέπει να εκμαιευτεί από έναν ειδικό. Σε ποιο ρεαλιστικά παραδείγματα, θα
περιμέναμε οι μεταβλητές να έπαιρναν περισσότερες τιμές (πιθανώς ακόμα και έναν
άπειρο αριθμό, όπως θα είχε μια μεταβλητή που θα αναπαριστούσε τον αριθμό των
σφαλμάτων). Σε τέτοιες καταστάσεις είναι αδύνατο να εκμαιευτούν όλες οι σχετικές
τιμές των πιθανοτήτων. Με την πάροδο των χρόνων, οι άνθρωποι που ασχολούνται
με τα ΒΒΝ προσπάθησαν να ε.πιλύσουν αυτό το πρόβλημα με πολύ αβασάνιστους
τρόπους όπως είναι η αναδόμηση της τοπολογίας του δικτύου έτσι ώστε κανένας
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κόμβος να μην έχει περισσότερους από δύο γονείς και ο σημαντικός περιορισμός του
πλήθους των τιμών που μπορεί να λάβει κάθε κόμβος.

Λύσεις όπως οι παραπάνω συχνά οδηγούν σε υπεραπλουστευμένα μοντέλα,
ανακριβή, ή απλά άχρηστα επειδή είναι πολύ χονδροειδή. Προκύπτει όμως, σε
αρκετές περιπτώσεις, ότι δεν είναι απαραίτητο να εξαχθούν οι πιθανότητες για όλους
του

πιθανούς

συνδυασμούς

των

καταστάσεων.

Επιπρόσθετα,

σε

ορισμένες

περιπτώσεις δεν είναι απαραίτητο να εξαχθεί καμία πιθανότητα. Ας θεωρήσουμε τα
παρακάτω παραδείγματα:

/ 7. Ένα απλό ΒΒΝ με τον κόμβο των παρατηρημένων ελαττωμιαων

Παράδειγμα 1: Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται ένα απλό ΒΒΝ στο οποίο το
πλήθος των παρατηρημένων ελαττωμάτων έχει δύο γονείς, το πλήθος των
εισηγμένων ελαττωμάτων και την ακρίβεια της εξέτασης. Ας υποθέσουμε ότι και οι
δύο κόμβοι των ελαττωμάτων έχουν τιμές {0,1,2,3,...). Ας υποθέσουμε ότι η
ακρίβεια της εξέτασης δέχεται τις τμιές (0, 0.1, 0.2, ..., 0.9, 1} όπου το 1
αναπαριστά την τέλεια ακρίβεια και το 0 αναπαριστά το αντίθετο άκρο. Παρότι το
ΝΡΤ για το πλήθος των παρατηρημένων ελαττωμάτων είναι άπειρο και κατά
συνέπεια αδύνατο να συμπληρωθεί, υπάρχουν διαισθητικά απλοί τρόποι για να
περιγραφούν οι πιθανότητες. Ειδικά το πλήθος των παρατηρημένων ελαττωμάτων
μπορεί να προσδιοριστεί από μια συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας. Υπάρχει
ένα πλήθος από δεδομένες τέτοιες συναρτήσεις, όπως είναι η Διωνυμική, η
Poisson, η Uniform, η Κανονική, η Γάμα και η Βήτα. Το σχήμα της κάθε μιας από
αυτές τις συναρτήσεις καθορίζεται από έναν μικρό αριθμό παραμέτρων. Η
διαδικασία του προσδιορισμού της πλήρους κατανομής ανάγεται ουσιαστικά
απλά στον προσδιορισμό των παραμέτρων. Για παράδειγμα η Διωνυμική
Μιγαλισλίκ Θεόδωρος Μ 12/99
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κατανομή μοντελοποιεί τον αριθμό των επιτυχών δοκιμών μέσα από έναν αριθμό
η δοκιμών. Έχει δύο παραμέτρους: η. τον συνολικό πλήθος των δοκιμών και ρ,
την πιθανότητα ότι κάθε δοκιμή ξεχωριστά θα είναι επιτυχής. Στο παραπάνω
παράδειγμα είναι λογικό να υποθέσουμε ότι το πλήθος των παρατηρημένων
ελαττωμάτων είναι μια Διωνυμική κατανομή όπου η είναι το πλήθος των
εισηγμένων ελαττωμάτων και ρ είναι η ακρίβεια της εξέτασης.

18. Το πλήθος των ελαττωμάτων που απομέ.νουν

Παράδειγμα 2\ Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται ένα απλό ΒΒΝ στο οποίο το
πλήθος των ελαττωμάτων που απομένουν έχει δύο γονείς, το πλήθος των
παρατηρημένων ελαττωμάπον και το πλήθος των εισηγμένων ελαττωμάτων. Σε
αυτή την περίπτωση η σχέση ανάμεσα στον κόμβο παιδί και τους γονείς του είναι
ολοκληρωτικά ντετερμινιστική. Το πλήθος των ελαττωμάτων που απομένουν είναι
ακριβώς ίσο με το πλήθος των εισηγμένων ελαττωμάτων μείον το πλήθος των
ελαττωμάτων που έχουν παρατηρηθεί.

Και στα δύο από τα παραπάνω παραδείγματα πρέπει να είμαστε ικανοί να
προσδιορίσουμε τα ΝΡΤ με βάση την κατάλληλη συνάρτηση (είτε πιθανολογική όπως
στο πρώτο παράδειγμα, είτε ντετερμινιστική όπως στο δεύτερο) αντί να πρέπει να
συμπληρώσουμε κάθε ξεχωριστό κελί που αναφέρεται στην πιθανότητα. To SERENE
πέτυχε μια καινοτομία στον χώρο της τεχνολογίας των δικτύων πεποίθησης
εισάγοντας ακριβώς αυτή την δυνατότητα. Ειδικότερα, για κάθε κόμβο σε ένα ΒΒΝ
οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μια από τις παρακάτω επιλογές:
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•

Να προσδιορίσουν τον πίνακα πιθανοτήτων των κόμβων μι: το χέρι, ή

•

Να προσδιορίσουν τον πίνακα μι: τους όρους μιας συνάρτησης: Σε αυτή την
περίπτωση, ο χρήστης καλεί το εργαλείο που ονομάζεται expression editor
είτε για να προσδιορίσει μια ντετερμινιστική συνάρτηση χρησιμοποιώντας
απλή αριθμητική, ή να χρησιμοποιήσει μια προκαθορισμένη συνάρτηση
κατανομής. Οι συναρτήσεις μπορούν τέλος να συνδυαστούν με πολλούς
τρόπους.

Παρά το γεγονός ότι ο expression editor παρέχει έναν πολύ καλό τρόπο
προσδιορισμού των ΝΡΤ υπάρχουν πάντα ορισμένες περιπτώσεις που οι πίνακες θα
πρέπει να συμπληρωθούν με το χέρι. Για να γίνει αυτό υπάρχουν δύο επιλογές. Αν
υπάρχουν πραγματικά δεδομένα από παλιότερη εμπειρία, αυτά μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να δημιουργηθούν οι πιθανότητες. Αν όχι, θα πρέπει να
συμπληρωθούν οι πίνακες από κάποιον ειδικό (expert knowledge). Σε κάθε
περίπτωση ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχουν προκαταλήψεις που
επηρεάζουν αυτές τις υποκειμενικές πιθανότητες.

Οι διαδικασίες στο πρόγραμμα SERENE

To SERENE περιλαμβάνει τρεις διαδικασίες:

1.

Την προετοιμασία επιχειρημάτων

2.

Την κατασκευή επιχειρημάτων

3.

Την χρήση επιχειρημάτων

Ας δούμε όμως αυτές τις διαδικασίες αναλυτικά παρακάτω:

Προετοιμασία επιχειρημάτων
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Η προετοιμασία τιον επιχειρημάτων είναι αρχικά ο προσδιορισμός όλων των
απαραίτητων σχετικών μαρτυριών για την κατασκευή του επιχειρήματος ασφάλειας.
Λυτή η μαρτυρία είναι περιγραφές των σχετικών μεταβλητών (πχ. οντοτήτων), όπως
είναι οι διαδικασίες, τα προϊόντα ή οι πόροι και τα χαρακτηριστικά τους ή οι
ιδιότητες τους. Κάθε στοιχείο μαρτυρίας θα είναι ένας κόμβος ενός δυνητικού ΒΒΝ
που αναπαριστά το επιχείρημα ασφαλείας.

Είναι σημαντικό πρώτα, να προσδιορίσουμε τον στόχο του επιχειρήματος. Σε αυτό το
στάδιο δεν είναι απαραίτητο να ασχοληθούμε με τις σχέσεις ανάμεσα στις οντότητες
και τα χαρακτηριστικά. Το σημαντικό είναι να κάνουμε απλά την λίστα. Περιληπτικά
σε αυτή την φάση θα πρέπει:

1.

Να προσδιορίσουμε τον στόχο, πχ τι είναι αυτό πάνω στο οποίο θέλουμε να
κάνουμε προβλέψεις.

2. Να προσδιορίσουμε εκείνες τις οντότητες και τα χαρακτηριστικά των οποίων
τα αποτελέσματα στον στόχο θα πρέπει να ποικίλουν και να εξεταστούν.
3. Να προσδιοριστούν άλλοι υπο-στόχοι. οντότητες και χαρακτηριστικά που
ε.μπλέκονται στην πρόβλεψη.
4. Να εξεταστεί ο κύκλος ζωής της παραγωγής και να προσδιοριστούν οι
διαδικασίες κλειδιά
5. Να εξεταστούν ανεπίσημα επιχειρήματα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν
κατά την εξέταση ενός προϊόντος σε ότι αφορά την ασφάλειά του.
6. Να εξεταστούν σχετικά standards/ διαδικασίες/ οδηγίες

Κατασκευή επιχειρημάτων

Η κατασκευή επιχειρημάτιον είναι η διαδικασία κατασκευής ενός ΒΒΝ. Περιληπτικά
αποτελείται από τα παρακάτω βήματα:

1.

Προσδιορισμός των κόμβων του ΒΒΝ: Οι υποψήφιοι κόμβοι του ΒΒΝ είναι
ε.κείνες οι μεταβλητές που προσδιορίζονται από την διαδικασία προετοιμασίας
των επιχειρημάτων.
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2. I Ιροσδιορισμός του τόποι) κάθε κόμβον. Οι επιτρεπτοί τύποι στο SERENE
είναι:

•

Διακμιτοίμι: ονομασία (Discrete Labeled)

•

Boolean

•

Διακμιτοί αριθμημένοι (Discrete Numbered)

•

Διαστήματα (Interval)

•

Συνεχείς Gaussian (Continuous Gaussian)

I ια όλους τους τύπους εκτός από τον Boolean και τον Continuous Gaussian
είναι επίσης απαραίτητο να προσδιοριστεί το εύρος των τιμών.
3. Κατασκευή

της τοπολογίας

του

δικτύου

πεποίθησης:

Η προτεινόμενη

προσέγγιση από το SERENE είναι το να σκεφτόμαστε με όρους ιδιωμάτων ως
το μέσο προσδιορισμού των σχέσεων μεταξύ των κόμβων. Η μέθοδος αυτή
παρέχει κατευθύνσεις στο πώς να επιλεγούν τα καταλληλότερα ιδιώματα, και
πώς να συνδυαστούν για την κατασκευή ενός συνολικού επιχειρήματος ή
"προτύπου ασφαλείας". Παρότι αυτή η προσέγγιση είναι bottom-up, μερικές
φορές είναι ευκολότερη να πραγματοποιηθεί από την διαδικασία top-down.
4. Προσδιορισμός των πινάκων πιθανότητας κόμβων (ΝΡΤ) για κάθε κόμβο:
'()πως λέχθηκε και προηγουμένως, για κάθε κόμβο η εισαγωγή γίνεται είτε με
το χέρι, είτε χρησιμοποιώντας προσδιορισμούς συναρτήσεων μέσα από τον
expression editor.

Χρήση επιχειρημάτων

Όταν το ΒΒΝ κατασκευαστεί, είναι έτοιμο για χρήση. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να
εισαχθούν δεδομένα για καθένα από τους κόμβους/ μεταβλητές στο δίκτυο και να
θεωρηθεί το συνδυασμένο αποτέλεσμα που έχουν αυτά τα δεδομένα σε όλους του
άλλους συνδεδεμένους κόμβους και το συνολικό αποτέλεσμα. Με άλλα λόγια, μπορεί
να δημιουργηθεί οποιοσδήποτε αριθμός από σενάρια εκτέλεσης και να επιτευχθεί ένα
προβλέψιμο αποτέλεσμα σε όρους πιθανοτήτων.
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Είναι σημαντικό βέβαια να γίνει πρώτα έλεγχος για το αν η φάση κατασκευής του
επιχειρήματος έχει ολοκληρωθεί ικανοποιητικά. Πχ. ότι η αιτιολόγηση με βάση την
οποία χτίστηκε το ΒΒΝ στέκει και ότι οι πίνακες των πιθανοτήτων είναι ρεαλιστικοί.
Για να γίνει αυτό, κάποια υποθετικά σενάρια μπορούν να δημιουργηθούν ειδικά για
να επικυρώσουν αυτό το επιχείρημα. Πρακτικά, είναι πολύ πιθανό η όλη διαδικασία
να είναι επαναληπτική για έλεγχο και βελτίωση.

Μια άποψη της χρήσης επιχειρημάτων με το SERENE, που είναι ιδιαίτερα χρήσιμη,
είναι η ικανότητα για έλεγχο του ποια ιδιαίτερα στοιχεία της μαρτυρίας είναι
ουσιαστικά οι κυριότερες επιρροές στο συνολικό προβλεπόμενο αποτέλεσμα. Το
θέμα μπορεί να είναι ακόμα, ότι συγκεκριμένα στοιχεία μαρτυρίας που πρώτα
θεωρούνταν απαραίτητα, να αποδεικνύεται ότι έχουν μικρή ή καθόλου επίδραση,
όταν εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια.

Περιληπτικά, η χρήση επιχειρημάτων αποτελείται από τα παρακάτω βήματα:

Ε Έλεγχος του επιχειρήματος με υποθετικά δεδομένα και έλεγχος αν ο
συλλογισμός έχει νόημα.
2. Συλλογή δεδομένων/ μαρτυριών/ κρίσεων για το σύστημα και εισαγωγή τους
στον κύκλο ζωής του συστήματος.
3.

Εισαγωγή αυτών των δεδομένων στο επιχείρημα και πρόγνωση των στόχων.

4.

Αν οι προγνώσεις δεν είναι αποδεκτές τότε εξέταση του επιχειρήματος για
βελτιώσεις στην διαδικασία και/ ή στο αποτέλεσμα

5.

Επανάληψη αυτών των βημάτων κατά την δημιουργία κάνοντας προβλέψεις
κάθε φορά και καθοδηγώντας την διαδικασία δημιουργίας αν αυτό είναι
δυνατό.

6. Τέλος, πρόβλεψη για την ασφάλεια που βασίζεται σε όλες τις διαθέσιμες
μαρτυρίες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η όλη διαδικασία θα πρέπει να προσαρμοστεί στις
δεδομένες συνθήκες με το χέρι.
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Το παράδειγμα defects

Ο σκοπός αυτού του παραδείγματος είναι η κατασκευή ενός ΒΒΝ που θα μας δίνει
την δυνατότητα να κάνουμε προβλέψεις σχετικά με τον πιθανό αριθμό από
εναπομείναντα ελαττώματα που παραμένουν στο σύστημα με βάση την μαρτυρία
σχετικά:

■

Με τα ελαττώματα που έχουν ήδη ανακαλυφθεί

■

Με διάφορες απόψεις της διαδικασίας ελέγχου

Πρώτα θα δημιουργήσουμε ένα στιγμιότυπο που θα ανταποκρίνεται στον ορισμό:

residual defects = inserted defects - discovered defects

Καλούμε

μια

νέα

επιφάνεια

εργασίας

λοιπόν

και

την

ονομάζουμε:

defn residual defects. Η επιφάνεια εργασίας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
εισαγωγής θα έχει την παρακάτω μορφή:

19. Το παράδειγμα Defects
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Για να δημιουργήσουμε αυτήν την επιφάνεια εργασίας, πρώτα δημιουργούμε τρεις
κόμβους που θα είναι όλοι “discrete numeric” και προσθέτουμε και τα τόξα όπως
(ραίνονται πιο πάνω. Όλοι οι κόμβοι θα έχουν 50 καταστάσεις:

0, I. 2, 3........ 48, 49

Τώρα πρέπει να εισάγουμε φυσικά αυτές τις καταστάσεις με το χέρι, κάτι που είναι
όμως μια απλή διαδικασία.

Πρώτα επιλέγουμε έναν από τους κόμβους (π.χ. τον “residual defects”) κάνοντας
διπλό κλικ με το ποντίκι επάνω του για να φέρουμε στο προσκήνιο το παράθυρο των
χαρακτηριστικών του (Node Properties)
J<J

Ijr Node Properties
General

States ] Probabilities j

Number of States:
State Values:

■1
Add Sequence
Delete

οκ

Cancel

20. Πίνακας χαρακτηριστικών κόμβου
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Στη συνέχεια επιλέγουμε το κουμπί "Add Sequence”. Ένα άλλο μικρό παράθυρο
εμφανίζεται:
ΠΐΣ<]
Ftom:

[θ~

To:

[49

Interval:

[ΐ

OK

Cancel

21. Παράθυρο προσδιορισμού των διαστημάτων

Εισάγουμε τις τιμές όπως φαίνεται πιο πάνω στα πλαίσια “From:” και 'Το:” και
πατάμε το κουμπί ΟΚ.. Αυτό θα δημιουργήσει τις καταστάσεις 0, 1, 2, 3........... 49
όπως φαίνεται και παρακάτω:

Node Properties
General

States

Probabilities

Number of States:
State Values:

Add Sequence

Delete

Cancel

OK

22. Καταστάσεις τον κόμβου «residual defects»

Τώρα ο κόμβος residual defects έχει 50 καταστάσεις. Επαναλαμβάνουμε την ίδια
διαδικασία και για τους δύο άλλους κόμβους.
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Τώρα, αφού κλείσουμε το παράθυρο των χαρακτηριστικών, επιλέγουμε τον κόμβο
“residual defects” και μετά επιλέγουμε το κουμπί των πιθανοτήτων

Π] από την

γραμμή εργαλείων.
Αυτό θα φέρει στο προσκήνιο το παράθυρο του πίνακα πιθανοτήτων του κόμβου
(node table):

23. Πίνακας πιθανοτήτων τον κόμβον

1 (ρέπει τιάρα να εισάγουμε μια έκφραση (αντί του 0). Μπορούμε να εισάγουμε
κείμενο κατευθείαν στο πλαίσιο όπου βρίσκεται το 0. όμως είναι προτιμότερο να
ζητήσουμε την βοήθεια του οδηγού εκφράσεων (Expression Editor). Για να το
κάνουμε αυτό δεν έχουμε παρά να κάνουμε διπλό κλικ στο πλαίσιο κειμένου και το
νέο παράθυρο θα εμφανιστεί.
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2^

,jf Expression Editor
Expression

(0

Select Standard Function

Available Expression Nodes
discovered defects (C3)
inserted defects (C2I
residual defects (Cl j

OK

Insert Node into
Expression

Cancel

24. Ο οδηγός εκφράσεων - Expression Editor

Η έκφραση που θέλουμε να εισάγουμε είναι αυτή που ανταποκρίνεται στην
συνάρτηση:
inserted defects - discovered defects

Αν κάνουμε διπλό κλικ στον διαθέσιμο κόμβο “inserted defects” η ετικέτα C3
εμφανίζεται στην έκφραση. Μετά προσθέτουμε το σύμβολο μείον ( - ) και κάνουμε
κλικ στο “discovered defects". Έτσι έχουμε την έκφραση:

C3 -C2

Θεωρητικά αυτό φαίνεται να είναι ότι ζητάμε, όμως υπάρχει κάποιο λαθάκι. Αν
δοκιμάσουμε να μεταγλωττίσουμε το περιεχόμενο της συγκεκριμένης επιφάνειας
εργασίας θα πάρουμε μηνύματα λάθους. Αυτό συμβαίνει επειδή το εργαλείο δεν
γνωρίζει ότι στην πράξη το C3 είναι πάντοτε σχεδόν τόσο μεγάλο όσο το C2. Βλέπει
λοιπόν την έκφραση C3 - C2 και υπολογίζει όλες τις πιθανές τιμές που μπορεί να
λάβει. Μιας και οι δύο μεταβλητές κυμαίνονται από το 0 ως το 49, η έκφραση μπορεί
να λάβει και τιμές με αρνητικό πρόσημο. Όμως ο κόμβος “residual defects” δεν
περιλαμβάνει αρνητικές τιμές. Έχει μόνο τιμές από το 0 ως το 49. Συνεπώς πρέπει να
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πούμε με κάποιο τρόπο στο εργαλείο ότι η τιμή της έκφρασης C3 - C2 δεν μπορεί
ποτέ να είναι μικρότερη του 0.

Ευτυχώς αυτό είναι κάτι απλό τελικά,

μιας και ο

Expression

Editor έχει

ενσωματωμένες συναρτήσεις μια από τις οποίες είναι η συνάρτηση max.

Έτσι η έκφραση μετατρέπεται σε:

Μαχ(0, C3 - C2)

Το παράθυρο του Expression Editor είναι τώρα όπως παρακάτω:

Expression Editor
Expression
| ma:·: (0 C3 - C2)

i Select Standard Function

Available Expression Nodes
discovered defects (C3)
inserted defects (C2)
residual defects (Cl)

Insert Node into
Expression

Cancel

25. Εισαγωγή έκφρασης στον Expression Editor

Θέλουμε τώρα κάποιοι από τους κόμβους αυτής της επιφάνειας εργασίας να
συνδεθούν με άλλες επιφάνειες εργασίας. Συγκεκριμένα οι θα συνδεθούν κόμβοι
“discovereddefects” και "inserted defects'’. Συνεπώς πρέπει να κάνουμε κάθε ένα
από τους κόμβους αυτούς “input nodes”. Για να το κάνουμε αυτό ανοίγουμε το
παράθυρο "Node properties” για κάθε κόμβο χωριστά και τσεκάρουμε την επιλογή
“input node”. Όταν πατήσουμε το ΟΚ οι κόμβοι θα αλλάξουν χρώμα για να
υποδείξουν ότι πλέον αναγνωρίζονται ως κόμβοι εισόδου (βλέπε σχήμα 16)
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Δίκτυα Πεποίθησης κατά Bayes

_><J

3? Node Properties
General | States ] Probabilities)

Name:

|q2

Label:

| inserted defects

p Input Node
Γ Output Node

Discrete numeric chance node

I

οκ

Cancel

26. Αλλαγή τον κόμβου σε «κόμβο εισόδου» (input node).

Σε αυτό το σημείο είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε το μοντέλο μας για να δούμε πως
λειτουργεί. Επιλέγουμε το κουμπί

V [ στην γραμμή εργαλείων. Θα υπάρξει μια

μικρή καθυστέρηση καθώς το μοντέλο της επιφάνειας εργασίας μεταγλωττίζεται και
στη συνέχεια λαμβάνουμε το παρακάτω νέο παράθυρο:

27. Περιβάλλον μεταγλωττίσεων του μοντέλου
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Αν κάνουμε διπλό κλικ ας πούμε στον κόμβο “inserted defects" τότε 0α εμφανιστεί
ένα παράθυρο που 0α παρουσιάζει την κατανομή της πιθανότητας για τον
συγκεκριμένο κόμβο (εδώ φαίνεται ένα κομμάτι της κατανομής μιας και οι
καταστάσεις είναι πολλές για να χωρέσουν στην εικόνα):

28. Παράθυρο παρακολούθησης πιθανοτήτων κόμβων

Μπορούμε να ανοίξουμε τέτοια παράθυρα για όλους τους κόμβους. Είμαστε λοιπόν
έτοιμοι να εισάγουμε μαρτυρίες και να τις μεταδώσουμε στο δίκτυο.

Ας κάνουμε κλικ στην τιμή 19 για τα inserted defects και στην τιμή 11 για τα
discovered defects. Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο κουμπί

Αυτό θα ωθήσει

τις τιμές να μεταδοθούν στο δίκτυο και θα δούμε την υπολογισμένη τιμή για τα
residual defects να είναι τώρα:
x

Monitoring residual defects
Ρ (residual defects)

.·.

Γ0
Γ 1
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ

~~

2
3
4
5
6
7

Η & 8
Γ 9

r in

________ zJ

29. Αποτέλεσμα των υπολογισμών για τον κόμβο «residual dejects»
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Μπορούμε να ανακαλέσουμε μαρτυρίες απλά κάνοντας κλικ σε μια ήδη επιλεγμένη
τιμή. Μπορούμε να εισάγουμε νέες μαρτυρίες και να επαναλάβουμε την ίδια
διαδικασία. Μπορούμε να επιλέξουμε όσες τιμές θέλουμε και σε κάθε παράθυρο
πιθανοτήτων κόμβου. Έτσι αν για παράδειγμα πιστεύουμε ότι τα inserted defects
είναι ένας αριθμός ανάμεσα στο 5 και στο 10 αλλά δεν ξέρουμε ποιος, μπορούμε να
επιλέξουμε όλες αυτές τις τιμές ώστε να ανταποκρίνονται στην αβεβαιότητά μας.

Στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε να δημιουργήσουμε ένα στιγμιότυπο του ιδιώματος
μέτρησης που αντανακλά το γεγονός ότι ο αριθμός των ελαττωμάτων που έχουν
ανακαλυφθεί εξαρτάται όχι μόνο από τον αριθμό των εισηγμένων ελαττωμάτων, αλλά
και από την ακρίβεια της εξέτασης.

Ας δημιουργήσουμε ένα καινούριο πρότυπο με όνομα "measurement testing-’ όπως
φαίνεται παρακάτω, με τρεις κόμβους και δύο ακμές.

30. To template measurementJesting

Οι δύο κόμβοι "discovered defects” και “inserted defects” θα πρέπει να έχουν
ακριβώς το ίδιο όνομα και ιδιότητες όπως οι αντίστοιχοι κόμβοι στο προηγούμενο
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template με το οποίο ασχοληθήκαμε. Ο κόμβος “testing accuracy” θα είναι κόμβος
εισόδου και θα οριστεί επακριβώς σε άλλο template.
ran .............: ■
General j states j Probabilities J
Name:

|c4

Label:

Resting accuracy

-■

p [input Node
Γ Output Node

Labelled chance node

OK

Cancel

31. Οι ιδιότητες του κόμβου testing accuracy

Θέλουμε ο κόμβος αυτός να λάβει τιμές 0, 1,..., 10. Για λόγους που θα εξηγηθούν
παρακάτω, πρέπει να κάνουμε τον τύπο του κόμβου συνεχή αντί για διακριτό. Για να
πάρουμε τις κατάλληλες τιμές καταστάσεων κάνουμε κλικ στον σελιδοδείκτη
“States” και χρησιμοποιούμε το κουμπί “Add Sequence” όπως και πριν για να
δημιουργήσουμε τις καταστάσεις όπως φαίνονται παρακάτω:
v-p,·.·

\df Node Properties
General

ft

States | Probabilities

Number of States:

zi

j

Ιΐ5“

State End Points:

Add Sequence
Delete

0
1
2
3
4

5
6
7

8
9
10

OK

Cancel

32. Εισαγωγή των καταστάσεων του κόμβου
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Είναι σημαντικό να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι οι καταστάσεις δεν είναι 0. 1,
2,..., 10 αλλά τα διαστήματα ]0,1], ] 1,2], —, ]9,10].

Οι ουσιαστικές τιμές για τον κόμβο αυτό μπορούν να θεωρηθούν ως μια κλίμακα 10
σημείων για το testing accuracy,όπου το 0 σημαίνει εντελώς ανακριβής και το 10
σημαίνει τέλεια ακριβής.

Στη συνέχεια πρέπει να προσδιορίσουμε το ΝΡΤ για τον κόμβο ’"discovered defects”.
Επιλέγουμε τις ιδιότητες για τον κόμβο αυτό λοιπόν και επιλέγουμε την σύνταξη
συναρτήσεων κατανομής “Function Expressions”.
0 Node Properties
General |

Slates

Probabilities |

Γ Manually Specified Distribution
<· Function Expressions!

Remaining Nodes

Model Nodes

testing accuracy
inserted defects

OK

|

Cancel

33. Επιλογή των Function Expressions για τον κόμβο discovered defects

Κλίνουμε το παράθυρο διαλόγου με το ΟΚ και επιλέγουμε ξανά τον κόμβο
“discovered defects”. Στην συνέχεια κάνουμε κλικ στο κουμπί:
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Αυτό θα εμφανίσει το παράθυρο διαλόγου με τον πίνακα καταστάσεων του κόμβου
που φαίνεται παρακάτω:

OK

Cancel

34. Πίνακας καταστάσεων για τον κόμβο discovered defects

Κάνουμε διπλό κλικ στο πλαίσιο κειμένου (το οποίο έχει δεδομένη τιμή το 0) και στη
συνέχεια στο κουμπί “Select Standard Function”, εμφανίζεται μια λίστα από
διαθέσιμες συναρτήσεις κατανομής προς επιλογή:

35. Επιλογή της όιωνυμικής κατανομής από τις διαθέσιμες συναρτήσεις
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Θέλουμε την διωνομική κατανομή μιας και είναι λογικό να υποθέσουμε ότι το πλήθος
των παρατηρημένων ελαττωμάτων είναι κατανεμημένο διωνυμικά με Β(η,ρ), όπου:

η= το πλήθος των παρατηρημένων ελαττωμάτων και
ρ= η πιθανότητα του να βρεθεί ένα ελάττωμα

Τώρα, γνωρίζουμε ότι ο αριθμός των εισηγμένων ελαττωμάτων είναι μια τιμή ήδη
διαθέσιμη σε εμάς, μιας και είναι ένας από τους κόμβους. Για την τιμή ρ θα
χρησιμοποιήσουμε τον κόμβο "testing accuracy”. Μιας και ο κόμβος δέχεται τιμές
από το 0 ως το 10, όπου το 0 σημαίνει εντελώς ανακριβές και 10 εντελώς ακριβές,
είναι λογικό να υποθέσουμε ότι:

Ρ= (testing accuracy)/ΊΟ

Με άλλα λόγια, όταν ο έλεγχος είναι τέλειος, η πιθανότητα να βρεθεί ένα σφάλμα
είναι 1 και όταν είναι κακός, η πιθανότητα εύρεσης λάθους πέφτει στο 0.

Έτσι στον expression editor γράφουμε:

36. Εισαγωγή της όιωνυμικής κατανομής ως συνάρτησης του κόμβου

Τώρα

μπορούμε

να

δημιουργήσουμε

ένα

πρότυπο

με

την

ονομασία

“testing accuracy” το οποίο είναι ένα στιγμιότυπο του ιδιώματος προσδιορισμού.
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Προσδιορίζουμε λοιπόν το testing accuracy ως μια ντετερμινιστική συνάρτηση της
προσπάθειας ελέγχου και της εμπειρίας ελέγχου.
Δημιουργούμε τους κόμβους και τα τόξα όπως φαίνεται παρακάτω:

37. Το πρότυπο testing accuracy

Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ο κόμβος “testing accuracy” έχει ακριβώς τις ίδιες
ιδιότητες όπως και στο προηγούμενο πρότυπο. Πρέπει να δημιουργηθούν δύο νέοι
κόμβοι, ο κόμβος “testing effort” και ο “testing experience” με τις ίδιες ιδιότητες,
δηλαδή κόμβους με συνεχείς καταστάσεις 10 διαστημάτων.
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Στη συνέχεια ανοίγουμε τις ιδιότητες του κόμβου “testing accuracy” και επιλέγουμε
στον σελιδοδείκτη Probabilities το Function Expressions. Στον expression editor του
κόμβου εισάγουμε την παρακάτω συνάρτηση (η οποία λέει απλά ότι η ακρίβεια των
εξετάσεων είναι το σταθμισμένο άθροισμα της εμπειρίας και της προσπάθειας
ελέγχου).

38.

Εισαγωγή συνάρτησης για τον κόμβο testing accuracy

Πρέπει πλέον να έχουν δημιουργηθεί τρία στιγμιότυπα ιδιωμάτων:

•

defn residual defects

•

measurement testing

•

defn testing accuracy

Ήρθε η ώρα λοιπόν να δημιουργηθεί ένα μεγαλύτερο δίκτυο με τον συνδυασμό
αυτών. ΙΙρώτα δημιουργείται ένα νέο πρότυπο με την ονομασία “entire testing”. Οι
κόμβοι σε αυτά τα πρότυπα πρόκειται να είναι ιδεατοί κόμβοι που αναπαριστούν τα
πρότυπα

που

| EH [ έχουν ήδη δημιουργηθεί. Για την εισαγωγή ενός προτύπου

κάνουμε κλικ στο κουμπί στον πίνακα εργαλείων. Θα παρουσιαστεί στην συνέχεια
μια λίστα από ανοικτά πρότυπα:
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defn_residual_defects
defn_te$ting_accurac>|

measurementjesting

OK

Cancel

39. Λίστα των ανοικτών προτύπων προς εισαγωγή

Επιλέγουμε το clefn residual defects και κάνουμε κλικ στο ΟΚ. Στη συνέχεια
κάνουμε κλικ οπουδήποτε στο παράθυρο του προτύπου για να τοποθετήσουμε το
παρακάτω:

40. Αναπαράσταση τον abstract c/efn residual defects στο entireJesting

Αυτό δείχνει ότι οι δύο κόμβοι (“inserted defects” και “discovered defects”) που
προσδιορίστηκαν ως κόμβοι εισόδου είναι διαθέσιμοι για διασύνδεση με άλλα
κατάλληλα πρότυπα.
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Στη συνέχεια κάνουμε το ίδιο με το measurement testing και το τοποθετούμε πάνω
από το προηγούμενο, όπως φαίνεται και παρακάτω:

41. Τοποθέτηση των abstract κόμβων στο entire testing

Στην συνέχεια επιλέγουμε τον εικονίδιο που συνδέει τους δύο κόμβους “inserted
defects”. Κάνουμε το ίδιο και με τους κόμβους “discovered defects”. Αυτό παράγει:

42. Σΰνόαση των abstract κόμβων
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Τώρα επιλέγουμε και το τρίτο πρότυπο με όνομα “defn_testing_accuracy” και
συνδέει τους δύο κόμβους με την ονομασία “testing accuracy”. Τελικά λαμβάνουμε:

43. Το τελικό δίκτυο μετά την σύνθεση των κόμβων

Μετά την μεταγλώττιση, κάνοντας κλικ στα abstract εικονίδια, αποκαλύπτονται οι
κόμβοι του δικτύου που δεν είναι ορατοί από το κύριο παράθυρο. Κάνοντας κλικ στα
πρότυπα και κατόπιν κάνοντας διπλό κλικ στους σχετικούς κόμβους μπορούν να
εμφανιστούν τα παράθυρα παρατήρησης των πιθανοτήτων για κάθε κόμβο που μας
ενδιαφέρει. Σε αυτό το παράδειγμα ενδιαφερόμαστε για:

•

Το πλήθος των ελαττωμάτων που απομένουν (κάτι που δεν το γνωρίζουμε
αλλά θέλουμε να το προβλέψουμε)

•

Ηκείνους τους κόμβους για τους οποίους έχουμε μαρτυρία. Θεωρούμε πως
αυτή είναι στους κόμβους “discovered defects”, “testing effort” και “testing
experience”.

Μπορούμε λοιπόν να αρχίσουμε να εισάγουμε μαρτυρία για τους κόμβους για τους
οποίους έχουμε πληροφορίες και να δούμε πως επηρεάζουν τον κόμβο που θέλουμε
να προβλέψουμε, τον “residual defects”. Στο παρακάτω παράδειγμα εισάγουμε
μαρτυρία που δείχνει ότι πιστεύουμε ότι η προσπάθεια ελέγχου είναι αρκετά μεγάλη
και η εμπειρία στους ελέγχους είναι καλή. Βρίσκουμε 12 ελαττώματα. Μετά το
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propagation συμπεραίνουμε ότι η τιμή είναι σίγουρα μεταξύ του 0 και του 8 με τις
τιμές 2 και 3 να είναι οι πιθανότερες.
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HUGIN Expert

Παρουσίαση του κύριου παραθύρου του προγράμματος

Το κύριο παράθυρο είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να περιέχει μια σειρά
από παράθυρα δικτύοον. με το κάθε ένα να δείχνει ένα ανοικτό παράθυρο ενός ΒΒΝ.
Το κύριο παράθυρο έχει μια μπάρα μενού, μια μπάρα εργαλείων και τον χώρο μέσα
στον οποίο μπορεί να εμφανιστεί ένας αριθμός από παράθυρα δικτύων. Πιο κάτο)
είναι η μπάρα κατάστασης που περιέχει διαφορετικές πληροφορίες σχετικά με το
τρέχον ανοικτό παράθυρο. Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει ένα κύριο παράθυρο:

44. Το κύριο παράθυρο του Hugin

Η συνάρτηση πληροφορίας (information function) ενεργοποιείται είτε με την επιλογή
■

“Information” από το μενού "View” είτε πατώντας το κουμπί στην

^

μπάρα

εργαλείων. Όταν ενεργοποιηθεί η συνάρτηση πληροφορίας, ένα παράθυρο διαλόγου
εμφανίζεται με δύο σελιδοδείκτες. Ο πρώτος ονομάζεται "Compilation Log". Κάτο
από αυτόν τον σελιδοδείκτη εμφανίζονται τα σχόλια που δημιουργούνται από την
μεταγλώττιση. Παρακάτω φαίνεται το παράθυρο αυτό:
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Network Information
Compilation Log

DDE Connections I

c: \program files\hugin\hugiri profe$sional\program\cont_ex. hlg

Marriages (bigamy allowed):
Marrying Cl and C2

T riangulation by minimum fill-in weight heuristic:
Fill-in links and node numbering:
3C3
The compilation log is written while the network is compiled.
The log provides information on how the underlaying junction tree was created,
based on the selection of triangulation method for the network.

OK

Cancel

45. To αρχείο μεταγλώττισης στο παράθυρο διαλόγου Network Information

Ο δεύτερος σελιδοδείκτης ονομάζεται “DDE Connections”. Εδώ μπορούμε να δούμε
όλες τις συνδέσεις DDE από το δίκτυο του Hugin προς άλλες εφαρμογές. Στην
παρακάτω εικόνα βλέπουμε ένα παράδειγμα όπου ο κόμβος C3 έχει μια DDE
σύνδεση για μια από τις καταστάσεις του σε άλλη εφαρμογή.

46. To DDE Connections στο παράθυρο διαλόγου Network Information

Βλέποντας αναλυτικότερα το DDE (Dinamic Data Exchange) παρατηρούμε ότι άλλα
προγράμματα (όπως το όπως το Excel) αποκτούν την δυνατότητα να
χρησιμοποιήσουν τις πιθανότητες που υπολογίζονται στο Hugin.
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Οι συνδέσεις μπορούν να γίνουν με τον παρακάτω τρόπο:

•

Εφαρμογή (Application)·. Λυτό είναι το όνομα της υπηρεσίας (service) και όταν
γίνεται επικοινωνία με το Hugin έχει πάντα την συμβολοσειρά “Hugin”.

•

Θέμα(Τορϊα): Το θέμα στην περίπτωση αυτή είναι το όνομα του δικτύου, πχ:
"c:\mynets\netl.hkb".

•

Στοιχείο (Item): Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον σημείο. Εδώ προσδιορίζουμε
ποια δεδομένα θέλουμε, να λαμβάνουμε από το δίκτυο. Αυτό μπορεί να γίνει
με έναν από τέσσερις διαφορετικούς τρόπους:

1.

? - Αίτηση των ονομάτων όλων των κόμβων του δικτύου

2.

node-name:

? - Αίτηση των ετικετών καταστάσεων για κάποιο κόμβο

3.

node-name:

* - Αίτηση των τιμών των καταστάσεων για κάποιο κόμβο

4.

node-name: stai e-num

- Αίτηση της τιμής ενός κόμβου με δοσμένο

όνομα και κατάσταση

Τα 3 και 4 ενημερώνονται δυναμικά με την αλλαγή των τιμών
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Παρουσίαση του παραθύρου επεξεργασίας

Όταν κατασκευάζεται το δίκτυο στο Mugin. η κατάσταση λειτουργίας λέγεται
κατάσταση

επεξεργασίας.

Στην

παρακάτω

εικόνα

φαίνεται

ένα

παράθυρο

επεξεργασίας ενός δικτύου πεποίθησης σε αυτή την κατάσταση. Το παράθυρο
χωρίζεται στο παράθυρο επεξεργασίας κόμβου, το οποίο περιέχει τον πίνακα του
ενεργού κόμβου, και στο παράθυρο δικτύου όπου βρίσκεται το γράφημα που
περιγράφει το δίκτυο.

47. Το παράθυρο επεξεργασίας

Για να πάμε από το παράθυρο εκτέλεσης πίσω στο παράθυρο επεξεργασίας δεν
έχουμιε παρά να επιλέξουμε το κουμπί

από την γραμμή εργαλείων του

παραθύρου εκτέλεσης.
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Ιδιότητες κόμβου

Μπορούμε να δούμε τις ιδιότητες κάποιου κόμβου κάνοντας κλικ σε κάποιον κόμβο
και στην συνέχεια επιλέγοντας το "Node Properties” από το μενού "Edit”. Μπορούμε
επίσης να κάνουμε και δεξί κλικ πάνω σε κάποιο κόμβο και να διαλέξουμε το
“Properties”. Σε κάθε περίπτωση εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο διαλόγου με
τρεις σελιδοδείκτες:

•

Κόμβος (Node)

•

Καταστάσεις (States)

•

Πίνακας (Table)

48. Παράθυρο διαλόγου ιδιοτήτων κόμβου

Ο

σελιδοδείκτης

χαρακτηριστικά

“Node”
των

επιτρέπει

κόμβων,

όπως

στον

χρήστη

φαίνεται

και

να

επεξεργαστεί
στο

παρακάτω

διάφορα
σχήμα.

Προσδιορίζεται το όνομα του κόμβου, η ετικέτα του, ο τύπος του και η ομάδα στην
οποία ανήκει. Επίσης μπορεί να προστεθεί μια σύντομη περιγραφή του κόμβου. Ο
τύπος μπορεί να προσδιοριστεί μόνο σε κόμβους διακριτής κατάστασης ή κόμβους
απόφασης.
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ΓΓΡΠ

““ Node Piopeities
Stales I Table |
Name:

[ffl

Label.

|

Type:

(Numbered

Ξ]

Group:

\m

□

No Group

Descriptions are available on SHIFT + Right Mouse Button

οκ

Cancel

Help

49. Επεξεργασία χαρακτηριστικών κόμβου

Ο σελιδοδείκτης “States” χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των καταστάσεων
του τρέχοντος κόμβου. Μπορούν να προσδιοριστούν τα ονόματα των καταστάσεων,
οι ετικέτες τους, ή τα διαστήματα ανάμεσα στις καταστάσεις ανάλογα με τον τύπο
του κόμβου που επεξεργαζόμαστε.

•

Αν ο τύπος είναι “Labeled” μπορούμε να εισάγουμε οτιδήποτε ως ετικέτα της
κατάστασης

•

Αν ο τύπος είναι "Boolean” δεν μπορούν να αλλαχτούν οι δύο καταστάσεις
“true” και “false”.

•

Αν ο τύπος είναι “Numbered”, μπορεί να εισαχθεί ένας αριθμός. Οι αριθμοί
θα πρέπει να είναι σε αύξουσα σειρά.

•

Αν ο τύπος είναι “Interval”, μπορούν να εισαχθούν διαστήματα στην μορφή
“<number> - <number>”.

Οταν επεξεργαζόμαστε ένα κόμβο διαστημάτων και αλλάζουμε το διάστημα μιας
κατάστασης, οι γειτονικές καταστάσεις αλλάζουν αυτόματα για να ταιριάζουν και να
μην μένουν κενά μεταξύ των καταστάσεων. Ένα διάστημα πρέπει να αναπαριστά
όλες τις τιμές που είναι μεγαλύτερες από ένα συγκεκριμένο αριθμό με το “infinity» ή
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“inf’ ως το τέλος του διαστήματος. Πχ: “10-inf'. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί
με τον ίδιο τρόπο το “-inf’.

Όταν προσδιορίζουμε ένα διάστημα και εισάγουμε ένα μόνο νούμερο, το σύστημα θα
χρησιμοποιήσει το τέλος του προηγούμενου διαστήματος μαζί με το νούμερο αυτό
για να προσδιορίσει το διάστημα.
Η Node Properties
Node

States | Table
States

State Description

~3

J
οκ

Cancel

Help

50. Εισαγωγή καταστάσεων κόμβου μέσα από τις ιδιότητες κόμβου

Ο σελιδοδείκτης "Table” χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει διαφορετικές απόψεις
σχετικά με το πώς θέλουμε να επεξεργαστούμε τους πίνακες των κόμβων. Στην
παρακάτω εικόνα φαίνεται ότι στην κορυφή υπάρχει η λίστα των γονέων που είναι
διακριτοί κόμβοι. Εδώ, μπορούμε να προσδιορίσουμε την σειρά των γονέων όπως
εμφανίζονται στον πίνακα που φαίνεται στο παράθυρο επεξεργασίας κόμβων.

I ια κόμβους διακριτών καταστάσεων και κόμβους χρησιμότητας μπορούμε να
επιλέξουμε ανάμεσα στην επεξεργασία της πιθανότητας ή του πίνακα χρησιμότητας
(με την εισαγωγή του κάθε αριθμού με το χέρι) ή μπορούμε να προσδιορίσουμε
εκφράσεις (expressions). Αν επιλέξουμε να επεξεργαστούμε εκφράσεις, μπορούμε να
επιλέξουμε ένα πλήθος από κόμβους του "Expression Table”.
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S Node Properties
Node

I

States

Table

j

Discrete Parents
lusts
nMen
Down
Add

f'

Specify Table Manually

'· Specify Expressions
Expression Table Nodes

οκ

Cancel

51. Εισαγωγή πινάκων και εκφράσεων μέσα από τις ιδιότητες κόμβου

Εισαγωγή κόμβου διακριτών καταστάσεων
Η επιλογή αυτή μπορεί να γίνει είτε από το μενού “Edit”, είτε από το κουμπί
στην μπάρα εργαλείων της κατάστασης επεξεργασίας. Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η
επιλογή με το πάτημα του κουμπιού μπορούμε να τοποθετήσουμε έναν κόμβο
διακριτών καταστάσεων στο παράθυρο του δικτύου. Κάνουμε απλά κλικ με το
ποντίκι οπουδήποτε μέσα σε αυτό. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε την εισαγωγή κόμβων
τέτοιου

είδους,

μπορούμε

να

έχουμε

πατημένο

το

shift

στο

πληκτρολόγιο

επαναλαμβάνοντας την διαδικασία.

Εισαγωγή κόμβου συνεχούς κατανομής

Η επιλογή αυτή γίνεται είτε μέσα από το μενού “Edit”, είτε από το κουμπί

της

μπάρας εργαλείων στο παράθυρο επεξεργασίας. Ένας τέτοιος κόμβος αναπαριστά μια
τυχαία

μεταβλητή

ενεργοποιηθεί

αυτή

με
η

συνάρτηση
επιλογή

Μιγαλισλιί; Θεόδωρος Μ 12/99

με

Gaussian
το

πάτημα

(κανονικής)
του

κατανομής.

κουμπιού

Όταν

μπορούμε

να
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τοποθετήσουμε έναν κόμβο συνεχούς κατανομής στο παράθυρο του δικτύου.
Κάνουμε, απλά κλικ με το ποντίκι οπουδήποτε μέσα σε αυτό. Αν θέλουμε να
συνεχίσουμε την εισαγωγή κόμβων τέτοιου είδους, μπορούμε να έχουμε πατημένο το
shift στο πληκτρολόγιο επαναλαμβάνοντας την διαδικασία.

Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί στην χρήση των κόμβων συνεχούς κατανομής,
κυρίως λόγω του ότι η θεωρία που διέπει την χρήση τους είναι ακόμα σε εξέλιξη. Οι
περιορισμοί είναι οι παρακάτω:

•

Οι

μόνοι

κόμβοι

που

παρουσιάζονται

αναπαριστούν

μεταβλητές

με

συναρτήσεις Gaussian (κανονικής) κατανομής.
•

Ένας κόμβος συνεχούς κατανομής δεν μπορεί να είναι γονέας κόμβου
δκχκριτών καταστάσειον.

•

Οι κόμβοι συνεχών κατανομών δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
διαγράμματα ροής. Κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορούν να συνδυαστούν με
κόμβους χρησιμότητας ή κόμβους αποφάσεων.

Εισαγωγή ακμών
Η επιλογή αυτί) ενεργοποιείται από το μενού “Edit” ή από το κουμπί jd στην
μπάρα εργαλείων του παράθυρου επεξεργασίας. Όταν ενεργοποιηθεί μπορούμε να
σύρουμε το ποντίκι από έναν κόμβο σε άλλο. Όταν ελευθερώσουμε το κουμπί
σχηματίζεται μια σύνδεση / ακμή. Για να μείνει το κουμπί ενεργοποιημένο, μπορούμε
να κρατάμε πατημένο ταυτόχρονα το πλήκτρο Shift στο πληκτρολόγιο.

Εισαγωγή κόμβου χρησιμότητας
Η επιλογή αυτή ενεργοποιείται από το μενού “Edit” ή από το κουμπί ^ 1 στην
μπάρα εργαλείων του παράθυρου επεξεργασίας. Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή
με το πάτημα του κουμπιού μπορούμε να τοποθετήσουμε έναν κόμβο χρησιμότητας
στο παράθυρο του δικτύου. Κάνουμε απλά κλικ με το ποντίκι οπουδήποτε μέσα σε
αυτό. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε την εισαγωγή κόμβων τέτοιου είδους, μπορούμε
να έχουμε πατημένο το shift στο πληκτρολόγιο επαναλαμβάνοντας την διαδικασία.
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Ένας κόμβος χρησιμότητας αναπαριστά όνο στιγμιότυπο της συνάρτησης σε ένα
διάγραμμα ροής. Έτσι η συνάρτηση χρησιμότητας είναι το άθροισμα όλων των
κόμβων

χρησιμότητας

στο

διάγραμμα.

Κάθε

συνάρτηση

χρησιμότητας

ανταποκρίνεται σε έναν αντίστοιχο κόμβο που προσδιορίζει την χρησιμότητα κάθε
ρύθμισης των κόμβων γονέων του κόμβου αυτού.

Εισαγωγή κόμβου απόφασης
I I επιλογή αυτή ενεργοποιείται από το μενού “Edit” ή από το κουμπί °ι στην
μπάρα εργαλείων του παράθυρου επεξεργασίας. Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή
με το πάτημα του κουμπιού μπορούμε να τοποθετήσουμε έναν κόμβο απόφασης στο
παράθυρο του δικτύου. Κάνουμε απλά κλικ με το ποντίκι οπουδήποτε μέσα σε αυτό.
Αν θέλουμε να συνεχίσουμε την εισαγωγή κόμβων τέτοιου είδους, μπορούμε να
έχουμε πατημένο το shift στο πληκτρολόγιο επαναλαμβάνοντας την διαδικασία.

Ένας κόμβος απόφασης αναπαριστά την απόφαση που πρέπει να ληφθεί από την
χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι σε σύγκριση με τους κόμβους διακριτών καταστάσεων, οι
κόμβοι απόφασης δεν έχουν πίνακα εξαρτημένων πιθανοτήτων. Στα διαγράμματα που
σχηματίζονται, τα παράθυρα παρακολούθησης των κόμβων απόφασης δείχνουν την
προσδοκώμενη χρησιμότητα της επιλογής κάθε απόφασης.

Τέλος οι

κόμβοι

απόφασης δεν μπορούν να συνδυαστούν με κόμβους συνεχούς κατανομής.

Προσθαφαίρεση καταστάσεων

I I επιλογή προσθήκης κατάστασης ενεργοποιείται από το μενού “Edit” ή από το
κουμπί

στην μπάρα εργαλείων του παράθυρου επεξεργασίας. Η προσθήκη είναι

γρήγορη και εύκολη όταν επεξεργαζόμαστε με το χέρι ένα πίνακα καταστάσεων ενός
κόμβου. Αν όμως χρειαζόμαστε εκφράσεις / συναρτήσεις (expressions) τότε θα
πρέπει να επεξεργαστούμε τις καταστάσεις χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου
"Node Properties” γιατί οι καταστάσεις δεν είναι ορατές στο παράθυρο επεξεργασίας
κόμβου.
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Για την διαγραφή κατάστασης μπορούμε να κινηθούμε από το μενού “Edit” ή από το
κουμπί _

στην μπάρα εργαλείων του παράθυρου επεξεργασίας. Η διαγραφή είναι

γρήγορη και εύκολη αν ο πίνακας καταστάσειον συμπληρώνεται με το χέρι. Όμως, αν
χρησιμοποιούμε

εκφράσεις,

θα

πρέπει

να

επεξεργαστούμε

τις

καταστάσεις

χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες του κόμβου, επειδή οι καταστάσεις δεν είναι ορατές
από το παράθυρο επεξεργασίας κόμβου. Η διαγραφή μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν ο
κόμβος έχει περισσότερες από μια καταστάσεις.

Κλείδωμα της κύλισης στο παράθυρο επεξεργασίας κόμβου

Το κλείδιομα κύλισης μπορεί να ενεργοποιηθεί είτε από το “Lock Edit Window” στο
μενού "Edit” είτε από το κουμπί

στην μπάρα εργαλείων του παραθύρου

επεξεργασίας. Το κλείδωμα βοηθά τον χρήστη όταν ο πίνακας γίνεται πολύ φαρδύς
να κρατηθεί μέσα στο παράθυρο η πρώτη γραμμή και η πρώτη στήλη που
περιγράφουν τον πίνακα. Σε διαφορετική περίπτωση κυλάνε και εξαφανίζονται από
το παράθυρο επεξεργασίας κόμβου.

Γραφική απεικόνιση του πίνακα καταστάσεων ενός κόμβου

Στο παράθυρο επεξεργασίας μπορούμε να δούμε τον πίνακα των δεσμευμένων
πιθανοτήτων γραφικά, πατώντας το κουμπί

στην μπάρα εργαλείων.

Μεταγλώττιση του δικτύου
I I επιλογή αυτή ενεργοποιείται από το μενού “Network” ή από το κουμπί ^ I στην
μπάρα εργαλείων του παράθυρου επεξεργασίας. Επίσης η επιλογή είναι διαθέσιμη και
στο παράθυρο εκτέλεσης. Με το πάτημα του κουμπιού το δίκτυο μεταγλωττίζεται και
εισαγόμαστε στην κατάσταση εκτέλεσης. Η μεταγλώττιση ενός δικτύου του Hugin
είναι ουσιαστικά η μετατροπή από ένα δίκτυο πεποίθησης του Bayes σε ένα junction
tree στο οποίο εφαρμόζεται η αναπαραγωγή (propagation) του δικτύου.
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Μπορούμε να προσδιορίσουμε ορισμένες από τις ιδιότητες της μεταγλώττισης στο
Hugin από το "Network Properties” στο μενού “Network”. Στην παρακάτω εικόνα
(ραίνεται ο σελιδοδείκτης “Compilation” του παραθύρου διαλόγου.

52. Ο σελιδοδείκτης Compilation στο παράθυρο ιδιοτήτων τον δικτύου

Γενικά, είναι NP-Hard το να βρει κανείς την καλύτερη εσωτερική αναπαράσταση
ενός δικτύου του Hugin (την αναπαράσταση με junction tree). Αυτό γίνεται βασικά
επειδή είναι NP-Hard να κάνουμε τριγωνικό έναν γράφο με τον βέλτιστο τρόπο. Οι
μέθοδοι που (ραίνονται στο παράθυρο των ιδιοτήτων είναι διαφορετικές ευρεστικές
μέθοδοι για τον ίδιο σκοπό. Σε ορισμένες περιπτώσεις μια μέθοδος θα είναι καλύτερη
και σε άλλες θα είναι άλλη. Αν κάποιο δίκτυο του Hugin φαίνεται να έχει κακές
επιδόσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποια άλλη μέθοδος.

Μπορεί ορισμένες φορές να εξοικονομηθεί χώρος χρησιμοποιώντας της δυνατότητες
βελτιστοποίησης. Μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα στην απλή συμπίεση και την
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συμπίεση που περιέχει προσέγγιση. Η τελευταία παράγει όμως και μικρότερη
ακρίβεια.

Αν επιλέξουμε την προσέγγιση, θα πρέπει επίσης να προσδιορίσουμε και μια έψιλον
(ε) τιμή που θα δηλώνει πόση απώλεια ακρίβειας ανεχόμαστε. Το μεγαλύτερο έψιλον
οδηγεί σε μικρότερη ακρίβεια.

Παρουσίαση του παραθύρου εκτέλεσης

Όταν εξετάζουμε ή χρησιμοποιούμε το δίκτυο του Hugin για υπολογισμούς
βρισκόμαστε σε κατάσταση εκτέλεσης. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται το παράθυρο
του δικτύου στην κατάσταση εκτέλεσης. Εδώ το παράθυρο χωρίζεται σε δύο μέρη,
στην λίστα των κόμβων αριστερά και στο παράθυρο του γραφήματος δεξιά. Στο
πρώτο φαίνονται οι καταστάσεις των κόμβων και οι πεποιθήσεις γι αυτούς
(προσδοκώμενη χρησιμότητα για τους κόμβους απόφασης και μέσος / διακύμανση
για τους κόμβους συνεχούς κατανομής). Οι καταστάσεις φαίνονται επεκτείνοντας
τους κόμβους.
j c:\program files\hugin\hugin piolessional\program\fain.hkb
··<·····*' 4£*

Σ max

·>·■·>'

Σ max

ΠΜΕ1

ψ 9

Ο Grass Wet (GiassWet)

0.9 no
O Sprinkler On (Spi inkier On)

53. To παράθυρο εκτέλεσης του Hugin

Επέκταση της λίστας των κόμβων
Ο Ν ·>

Η επιλογή αυτή ενεργοποιείται από το μενού “View” ή από το κουμπί J__ στην
μπάρα εργαλείων του παράθυρου εκτέλεσης. Έτσι εμφανίζονται οι καταστάσεις /
αποφάσεις και η πεποίθηση ή προσδοκία όλων των κόμβων στο παράθυρο της λίστας
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των κόμβων. Μπορούμε να επεκτείνουμε έναν μοναδικό κόμβο κάνοντας κλικ πάνω
του στην λίστα.

Μάζεμα της λίστας των κόμβων
ΟΝ*
ΟΝ*
Η επιλογή αυτή ενεργοποιείται από το μενού “View” ή από το κουμπί ΟΝ* στην
μπάρα εργαλείων του παράθυρου εκτέλεσης. Αυτό το κουμπί κάνει ακριβώς την
αντίθετη διαδικασία από το προηγούμενο, κρύβει τις καταστάσεις / αποφάσεις κάθε
κόμβου. Μπορούμε να μαζέψουμε έναν μοναδικό κόμβο κάνοντας κλικ πάνω του
στην λίστα.

Κλείδωμα της εμφάνισης της μαρτυρίας
Η επιλογή αυτή ενεργοποιείται από το μενού “View” ή από το κουμπί —

στην

μπάρα εργαλείων του παράθυρου εκτέλεσης. Με αυτό το κουμπί επιτρέπεται στον
χρήστη να βλέπει την πιθανότητα που έχει εισαχθεί στον κόμβο. Κανονικά τα
παράθυρα παρατήρησης και η λίστα των κόμβων δείχνει την πεποίθηση ενός κόμβου
που υπάρχει για κάθε μια από τις καταστάσεις του. Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η
λειτουργία τα παράθυρα αυτά δείχνουν τις εισαγόμενες τιμές για όσους κόμβους τις
έχουν δεχτεί. Αυτό είναι περισσότερο σχετικό για κόμβους που έχουν δεχτεί
πιθανότητες.

Εισαγωγή πιθανότητας
Η επιλογή αυτή ενεργοποιείται από το μενού “Network” ή από το κουμπί ~ I στην
μπάρα εργαλείων του παράθυρου εκτέλεσης. Η εισαγωγή πιθανότητας γίνεται μόνο
στους κόμβους διακριτών καταστάσεων.

Η εισαγωγή πιθανότητας είναι αυτό που κάνουμε όταν μάθουμε κάτι σχετικά με την
κατάσταση του κόσμου το οποίο μπορεί να μπει ως μεταβλητή μέσα στο δίκτυο. Ο
απλούστερος τρόπος είναι για παράδειγμα όταν έχουμε μια μεταβλητή “Ball Color”
που δηλώνει το χρώμα μιας μπάλας που ανασύρεται από ένα καλάθι με κόκκινες και
μπλε μπάλες. Αυτή η μεταβλητή έχει καταστάσεις “red” και “blue”. Έπειτα, όταν
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δούμε ότι το χρώμα της μπάλας είναι μπλε, μπορούμε να εισάγουμε αυτό το γεγονός
λέγοντας ότι η μεταβλητή “Ball Color" παίρνει την τιμή “blue'’. Ο ευκολότερος
τρόπος για να γίνει αυτό είναι με την συνάρτηση “Select State”. Εντούτοις, μπορούμε
να κάνουμε το ίδιο εισάγοντας πιθανότητες. Αυτό γίνεται όταν θέλουμε να εισάγουμε
το γεγονός ότι η πιθανότητα το χρώμα της μπάλας να είναι “μπλε” είναι 1 και
“κόκκινο” είναι 0.

Όταν ενεργοποιηθεί η συνάρτηση εισαγωγής πιθανότητας, εμφανίζεται το παράθυρο
διαλόγου που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Εδώ, μπορούμε να εισάγουμε
επιπλέον πληροφορίες που μπορεί να έχουμε συγκεντρώσει.

Ε3

Likelihood
Node
OK
8 Fled Balls (C4)
Cancel
Likelihood
0 balls
1 ball
0

2 balls

0

[3 balls

~3

All 1

]

ΑΙΙ0

|
Help

54. Εισαγωγή πιθανότητας σε κόμβο όιακριτών καταστάσεων

Στην περίπτωση της εικόνας, έχουμε μια μεταβλητή που ονομάζεται “# Red Balls”
και μετρά τις κόκκινες μπάλες στο καλάθι που περιέχει 3 μπάλες από τις οποίες
ορισμένες είναι κόκκινες και ορισμένες μπλε. Αν τραβήξουμε δύο μπάλες από το
καλάθι και δούμε ότι και οι δύο είναι μπλε, ξέρουμε σίγουρα ότι η μια μπάλα που
απομένει στο καλάθι είναι κόκκινη. Αυτή η πληροφορία μπορεί να εισαχθεί στο
δίκτυο με την πιθανότητα για την μεταβλητή “# Red Balls” όπως φαίνεται στην
εικόνα. Δίνουμε στο “0 balls" και στο “1 ball” ίσες θετικές πιθανότητες, ενώ τα “2
balls” και “3 balls” έχουν πιθανότητα 0.

Στο παράθυρο διαλόγου, έχουμε την περιοχή που αναφέρεται στον κόμβο και σε αυτή
που αναφέρεται στην πιθανότητα. Στην πρώτη περιοχή φαίνεται η ετικέτα του
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κόμβου. Στην περιοχή πιθανότητας, φαίνεται το τι έχει εισαχθεί μέχρι εκείνη την
στιγμή. Εδώ, μπορούμε να σύρουμε τις μπάρες που αναπαριστούν μια πιθανότητα
πίσω και μπροστά με το ποντίκι. Πιο κάτω υπάρχει ένα πεδίο επιλογής, όπου
μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε διαφορετικές δεδομένες τιμές πιθανότητας (0,
0.1, 0.3333. 0.5, κλπ). Επιλέγοντας μια από τις τιμές αυτές κάνουμε την επιλεγμένη
κατάσταση να πάρει την τιμή που επιλέξαμε ως πιθανότητα. Πιο κάτω υπάρχουν δύο
κουμπιά με όνομα “All 1” και “All 0”. Πατώντας ένα από αυτά κάνουμε τις
καταστάσεις να πάρουν τιμές I ή 0 αντίστοιχα. Το ότι το άθροισμα δεν είναι πάντοτε
ένα. δεν είναι πρόβλημα. To I Elgin κανονικοποιεί τις τιμές αυτόματα.

Ενημέρωση των κόμβων παρακολούθησης

Μπορούμε να ενημερώσουμε τους κόμβους παρακολούθησης μέσα από το μενού
“View’ ή κάνοντας κλικ στο κουμπί

*=*■ I
-1 στην μπάρα εργαλείων κάθε παραθύρου

παρακολούθησης που δείχνει το γράφημα (αυτό ισχύει μόνο για τους κόμβους
συνεχούς κατανομής).

Ενημερώνουμε τα παράθυρα των γραφημάτων όταν έχουμε κάνει αναπαραγωγή του
ΒΒΝ που περιέχει κόμβους συνεχούς κατανομής με νέες μαρτυρίες. Μπορούμε να
ρυθμίσουμε το Hugin να ενημερώνει αυτόματα τα γραφήματα, όμως γενικά
(τουλάχιστον για μεγάλα ΒΒΝ) πρέπει να απενεργοποιηθεί η αυτόματη ενημέρωση
γιατί μπορεί να καταναλώνει πολύ χρόνο.

Αρχικοποίηση δικτύου
Η επιλογή αυτή ενεργοποιείται από το μενού “Network" ή από το κουμπί &\ στην
μπάρα

εργαλείων

του

παράθυρου

εκτέλεσης.

Η

συνάρτηση

αρχικοποίησης

επαναφέρει όλους τους κόμβους του δικτύου στην αρχική τους κατάσταση και
αφαιρεί όλες τις μαρτυρίες από το τρέχον δίκτυο του Hugin.
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Κανονική αναπαραγωγή του δικτύου (Prop Sum Normal)

στην

I επιλογή αυτή ενεργοποιείται από το μενού “Network” ή από το κουμπί
μπάρα

εργαλείων

του

παράθυρου

εκτέλεσης.

Αν

χρησιμοποιούμε

αυτόματη

αναπαραγωγή, μπορούμε να ρυθμίσουμε το Hugin να χρησιμοποιεί την μέθοδο αυτή.

Η Prop Sum Normal είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος αναπαραγωγής.
Ενημερώνει όλες τις πιθανότητες, τις συναρτήσεις κατανομής και τις συναρτήσεις
χρησιμότητας για τους κόμβους διακριτών καταστάσεων και τους κόμβους απόφασης
αντίστοιχα, πάντα σχετικά με την μαρτυρία που εισάγεται.

Μεγίστη κανονική αναπαραγωγή του δικτύου (Prop Max Normal)
Η επιλογή αυτή ενεργοποιείται από το μενού “Network” ή από το κουμπί
μπάρα

εργαλείων

του

παράθυρου

εκτέλεσης.

Αν

χρησιμοποιούμε

ΙΓΙ3Η

στην

αυτόματη

αναπαραγωγή, μπορούμε να ρυθμίσουμε το Hugin να χρησιμοποιεί την μέθοδο αυτή.

Η μέθοδος Prop Max Normal μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα ΒΒΝ που περιέχουν
μόνο κόμβους διακριτών καταστάσεων, για να βρει καταστάσεις που ανήκουν στην
πιθανότερη ρύθμιση (μια ρύθμιση εδώ σημαίνει μια λίστα από καταστάσεις (aj, a2,...,
a„) για την λίστα όλων των κόμβων στο ΒΒΝ (Α|, Α2,..., ΑΠ).

Αν η κατάσταση ενός κόμβου ανήκει στην πιθανότερη ρύθμιση δέχεται την τιμή 100.
Όλες οι άλλες καταστάσεις λαμβάνουν μια σχετική τιμή της πιθανότητας της πιο
πιθανής ρύθμισης. Αυτό σημαίνει ότι, αν θεωρήσουμε έναν κόμβο Ν που έχει δύο
καταστάσεις a και b, και το b ανήκει στην πιο πιθανή ρύθμιση όλου του ΒΒΝ με την
πιθανότητα 0.002. Στη συνέχεια δίνουμε στο b την τιμή 100. Το'ιρα. ας υποθέσουμε
ότι η πιθανότερη ρύθμιση στην οποία ανήκει το a έχει πιθανότητα 0.0012. Τότε το a
λαμβάνει την τιμή 60.
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Γρήγορη αναπαραγωγή του δικτύου (Prop Sum Fast Retract)
Η επιλογή αυτή ενεργοποιείται από το μενού “Network” ή από το κουμπί
μπάρα

εργαλείων

του

παράθυρου

εκτέλεσης.

Αν

χρησιμοποιούμε

στην
αυτόματη

αναπαραγωγή, μπορούμε να ρυθμίσουμε το Hugin να χρησιμοποιεί την μέθοδο αυτή.

Μόνο τα ΒΒΝ που έχουν διακριτούς κόμβους μπορούν να δεχτούν αυτή την εντολή.
Είναι παρόμοια με την κανονική αναπαραγωγή με την διαφορά ότι δείχνει τους
κόμβους που έχουν δεχτεί μαρτυρία διαφορετικά. Αντί να δείχνει την πραγματική
πιθανότητα των καταστάσεων του κόμβου, η πιθανότητα των καταστάσεων φαίνεται
σαν να μην έχει δεχτεί μαρτυρία ο κόμβος. Αυτό σημαίνει ότι δείχνει την πιθανότητα
του κόμβου να βρίσκεται σε καθεμία από τις καταστάσεις με δεδομένο ότι έχει
εισαχθεί μαρτυρία σε όλους τους άλλους κόμβους. Για να δείξουμε ότι ο κόμβος έχει
δεχτεί ουσιαστικά μαρτυρία, οι μπάρες πεποίθησης παίρνουν κόκκινο χρώμα
(αναπαριστά την μαρτυρία).

Αυτή η μέθοδος αναπαραγωγής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελέγξουμε αν η
μαρτυρία που έχει εισαχθεί σε ένα κόμβο ανταποκρίνεται στις πιθανότητες του
γεγονότος ή αν υπάρχουν σημάδια ότι υπάρχει κάποιου είδους σύγκρουση (η
μαρτυρία που έχει εισαχθεί είναι μια από τις πιθανότερες καταστάσεις του κόμβου).

Μεγίστη γρήγορη αναπαραγωγή του δικτύου (Prop Max Fast Retract)

Η επιλογή αυτή ενεργοποιείται από το μενού “Network” ή από το κουμπί max στην
μπάρα

εργαλείων

του

παράθυρου

εκτέλεσης.

Αν

χρησιμοποιούμε

αυτόματη

αναπαραγωγή, μιπορούμε να ρυθμίσουμε το Hugin να χρησιμοποιεί την μέθοδο αυτή.

Μόνο τα ΒΒΝ που έχουν διακριτούς κόμβους μπορούν να δεχτούν αυτή την εντολή.
Είναι παρόμοια με την μέγιστη κανονική αναπαραγωγή εκτός από το ότι δείχνει τους
κόμβους που έχουν δεχτεί μαρτυρία με διαφορετικό τρόπο. Αντί να δείχνει τις τιμές
των καταστάσεων του κόμβου που έχει δεχτεί μαρτυρία, οι τιμές των καταστάσεων
φαίνονται σαν να μην έχει δεχτεί ο κόμβος μαρτυρία. Αυτό σημαίνει ότι φαίνονται οι
τιμές του κόμβου που ανταποκρίνονται σε κάθε μια από τις καταστάσεις του, σαν να
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έχουν δεχτεί μιαρτυρία όλοι οι άλλοι κόμβοι. Για να προσδιορίσουμε ότι ο κόμβος
έχει δεχτεί ουσιαστικά μαρτυρία, οι μπάρες που δείχνουν την πεποίθηση παίρνουν
κόκκινο χρώμα.

Λυτή η μέθοδος αναπαραγωγής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελεγχθεί η μαρτυρία
στον αν ανταποκρίνεται σε κάποια από τις πιο πιθανές ρυθμίσεις, ή αν η μαρτυρία
δείχνει ότι μια από τις λιγότερο πιθανές ρυθμίσεις έχει παρατηρηθεί (αν η κατάσταση
ενός κόμβου έχει παρατηρηθεί και δεν έχει την τιμή 100).

Παράδειγμα υλοποίησης δικτύου πεποίθησης με το Hugin

Σε αυτήν την παράγραφο θα δούμε πως μπορούμε να υλοποιήσουμε ένα μικρό ΒΒΝ
στο HUGIN, το κορυφαίο εργαλείο για δίκτυα πεποίθησης του Bayes.

Το ΒΒΝ που θέλουμε να μοντελοποιήσουμε αφορά μια μηλιά (το γνωστό δέντρο)
που είναι πιθανότατα άρρωστη και έχει την ακόλουθη μορφή:

55. Το ΒΒΝ του παραδείγματος του προβλήματος της μηλιάς (HUGIN)

Κατασκευάζοντας ένα νέο ΒΒΝ

Όταν επιλέξουμε να εκκινήσουμε το HUGIN εμφανίζεται ένα παράθυρο που
περιλαμβάνει μια γραμμή μενού, μια γραμμή εργαλείων και μια επιφάνεια εγγράφου.
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56. Το παράθυρο δικτύου που αποτελείται από την γραμμή εργαλείων, την
επιφάνεια επεξεργασίας και την επιφάνεια δικτύου

Στην επιφάνεια εγγράφου, ένα νέο άδειο δίκτυο με την ονομασία “unnamed 1 ” ανοίγει
αυτόματα στο παράθυρο δικτύου. Ξεκινά σε κατάσταση επεξεργασίας (edit mode) κάτι
που μας επιτρέπει να αρχίσουμε την κατασκευή του ΒΒΝ άμεσα. Η άλλη κατάσταση
είναι η κατάσταση εκτέλεσης (run mode) που μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε το
ΒΒΝ.

Προσθέτοντας κόμβους

Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να προσθέσουμε τον κόμβο sick. Αυτό
μπορεί να γίνει ακολούθως:

■

Επιλέγουμε το εργαλείο discrete chance

Π:
'

στην γραμμή εργαλείων του

δικτύου “unnamed 1”.
*

Κάνουμε κλικ κάπου μέσα στην επιφάνεια δικτύου.

Όταν κάνουμε κλικ μέσα στην επιφάνεια δικτύου, εμφανίζεται ένας κόμβος με
ετικέτα C1. Για να αλλάξουμε την ετικέτα αυτή σε Sick κάνουμε τα παρακάτω:
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■

Επιλέγουμε τον κόμβο με το ποντίκι.

■

Ανοίγουμε τα Node Properties επιλέγοντας το κουμπί:

*

Αλλάζουμε και το όνομα και την ετικέτα σε Sick.

■

Πατάμε το κουμπί ΟΚ.

Οι κόμβοι Dry και Loses προστίθενται με τον ίδιο τρόπο. Μπορούμε να προσθέσουμε
περισσότερους κόμβους χωρίς να πατάμε το

Ο|

συνέχεια,

απλά

κρατάμε

πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνουμε κλικ στην επιφάνεια δικτύου. Μπορούμε
επίσης να δούμε τα χαρακτηριστικά κάθε κόμβου και με δεξί κλικ του ποντικιού.

57. Τρεις κόμβοι έχουν εισαχθεί στην επιφάνεια δικτύου
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Προσθέτοντας αιτιολογικά βέλη

Για να προσθέσουμε αιτιολογικά βέλη από το Sick στο Loses και από το Dry στο
Loses ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία:

από την γραμμή εργαλείων.

■

Επιλέγουμε το causal arrow

■

Δημιουργούμε ένα βέλος από το Sick στο Loses κρατώντας πατημένο το αριστερό
πλήκτρο του ποντικού και το κουμπί SHIFT. Με το δεύτερο αποφεύγουμε να
ξαναπατάμε το κουμπί για όσα βέλη θέλουμε να εισάγουμε στο δίκτυο.

■

Κάνουμε το ίδιο και από το Dry στο Loses.

Οι καταστάσεις

Στο παράδειγμά μας το Sick έχει δύο καταστάσεις “sick” και “not”, το dry έχει “dry”
και “not" και το Loses έχει “yes" και “no".

Πρώτα θα δούμε πως μπορούμε να προσδιορίσουμε αυτές τις καταστάσεις για το Sick

■

Επιλέγουμε τον κόμβο Sick κάνοντας κλικ επάνω του.

■

Κάνουμε κλικ στο κουμπί add state (+)

■

Κάνουμε κλικ στο πεδίο που περιέχει το κείμενο “State 0” στο cpt στην επιφάνεια

ι

ι από την γραμμή εργαλείων.

τ 1 “ I

επεξεργασίας κόμβων.

■

Γράφουμε το κείμενο “Sick" για να δώσουμε αυτό το όνομα στην κατάσταση.

■

Το ίδιο στο “State 1 ” για να γράψουμε “Not”.
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Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία και για το Dry. Μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και
για το Loses, όμως το cpt του είναι διαφορετικό από αυτά του Sick και του Dry. Αυτό
συμβαίνει γιατί το Loses έχει γονικούς κόμβους (Sick και Dry)

Εισαγωγή των τιμών στο Cpt

*" Hugin 5 4 - Lite ■ [c:\my documentsM.hkb]

•ο]

File

Edit

View

Networl

dl^lylsl

<9

a [¥ © ©

| Sick

Table

W
*·'

Options
1 if! i 1

anjxj

Window

-|i9|x||

Help

B|m|%|n|

?l

ojoi .1 +i-i ai

_^j (Labelled
Sick|

i|

Not

11

jyJ (sick

Cpt των

κόμβων

1
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Node selected

^ Μ

58. To Cpt του κόμβου Sick
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Στη συνέχεια για τις ανάγκες του παραδείγματος εισάγουμε τις τιμές όπως φαίνονται
στους παρακάτω πίνακες:

yes

0.95

0.85

0.90

0.02

no

0.05

0.15

0.10

0.98

Με την εισαγωγή των τιμών και για το Loses η οθόνη θα πρέπει να είναι κάπως έτσι:
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Β Hugin 5.4 - Lite - [c:\my documentsVI. hkbj
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ή
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59. To Cpt του κόμβου Loses

Στη συνέχεια μπορούμε να σώσουμε την δουλειά μας δίνοντας ένα όνομα (π.χ.
“apple, hkb”)

Μεταγλωττίζοντας το ΒΒΝ

Κάνουμε κλικ στο κουμπί Run mode

να

ενεργοποιήσουμε

την

μεταγλώττιση.

Ο μεταγλωττιστής ελέγχει για κύκλους (κάτι που απαγορεύεται στα δίκτυα και δεν
εξαρτάται από την κατεύθυνση των βελών) και για αθροίσματα τιμών πιθανοτήτων
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98

ίσα με την μονάδα. Μετά την μεταγλώττιση και αν δεν υπάρχουν λάθη εισερχόμαστε
στην κατάσταση εκτέλεσης (run mode).

Εκτελώντας το ΒΒΝ

Στην κατάσταση εκτέλεσης η οθόνη του προγράμματος αλλάζει και παίρνει την
παρακάτω μορφή:

60. Το παράθυρο τον δικτύου στην κατάσταση εκτέλεσης (run mode)

Μπορούμε να δούμε τις πιθανότητες ενός κόμβου να είναι σε μια συγκεκριμένη
κατάσταση επεκτείνοντας τον συγκεκριμένο κόμβο μέσα στην λίστα των κόμβων
αριστερά. Επεκτείνουμε έναν κόμβο κάνοντας κλικ πάνω του.
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Είναι τελικά το δέντρο άρρωστο;

Ας θεωρήσουμε λοιπόν όχι έχουμε την πληροφορία ότι το δέντρο χάνει τα φύλλα του.
Πώς εισάγουμε αυτή την πληροφορία;

■

Επεκτείνουμε όλους τους κόμβους.

■

Εισάγουμε το γεγονός ότι το δέντρο χάνει τα φύλλα του κάνοντας διπλό κλικ
στην κατάσταση “yes” του κόμβου loses.

■

Επιλέγουμε το κουμπί sum propagation

«|· |

από την γραμμή εργαλείων.

■

Διαβάζουμε την πιθανότητα το Sick να βρίσκεται στην κατάσταση “Sick”.

61. Το ΒΒΝμετά την εισαγωγή της μαρτυρίας ότι το δέντρο χάνει τα φύλλα του

Η πιθανότητα να είναι το δέντρο άρρωστο τώρα έγινε 0.49
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Η παραμετρική εκπαίδευση στο Hugin

Παραμετρική εκπαίδευση - Προσαρμογή

Ο αλγόριθμος προσαρμογής (adaptation algorithm) για την σειριακή ενημέρωση
(sequential updating) του δικτύου, θα ενημερώσει την κατανομή δεσμευμένων
πιθανοτήτων του δικτύου βάσει της γνώσης που έχει εισαχθεί και έχει αναπαραχθεί
(πχ. από εμπειρία). Ο αλγόριθμος προσαρμογής εφαρμόζεται μόνο σε κόμβους
διακριτών καταστάσεων. Ο αλγόριθμος είναι χρήσιμος όταν η γραφική δομή και τα
αρχικά χαρακτηριστικά των κατανομών δεσμευμένης πιθανότητας είναι γνωστά αλλά
η μοντελοποίηση των επιμέρους τμημάτων του δικτύου αλλάζει με την πάροδο του
χρόνου, το μοντέλο δεν είναι ολοκληρωμένο, ή το μοντέλο απλά δεν ανταποκρίνεται
σωστά στις πραγματικές καταστάσεις.

Σε αυτή την παράγραφο θα κάνουμε μια σύντομη επισκόπηση της σαρκικής
ενημέρωσης των πινάκων δεσμευμένης πιθανότητας. Η σειριακή ενημέρωση, που είναι
γνωστή επίσης ως προσαρμογή ή σειριακή εκπαίδευση, κάνει δυνατή την ενημέρωση
και

βελτίωση

της

κατανομής

δεσμευμένων

πιθανοτήτων

καθώς

γίνονται

παρατηρήσεις. Η προσαρμογή είναι εξαιρετικά χρήσιμη αν το μοντέλο δεν είναι
ολοκληρωμένο, το αντικείμενο της μοντελοποίησης μεταβάλλεται με τον χρόνο, ή το
μοντέλο απλά δεν ανταποκρίνεται σωστά στις πραγματικές συνθήκες. Πρέπει να
σημειωθεί ότι η γραφική δομή και οι αρχικές προδιαγραφές των κατανομών
δεσμευμένης πιθανότητας πρέπει να υπάρχουν πριν την φάση της προσαρμογής.

Ο αλγόριθμος προσαρμογής που χρησιμοποιείται στο Hugin (ν5.6) έχει εξελιχθεί από
τους Spiegelhalter and Lauritzen. Οι δύο αυτοί επιστήμονες του χώρου εισήγαγαν την
έννοια της εμπειρίας. Η εμπειρία είναι ποσοτική μνήμη που μπορεί να βασιστεί και
σε ποσοτική κρίση από ειδικούς αλλά και σε παλιότερα γεγονότα. Η διασπορά της
εμπειρίας

αναφέρεται

στην

διαδικασία

του

υπολογισμού

prior

κατανομών

δεσμευμένων πιθανοτήτων για τις μεταβλητές του δικτύου πεποίθησης. Η ανάκτηση
της εμπειρίας

αναφέρεται
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κατανομών για παραμέτρους που καθορίζουν τις δεσμευμένες κατανομές για τις
μεταβλητές στο δίκτυο πεποίθησης.

Ουσιαστικά, ο αλγόριθμος προσαρμογής θα ενημερώσει την κατανομή δεσμευμένης
πιθανότητας για ένα ΒΒΝ βάσει της γνώσης που έχει εισαχθεί και αναπαραχθεί (πχ
εμπειρία). Ο αλγόριθμος προσαρμογής εφαρμόζεται μόνο σε κόμβους διακριτών
καταστάσεων.

Η

εμπειρία

για

ένα

δοσμένο

κόμβο

διακριτών

καταστάσεων

αναπαριστάται ως ένα σύνολο από μετρήσεις εμπειρίας Alphao,...,Alphan_ όπου το η
είναι το πλήθος των ρυθμίσεων των γονέων του κόμβου και στο Alpha; > 0 για κάθε
/,

To

Alpha; ανταποκρίνεται στον αριθμό των περιπτώσεων που

οι γονείς

παρατηρήθηκε να έχουν την ίοστή ρύθμιση. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι οι
“μετρήσεις” δεν είναι απαραίτητο να είναι ακέραιες - μπορεί να είναι αυθαίρετοι
(θετικοί) αριθμοί, μιας και οι μετρήσεις είναι μόνο εννοιολογικές. Οι μετρήσεις
εμπειρίας αποθηκεύονται

σε

ένα πίνακα

που

ονομάζεται

πίνακας εμπειρίας

{experience table).

Όταν δημιουργείται ένας πίνακας εμπειρίας, συμπληρώνεται με μηδενικά. Μιας και
το μηδέν είναι μια άκυρη μέτρηση εμπειρίας, θετικές τιμές πρέπει να εισαχθούν στους
πίνακες

πριν

λάβει

χώρα

η

προσαρμογή.

Ο

αλγόριθμος

προσαρμογής

θα

προσαρμοστεί μόνο σε κατανομές που ανταποκρίνονται σε ρυθμίσεις γονέων που
έχουν θετική μέτρηση εμπειρίας. Όλες οι άλλες ρυθμίσεις (συμπεριλαμβάνοντας τις
ρυθμίσεις για κόμβους που δεν έχουν πίνακα εμπειρίας) αγνοούνται. Αυτή η σύμβαση
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ξεκινήσει ή όχι την προσαρμογή στο ανώτερο
επίπεδο των ανεξάρτητων ρυθμίσεων των γονέων: Θέτοντας μια μέτρηση εμπειρίας
σε ένα θετικό νούμερο θα ξεκινήσουμε την προσαρμογή για την σχετιζόμενη ρύθμιση
του γονέα, θέτοντας την μέτρηση εμπειρίας στο μηδέν ή σε αρνητικό αριθμό θα την
σταματήσουμε.

Οι πίνακες εμπειρίας μπορούν να διαγραφούν. Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι αυτό θα
σταματήσει την προσαρμογή για τον κόμβο που είναι συσχετισμένος με τον
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(αντίστοιχο πίνακα εμπειρίας και η αρχική δεσμευμένη κατανομή θα είναι ίση με την
κατανομή του κόμβου την στιγμή της διαγραφής του πίνακα.

Ο αλγόριθμος προσαρμογής παρέχει επίσης μια επιπλέον δυνατότητα σβησίματος
(fading). Αυτή η δυνατότητα μειώνει την επιρροή της εμπειρίας από το παρελθόν (η
οποία πιθανώς δεν είναι πια έγκυρη) με σκοπό να επιτρέψει στο μοντέλο να
προσαρμοστεί σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα. Αυτό επιτυγχάνεται μειώνοντας την
μέτρηση εμπειρίας Alpha; με έναν παράγοντα σβησίματος (fading) Delta; ο οποίος
είναι ένας θετικός πραγματικός αριθμός, μικρότερος αλλά συνήθως κοντά στην
μονάδα. Η πραγματική ποσότητα σβησίματος δημιουργείται αναλογικά με την
πιθανότητα της ρύθμισης του γονέα που ζητείται. Για να γίνουμε περισσότερο
ακριβείς: Αν ο /'οστός γονέας έχει την αναπαραγόμενη μαρτυρία ρ,. τότε το Alpha;
πολλαπλασιάζεται με το (1 -pd+pjDelta, πριν λάβει χώρα η προσαρμογή. Πρέπει να
σημειωθεί ότι οι μετρήσεις εμπειρίας που αφορούν τις ρυθμίσεις των γονέων που
είναι αντιφατικές με την αναπαραγόμενη μαρτυρία (δηλ. ρύθμιση με ρ,· = 0)
παραμένουν

αμετάβλητες.

Το

σβήσιμο

για

ένα

δεδομένο

κόμβο

διακριτών

καταστάσεων αποθηκεύεται σε ένα πίνακα που ονομάζεται fading table, στον οποίο
κάθε τιμή του πίνακα αντιστοιχεί σε μια ρύθμιση του γονέα. Ο παράγοντας
σβησίματος Delta; μπορεί να τεθεί στην τιμή 1: Αυτό σημαίνει ότι οι υποθέσεις έχουν
συσσωρευτεί (δεν υπάρχει περίπτωση fading). Θέτοντας το Delta; σε τιμή μεγαλύτερη
της μονάδας, ή μικρότερη ή ίση από το 0. απενεργοποιείται η προσαρμογή για την
ρύθμιση του /οστού γονέα (όπως αν το Alpha; λάμβανε άκυρη τιμή).

Παραμετρική εκπαίδευση - αλγόριθμος ΕΜ

Σε αυτή την παράγραφο θα περιγράφει η δυνατότητα της χρήσης δεδομένων (πχ. ενός
συνόλου

περιπτώσεων)

για

την

"εκπαίδευση”

των

κατανομών

εξαρτημένης

πιθανότητας, όταν είναι δεδομένη μόνο η γραφική δομή του δικτύου. Αυτί) η
διαδικασία είναι γνωστή ως δέσμη εκμάθησης (batch learning). Πρέπει να τονιστεί ότι
αν οι αρχικές κατανομές δεσμευμένων πιθανοτήτων δίνονται εξαρχής, είναι και πάλι
δυνατόν να χρησιμοποιηθεί η δέσμη εκμάθησης.
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I I δέσμη εκμάθησης απαιτεί όλα τα δεδομένα να είναι διαθέσιμα όταν ξεκινήσει η
διαδικασία και η γραφικοί δομή του δικτύου ξεκάθαρη, σε αντίθεση με την σειριακή
εκπαίδευση που επιτρέπει στην γνώση να ενημερώνεται αυξητικά και απαιτεί μια
αρχική εκτίμηση των δεσμευμένων πιθανοτήτων. Η μέθοδος της δέσμης εκμάθησης
έχει εφαρμοσθεί στο Hugin (ν5.6) και ονομάζεται ΕΜ-αλγόριθμος (EM-algorithm) ή
ΕΜ-εκπαίόευση (EM-learning) και υλοποιήθηκε από τον Lauritzen.

Μια υπόθεση (case) είναι μια ανάθεση τιμών σε κάποιους ή όλους τους κόμβους του
δικτύου. Αν έχουν δοθεί τιμές σε όλους τους κόμβους, η υπόθεση θεωρείται πλήρης
(complete), αλλιώς, θεωρείται ελλιπής. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται από τον
αλγόριθμο εκπαίδευσης έχουν ληφθεί από ένα σύνολο υποθέσεων. Οι υποθέσεις
αριθμούνται σειριακά από το 0 ιος το Ν-1. όπου Ν είναι ο συνολικός αριθμός των
υποθέσεων.

Παρότι ο αλγόριθμος εκπαίδευσης που υπάρχει στο Hugin δεν μπορεί να μάθει
δεσμευμένες κατανομές για κόμβους συνεχούς κατανομής, τέτοιοι κόμβοι μπορούν
να συμβάλλουν στις πεποιθήσεις των κόμβων διακριτών καταστάσεων. Εξ ου και το
Hugin παρέχει συναρτήσεις για την εισαγωγή και ανάκτηση τιμών για κόμβους
συνεχούς κατανομής.

Πριν να γίνει η εκπαίδευση, επιπρόσθετα με τα σύνολα των δεδομένων, το σύνολο
των κόμβων, για τους οποίους οι κατανομές δεσμευμένης πιθανότητας πρέπει να
μαθευτούν, πρέπει να προσδιοριστεί. Αυτό το σύνολο προσδιορίζεται ως το σύνολο
των κόμβων που έχει πίνακες εμπειρίας (experience tables).

Η είσοδος του

αλγορίθμου εκπαίδευσης είναι τα δεδομένα της υπόθεσης - αυτό το σύνολο των
υποθέσεων πρέπει να μην είναι κενό.

Ο αλγόριθμος εκπαίδευσης πρέπει να γεννήσει συμπεράσματα, έτσι το δίκτυο πρέπει
να μεταγλωττιστεί πριν να κληθεί ο αλγόριθμος εκπαίδευσης. Αν είναι επιτυχής, η
διαδικασία θα ενημερώσει την δεσμευμένη πιθανότητα και τον πίνακα εμπειρίας για
κάθε κόμβο που έχει έναν. Επιπλέον, η μηχανή συμπερασματολογίας θα μηδενιστεί
(reset) και θα χρησιμοποιήσει την νέα δεσμευμένη πιθανότητα. Αν τα περιεχόμενα
των πινάκων εμπειρίας είναι όλα μηδενικά . τότε ο αλγόριθμος θα υπολογίσει τους
καλύτερους πίνακες δεσμευμένης πιθανοτήτας με την "μέγιστη πιθανότητα”.
Μ ιγαλισλι'κ Θεόδωρος Μ 12/99
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θεωρώντας ότι κάθε πίνακας είναι έγκυρος (πχ. δεν υπάρχουν περιορισμοί στην
μορφή τιον πινάκων). Αν τα περιεχόμενα δεν είναι όλα μηδέν, τότε το αποτέλεσμα
του πίνακα εμπειρίας και οι πίνακες δεσμευμένης πιθανότητας χρησιμοποιούνται για
να σχηματίσουν μετρήσεις (prior counts) που θα προστεθούν σε εκείνες που
προκύπτουν από το σύνολο των δεδομένων. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως
"τιμωρημένο EM’ (penalized EM).

Το αρχικό σημείο του αλγορίθμου ΕΜ είναι ότι οι πίνακες δεσμευμένης πιθανότητας
πρέπει να είναι προσδιορισμένοι πριν να κληθεί ο ίδιος ο αλγόριθμος, θεωρώντας ότι
το δίκτυο έχει μεταγλωττιστεί με τους πίνακες αυτούς. Αν δεν έχει προσδιοριστεί
κανένας πίνακας, θεωρείται ότι υπάρχουν uniform distributions. Ορισμένες φορές,
είναι προτιμότερο να επιβληθούν μηδενικά στους πίνακες για τις ρυθμίσεις εκείνες
που είναι αδύνατες (δηλ. έχουν μηδενική πιθανότητα).

Ο αλγόριθμος ΕΜ κάνει έναν αριθμό από επαναλήψεις. Για κάθε επανάληψη
υπολογίζεται ο λογάριθμος της πιθανότητας των δεδομένων της υπόθεσης, με
δεδομένη την κατανομή της πιθανότητας. Η ποσότητα αυτή ονομάζεται loglikelihood και ο αλγόριθμος ΕΜ επιχειρεί να την μεγιστοποιήσει. Ο αλγόριθμος ΕΜ
τερματίζει την λειτουργία του όταν η σχετική διαφορά ανάμεσα στο log-likelihood
για δυο διαδοχικές επαναλήψεις είναι αρκετά μικρή. Δηλαδή, όταν η σχετική διαφορά
γίνει μικρότερη από την ανοχή (tolerance), η οποία πρέπει να είναι ένας θετικός
αριθμός. Εξ' αρχής η τιμή της ανοχής είναι ΙΟ’4.
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Οι αλγόριθμος αναπαραγωγής στο πρόγραμμα Hugin
Μεταγλώττιση

Για να χρησιμοποιηθεί για συμπερασματολογία ένα δίκτυο πεποίθησης ή ένα
διάγραμμα ροής, πρέπει πρώτα να μεταγλωττισθεί. Η διαδικασία μεταγλώττισης
μπορεί να περιγράφει ακόλουθα:

•

I Ιρώτα. για τα διαγράμματα ροής, οι συνδέσεις στους κόμβους απόφασης
πρέπει να αφαιρεθούν. (δηλ. να αγνοηθούν για τα παρακάτω βήματα)

•

Μετά, το δίκτυο μετατρέπεται στον ηθικό γράφο (moral graph) του. δηλ. οι
γονείς κάθε κόμβου “παντρεύονται" (προστίθενται συνδέσεις ανάμεσά τους)
και οι κατευθύνσεις των ακμών απορρίπτονται.

•

Στη συνέχεια, αφαιρούνται οι κόμβοι χρησιμότητας (δηλ. αγνοούνται για τους
εναπομείναντες μετασχηματισμούς).

•

Κατόπιν, ο ηθικός γράφος τριγωνοποιείται (triangulation). Τοποθετούνται
ε.πιπρόσθετοι σύνδεσμοι έτσι ώστε κάθε κύκλος με μήκος μεγαλύτερο από
τρεις να έχει μια χορδή (μια ακμή που συνδέει δυο μη συνεχόμενους
κόμβους).

•

Οι κλίκες (cliques) (μέγιστα ολοκληρωμένα σύνολα) του τριγωνοποιημένου
γράφου προσδιορίζονται και η συλλογή από κλίκες οργανώνεται ως δέντρο
(με τις κλίκες να σχηματίζουν τις κορυφές του δέντρου). Ένα τέτοιο δέντρο
ονομάζεται δέντρο συνδέσεων (function tree).

•

Τέλος, οι προοπτικές θα συσχετιστούν με τις κλίκες και τους συνδέσμους
(.separators)

του

κάθε

δέντ/>οι>

συνδέσεων.

Αυτές

οι

προοπτικές

αρχικοποιούνται από τους πίνακες δεσμευμένων πιθανοτήτων (και τους
πίνακες

χρησιμότητας

στην

περίπτωση

των

διαγραμμάτων

ροής),

χρησιμοποιώντας το sum-propagation.

'Ολα τα βήματα, εκτός από την τριγωνοποίηση, είναι αρκετά ξεκάθαρα. Το πρόβλημα
της τριγωνοποίησης είναι γνωστό ότι είναι NP-hard για όλα τα λογικά κριτήρια
βελτιστοποίησης. To Hugin προσπαθεί να δημιουργήσει καλές τριγωνοποιήσεις.
όμως

μιας

και

η

μέθοδος

Μιγαλισλι’κ Θεόδωρος Μ 12/99

είναι

ευρετική,

μπορούν

να

προκύψουν

κακές

Πανεπιστιΐίΐιο Μακεδονίας 2000 - 2001

106

Δίκτυα Πεποίθησηε κατά Bayes

τριγωνοποιήσεις. Για τον λόγο αυτό το Hugin επιτρέπει στον χρήστη να ελέγξει το
βήμα της τριγωνοποίησης όποτε το επιθυμεί.

Κλίκες και δέντρα συνδέσεων

Το δέντρο συνδέσεων (junction tree) που προκύπτει από την διαδικασία της
μεταγλώττισης χρησιμοποιείται για την λήψη συμπερασμάτων, ουσιαστικά όμως,
μιας και το δίκτυο μπορεί να μην είναι συνδεδεμένο, μπορεί να προκόψουν
περισσότερα από ένα junction trees. Γενικά, θα λάβουμε ένα δάσος από τέτοια δέντρα
συνδέσεων - εκτός αν έχουμε ένα διάγραμμα ροής που μεταγλωττίζεται σε ένα και
μοναδικό

δέντρο

συνδέσεων

(με

σκοπό

την

διασφάλιση

της

σωστής

συμπερασματολογίας).

Οι κλίκες του τριγωνοποιημένου γράφου σχηματίζουν τους κόμβους των δέντρων
συνδέσεων. Οι συνδέσεις (ονομάζονται διαχωριστές

- separators) ανάμεσα στις

κλίκες (πχ. τις ακμές των δέντρων συνδέσεων) είναι τα “κανάλια επικοινωνίας” που
χρησιμοποιούνται από τις συναρτήσεις συγκέντρωσης και διάδοσης μαρτυριών. Μια
συνάρτηση σχετίζεται με κάθε κλίκα και κάθε διαχωριστή και ονομάζεται δυναμική
(potential) πιθανότητας. Αν το δίκτυο εισόδου της διαδικασίας της μεταγλώττισης
περιέχει χρησιμότητες, θα υπάρχει επιπρόσθετη δυναμική που θα σχετίζεται με τις
κλίκες και τους διαχωριστές.

Πώς διατρέχεται ένα δέντρο συνδέσεων

Ο παρακάτω ψευδοκώδικας περιγράφει την δομή της συνάρτησης διάδοσης της
μαρτυρίας που χρησιμοποιείται από τον αλγόριθμο της αναπαραγωγής (propagation):

Void distribute_evidence

(h_clique_t self,

h clique t parent)

{

h_clique_t

‘neighbors = h_clique_get_neighbors

h_clique_t

*n;

if(parent

(self);

!=0)
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/*absorb from parent */
for

(n = neighbors;
if

(*n

*n

!= 0;

n++)

!= parent)
distribute_evidence

(*n,

self);

)

{

h_junction_tree_t jt;

distribute evidence

(h_jt_get_root

(jt),

0);

}
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Pronel BN Learner

Παρουσίαση του προγράμματος

To Pronel ΒΝ είναι ένα ακόμα πρόγραμμα γραμμένο σε java, για την κατασκευή
δικτύων πεποίθησης από δεδομένα. Με το εργαλείο αυτό μπορεί να αναγνωσθεί ένας
πίνακας μιας βάσης δεδομένου’ και να επιλεγούν οι στήλες εκείνες που αναπαριστούν
τους κόμβους - μεταβλητές του δικτύου. Στην συνέχεια μπορεί να πραγματοποιηθεί
μια διαδικασία δομημένης εκπαίδευσης η οποία θα δώσει ένα δίκτυο πεποίθησης
κατά Bayes που θα περιέχει κάποιο βαθμό αβεβαιότητας. Μέσα από κάποια απλή
αλληλεπίδραση με τον χρήστη . η τελική δομή του δικτύου καθορίζεται και έτσι
μπορούν να εισαχθούν οι μεταβλητές που αντιστοιχούν στους κόμβους.

Το αποτέλεσμα είναι ένα δίκτυο πεποίθησης το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε
άμεσα από το Pronel ΒΝ ή να εξαχθεί στο πιο πλήρες εργαλείο Hugin.

Εισαγωγή δεδομένων για την δημιουργία δικτύου

Με την εκκίνηση του προγράμματος Pronel ΒΝ, το κύριο παράθυρο ανοίγει χωρίς να
περιέχει κανένα δεδομένο και εμφανίζεται κενό.

62. Το παράθυρο τον Pronel ΒΝ κατά την εκκίνησή τον
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Για την δημιουργία ενός νέου project αρκεί να επιλεγεί το
File.

New Pro j ect

από το μενού

Το παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται είναι το Load Data και προτρέπει τον

χρήστη να ανοίξει μια βάση δεδομένων με μορφή κειμένου δίνοντας ένα όνομα στο
πεδίο Text file to open. Μπορεί επίσης να προσδιοριστεί μια εγκατεστημένη βάση
δεδομένων μέσω ODBC κάνοντας κλικ στην επιλογή Open Database. Υπάρχει
επίσης και ένας αριθμός από περιγραφικά πεδία που μπορούν να συμπληρωθούν.

Subject:
Notes:

Text file to open

Browse

Next»

Cancel

Open DataBase

63. Προσδιορισμός της βάσης δεδομένων και στοιχεία για το Project

Στην συνέχεια πατώντας το πλήκτρο

next,

μπορούμε να προσδιορίσουμε πως θα

διαχωρίζονται οι στήλες της βάσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποιο από τα
δεδομένα σύμβολα διαχωρισμού ή το κενό όπως φαίνεται και στην εικόνα.

PP^R(

IggPronel. Data loaded ...

JSJxJ

Select the separator used in this file
Comma
C" Semicolon

C Tabulation

Γ

<♦ Other

mumps fever spots rubella measles
0 0 0 0 0
0 10 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 10 0 0

« Previous

Next >>

Cancel

64. Προσδιορισμός των διαχωριστικών των στηλών στην βάση δεδομένων κειμένου
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Αυτό επιτρέπει στον προεπεξεργαστή να ξεχωρίσει τις διαφορετικές στήλες που
ανταποκρίνονται σε διαφορετικούς κόμβους (μεταβλητές) του δικτύου. Το επόμενο
παράθυρο που εμφανίζεται

με

το πάτημα του πλήκτρου

next

επιτρέπει τον

προσδιορισμό κάποιων από τις στήλες. Στο παράθυρο διαλόγου Select Data λοιπόν
μπορούν να επιλεγούν με το κουμπί

Fetch

εκείνοι ακριβώς οι κόμβοι που επιθυμούμε

να επεξεργαστούμιε.
JfijxJ

mPronel. Select data...
Select Variable to use .
mumps
fever

Retype

spots
rubella
measles

spots

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10
11
:·0
0
;1

ίο
ίο
ίο
0
ίο
10
ίο
ίο
0

ίι

ίο
10
ίο
10
ίο
|1
<< Previous

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ΤΙ

!0
.... 10
|

ίο
!0
ίο
ίο
0
ίο
ίο
ίο
ίο
ίο
0
jo

Next»»

Cancel

65. Επιλογή των κόμβων που μας ενδιαφέρουν

Όταν

πατηθεί

το

πλήκτρο

next,

τα

δεδομένα

θα

επεξεργαστούν

για

να

προσδιοριστούν οι πιθανές καταστάσεις των κόμβων (μεταβλητών) του δικτύου
πεποίθησης. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύνολο από κόμβους χωρίς αιτιολογικές
συνδέσεις στους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί η εκπαίδευση.

Εκπαίδευση της δομής του δικτύου

Υπάρχουν τρία βήματα για την διαδικασία της εκπαίδευσης:

1.

Ο προσδιορισμός των περιορισμών

2.

Η εκπαίδευση της δομής

3. Η ανάλυση των περιοχών αβεβαιότητας
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Στην πραγματικότητα μόνο το δεύτερο είναι πραγματικά βήμα εκπαίδευσης, τα
υπόλοιπα βήματα είναι αλληλεπίδρασης με τον χρήστη ώστε να τον βοηθήσουν να
λάβει όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα.

66. Προσθήκη περιοριστικής σύνδεσης

Στο παραπάνω σχήμα απεικονίζεται το Prone 1 ΒΝ μετά από την εισαγωγή των
δεδομένων και πριν γίνει κάποιας μορφής εκπαίδευση. Τώρα, έχουμε την δυνατότητα
να πούμε στο εργαλείο τι γνωρίζουμε, για το δίκτυο πάνω στο οποίο δουλεύουμε.
Αυτό θα επιτρέψει στον αλγόριθμο εκπαίδευσης να προσδιορίσει την κατάλληλη
δομή επειδή θα μειώσει τον αριθμό των πιθανών συνδυασμών των ακμών που θα
έπρεπε σε άλλη περίπτωση να συνυπολογίσει για να προσδιορίσει την σωστή δομή.

Για παράδειγμα ας υποθέσουμε την περιοχή που καλύπτει ένα μικρό διαγνωστικό
σύστημα για παιδικές ασθένειες στο οποίο θέλουμε να προσδιορίσουμε ότι η ερυθρά
(rubella) είναι γνωστό ότι προκαλεί πυρετό. Έτσι μπορούμε να προσθέσουμε μια
περιοριστική σύνδεση από τον κόμβο rubella στον κόμβο fever. Αυτό το κάνουμε
επιλέγοντας το

Add Constraint

Link

από το μενού

Constraints

και σύροντας το

ποντίκι από τον ένα κόμβο στον άλλο. Ένας άλλος περιορισμός θα μπορούσε να είναι
ότι θεωρούμε πως οι δύο κόμβοι ερυθρά (rubella) και μαγουλάδες (measles) δεν
συνδέονται επειδή θεωρείται ότι δεν μπορούν να προκαλέσουν η μία την άλλη.

Για να γίνει αυτό, προσθέτουμε μια περιοριστική σύνδεση όποος και πρώτα. Στην
συνέχεια θέτουμε την κατεύθυνση της σύνδεσης στην επιλογή
χρησιμοποιώντας το μενού

Μιγαλισλνκ θεόδοιροί Μ 12/99

Edge

Direction
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No

Direction

Constraints.
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από αυτή την διαδικασία επιλέγουμε το
μέσα στο μενού

Forbidden

από το μενού

Edge

Presence

Constraints.

67. Η ακμή απαγορεύει την σχέση μεταξύ των κόμβων rubella και measles

Οι περιορισμοί που περιγράφουν ακμές απαίτησης
ενώ οι ακμές απαγόρευσης

(forbidden)

(required)

έχουν πράσινο χρώμα

είναι κόκκινες.

Όταν ολοκληρωθεί ο προσδιορισμός των περιορισμών έρχεται η ώρα να δουλέψει το
εργαλείο και να μάθει την δομή του δικτύου από τα δεδομένα. Αυτό είναι και το
ουσιαστικό κομμάτι του προγράμματος Pronel ΒΝ. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται
το παράθυρο του προγράμματος μετά από την προσθήκη μερικών περιορισμο'ιν. Τώρα
ο χρήστης θέλει να ενεργοποιήσει τους αλγορίθμους εκπαίδευσης. Αυτό γίνεται με
την επιλογή

Learn Structure

από το μενού

Learning.

IPionel BN Learner 1.0.1

68. Ενεργοποίηση της εκπαίδευσης της δομής του δικτύου
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Μόλις οι ιχλγόριθμοι εκπαίδευσης ολοκληρώσουν την εργασία τους, δημιουργείται
μια δομή. Λόγω των περιορισμών αυτή η δομή είναι ουσιαστικά έτοιμη για χρήση.
Δεν υπάρχει αβεβαιότητα και μπορούμε να προχιορήσουμε αμέσως στην εξαγωγή
συμπερασμάτων.

69. Η δομή που σχηματίζεται με βάση τα δεδομένα και τους περιορισμούς

Ας δούμε όμως πρώτα τι 0α γινόταν αν δεν προσδιορίζονταν κάποιοι περιορισμοί.
Τότε οι αλγόριθμοι εκπαίδευσης της δομής θα είχαν λιγότερη γνώση σχετικά με την
περιοχή και περισσότερη αβεβαιότητα για την δομή που θα προέκυπτε, θα ήταν κάτι
αναμενόμενο. Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται μια τέτοια δομή. Λόγω των
ελλιπών δεδομένων, οι αλγόριθμοι εκπαίδευσης δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν
όλες τις ακμές και τις κατευθύνσεις τους. Στο παράθυρο οι ακμές με διπλές γραμμές
αναπαριστούν βέβαιες ακμές, ενώ οι ακμές με απλή γραμμή αναπαριστούν αβέβαιες
ακμές, για παράδειγμα οι ακμές για τις οποίες ο αλγόριθμος εκπαίδευσης δεν είναι
βέβαιος αν θα έπρεπε να υπάρχουν. Ο χρωματισμός των ακμών παίζει κάποιο ρόλο
σε ότι αφορά την σχέση των κόμβων. Λέμε ότι οι αβέβαιες ακμές του ιδίου χρώματος
σχηματίζουν μια περιοχή αβεβαιότητας. Η δομή που προκύπτει μπορεί να έχει
περισσότερες από μια τέτοιες περιοχές, στο δικό μας παράδειγμα υπάρχει μόνο μια, η
οποία απεικονίζεται με μπλε χρώμα.

Οι ακμές μιας περιοχής αβεβαιότητας σχετίζονται με την έννοια ότι αν κάποιος
γνώριζε σχετικά με την παρουσία ή την απουσία μιας αβέβαιας ακμής στην περιοχή,
θα μπορούσε να οδηγηθεί σε συμπεράσματα σχετικά με την παρουσία ή την απουσία

Μ ΐΥαλισλίκ Θεόδωρος Μ 12/99
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και άλλων αβέβαιων ακμών στην περιοχή. Ο ποιο κοινός τύπος σχέσης ανάμεσα σε
αβέβαιες ακμές μιας περιοχής είναι ότι μια ακμή πρέπει να υπάρχει σίγουρα αλλά δεν
είναι ξεκάθαρο ποια πρέπει να είναι απ' όλες. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποια είναι
γνωστό ότι υπάρχει, τότε οι άλλες δεν υπάρχουν σίγουρα. Σε περιπτώσεις όπου
υπάρχουν αρκετές περιοχές αβεβαιότητας, μόνο οι αβέβαιες ακμές μέσα στην ίδια
περιοχή (με το ίδιο χρώμα) σχετίζονται. Η γνώση για την παρουσία μιας τέτοιας
ακμής κάποιου χρώματος δεν μας δίνει καμία πληροφορία για αβέβαιες ακμές άλλων
χρωμάτων. Εξάλλου η παρουσία ή η απουσία της κατεύθυνσης μιας ακμής μπορεί να
είναι αβέβαια επίσης. Αν η κατεύθυνση μιας ακμής είναι βέβαια, αυτό γίνεται
αντιληπτό από την κεφαλή του βέλους που σχηματίζεται. Αν δεν υπάρχει κεφαλή
τότε η κατεύθυνση είναι αβέβαια. I Ιαράδειγμα για τα παραπάνω αποτελεί στο σχήμα
η ακμή που συνδέει τους κόμβους rubella και spots.

jPionel

File

-

(-?

BN

Ledi.ei 1.0 1

Constraints

'"?****........... 1

Learning Manual Decisions Inference Tools Help

mumps
η
1
fever
0
1
spots
0

Γ

measles
0
1

j

mumps
%

rubella
0
-

---------------- -v
rubella
^

(

measles

/

fever

/'

spots

>

-

70. To αποτέλεσμα της εκπαίδευσης της δομής χωρίς την χρήση περιορισμών

Οι αβέβαιες ακμές και οι κατευθύνσεις εμφανίζονται όταν δεν υπάρχει επαρκής
πληροφορία στα δεδομένα, για να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα στις διάφορες
δυνατότητες, και αν δεν έχουν καθοριστεί σταθερές (π.χ. πρότερη γνώση) ώστε να
μπορούν να κάνουν τον διαχωρισμό. Αν θελήσουμε να μάθουμε τους πίνακες
πιθανοτήτων του δικτύου πεποίθησης και να χρησιμοποιήσουμε το δίκτυο, ή αν
θέλουμε να εξερευνήσουμε όλους τους συνδυασμούς εκείνους των αβέβαιων ακμών
και των αβέβαιων κατευθύνσεων που είναι δυνατοί, πρέπει να αναλύσουμε τις

Μιγαλισλής Θεόδωρος Μ 12/99
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συγκεκριμένες περιοχές και κατευθύνσεις με δική μας παρέμβαση και αποφάσεις.
Αυτό γίνεται μέσα από το μενού

Manual Decisions.

71. Ορίζεται η κατεύθυνση ανάμεσα στους δύο κόμβους

Στην παραπάνω εικόνα, η αβέβαιη διασύνδεση ανάμεσα στον κόμβο rubella και τον
κόμβο fever επιλέχτηκε και η κατεύθυνση ορίστηκε από το μενού
μέσα στο μενού

Manual

Decisions.

Set

Direction

Θέτοντας την κατεύθυνση, έμμεσα ουσιαστικά

προσδιορίζεται και η βεβαιότητα πλέον για την διασύνδεση αυτή. Έτσι, αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα μια αναπαραγωγή η οποία θα διατρέξει όλο το γράφημα για να ερευνήσει
αν αυτή η κίνηση επιλύει και άλλες αβεβαιότητες στο δίκτυο (στην περίπτωση αυτή,
περιμένουμε τουλάχιστον να επιλυθεί η μπλε περιοχή).

72. Το αποτέλεσμα του ορισμού της κατεύθυνσης
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Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται το δίκτυο μετά από τον ορισμό της κατεύθυνσης της
σύνδεσης από τον κόμβο rubella στον κόμβο fever. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο με
αυτό της εικόνας 42. Αυτό δείχνει ότι το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να προκόψει
χρησιμοποιώντας περιορισμούς πριν το βήμα εκπαίδευσης ή παίρνοντας αποφάσεις
μετά από το βήμα αυτό. Για την λήψη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων,
ειδικά σε περιπτώσεις που τα δεδομένα είναι ελλιπή, προτείνεται στον χρήστη να
θέτει

όσο

το

δυνατόν περισσότερους περιορισμούς πριν από

το

βήμα

της

εκπαίδευσης.

Όταν η δομή του δικτύου πεποίθησης έχει καθοριστεί, είναι καιρός να δεχτεί τις
αρχικές πιθανότητες. Το πρώτο βήμα είναι να πούμε στο σύστημα ότι θέλουμε να
χρησιμοποιήσουμε την τρέχουσα δομή. Αυτό γίνεται επιλέγοντας το
structure

από το μενού

Learning.

Use

Current

Μετά από αυτό η εμφάνιση των ακμών αλλάζει.

Τώρα, όλες οι ακμές είναι προσανατολισμένες με μονή συνεχόμενη γραμμή. Για την
λήψη ενός χρήσιμου δικτύου πεποίθησης το μόνο πράγμα που απομένει είναι η
εκπαίδευση των πινάκων πιθανότητας. Αυτό γίνεται με την επιλογή
από το μενού

Learn

Tables

Learning.

JQJ*J
File

Constraints

Learning Manual Decisions

inference loots

Help

• mumps
* fever
it spots
it. rubella
it measles

73. Εκπαίδευση των πινάκων πιθανοτήτων από τα δεδομένα
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Αναπαραγωγή μαρτυρίας και εξαγωγή συμπερασμάτων

Το δίκτυο πεποίθησης που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα είναι έτοιμο για χρήση.
Τώρα μπορούμε να επιλέξουμε να το χρησιμοποιήσουμε με το εργαλείο Pronel ΒΝ
όπως έχει ή να το εξάγουμε με την μορφή Hugin NET ώστε να μπορέσει να το
φορτώσει το πρόγραμμα Hugin. Αν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε ως έχει, το
Pronel ΒΝ έχει τα βασικά χαρακτηριστικά για την εισαγωγή και αναπαραγωγή της
μαρτυρίας ώστε να ενημερώσει τις πιθανότητες. Η εξαγωγή στην μορφή που είναι
κατανοητή από το πρόγραμμα Hugin γίνεται επιλέγοντας
μενού

Save

Hugin

Net

από το

File.

Αφού ολοκληρωθεί η εκπαίδευση και της δομής αλλά και των πινάκων πιθανοτήτων,
το εργαλείο επιτρέπει στον χρήστη να εξάγει συμπεράσματα. Στην παρακάτω εικόνα
φαίνεται ο τρόπος εισαγωγής της μαρτυρίας. Οι παρατηρημένες καταστάσεις
μπορούν να επιλεγούν είτε κάνοντας διπλό κλικ πάνω τους στο δέντρο που βρίσκεται
στην αριστερή μεριά του παραθύρου, είτε κάνοντας απλό κλικ και κατόπιν
επιλέγοντας

Select state

από το μενού

inference.

74. Εισαγωγή μαρτυρίας στο δίκτυο πεποίθησης του Pronel ΒΝ

Μετά την εισαγωγή της μαρτυρίας, πρέπει να γίνει αναπαραγωγή για να ενημερωθούν
οι πεποιθήσεις σε όλους τους κόμβους. Αυτό γίνεται με την επιλογή
το μενού

inference.

Propagate

από

Το αποτέλεσμα φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
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75. Το αποτέλεσμα της αναπαραγωγής και της ενημέρωσης των πιθανοτήτων

Τέλος, η εμφάνιση των αποτελεσμάτων μπορεί να γίνει και σε ξεχωριστό παράθυρο
και ενεργοποιείται από το μενού

Tools.

To

Results

viewer

μπορεί να δώσει πιο

λεπτομερή πληροφορία σχετικά με τις κατανομές πιθανότητας μέσα στο δίκτυο.
•

\ V

I -.

Statistical presentation

[iuheHa

»j

100%
80%
60%

i0%
20%
rubella

m___|
6. Εμφάνιση των αποτελεσμάτων για κάθε κόμβο σε ξεχωριστό παράθυρο
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Παρουσίαση υλοποίησης εφαρμογής
ΒΒΝ, σύστημα διαχείρισης δικτύων πεποίθησης

Εισαγωγικά

Τα δίκτυα πεποίθησης του Bayes έχουν χρησιμοποιηθεί ως θεμελιώδες εργαλείο για
την αναπαράσταση και τον έλεγχο πεποιθήσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν
υλοποιήσεις τέτοιων δικτύων σε ένα πλήθος από γλώσσες και formats.
Το ΒΒΝ είναι ένα σύστημα που διαχειρίζεται δίκτυα του Bayes: υπολογίζει τις
οριακές πιθανότητες και τις προσδοκίες, φτιάχνει εξηγήσεις,

κάνει ανάλυση

εγκυρότητας (robustness analysis), και επιτρέπει στον χρήστη να εισάγει, να
δημιουργήσει, να τροποποιήσει και να εξάγει δίκτυα.
Το ΒΒΝ είναι υλοποιημένο σε .lava. Μια υλοποίηση σε αυτή την γλώσσα έχει αρκετά
πλεονεκτήματα. Το πακέτο αυτό μπορεί να εκτελεστεί σε συστήματα Unix,
Macintosh και Windows χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Δεύτερον, η Java χρησιμοποιείται και
από τα προγράμματα πλοήγησης στο Internet, ένα πρόγραμμα ή ένα πακέτο
δημιουργημένο σε Java μπορεί να ενσωματωθεί σε σελίδες του World Wide Web και
να γίνει γνωστό σε ένα ευρύ φάσμα κοινού. Τρίτο και κυριότερο, ένα πακέτο της Java
μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο για όσους ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν
λογική σε εφαρμογές που βασίζονται σε δίκτυα. Τέλος, η Java είναι μια καλή
αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού και έχει δυνατότητα για πολύνηματική λειτουργία, κάτι το οποίο είναι πολύ χρήσιμο για πιθανό μελλοντικό
καταμερισμό των αλγορίθμων εξαγωγής συμπεράσματος.
Το ΒΒΝ χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο εξαγωγής συμπεράσματος του Rina Dechter που
έγινε κώδικας από τον Nicolas finery. Αυτός ο κώδικας έχει εκδοθεί επίσης από τους
Zhang και Poole με όνομα variable elimination.
Το γραφικό user interface βασίζεται στο έργο των Sreekanth Nagarajan και Bruce
D’Ambrosio στο Oregon State University. To ΒΒΝ στο σύνολό του βασίζεται στο
πρόγραμμα Java Bayes Version 0.345

του Fabio Gagliardi Cozman στο Escola

Politecnica University of Sao Paulo.
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Το σύστημα ΒΒΝ είναι ένα σύνολο από εργαλεία για την δημιουργία και την
διαχείριση των δικτύων πεποίθησης του Bayes. Το σύστημα αποτελείται από τον
γραφικό συντάκτη, την μηχανή εξαγωγής συμπεράσματος και ένα σύνολο από
parsers. Ο γραφικός συντάκτης επιτρέπει την δημιουργία και τροποποίηση δικτύων
πεποίθησης σε ένα φιλικό σύστημα διεπαφής. Οι parsers επιτρέπουν την εισαγωγή
δικτύων πεποίθησης σε ένα πλήθος από formats. Η μηχανή είναι υπεύθυνη για την
διαχείρηση των δομών δεδομένων που αναπαριστούν τα δίκτυα πεποίθησης. Η
μηχανή παράγει:
•
•

Γην οριακή πιθανότητα για κάθε μεταβλητή στο δίκτυο πεποίθησης.
Τις προσδοκίες για τις μονομετάβλητες συναρτήσεις (πχ, την αναμενόμενη
τιμή μιας μεταβλητής).

•

Ρυθμίσεις για μέγιστη a posteriori πιθανότητα.

Τυπικά, ο χρήστης εισάγει τιμές σε κάποιες μεταβλητές σε ένα δίκτυο και ζητά την
posterior οριακή πιθανότητα ή επεξήγηση κάποιων άλλων μεταβλητών. Το σύνολο
των μεταβλητών στις οποίες έχουν αποδοθεί τιμές ονομάζεται μαρτυρία. Οι οριακές
πιθανότητες και οι προσδοκίες μπορούν να υπολογιστούν σε σχέση με κάθε αριθμό
από παρατηρήσεις που προστέθηκαν στο δίκτυο.
Μια άλλη τυπική κατάσταση είναι αυτή στην οποία ο χρήστης προσδιορίζει κάποιες
μαρτυρίες και ζητά ποιες είναι οι τιμές των μεταβλητών που δεν αποτελούν μαρτυρία
που οδηγούν στη μέγιστη δυνατή posterior πιθανότητα για την μαρτυρία. Μια
ρύθμιση με τέτοια βέλτιστα χαρακτηριστικά ονομάζεται επεξήγηση (explanation) για
την διαθέσιμη μαρτυρία. Όταν παράγεται βέλτιστη ρύθμιση, οι μεταβλητές στο
δίκτυο εκτιμούνται (estimated) με την έννοια ότι οι καλύτερες τιμές τους έχουν βρεθεί,
όπου

το

καλύτερες υπολογίζεται ως

posterior πιθανότητα.

Είναι πιθανό

να

προσδιοριστεί μια ομάδα από μεταβλητές στο δίκτυο για να εκτιμηθεί, ή να
εκτιμηθούν όλες οι μεταβλητές με τη μία.
Το

ΒΒΝ

μπορεί

να

δημιουργήσει

οριακές

κατανομές

και

προσδοκίες

χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικούς αλγορίθμους: την απαλοιφή μεταβλητών και την
απαλοιφή

bucket tree. Στην πρώτη περίπτωση, οι εξαγωγές συμπερασμάτων

γεννιούνται από το μηδέν για κάθε ερώτηση, στην δεύτερη περίπτωση, μια δομή
δεδομένων (bucket tree) δημιουργείται μια φορά και τα διάφορα ερωτήματα μπορούν
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να γεννηθούν κατευθείαν από το bucket tree. Η απαλοιφή μεταβλητών καταναλώνει
λιγότερη μνήμη, αλλά μπορεί να πάρει περισσότερο χρόνο αν διάφορα ερωτήματα
γίνονται στο ίδιο δίκτυο με την ίδια συλλογή παρατηρήσεων.

Εκτέλεση του προγράμματος ΒΒΝ

Το ΒΒΝ μπορεί να εκτελεστεί με δύο διαφορετικούς τρόπους.
Πρώτον, μπορεί να εκτελεστεί ως applet, μέσα από μια σελίδα του world-wide-web
χρησιμοποιώντας το APPLET tag στην HTML. Προσοχή: Σε αυτό το mode, δεν
μπορούν να λειτουργήσουν όλες οι επιλογές του προγράμματος. Για παράδειγμα
απαγορεύεται από την ίδια την γλώσσα το άνοιγμα ή η αποθήκευση αρχείων από το
τοπικό σύστημα αρχείων. Αν υποθέσουμε ότι εγκαθίσταται η κλάση ΒΒΝ
υπόλοιπα

αρχεία

κάτω

από

τον

φάκελο

ή

κατάλογο

classes,

και τα

πρέπει

να

χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες γραμμές κώδικα στην σελίδα HTML για την κλήση
του ΒΒΝ:

<APPLET
CODEBASE="BBN\classes\"
CODE="BBN.class">
</APPLET>

Δεύτερον, το ΒΒΝ μπορεί να εκτελεστεί ως εφαρμογή (application). Ο ευκολότερος
τρόπος είναι να δώσουμε μέσα από τον φάκελο ή κατάλογο

BBNXclasses:

java ΒΒΝ

Αυτή η εντολή ενεργοποιεί τον java runtime interpreter και του λέει να φορτώσει την
κλάση ΒΒΝ. Τα παράθυρα του ΒΒΝ εμφανίζονται μετά από λίγο. Προσοχή: στην
γλώσσα προγραμματισμού java τα κεφαλαία θεωρούνται διαφορετικά από τα πεζά
γράμματα, είναι απαραίτητο λοιπόν το ΒΒΝ να γραφεί με κεφαλαία γράμματα στην
εντολή.
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Η επεξεργασία του προγράμματος έγινε με την χρήση του Borland Jbuilder 4 και μαζί
με τον source κώδικα δίνεται το project με όνομα BBN.jpx, ενώ οι κλάσεις βρίσκονται
στον φάκελο ή κατάλογο

ββν\classes

Χρησιμοποιώντας το ΒΒΝ

Ο καλύτερος τρόπος για την κατανόηση της λειτουργίας του προγράμματος είναι τα
παραδείγματα. Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύονται δύο παραδείγματα, το δίκτυο
DogProblem και το δίκτυο Alarm. Και τα δύο είναι διαθέσιμα μέσα στον φάκελο ή
κατάλογο

Examples.

Το δίκτυο DogProblem
Ας θεωρήσουμε το ακόλουθο διάσημο δίκτυο που πρωτοπαρουσιάστηκε από τον
Charniak όταν περιέγραψε τα δίκτυα πεποίθησης.
Το δίκτυο περιγράφει μια απλή κατάσταση. Ας υποθέσουμε ότι επιστρέφουμε σπίτι
και θέλουμε να ξέρουμε ποια είναι η πιθανότητα τα φώτα να είναι αναμένα
δεδομένου ότι ο σκύλος γαβγίζει και δεν έχει πρόβλημα υγείας. Αν η οικογένεια
λείπει, συχνά αφήνει τα φώτα ανοιχτά. Ο σκύλος είναι συχνά έξω στην αυλή όταν η
οικογένεια λείπει και όταν έχει προβλήματα υγείας. Όταν ο σκύλος είναι στην αυλή
πιθανότατα γαβγίζει.

Create

|

Move

Delete

J

Query

J

Observe

j
£l

ο

farnlly_out

ζ

|

bw^l_problem

m

ligHt_on

dog_out

h^^bark
•jj
Edit Variable

Edit Function

j

Edit Network

77. Το δίκτυο Dog Problem στο ΒΒΝ
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Γ

family-out

b

bowel-problem

I

lights-on

(1

dog-out

h

hear-bark

78. Συντομεύσεις για τις μεταβλητές του DogProblem

Οι διάφορες σχέσεις σε αυτό το παράδειγμα συγκρατούνται από τις κατανομές
πιθανότητας στους κόμβους. Έτσι έχουμε τον παρακάτω πίνακα που προσδιορίζει την
πιθανότητα για τα εξαρτημένα γεγονότα και τα συμπληρώματά τους.
ρ(0

0.15

0.85

P(b)

0.01

0.99

ρΟΙΟ

0.60

0.40

pflh*)

0.05

0.95

p(d|f,b)

0.99

0.01

p(d|f,-b)

0.90

0.10

p(d|-f,b)

0.97

0.03

p(d|-f,->b)

0.30

0.70

P(h|d)

0.70

0.30

P(hhd)

0.01

0.99

79. Τιμές πιθανοτήτων για το δίκτυο DogProblem

Η δομή που προσδιορίζεται από το γράφημα του σχήματος και τον πίνακα είναι ένα
δίκτυο πεποίθησης. Προσδιορίζει μια πλήρη ενιαία κατανομή πιθανότητας για όλες
τις μεταβλητές του προβλήματος.
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Ανάγνωση και αποθήκευση του δικτύου DogProblem

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι για την διαχείρηση του δικτύου DogProblem
network στο ΒΒΝ:

•

Ανάγνωση του δικτύου από τον δίσκο. Για την ανάγνωση ενός δικτύου
πηγαίνουμε στο μενού

File

του ΒΒΝ console και επιλέγουμε το

Open.

Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου που μας ζητάει να προσδιορίσουμε το
αρχείο που θα φορτωθεί. 1 Ιροσοχή, αυτή η επιλογή δεν λειτουργεί όταν το ΒΒΝ
λειτουργεί ως applet.
•

Ανάγνωση του δικτύου από το World-Wide-Web. Πηγαίνουμε στο μενού
στην ΒΒΝ console και επιλέγουμε

Open

URL.

File

Στο παράθυρο διαλόγου που

εμφανίζεται δίνουμε την διεύθυνση στην οποία θα βρεθεί το αρχείο. Αυτή η
επιλογή λειτουργεί και στο applet αλλά τα αρχεία δικτύου θα πρέπει να
βρίσκονται στον ίδιο server με το πρόγραμμα.
•

Δημιουργία δικτύου από το μηδέν.

Όταν υπάρχει δίκτυο στο σύστημα μπορεί να αποθηκευτεί στον δίσκο. Για την
αποθήκευση του δικτύου πάμε στο μενού
το

Save

είτε το

File

στην ΒΒΝ console και επιλέγουμε είτε

Save as.

ΒΒΝ Console

80. Το παράθυρο της κονσόλας του ΒΒΝ
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Οταν ένα δίκτυο φορτωθεί, το γράφημά του εμφανίζεται στο παράθυρο σύνταξης. Το
δίκτυο διαγράφεται από το μενού

File

και την επιλογή

clear.

Προσοχή: αν ανοίξει

νέο δίκτυο το προηγούμενο διαγράφεται αυτόματα.
Οι πληροφορίες για το δίκτυο ανακτώνται χρησιμοποιώντας το

Edit

στο παράθυρο

σύνταξης. Υπάρχουν δύο τύποι αλληλεπίδρασης στο ΒΒΝ: αλληλεπίδραση με το
παράθυρο σύνταξης και με την κονσόλα. Οι επιλογές στην κονσόλα χρησιμεύουν για
την διαχείριση της συνολικής συμπεριφοράς του συστήματος. Το παράθυρο σύνταξης
ελέγχει τις λειτουργίες που επικεντρώνονται στην δημιουργία και τον έλεγχο ενός
δικτύου πεποίθησης στο σύστημα. Αυτές οι λειτουργίες ελέγχονται με τα κουμπιά
που υπάρχουν στο επάνω και στο κάτω μέρος του παραθύρου.

Συντάσσοντας το δίκτυο Dog Problem

Μόλις ένα δίκτυο φορτωθεί στο ΒΒΝ, η αλληλεπίδραση μαζί του πραγματοποιείται
στο παράθυρο σύνταξης (Editor) και τα αποτελέσματα εμφανίζονται στην κονσόλα.
Το παράθυρο σύνταξης μπορεί να βρίσκεται σε μια από έναν αριθμό καταστάσεων.
Τα κουμπιά στο παράθυρο αυτό ελέγχουν ποια κατάσταση είναι ενεργή κάθε φορά
και έτσι τα κλικ του ποντικιού μεταφράζονται με διαφορετικό τρόπο. Οι καταστάσεις
είναι:

•

Create

(Δημιουργία)

•

Move

•

Delete

•

Query(Ερώτημα)

•

observe

•

Edit Variable

(Επεξεργασία μεταβλητής)

•

Edit Function

(Επεξεργασία συνάρτησης)

(Μετακίνηση)
(Διαγραφή)

(Παρατήρηση)

Στις διάφορες αυτές καταστάσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ποντίκι για τον
σχεδίασμά μιας ορθογώνιας παραλληλόγραμμης περιοχής γύρω από κάποιον αριθμό
κόμβων. Για να γίνει αυτό αρκεί να κάνουμιε κλικ σε ένα σημείο που είναι εκτός
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κάποιου κόμβου και να σύρουμε το ποντίκι. Οι κόμβοι μέσα σε αυτήν την περιοχή
σχηματίζουν μια ομάδα και μπορούν να επεξεργασθούν, να μετακινηθούν ή να
διαγραφούν ταυτόχρονα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το κουμπί

Edit

Network

δεν αναπαριστά κάποια

κατάσταση γιατί δεν αλλάζει την έννοια των λειτουργιών στην περιοχή σχεδίασης του
παραθύρου Editor. Το κουμπί αυτό απλά καλεί ένα παράθυρο διαλόγου που επιτρέπει
την επεξεργασία των χαρακτηριστικών του δικτύου. Ας δοκιμάσουμε το κουμπί αυτό
με το δίκτυο DogProblem. Έχουμε την επιλογή να αλλάξουμε το όνομα του δικτύου
και να προσθέσουμε ή να τροποποιήσουμε τις ιδιότητες του δικτύου. Μπορούμε
επίσης να προσδιορίσουμε και τις συνολικές γειτονιές των κόμβων του δικτύου.
Edit Network

Name:

Docj_Problem

Network properties:
Next |

New |

Network neighborhood model:

a

No global neighborhood

C Epsilon contaminated neighborhood
C Constant density ratio neighborhood
C Total variation neighborhood
C Constant density bounded neighborhood
Global neighborhood parameter:

[θ"θ

Apply | Dismiss |

HI. To παράθυρο επεξεργασίας δικτύου

Τα κουμπιά

Edit

Variable

και

Edit

Function

καταστάσεις στο παράθυρο σύνταξης. Στην κατάσταση

ενεργοποιούν διαφορετικές
Edit

variable,

κάθε κλικ

του ποντικιού πάνω σε κάποιο κόμβο δημιουργεί ένα παράθυρο διαλόγου που
επιτρέπει την επεξεργασία των χαρακτηριστικών του κόμβου. Στην κατάσταση
Function,

Edit

κάθε κλικ του ποντικιού πάνω σε κόμβο δημιουργεί ένα παράθυρο

διαλόγου που επιτρέπει την επεξεργασία της συνάρτησης πιθανότητας που σχετίζεται
με την μεταβλητή του κόμβου.
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iKSEdit: doq out
Name:

|doo_out

Values

|lrue. false

■Ml

*J

Types:
(· Chance node

<· Single distribution

C

C

Explanatory node

dedal set wilh extreme points

Variable properties:
Next jposition = (227,171)

New |

Function properties:
New |

Next |
Edit function |

Apply |

Dismiss |

Η2. Το παράθυρο επεξεργασίας των μεταβλητών του κόμβου

Ας δοκιμάσουμε να επεξεργαστούμε τα περιεχόμενα κάποιων κόμβων στο δίκτυο
DogProblem. Ξεκινάμε με την κατάσταση Edit

Variable.

Ένα παράθυρο διαλόγου

εμφανίζεται μόλις κάνουμε κλικ σε έναν κόμβο. Αυτό το παράθυρο επιτρέπει την
επεξεργασία του ονόματος της μεταβλητής, τις ιδιότητες της κατανομής πιθανότητας
που σχετίζεται με τον κόμβο και επιλογή του τύπου της μεταβλητής και του τύπου
της κατανομής που σχετίζεται με τον κόμβο.

Η ιδιότητα (property) είναι μια συμβολοσειρά που περιέχει πληροφορίες που
θεωρούνται σχετικές με την μεταβλητή. Κάθε είδους συμβολοσειρά μπορεί να γίνει
ιδιότητα. Συνήθως, η πρώτη λέξη της συμβολοσειράς είναι το όνομα της ιδιότητας
και ότι απομένει είναι ουσιαστικά η τιμή της μεταβλητής αυτής, αν και αυτό δεν είναι
υποχρεωτικό.

Μια μεταβλητή μπορεί να είναι επεξήγησης (explanatory) ή όχι. Η έννοια της
επεξήγησης που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα είναι απλή αλλά απαιτείται κάποια
κατανόηση της στατιστικής του Bayes. Η ιδέα είναι ότι κάποιας μορφής μαρτυρία
εισάγεται στο δίκτυο και η

καλύτερη επεξήγηση είναι η διαμόρφωση των

μεταβλητών εκείνη που μεγιστοποιεί την πιθανότητα που αντιπροσωπεύει την
μαρτυρία. Μπορεί κάποιος να επικεντρωθεί σε μια διαμόρφωση που περιορίζεται σε
ορισμένες μεταβλητές. Στην πρώτη περίπτωση, χρειαζόμαστε πλήρη επεξήγηση
(complete explanation). Στην δεύτερη περίπτωση χρειαζόμαστε επεξήγηση για τις
μεταβλητές επεξήγησης (explanatory variables) μόνο. Η ιδέα βασίζεται στο ότι
ορισμένες μεταβλητές είναι ιδιαίτερες, όταν ζητάμε μια επεξήγηση, το σύστημα
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βρίσκει εκείνη την διαμόρφωση των μεταβλητών επεξήγησης που μεγιστοποιεί την
πιθανότητα της μαρτυρίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επεξηγήσεις παράγονται μέσα
από το μενού

options

στο παράθυρο της κονσόλας του ΒΒΝ.

83. Επιλογή κόμβων επεξήγησης ή πλήρους επεξήγησης

Μια μεταβλητή

μπορεί να συσχετιστεί με μια απλή

κατανομή εξαρτημένης

μεταβλητής ή με ένα κυρτό σύνολο από κατανομές εξαρτημένων μεταβλητών (ένα
σύνολο πίστεως - creedal set). Τα μοντέλα που χρησιμοποιούν κυρτά σύνολα
κατανομών είναι χρήσιμα για την αναπαράσταση ατελών ή ανακριβών πεποιθήσεων.
Μπορεί μια μεταβλητή να προσδιοριστεί ώστε να σχετίζεται με ένα κυρτό σύνολο.
I Iρέπει να σημειωθεί ότι κάθε κορυφή αποτελεί έναν πίνακα πιθανοτήτων, οι
πυκνότητες των πιθανοτήτων προσδιορίζονται στο

παράθυρο

διαλόγου

Edit

Function.

84. Το παράθυρο επεξεργασίας συνάρτησης του κόμβου

Είναι δυνατό να καθοριστούν και να τροποποιηθούν οι ιδιότητες του δικτύου (μέσα
από το παράθυρο διαλόγου επεξεργασίας του δικτύου) και οι ιδιότητες για την
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μεταβλητή και την κατανομή στον κόμβο του δικτύου (στο παράθυρο διαλόγου
επεξεργασίας μεταβλητής).

Υπάρχουν δύο τρόποι για την επεξεργασία των τιμών των μεταβλητών. Ο πρώτος
είναι να μεταβούμε στην κατάσταση επεξεργασίας συνάρτησης. Σε αυτή την
κατάσταση εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου για τις τιμές πιθανότητας κάθε
κόμβου επάνω στον οποίο γίνεται κλικ με το ποντίκι. Όταν διαβάζονται οι πίνακες
που περιέχουν τις τιμές των κατανομών, πρέπει να προσεχθεί ότι οι γονείς
τοποθετούνται πάντοτε οριζόντια. Ο δεύτερος τρόπος επεξεργασίας των τιμών των
πιθανοτήτων είναι μέσα από την επιλογή επεξεργασίας μεταβλητής, στη συνέχεια
επιλογή του κόμβου και στο παράθυρο του διαλόγου, κλικ στο κουμπί Edit
Function.

Ένα σημαντικό σημείο που αφορά την επεξεργασία μέσα από τα παράθυρα διαλόγου
είναι ότι όταν επεξεργάζονται απόψεις του δικτύου, οι αλλαγές δεν επηρεάζουν το
δίκτυο μέχρι να πατηθεί το κουμπί
το

Apply

Apply.

Αν κλίσει το παράθυρο χωρίς να πατηθεί

οι αλλαγές χάνονται. Όταν πατηθεί το

αρκεί να πατηθεί το

dismiss

Apply

το παράθυρο δεν κλείνει αλλά

ή το Ξ για να γίνει αυτό. Επίσης πρέπει να προστεθεί

ότι στο παράθυρο διαλόγου επεξεργασίας μεταβλητής, υπάρχει ένα κουμπί που καλεί
το παράθυρο διαλόγου επεξεργασίας συνάρτησης.

Τροποποιώντας το δίκτυο DogProblem

Το πρόγραμμα ΒΒΝ περιέχει έναν αριθμό από καταστάσεις που επιτρέπουν την
επεξεργασία του δικτύου με γραφικό τρόπο. Τα πλήκτρα:
(Μετακίνηση) και

Delete

Create

(Δημιουργία),

Move

(Διαγραφή) είναι εύκολα κατανοητό σε τι χρησιμεύουν.

Μπορούν να δημιουργηθούν τόξα και κόμβοι, να μετακινηθούν κόμβοι και να
διαγραφούν τόξα και κόμβοι.

Όταν βρισκόμαστε στην κατάσταση δημιουργίας, κάνοντας κλικ σε κάθε σημείο που
δεν καταλαμβάνεται από κάποιον κόμβο εμφανίζουμε έναν νέο κόμβο. Οι κόμβοι
δέχονται αυτόματα ονόματα

και συσχετίζονται με αυτόματα δημιουργημένες

(ομοιόμορφες) κατανομές όταν δημιουργούνται. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα
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κουμπιά

Edit

Variable

και

Edit

Functions

για την επεξεργασία τους. Αν

κάνουμε κλικ σε ένα κόμβο και σύρουμε το ποντίκι, παρατηρούμε ότι δημιουργείται
ένα βέλος με ουρά τον κόμβο που επιλέξαμε. Αν σύρουμε το ποντίκι ως έναν δεύτερο
κόμβο, τότε δημιουργείται ένα τόξο ανάμεσα στους δύο αυτούς κόμβους. Ο δεύτερος
κόμβος είναι παιδί του πρώτου και ο πρώτος είναι γονέας του δεύτερου. Το σύστημα
δεν επιτρέπει την δημιουργία κυκλικών δομών, ούτε επιτρέπει την δημιουργία τόξων
από έναν κόμβο στον εαυτό του.

Μπορούμε να διαγράψουμε κόμβους και τόξα στην κατάσταση

Delete.

Για να

διαγράψουμε ένα από τα δύο είδη δεν έχουμε παρά να το επιλέξουμε μέσα από το
δίκτυο κάνοντας κλικ επάνω του. Αν έχει επιλεγεί μια ομάδα από κόμβους τότε η
διαγραφή ενός από τους κόμβους της ομάδας οδηγεί στην διαγραφή και όλων των
υπολοίπων.

Μπορούμε να μετακινήσουμε κόμβους με την κατάσταση

Move.

Για την μετακίνηση

ενός κόμβου απλά κάνουμε κλικ επάνω του και τον σύρουμε. Δεν είναι δυνατή η
μετακίνηση τόξων, μιας και η θέση των τόξων εξαρτάται άμεσα από την θέση των
κόμβων τους οποίους συνδέουν. Αν έχει επιλεγεί μια ομάδα κόμβων, τότε η
μετακίνηση ενός κόμβου της ομάδας οδηγεί στην ταυτόχρονη μετακίνηση και των
υπολοίπων.

Θέτοντας ερωτήματα στο δίκτυο DogProblem

Το ΒΒΝ επιτρέπει την επεξεργασία της πληροφορίας ενός δικτύου πεποιθήσεων με
πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ας θεωρήσουμε τις παρακάτω λειτουργίες στο
παράδειγμα του δικτύου DogProblem.

Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε, να υπολογίσουμε τις μεταγενέστερες (posterior)
πιθανότητες για κάποιες μεταβλητές του δικτύου του παραδείγματος μας. Για
παράδειγμα, μπορούμε να υπολογίσουμε το ρ{1 \ h,bL ), η posterior πιθανότητα του
/ δεδομένου του h και του bc (τα φώτα να είναι ανοικτά με δεδομένο ότι ο σκύλος
γαβγίζει και δεν είναι άρρωστος). Η κοινότητα της τεχνητής νοημοσύνης συνήθως
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ονομάζει αυτή την περίπτωση "πεποίθηση” για το / με δεδομένη την “μαρτυρία” h
και bc . Η Λήψη μιας πεποίθησης με δεδομένη μια μαρτυρία ονομάζεται “ενημέρωση
πεποίθησης” (belief updating). Για να γίνει αυτό, αρκεί να τεθεί η μεταβλητή του
κόμβου hear-bark ως αληθής και του bowel-problem ως ψευδής, αυτή είναι και η
μαρτυρία που δίνεται.

Οι μεταβλητές τοποθετούνται όταν το παράθυρο σύνταξης βρίσκεται σε κατάσταση
παρατήρησης (observe). Για να τεθούν μεταβλητές για κάποιο κόμβο, κάνουμε κλικ
στον τελευταίο ώστε να εμφανιστεί το αντίστοιχο παράθυρο διαλόγου που δίνει την
δυνατότητα για την εισαγωγή παρατηρήσεων. Όταν θέλουμε να δείξουμε ότι μια
μεταβλητή έχει παρατηρηθεί, κάνουμε κλικ με το ποντίκι στην παρατηρημένη τιμή.
Αν θέλουμε να δείξουμε ότι η μεταβλητή δεν έχει παρατηρηθεί τότε πρέπει να
βεβαιωθούμε ότι η επιλογή observed στο παράθυρο διαλόγου δεν είναι τσεκαρισμένη.
Αν τσεκαριστεί η επιλογή observed χωρίς να επιλεγεί κάποια συγκεκριμένη τιμή τότε
επιλέγεται αυτόματα η πρώτη τιμή από την λίστα.

I

(Observed]

true
false

Cancel

85. Εισαγωγή παρατήρησης μεταβλητής κόμβου

Μετά την εισαγωγή της μαρτυρίας, μπορεί να ερωτηθεί η μεταβλητή light-on απλά
γυρίζοντας το παράθυρο σύνταξης σε κατάσταση ερώτησης με το κουμπί

query.

Στη

συνέχεια απλά κάνουμε κλικ στην μεταβλητή light-on. Το ΒΒΝ παράγει τα
παρακάτω:

Posterior distribution:
probability

(

"light-on"

)

{//1 variable(s)

table 0.236519 0.763481

and 2 values

;

}
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Το πρόγραμμα ΒΒΝ επιτρέπει τον υπολογισμό διαφόρων πιθανολογικών ποσοτήτων
που περιλαμβάνονται σε προβλήματα όπως αυτό. Υπάρχουν ουσιαστικά τέσσερις
δυνατοί τύποι υπολογισμών στο ΒΒΝ. Μπορεί να τεθεί ερώτημα για κάθε μεταβλητή
ώστε να ληφθεί η posterior κατανομή πιθανότητάς της, ή να ερωτηθεί κάθε
μεταβλητή για την posterior προσδοκία (expectation) σε αυτή. Εναλλακτικά,
μπορούμε να λάβουμε επεξήγηση (explanation) για ένα σύνολο από μεταβλητές ή για
όλες τις μεταβλητές στο δίκτυο. Μια επεξήγηση είναι μια διαμόρφωση των
μεταβλητών που μεγιστοποιεί την πιθανότητα των μαρτυριών.

Η επεξήγηση

λαμβάνεται κάνοντας κλικ σε κάποια μεταβλητή (κόμβο).

Ας υποθέσουμε ότι δηλώνουμε μια μεταβλητή ως εξής:

variable

"Evaluation"

type discrete[4]

{

//4 values

{

"Had"

property "position =

"Moderate"

(857,

440)"

"Good"

"Very_Good"

};

;

}

Σε αυτή την περίπτωση, η προσδοκία υπολογίζεται θεωρώντας τις παρακάτω τιμές:

CloseToDryAd

0

Steep

1

ModerateOrLe

2

Stable

λ

Αν θέλουμε να λάβουμε διαφορετικές τιμές, τότε μπορούμε να εισάγουμε κάτι σαν το
παρακάτω:

variable

"Evaluation"

type discrete[4]

{

{

property "position =

//4

values

"-4.20"
(857,

"1.0"
440)"

"14.22"

"100.0"

};

;

i
i
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Για την λήψη μιας επεξήγησης, το ΒΒΝ βρίσκει την διαμόρφωση για ένα σύνολο από
μεταβλητές “επεξήγησης” τέτοιες ώστε η posterior πιθανότητα της μαρτυρίας να
μεγιστοποιείται. Η μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων καλείται συνήθως μέγιστη
μεταγενέστερη εκτίμηση (maximum a posteriori estimation). Μια χαρακτηριστική
περίπτωση για την

οποία

έχει δημιουργηθεί αρκετή

βιβλιογραφία

είναι το

“πιθανότερο πρόβλημα επεξήγησης” (most probable explanation problem - MPE),
όπου όλες οι μεταβλητές είναι μεταβλητές επεξήγησης. Το ΒΒΝ επιτρέπει στον
χρήστη να επιλέξει ποιο από τα δύο προβλήματα που προκύπτουν να επιλύσει. Αν ο
χρήστης θέλει να εκτιμήσει κάποιες μεταβλητές, τότε ο χρήστης πρέπει να
προσδιορίσει ποιες μεταβλητές είναι μεταβλητές επεξήγησης στο παράθυρο διαλόγου
που προκύπτει από το κουμπί

Edit variable.

Άλλες λειτουργίες του ΒΒΝ

Μπορεί

να προαποφασιστεί τι θα δειχτεί στο παράθυρο της κονσόλας μετά την

εξαγωγή ενός συμπεράσματος. Το ΒΒΝ εμφανίζει ένα μικρό μήνυμα που δείχνει τις
τελικές τιμές που ενδιαφέρουν σε κάθε ερώτημα. Το ΒΒΝ επίσης μπορεί να εμφανίσει
και ολόκληρο το δίκτυο που χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία του ερωτήματος.
Είναι επίσης δυνατό να ελεγχθεί το πλήρες bucket tree που παράγεται κατά την
επεξεργασία του ερωτήματος (το bucket tree είναι η βασική δομή δεδομένων που
χρησιμοποιείται εσωτερικά από το ΒΒΝ). To bucket tree δουλεύει καλύτερα ως
εργαλείο αποσφαλμάτωσης, για ένα μεγάλο δίκτυο μπορεί να προσφέρει ένα πολύ
μεγάλο ποσό πληροφορίας. Για να μπορέσει να εμφανιστεί η πληροφορία πρέπει να
έχει δημιουργηθεί ένα ερώτημα στο δίκτυο.

Η περιοχή της κονσόλας δεν ξετυλίγεται (scroll) επ’ άπειρον. Το μέγεθος της μνήμης
που αφιερώνεται για τον σκοπό αυτό καθορίζεται από τον interpreter της java που
έχει κάθε σύστημα και όχι από το ίδιο το πρόγραμμα. Επειδή η java εμφανίζει έναν
περιορισμένο αριθμό γραμμών, υπάρχει πιθανότητα να χαθεί πληροφορία. Για τον
καθαρισμό της κονσόλας από κείμενα και μετακίνησή τους σε αρχείο κειμένου
μπορεί να χρησιμοποιηθεί η επιλογή

Dump console

στο μενού

File.

Αυτή η επιλογή

ζητά την εισαγωγή ενός ονόματος για το αρχείο που θα δημιουργηθεί, μεταφέρει όλα
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τα περιεχόμενα της κονσόλας σε αυτό και καθαρίζει το παράθυρο της κονσόλας.
Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη επίσης αν πρέπει να κρατηθεί αρχείο για κάποια χρήση
του προγράμματος.

Το δίκτυο Alarm

Μετά από το παράδειγμα με το μικρό δίκτυο DogProblem ας δούμε ένα μεγαλύτερο
πρόβλημα όπως είναι το πρόβλημα Alarm.
- loj *1
Query

Delete

Move

Create

Observe

-

)

Ο

i

O

(
HypovolemiaLVFailure

,)
MinVolSet

InsuffAnesth

i

(
LVEDVolume

©
CVP'

c

(

Hisfory

StroiieVolume

VentMach

)

Disconnect

Catechol
A
VentAlv

A

#
PCWP

CP

(
Anaphylaxis

(')

Intubation

VentTube

KinkedTube

HR

ErrtowOutput

P|)
ci02
Γ )
P\/Sat

Q

Press
ErrCauter

PuTmEmbolus—

O

ArtC 02

Shunt
HRBP

O

PAP

hBekg

VentLung

©
BP"'

MinVol

ExoC02

HRBat

©
Sa02

ij

«1________________ l
Edit Variable

Edit Function

i

Edit Network

86. Το δίκτυο τον προβλήματος Alarm

Το δίκτυο Alarm είναι γνωστό μιας και είναι σχετικά παλιό και έχει χρησιμοποιηθεί
σε ένα μεγάλο αριθμό από μελέτες σχετικά με τις εξαγωγές συμπερασμάτων και την
μάθηση.

Το

δίκτυο

δημιουργήθηκε για να

μοντελοποιήσει καταστάσεις που

εμφανίζονται στον κλάδο της ιατρικής. Περιέχει αρκετά συμπτώματα, ασθένειες,
εξετάσεις και άλλους ιατρικούς όρους. Το πρακτικό με το συγκεκριμένο δίκτυο είναι
ότι είναι μεν μεγάλο, αλλά όχι τόσο πολύ ώστε να είναι δυσανάγνωστο και βασίζεται
σε πραγματικές καταστάσεις με ουσιαστική σημασία.

Η χρήση των αλγορίθμων για την εξαγωγή συμπερασμάτων εδώ γίνεται με τον ίδιο
τρόπο αλλά αυτοί λειτουργούν λίγο πιο αργά λόγω του μεγαλύτερου αριθμού κόμβων
(μεταβλητών).
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Θέτοντας ερωτήματα στο δίκτυο για posterior πιθανότητες, για posterior προσδοκίες,
ή για την καλύτερη εξήγηση κάποιων μεταβλητών ή όλου του δικτύου, αξίζει να
παρατηρήσουμε ότι οι κόμβοι γίνονται πορτοκαλί όταν χρησιμοποιούνται ως
μεταβλητές επεξήγησης. Όταν λοιπόν ζητάμε πλήρη επεξήγηση, όλοι οι κόμβοι
(εκτός από αυτούς που αποτελούν μαρτυρία) γίνονται πορτοκαλί.
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Ο αλγόριθμος πίσω από το πρόγραμμα ΒΒΝ

Εισαγωγικά

Τα Bayesian δίκτυα κατέχουν μια ιδιαίτερη θέση ως μοντέλο για την εισαγωγή της
αβεβαιότητας στην λήψη αποφάσεων και στην στατιστική συμπερασματολογία.
Αρκετοί αλγόριθμοι διαχειρίζονται τέτοια δίκτυα για την παραγωγή posterior τιμών.
Μπορούμε να προσδιορίσουμε δύο τέτοια είδη αλγορίθμων. Υπάρχουν οι αλγόριθμοι
που επικεντρώνονται σε αλγεβρικές λειτουργίες, όπως είναι ο αλγόριθμος SP1,
αλγόριθμος εξάλειψης μεταβλητών (variable elimination) και ο αλγόριθμος bucket
elimination. Υπάρχουν και οι αλγόριθμοι που επικεντρώνονται σε γραφικές ιδιότητες,
περισσότερο ασχολούμενοι με τα σννδεδεμένα δέντρα (junction trees). Ένα από τα
πλεονεκτήματα των αλγορίθμων junction tree είναι ότι είναι δυνατό να υπολογίσουμε
ικανοποιητικά

τιμές

οριακής

πιθανότητας

για

κάθε

μεταβλητή

στο

δίκτυο

πεποίθησης. Τα αλγεβρικά σχήματα όπως είναι οι variable elimination και bucket
elimination υπολογίζουν τις τιμές οριακής πιθανότητας μόνο για ένα δοσμένο σύνολο
μεταβλητών.

Μια ελκυστική ιδιότητα των προσεγγίσεων που βασίζονται στο variable elimination
είναι ότι είναι σχετικά εύκολο να κατανοηθούν και να υλοποιηθούν. Οι αλγόριθμοι
junction tree είναι συγκριτικά αρκετά πολύπλοκοι, απαιτώντας μεγάλες παρεκκλίσεις
από την θεωρία των γραφημάτων. Εδώ παρουσιάζεται ένα τέτοιο σχήμα που
περιγράφει έναν γενικευμένο αλγόριθμο εξάλειψης μεταβλητών (variable elimination)
που παράγει τιμές οριακής πιθανότητας για συγκεκριμένες συλλογές από ερωτήματα.
Ο στόχος είναι να περιγράφει ένας αλγόριθμος που είναι εύκολος στην επεξήγηση και
την υλοποίηση, διατηρώντας παράλληλα τα χαρακτηριστικά πιο εξελιγμένων
αλγορίθμων.
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Η αναπαράσταση των δικτύων πεποίθησης

Για τις ανάγκες αυτού του κεφαλαίου, δεχόμαστε ότι όλες οι τυχαίες μεταβλητές
θεωρείται ότι έχουν πεπερασμένο αριθμό πιθανών τιμών. Τα σύνολα των μεταβλητών
δηλώνονται με έντονα γράμματα, για παράδειγμα X. Το σύνολο όλων των
μεταβλητών που ανήκουν στο X αλλά δεν ανήκουν στο Υ προσδιορίζεται ως Χ\Υ. Η
έκφραση ^Γλ*

f(X,Y) προσδιορίζει όλες τις μεταβλητές του X που αθροίζονται

από την συνάρτηση f(X. Υ). Δηλώνουμε με ρ(χ) την πυκνότητα πιθανότητας του X.
ρ(χ) είναι η μέτρηση της πιθανότητας του γεγονότος (X = xj. Δηλώνουμε με ρ(Χ/Υ)
την πυκνότητα πιθανότητας του X που δεσμεύεται / εξαρτάται από τις τιμές του Υ.

Ένα Bayesian δίκτυο αναπαριστά την ενιαία πυκνότητα της πιθανότητας για ένα
σύνολο από πιθανότητες X. Η ενιαία πυκνότητα προσδιορίζεται μέσα από έναν
προσανατολισμένο ακυκλικό γράφο. Κάθε κόμβος αυτού του γράφου αναπαριστά μια
τυχαία μεταβλητή X, στο X. Οι γονείς του X, δηλώνονται ως pa(X,·). τα παιδιά του X,
δηλώνονται ως ch(X,·). Οι γονείς των παιδιών του X, που δεν είναι οι ίδιοι παιδιά
δηλώνονται ιος spo(Xv) - αυτοί είναι οι επονομαζόμενοι σύζυγοι του X, στην
πολυγαμική κοινωνία των δικτύων πεποίθησης. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται το
δίκτυο και κάποιες γραφικές σχέσεις ανάμεσα στις μεταβλητές.
Οι πυκνότητες πιθανότητας στο δίκτυο:
ρ(Α), ρ{Β\Α), p(C\A), p(D), p(E\B,C),
p(F\C,D),p(G\F).
A
Β και C
F
Ε και F
Ε,FκαιG
A, Β καιD
Β, C, Ε. Ε
και G
D
Β και D

γονέας του
γονείς του
παιδί του
παιδιά του
απόγονοι του
όχι απόγονοι του
απόγονοι του

Β και C
Ε
C και D
C
C
C
A

όχι απόγονοι του
γονείς των παιδιών
του

A
C

87. Ένα παράδειγμα δικτύου πεποίθησης
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Η σημασιολογία του μοντέλου του δικτύου πεποίθησης καθορίζεται από την συνθήκη
του Markov. Κάθε μεταβλητή είναι ανεξάρτητη από τους μη απογόνους και του μη
γονείς με δεδομένους τους γονείς. Η συνθήκη οδηγεί σε μια μοναδική ενιαία
πυκνότητα πιθανότητας: ρ(Χ) = ]~[ ρ(Xj | pa(.Y;))

Κάθε τυχαία μεταβλητή X,· σχετίζεται με μια πυκνότητα δεσμευμένης πιθανότητας

p(Xj |pa(yY/)). Οι σχέσεις ανεξαρτησίας στην συνθήκη του Markov εισάγουν αρκετές
άλλες σχέσεις ανεξαρτησίας ανάμεσα στις μεταβλητές σε ένα δίκτυο. Η πλήρης
σχέση ανάμεσα στην ανεξαρτησία των πιθανοτήτων και την γραφική δομή του
δικτύου δίνεται από το d-separation.

Έχοντας δεδομένες τρεις μεταβλητές X. Υ, Ζ, ας υποθέσουμε ότι κατά μήκος κάθε
μονοπατιού ανάμεσα σε μια μεταβλητή X και μια μεταβλητή Υ υπάρχει μια
μεταβλητή W τέτοια ώστε: είτε η W έχει συγκλίνοντα βέλη και δεν ανήκει στη Ζ και
καμία από τους απογόνους της δεν ανήκει στη Ζ. ή η W δεν έχει συγκλίνοντα βέλη
και ανήκει στη Ζ. Τότε τα Υ και X είναι d-separated από το Ζ.

Ένα σημείο κλειδί για τα δίκτυα πεποίθησης είναι ότι ο γραφικός d-διαχωρισμός (dseparation) και η ανεξαρτησία των πιθανοτήτων είναι ισοδύναμες έννοιες. Ας
υποθέσουμε ότι θέλουμε να βρούμε το ελάχιστο σύνολο των μεταβλητών που κάνουν
την μεταβλητή X ανεξάρτητη από άλλες μεταβλητές στο δίκτυο πεποίθησης. Αυτό το
ελάχιστο σύνολο μεταβλητών το ονομάζουμε κάλυμμα Markov (Markov Blanket) του
X. Χρησιμοποιώντας το d-separation, είναι εύκολο να δούμε ότι το Markov Blanket
της μεταβλητής X είναι η ένωση τριών συνόλων: Οι γονείς του X. τα παιδιά του Λ" και
οι γονείς των παιδιών του X.

Δεδομένου ενός δικτύου πεποίθησης, το γεγονός Ε δηλώνει την μαρτυρία ή τις
παρατηρήσεις, στο δίκτυο. Για παράδειγμα. Ε = [X, = χη, Χ3 =
τιμές των

μεταβλητών Χ\

και λ3.

Με το

λ3ι)

φτιάχνει τις

Χ/: δηλώνουμε το σύνολο των

παρατηρημένων μεταβλητών, έτσι την προηγούμενη πρόταση την γράφουμε:

Χ/. = I ΛΈΛΈ.
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Η λήψη συμπερασμάτων με τα δίκτυα πεποίθησης συνήθως περιλαμβάνει τον
υπολογισμό του οριακού μεταγενέστερου (posterior marginal) για ένα σύνολο
μεταβλητών ερωτημάτων Χ(/. Ο αλγόριθμος που παρουσιάζεται κάνει ακριβώς αυτόν
τον υπολογισμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των
μεταβλητών στο Χ(/. Για να απλοποιηθεί η διαδικασία παρουσίασης, το σύμβολο Χ(/
χρησιμοποιείται για να δηλώσει και τις μεταβλητές ερωτήματος αλλά και το γεγονός
ότι οι μεταβλητές ερωτήματος έχουν λάβει συγκεκριμένη

τιμή.

Η

posterior

πιθανότητα του Χ(/ με δεδομένο το Ε είναι:

Ρ(Χ Ί Ε) =

Ρ(Χ„\Ε)
Ρ(Ε)

Σρ(χΊ

Ί-ν,,λγ;

Σολ-)
V ΛΥ

Η αναπαράσταση των πυκνοτήτων πιθανότητας και της μαρτυρίας

Από υπολογιστικής απόψεως, η σημαντική οντότητα στην προηγούμενη σχέση είναι
ο αριθμητής Ρ(ΧΙ/\Ε) =

J^P(X ) επειδή αν έχουμε τον αριθμητή μπορούμε
Λ'\(Λ',,,.Υ£!

εύκολα να λάβουμε τον παρονομαστή. Ο παρονομαστής είναι απλά μια σταθερά
κανονικοποίησης μιας και η μαρτυρία είναι δεδομένη. Έτσι, ένας βασικός κανόνας
όταν προκύπτουν αλγόριθμοι για τα ΒΒΝ είναι: "Υπολόγισε τον αριθμητή Ρ(Χ \ Ε)
και πάρε τον παρονομαστή Ρ( Ε) στο τελευταίο στάδιο.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η μεταβλητή πρέπει να εμφανίζεται ως εξαρτημένη
μεταβλητή μια φορά για κάθε ένα από τα παιδιά της. Αυτό σημαίνει ότι. αν το Χ\
είναι παιδί του ΛΥ τότε το Αξ> θα πρέπει να εμφανίζεται ως εξαρτημένη μεταβλητή
στην

πυκνότητα ρ(Χ\|XY· · ·)■

εμφανίζεται μόνο

Να

μια φορά ως

σημειωθεί επίσης
μη

εξαρτημένη

ότι

κάθε

μεταβλητή

μεταβλητή X-,

στην πυκνότητα

p(Xi\pa(Xj)).

Όταν χειριζόμαστε πυκνότητες πιθανότητας σε αλγορίθμους λήψης συμπερασμάτων,
είναι συχνά απαραίτητο να πολλαπλασιαστούν οι πυκνότητες που προσδιορίζονται
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από διαφορετικά σύνολα μεταβλητών. Για παράδειγμα, μπορεί να γνωρίζουμε ότι τα
Χ\ και X} είναι ανεξάρτητα δεδομένου του Χ2. και στην συνέχεια λαμβάνουμε
ρ{Χι, Χ2\ Αή) πολλαπλασιάζοντας τις πυκνότητες ρ(Χ\\ AS) και ρ(Χ2\ Αή). Ας
υποθέσουμε ότι η τιμή του Χ2 είναι δεδομένη από την μαρτυρία, κατά συνέπεια, το
ρ(Χ\, Χ2 = Χ2Ι Α'3) ισούται με το γινόμενο ρ(Χ\. Χ2 = Χι) * ρ{AS = Χ2Ι Λή). Γενικά είναι
άβολο να αναπαριστούμε ξεχωριστά κάθε παρατήρηση σε ένα ΒΒΝ. Αντί αυτού,
συσσωρεύουμε όλες τις παρατηρήσεις στο Ε και υιοθετούμε έναν δεύτερο βασικό
κανόνα: Κάθε αλγόριθμος συμπερασματολογίας ξεκινά θέτοντας τις παρατηρημένες
μεταβλητές στις παρατηρημένες τιμές. Για παράδειγμα, αν το Χ2 είναι παρατηρημένο,
τότε ο αλγόριθμος δεν ασχολείται με το Χ2 καθόλου. Οι υπολογισμοί προχωρούν σαν
να μην είχαμε κανονικοποιημένες συναρτήσεις:
ρ(Χ\ | Α\) = ρ(Χ] )ρ(Χ,)
Αυτές οι συναρτήσεις δεν είναι πυκνότητες πιθανότητας γενικά. Μπορούμε ακόμα
και να τις πολλαπλασιάσουμε με θετικές σταθερές αυθαίρετα, για παράδειγμα για να
αποφύγουμε αριθμητικές υπερχειλίσεις.

Η εξάλειψη μεταβλητών (Standard variable elimination)

Η εξάλειψη των μεταβλητών είναι ένα αλγεβρικό σχήμα για την συμπερασματολογία
στα

ΒΒΝ.

Τα variable και bucket elimination είναι ουσιαστικά ταυτόσημα.

Χρησιμοποιούμε τον πρώτο όρο για να ονομάσουμε τον αλγόριθμο αλλά υιοθετούμε
τον όρο bucket για να δηλώσουμε τις μονάδες αποθήκευσης στον αλγόριθμο, μιας και
αυτός ο όρος είναι τελικά περισσότερο κατάλληλος. Οι βασικές αρχές της διαχείρισης
bucket έχουν μελετηθεί εκτενώς από την Dechter και έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη
σειρά από αποτελέσματα και εφαρμογές.

Έχοντας σαν δεδομένο ένα ΒΒΝ με μεταβλητές X. μαρτυρία Ε και ένα ερώτημα Xq,
ο υπολογισμός του p(Xq\E)

τυπικά περιλαμβάνει μόνο ένα υποσύνολο

των

πυκνοτήτων που σχετίζονται με το δίκτυο. Αν η πυκνότητα /j(A'i|pa(Ari)) είναι
απαραίτητη για την απάντηση του ερωτήματος, τότε το Χ·, είναι απαιτούμενη
μεταβλητή (requisite variable). Υπάρχουν πολυωνυμικοί αλγόριθμοι για την λήψη
απαιτούμενων μεταβλητών που βασίζονται σε ιδιότητες διαχωρισμού γραφημάτων.
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Με Xr δηλώνουμε το σύνολο των απαιτούμενων μεταβλητών. Οι μεταβλητές που
ανήκουν στο Xq ανήκουν αναγκαστικά και στο Xr (μόνο παρατηρημένες μεταβλητές
που έχουν μη παρατηρημένους γονείς στο Xr ανήκουν στο Xr).

Ενδιαφερόμαστε έτσι να υπολογίσουμε την παρακάτω έκφραση:
(

Σ

Ρ(Χ,,Ε)=
\

R

\ ί Λ (/ - Λ

Ε

\V

λ
€X

| pa(X,.))
J

R

Όπου οι 7Π>κνότητες πιθανότητας πρέπει να περιοριστούν σε περιοχές που δεν
περιέχουν μαρτυρία.

Δηλώνουμε, με /V τον αριθμό των απαιτούμενων μεταβλητών που δεν έχουν
παρατηρηθεί και δεν ανήκουν στο Xt]. Τώρα ας υποθέσουμε ότι οι μεταβλητές αυτές
έχουν καταταχθεί με κάποιο ιδιαίτερο τρόπο, έτσι ώστε να έχουμε την σειρά:
{ Χι, Χ2, Χ3,···, Χν}· Έχουμε:

ρ(Χν,Ε) = Σ-Σ ρ( ΧΝ |pa(X ν)) χ...x ρ(X,pa(X,))
Λ λ'

Λ,

Επειδή το Χ\ εμφανίζεται μόνο σε ποσότητες p(Xj|pa(X})) για Χ\ e {Χι, ch(X/)},
μπορούμε να μεταφέρουμε το άθροισμα για το Χ\:
ί

Σ-Σ

Π ρ(χ,Μχι))

Σ

Υ\ρ{Χρά{Χ^

-ν, A'ye{Λ',,ch(Λ'|)}

ί Λ', ,ch(A',)!

Σε αυτό το σημείο, έχουμε “καταναλώσει” τις πυκνότητες για το Λζ e {Χ\, ch(X/)}.
Για να οπτικοποιήσουμε τις διαδικασίες πιο καθαρά, μπορούμε να προσδιορίσουμε
την παρακάτω μη κανονικοποιημένη πυκνότητα:

ρ(ch(X,) | pa( Λή ), spo( X,)) =

f] ρ(Χjpa(Xj))
•V, y A', ,ch( A',)

J

(Υπενθυμίζουμε ότι το spo(Xj) δηλώνει τους γονείς των παιδιών του Xj που δεν είναι
παιδιά του Χ,.)

Μ ιγαλισλής Θεόδωρος Μ 12/99

Πανεπιστήιιιο Μακεδονίας 2000 - 2001

142

Δίκτυα. Πεποίθησης κατά Bayes

Ας σκεφτούμε τις διάφορες πυκνότητες σαν να βρίσκονται σε μια “δεξαμενή”
πυκνοτήτων. Συγκεντρώνουμε τις πυκνότητες που περιέχουν το Χ\. τις βγάζουμε από
την

δεξαμενή,

χτίζουμε

την

νέα

(μη

κανονικοποιημένη)

πυκνότητα

/;(ch(A',)| pa(A',),spo( AT,)) και προσθέτουμε αυτή την πυκνότητα στη δεξαμενή. Το
αποτέλεσμα αυτών των διαδικασιών είναι ότι το Λή έχει εξαλειφθεί από το πρόβλημα.
Τώρα προχωράμε στο ΑΥ Συγκεντρώνουμε όλες τις πυκνότητες που περιέχουν το Χι
από την δεξαμενή, τις βγάζουμε., τις πολλαπλασιάζουμε και βγάζουμε το αποτέλεσμα
του AT Το αποτέλεσμα αυτών των διαδικασιών πρέπει να είναι πάλι μια πυκνότητα.
Τοποθετούμε την πυκνότητα αυτή στη δεξαμενή και προχωράμε στο AT Στο τέλος,
έχουμε κάποιες (τουλάχιστον μία) πυκνότητες για το Xq. Πολλαπλασιάζοντας αυτές
τις πυκνότητες μεταξύ τους και κανονικοποιώντας το αποτέλεσμα κατάλληλα,
λαμβάνουμε το /?(Χ(||£Τ

Με λίγα λόγια, η ιδέα του αλγορίθμου είναι να πολλαπλασιαστούν τα μέλη της
δεξαμενής πυκνοτήτων με την σειρά που δίνεται με την κατάταξη. Ο αλγόριθμος
επιχειρεί να εξαλείψει τις μεταβλητές όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, ώστε να κρατήσει
τα ενδιάμεσα αποτελέσματα των πολλαπλασιασμών σε ένα λογικό μέγεθος. Η σειρά
των μεταβλητών είναι αυθαίρετη, όμως διαφορετικές κατατάξεις οδηγούν σε
διαφορετικά υπολογιστικά φορτία. Δυστυχίας, η κατασκευή μιας βέλτιστης κατάταξης
είναι ένα πρόβλημα NP-complete, έτσι θα πρέπει να αρκεστούμε σε μια καλή, όχι
απαραίτητα βέλτιστη, κατάταξη. Υπάρχουν αρκετές ευρετικές μέθοδοι που παράγουν
ικανές

κατατάξεις

στην πράξη.

Ο

αλγόριθμος

των

μεταβλητών

μπορεί

να

χρησιμοποιηθεί επίσης για τον υπολογισμό των μέγιστων a posteriori ρυθμίσεων,
ουσιαστικά μετατρέποντας κάποιες από τις αθροίσεις σε μεγιστοποιήσεις. Δεν
υπάρχει ανάγκη να υπολογιστούν οι ακολουθίες των ερωτημάτων για μεγίστους a
posteriori υπολογισμούς, έτσι η γενίκευση που παρουσιάζεται εδώ δεν βρίσκει
εφαρμογή σε μέγιστες a posteriori τιμές.
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Buckets και δέντρα από Buckets (Bucket trees)

Ο αλγόριθμος εξάλειψης μεταβλητών μπορεί να περιγράφει ως εξής:

1.

Δημιούργησε μια κατάταξη για τις /V απαιτούμενες, μη παρατηρημένες,
μεταβλητές που δεν αποτελούν ερωτήματα.

2.

Τοποθέτησε όλες τις πυκνότητες σε μια δεξαμενή πυκνοτήτων.

3.

1 ια / από το 1 έως το Ν:
a.

Δημιούργησε μια δομή δεδομένων Β„ που ονομάζεται bucket και
περιέχει:
•

Την μεταβλητή Χ„ που ονομάζεται μεταβλητή bucket.

•

Όλες τις πυκνότητες που περιέχουν την μεταβλητή bucket
και ονομάζονται πυκνότητες bucket.

b.

Πολλαπλασίασε
κανονικοποιημένη

τις

πυκνότητες

πυκνότητα στο

στο
Β,.

Β,.
η

Αποθήκευσε
πυκνότητα

την

μη

ονομάζεται

συστάδα των Β, (Β, ',ν cluster).
c.

Άθροισε τα Χ·, από την συστάδα των Β\. Αποθήκευσε την μη
κανονικοποιημένη

πυκνότητα στα

Β,.

Η πυκνότητα

ονομιάζεται

διαχωριστής των Β\ {Β\ ’.v separator).
d.
4.

Τοποθέτησε τον διαχωριστή του bucket στην δεξαμενή πυκνοτήτων.

Στο τέλος της διαδικασίας, συγκέντρωσε τις πυκνότητες που περιέχουν τις
μεταβλητές ερωτήματος στο bucket Β,ν Πολλαπλασίασε τις πυκνότητες στο
β,, και κανονικοποίησε το αποτέλεσμα.

Η ακολουθία των bucket που δημιουργούνται από τον αλγόριθμο μπορούν να
αναπαρασταθούν γραμμικά ιος ένα διάνυσμα. Το πρώτο bucket επεξεργάζεται
συγκεντρώνοντας τις πυκνότητες από το ΒΒΝ. υπολογίζοντας τον bucket separator
και “στέλνοντας” τον separator σε ένα bucket μέσα στο διάνυσμα των bucket. Το
δεύτερο bucket παίρνει σειρά για επεξεργασία, και πάλι συγκεντρώνονται οι
πυκνότητες μέσα από το δίκτυο πεποίθησης και πιθανώς γίνεται και λήψη του
separator που είχε στείλει το πρώτο bucket. Στη συνέχεια το τρίτο bucket εισάγεται
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προς επεξεργασία κτλ. Στο παρακάτω σχήμα (ραίνεται μια γραμμική διάταξη των
bucket, με την ροή των separator να προσδιορίζεται από τα βέλη.

•S’:

88. Μια ακολουθία από τα bucket και τους διαχωριστές τους

Μιας και ο separator για το bucket Β, δεν στέλνεται απαραίτητα στο επόμενο
bucket Β\+\. το σύνολο των bucket μπορεί να ληφθεί ως δέντρο που οδηγεί στις
μεταβλητές ερωτημάτων. Ουσιαστικά, αυτή είναι μια ακόμα πιο ενδιαφέρουσα
αναπαράσταση, όπως φαίνεται και στο παρακάτο) σχήμα.

89. Δέντρο από τα bucket και τους διαχωριστές τους

Γενίκευση της εξάλειψης των μεταβλητών

Ας υποθέσουμε ότι χρειάζεται να υπολογίσουμε την πυκνότητα οριακής πιθανότητας
για κάθε μεταβλητή στο δίκτυο πεποίθησης. Αυτός ο τύπος αποτελέσματος παράγεται
από αλγορίθμους συνδεδεμένων δέντρων (junction tree), κάπως σύνθετες διαδικασίες
που βασίζονται κυρίως στην θεωρία των γράφων. Εδώ αναζητούμε ένα απλούστερο
σχήμα που προσαρμόζει την εξάλειψη των μεταβλητών στην διαδικασία. Σε αυτό το
σημείο υιοθετούνται οι παρακάτω συμβάσεις. Η μεταβλητή bucket του bucket Β,
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είναι Χ\. Δηλώνουμε τις μεταβλητές του διαχωριστή του Β\ ως Sj, και δηλώνουμε τις
μεταβλητές στο cluster ως C,. Με Ε, δηλώνεται η μαρτυρία που περιέχεται στο υποδέντρο που περιέχει το bucket /ή. Τέλος με Ε· δηλώνεται η μαρτυρία εκτός Ε·,.

Ενημερώνοντας τα bucket ακριβώς πάνω από την ρίζα

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα bucket tree και ο αλγόριθμος variable elimination έχει
εφαρμοστεί

στο

δίκτυο.

Συνεπώς,

η

κανονικοποιημένη

πυκνότητα

p(Xff\E)

αποθηκεύεται στην ρίζα. Τώρα ας δούμε ένα από τα bucket ακριβώς πάνω από την
ρίζα, το bucket Βα με την μεταβλητή Χα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το cluster του Βα
είναι μια μη κανονικοποιημένη πυκνότητα που περιέχει το Xfl και κάποιες από τις
μεταβλητές στο Xt|, καμία άλλη μεταβλητή δεν μπορεί να βρίσκεται στο cluster του
β„. Απορρίπτουμε την πιθανότητα το cluster του Βα να μην περιέχει καμία από τις
μεταβλητές ερωτήματος στο Xq. Αν αυτό συμβεί. το υπο-δέντρο των bucket που
βρίσκεται πάνω και περιέχει το /ή, αποκόβεται από το υπόλοιπο bucket tree. Αυτό το
αποκομμένο υπο-δέντρο θα πρέπει στην συνέχεια να επεξεργασθεί ως ξεχωριστό
ΒΒΝ. Ουσιαστικά, πάντοτε θεωρούμε ότι ο διαχωριστής εξόδου κάθε bucket δεν
είναι άδειος. Ένα bucket με άδειο separator μπορεί να επεξεργασθεί σε ένα
κατάλληλο υπο-δίκτυο.

Οποιαδήποτε κι αν είναι η σύνθεση του cluster του Βα, μπορούμε πάντοτε να
δημιουργήσουμε την κανονικοποιημένη πυκνότητα p(X(/|S(I, Εα) από αυτό, απλά
κανονικοποιώντας το cluster σε σχέση με την Χα. ο λόγος γι αυτό είναι ότι η Χα δεν
μπορεί να είναι δεσμευμένη μεταβλητή στο cluster του Βα. γιατί θα έπρεπε να είχαμε
χρησιμοποιήσει την πυκνότητα

ρ(Χ„ | pa( Χα))

πριν ή μετά το bucket.

Κάτι

σημαντικό που πρέπει να προστεθεί είναι ότι το p(Xn \ Sit. Eu) είναι ουσιαστικά ίσο
με το />( Χα \ X, Ε). Συνεπώς μπορούμε να υπολογίσουμε το:

p(Xn\XirE) = p(Xa\Sa,En)xp(Xll\E)
Η ενημερωμένη πυκνότητα του Χα λαμβάνεται στην συνέχεια υπολογίζοντας το Χ(|
από την πυκνότητα ρ(Χα \ X .Ε). Έτσι, έχουμε μια μέθοδο για την ενημέρωση των
cluster για όλα τα bucket ακριβώς πάνω από την ρίζα.
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Ενημερώνοντας τα bucket μακριά από την ρίζα

Τώρα ας πάρουμε ένα γενικευμένο bucket Β\ που βρίσκεται σε κάποια απόσταση από
την ρίζα. Ας υποθέσουμε ότι η εξάλειψη των μεταβλητών έχει πραγματοποιηθεί και
το cluster του Βι, περιέχει την κανονικοποιημένη πυκνότητα p(Xh \ Sh,Eh). Για να
δημιουργήσουμε ένα τελικό επαγωγικό επιχείρημα, ας υποθέσουμε ότι το bucket
ακριβώς κάτω από το Βh. με όνομα Bc. έχει ενημερωθεί. Αυτό σημαίνει ότι το cluster
του Bc περιέχει την πυκνότητα p(Xt. \ SC,EC). Να σημειώσουμε ότι το Si, πρέπει να
περιέχεται στο Cc. επειδή ο διαχωριστής του Β\, στάλθηκε στο Bc κατά την διάρκεια
της εξάλεινμης των μεταβλητών, ακόλουθα, μπορεί να υπολογιστεί στο Bc η
p(Sh | Eh,Ec
b). Είναι:

P(S, I Ε)= X p(Cc I E)
cps„
Για μια ακόμα φορά, το σημαντικό σημείο είναι ότι τα \Xh,Eh\ και E‘h είναι
ανεξάρτητα δεδομένου του St,. Ετσι υπολογίζουμε το:
p(X,,.Sh | E) = p(Xh.Sh I Eh)x p(Sh \ E)
Μ ενημερωμένη πυκνότητα για το Αή, λαμβάνεται από τον υπολογισμό του S|, από το
p(XlrSh | Ε).

Μια περίληψη της διαδικασίας ενημέρωσης

Στις προηγούμενες παραγράφους δημιουργήσαμε ένα επαγωγικό επιχείρημα. Αν το
παιδί του bucket Β, έχει ενημερωθεί, τότε τα παρακάτω βήματα ενημερώνουν το ίδιο
το Β,:

1.

Κανονικοποίησε το cluster του Β{ ανάλογα με την μεταβλητή bucket,
λαμβάνοντας την κανονικοποιημένη πυκνότητα p(Xi \ Sl.Ei).

2.

Ζήτα από το παιδί του Β, να δώσει το

p(Si \ Ε). Αυτή η πυκνότητα

πιθανότητας αντικαθιστά τον διαχωριστή (separator) του Β,.
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3.

Πολλαπλασίασε το p(Si \ Ε) και το cluster του κανονικοποιημένου bucket
p(Xj I

Ej),

λαμβάνοντας

το

p(Xl | S,·, E).

Αυτή

η

πυκνότητα

πιθανότητας αντικαθιστά το cluster του Β,.

Μετά την ενημέρωση όλων των bucket, η πυκνότητα πιθανότητας για οποιαδήποτε
μεταβλητή μπορεί να υπολογιστεί πολύ εύκολα: απλά βρες ένα bucket cluster που
περιέχει

την

μεταβλητή

και

υπολόγισε

την

κατάλληλη

πυκνότητα

οριακής

πιθανότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία της εξάλειψης των μεταβλητών
γίνεται από την κορυφή του δέντρου μέχρι την ρίζα και η ενημέρωση προχωρά
αντίθετα, από την ρίζα προς τα πάνω.

Οι ιδιότητες του διαχωρισμού των bucket separators

Ένα bucket tree μπορεί να περιέχει αρκετά κλαδιά, με κάθε κλαδί να περιέχει
ανεξάρτητα σύνολα από μεταβλητές. Δηλώνουμε, με Τ, το κλαδί που ξεκινά από το
bucket Β\. Δηλώνουμε με var(7’,) το σύνολο των πιθανοτήτων στο Τ·,. Προηγουμένως,
το ακόλουθο αποτέλεσμα είχε χρησιμοποιηθεί χωρίς απόδειξη: οι μεταβλητές
var( Tj)\S, είναι ανεξάρτητες από όλες τις άλλες μεταβλητές στο bucket tree,
δεσμευμένες στο 5|. Μπορούμε να σχηματίσουμε το μικρό διάγραμμα:

'Οπου το Τ' δηλώνει το bucket tree χωρίς το Τ,. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι το S,
διαχωρίζει πραγματικά, με ανεξαρτησία, τα Τ) και Τ''. Πρέπει να σημειωθεί ότι όλες
οι μεταβλητές στο Markov blanket για την μεταβλητή Xi πρέπει να υπάρχει στην
var(Tj).

Αυτό

συμβαίνει

επειδή

οι

πυκνότητες

ρ(Χ; \ ρ&(ΧΛ),

για

Xj e [AA,ch(Ab)), πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια της εξάλειψης
μεταβλητών στο κλαδί Τ,·. Σκεφτόμενοι αναδρομικά, συμπεραίνουμε ότι μόνο δύο
τύποι μεταβλητών μπορούν να υπάρχουν στο var( Τ’,·):

Μιγαλισλίκ Θεόδωρος Μ 12/99

Πανεπιστι'ιιιιο Μακεδονίας 2000 - 2001

148

Δίκτυα Πεποίθησης κατά Bayes

•

Οι bucket μεταβλητές για τα buckets στο Τ,. και

•

11 Markov blanket για κάθε μία από αυτές τις bucket μεταβλητές.

Οι bucket μεταβλητές στο Τ, έχουν εξαλειφθεί πριν ή κατά το Β,. έτσι δεν μπορούν να
είναι παρούσες στον διαχωριστή των Β,. Ακόλουθα, ο διαχωριστής των Β, περιέχει
την ένωση των Markov blanket για όλες τις bucket μεταβλητές στο Γ„ εκτός από τις
ίδιες τις bucket μεταβλητές για το Τ,·. Με δεδομένο αυτό το σχήμα, βλέπουμε ότι ο
διαχωριστής των Β, είναι μια “Markov blanket” για όλες τις bucket μεταβλητές στο
Τ·,. Μ συνθήκη της ενιαίας κατανομής για το S, παραγοντοποιείται σε δύο μέρη, ένα
που περιέχει το var(7',·), και το άλλο που περιέχει το var( Τ· ) · Έτσι, οι μεταβλητές
στο Τ, είναι ανεξάρτητες των μεταβλητών στο Τ· δεδομένου του διαχωριστή τω\’ Β,.

Παρουσίαση του κώδικα του ΒΒΝ που αντιστοιχεί στον αλγόριθμο

Ορισμός του Bucket
/*

Bucket.java

*

*/
package Bayesianlnferences;
import BayesianNetworks.*;
import java.io.*;
import java.util.Vector;
import java.util.Enumeration;
/A****************************************************************** /

class Bucket {
BucketTree bucket_tree;

// To δέντρο BucketTree που κρατά το Bucket

ProbabilityVariable variable;
Vector discrete_functions;

// Η μεταβλητή του Bucket
// Οι συναρτήσεις στο Bucket

DiscreteFunction backward_pointers;
pointers)

// Οι δείκτες μεγιστοποίησης

(maximization

DiscreteFunction separator; // Η συνάρτηση που περνά από τον ένα Bucket στον άλλο
boolean do_produce_clusters; //Να υπολογιστούν οι κατανομές για όλες τις μεταβλητές
στον Bucket; (boolean)
DiscreteFunction cluster;

// Η κατανομή για όλες τις μεταβλητές στον Bucket

Vector non_conditioning_variables;

// Μη εξαρτημένες μεταβλητές

Vector parents; // Οι γονείς του Bucket στο BucketTree
Bucket child; // Το παιδί του Bucket στο BucketTree
int bucket status = EMPTY;
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private DiscreteFunction ordered_dfs[];
private boolean is_ordered_dfsready;
static final int EMPTY = 0;
static final int REDUCED = 1;
static final int DISTRIBUTED - 2;

/'
1

Απλός constructor για τον Packet.
* παράμετρος bs : To BucketTree που κρατά τον bucket
* παράμετρος pv : H Bucket μεταβλητή του Bucket

V
Bucket(BucketTree bs, ProbabilityVariable pv)
thislbs, pv, false);

(

)

/*
*
*
*
■*
*

Βασικός constructor για τον Bucket.
παράμετρος bs : To BucketTree που κρατά τον bucket.
παράμετρος pv : H Bucket μεταβλητή του Bucket
παράμετρος produce_clusters : Flag που δείχνει αν οι κατανομές
για τις ομάδες των μεταβλητών πρέπει να υπολογιστούν (boolean)

V
Bucket(BucketTree bs, ProbabilityVariable pv,
bucket_tree = bs;
variable = pv;
discrete_functions = new Vector(I;
do_produce_clusters = dpc;
non_conditioning_variables = new Vector!);
parents = new Vector!);

boolean dpc)

I

/*

*

Print method για τον Bucket

*/
void print!) {
print(System.out);

* Print method για τον Bucket
*/
void print(PrintStream out) (
Enumeration e;
boolean is_explanation_flag = false;
DiscreteFunction d_f;
if

(is_explanation())

is_explanation_flag = true;

if (is_explanation_flag) out.print("MAP");
out.println("Bucket; variable " + variable.get_name() +
" with " + discrete_functions.size() +
" function (s) . ") ;
switch (bucket_status) (
case EMPTY: out.println("Bucket is empty."); break;
case REDUCED: out.print in("Bucket has been reduced."); break;
case DISTRIBUTED: out.println("Bucket has been distributed.");

break;

)

for (e = discrete_functions.elements 0; e.hasMoreElements();
d_f = (DiscreteFunction)(e.nextElement());
d_f.print(out);

)

{

}

if

(is_explanation_flag is (backward_pointers
out.println("Backward pointers:");
backward_pointers.print(out);

!= null))

{

)

if

(cluster != null) (
out.println("Cluster:");
cluster.print(out);

)

if

(separator != null) (
out.println("Separator:");
.separator.print (out) ;

)
if

(parents.size () > 0) {
out.println("\tParents : ");
for (e = parents.elements();
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out.println("\t" +

(

(Bucket)(e.nextElement())

).variable.get_name()) ;

)

if

(child != null) (
out.println("\tChild:");
out.println("\t" + child.variable.get_name());

)

/*

* Μείωση του Bucket, είτε με άθροιση είτε με μεγιστοποίηση.
* Το τελικό αποτέλεσμα είναι ο separator του Bucket.
* Προσοχή: Αν όλες οι συναρτήσεις στον bucket έχουν μια μεταβλητή
* τότε ο separator είναι null

*/
void reduce)) {
// Κλήση όλων των συναρτήσεων πιθανοτήτων στον bucket
order_dfs();
// Αν ο bucket είναι άδειος επέστρεψε null
if (ordered_dfs.length == 0i ί
separator = null;
return;

}
// Δημιουργία συνάρτησης πιθανότητας με τις σχετικές μεταβλητές
DiscreteFunction new_df = build_new_function(false);
// Αν το new_df είναι null, τότε η μόνη μεταβλητή που απομένει στον Bucket
// είναι η bucket μεταβλητή. Σε αυτή την περίπτωση συνδιάζονται οι συναρτήσεις
if (new_df == null) (
combine();
separator = null;
return;

}
// Άθροισε ή μεγιστοποίησε την bucket μεταβλητή
if (is_explanation())
rnax_out (new_df) ;
else
sum_out(new_df) ;
// Σημάδεψε τον Bucket σαν REDUCED;
bucket_status = REDUCED;
// Βάλε separator,
separator = new_df;

/*

* Συνδυασμός ενός αριθμού συναρτήσεων στον bucket σε μια μοναδική συνάρτηση

V
DiscreteFunction combine!) (
int i, j, k, m, p, current;
int indexes!] = new int[ bucket_tree.bn.number_variables() ];
int value_lengths[] = new inti bucket_tree.bn.number_variables()
double t, v;

];

// Κλήση όλων των συναρτήσεων πιθανοτήτων στον bucket
orde r_d f s();
// Αν o bucket είναι άδειος επέστρεψε null
if (ordered_dfs.length == 0) return(null);
// Δημιούργησε το συνδυασμένο DiscreteFunction object
DiscreteFunction new_df = build_new_function(true);
// Αρχικοποίηση τιμών
for (i=0; i<bucket_tree.bn.number_variables(); i++) (
indexes[i] = 0;
value_lengths[i] = bucket_t ree.bn.get_probability_variable(i).number_values();

II Χτίσιμο όλων των τιμών για το συνδιασμένο ProbabilityFunction object
for (i=0; i<new_df.number_values(); i++) {
// Υπολογισμός της συνδυασμένης τιμής
ν = 1.0;
for (m=0; m<ordered_dfs.length; m++)
v *= ordered_dfs[m].evaluate(bucket_tree.bn.get_probability_variables0,
indexes);
p = new_df.get_position_from_indexes(bucket_tree.bn.get_probability_variables(),
indexes);
new_df.set_value(p, v);
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// Ενημέρωση των indexes
indexes! new_df.get_index(new_df.number_variables() - 1)
for (j=(new_df.nuraber_variables() - 1); j>0; j--) {
current = new_df.get_index(j);
if (indexes[current) ■= value_lengths[current]) (
indexes[current] = 0;
indexes! new_df.get_index(j - 1) ]++;

]++;

f-lse
break;

}
// Μεγιστοποίηση αν είναι αναγκαίο. Αν η συνδυασμένη συνάρτηση
// έχει εξαρτημένες μεταβλητές, μόνο ο πρώτος συνδυασμός
// των εξαρτημένων μεταβλητών αναλύεται
if (is_explanation() ) (
int jump = 1;
for (i=l; i<new_df.number_variables(); i++) (
jump *= new_df.get_variable(i).number_values();

)
j = 0;
t = 0.0;
backward_pointers = new DiscreteFunction(1, 1);
backward_pointers.set_valiable(0, variable);
for (i=0; icvariable.number_values(); i++) (
if (new_df.get_value(i) > t) [
t = new_df.get_value(i * jump);
j = i;

backward_pointers.set_value(0,

j);

if

(do_produce_clusters)
cluster = new_df;
return(new_df);

)
/*

* Άθροιση όλων των μεταβλητών στην ομάδα, εκτός από την bucket μεταβλητή,
* και βάλε την άθροιση στο bucket_tree.result
*/
void reduce_cluster() (
// Έλεγχος αν η ομάδα (cluster) είναι null,
if (cluster == null) (
bucket_tree.unnormalized_result = null;
return;

]
// Δημιουργία των σημαδιών (markers)
boolean markers[] = new boolean! bucket_tree.bn.number_variables() ];
for (int i=0; icmarkers.length; i++) markers[i] = true;
markers! variable.get_index() ] = false;
// Εξαγωγή του bucket_tree.result
bucket_tree.unnormalized_result =
cluster.sum_out(bucket_tree.bn.get_probability_variables(), markers);

)
/*
* Έλεγχος αν η bucket μεταβλητή είναι επεξηγηματική (explanatory) μεταβλητή
*/
boolean is_explanation() (
if (bucket_tree.explanation_status == Inference.IGNORE_EXPLANATION)
return(false);
if (bucket_tree.explanation_status == Inference.FULL_EXPLANATION)
return(true);
return(variable.is_explanation());

)
/*
* Κλήση των συναρτήσεων πιθανοτήτων στον Bucket.
*/

private void order_dfs() (
if (is_ordered_dfs_ready == true) return;
is_ordered_dfs_ready = true;
ordered_dfs = new DiscreteFunction! discrete_functions . size()
for (int i=0; i<ordered_dfs.length; i++)
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orclered_df s [ i]

=

(DiscreteFunction) (discrete_functions .elementAt(i));

/'
* Σύνδεσηνωση των δεικτών του Bucket μαρκάροντας τα σημάδια
σαν true
*/
private int join_indexes(boolean variable_markers[]) {
int i, j, k, n=0;
for (i = 0; i<variable_markers.length; i++)
variable_markers[i] = false;
for (i = 0; i<ordered_dfs.length; i++) (
for (j=0; j<ordered_dfs[iJ .number_variables(); j++)
k = ordered_dfs[i).get_index(j);
if (variable_markers[k] == false) {
variable_markers(k) = true;
n++;

(markers)

μεταβλητών

{

I
)

)

return(n);

/*
* Δημιουργία μιας Discrete συνάρτησης που κρατά όλες τις μεταβλητές στον Bucket,
* με εξαίρεση την bucket μεταβλητή

V
private
DiscreteFunction build_new_function(boolean is_bucket_variable_included) (
int i, j = 0, n, v=l;
boolean variable_markers [ ] == new boolean[bucket_tree.bn.number_variables()];
// Σύνδεση των δεικτών στον bucket
n = join_indexes(variable_markers);
if (is_bucket_variable_included == false) {
n--;
variable_markers[ variable.get_index() ]

= false;

)
// Αν η μόνη μεταβλητή είναι
if (η == 0) return (null);

η bucket μεταβλητή τότε αγνόησε

// Υπολογισμός των απαραίτητων ποσοτήτων
int joined_indexes[] = new int[nj;
for (i=0; i<variable_markers.length; i++) (
if (variable_markers[i] == true) (
joined_indexes(j] = i;
j++;
v *= bucket_tree.bn.get_probability_variable(i).number_values();

// Δημιουργία νέας συνάρτησης που θα κρατά τις συνδεδεμένες μεταβλητές
DiscreteFunction new_df = new DiscreteFunction(n, v);
build_new_variables(new_df, joined_indexes,
is_buckct_variable included, n);
return(new df);

/*
' Δημιουργία ενός πίνακα μεταβλητών που κρατά τις μεταβλητές
* σε μια νέα συνάρτηση, αν υπάρχει η bucket μεταβλητή τότε είναι η πρώτη μεταβλητή

V
private void build_new_variables(DiscreteFunction new_df,
int joined_indexes [),
boolean is_bucket_variable_included,
int n) {
// H Bucket μεταβλητή έρχεται πρώτη αν υπάρχει
if (is_bucket_variable_included == true) {
for (int i=0, j=l; i<n; i++) {
if

(joined_indexes|i] == variable.get_index())
new_df.set_variable(0,

(

bucket_tree.bn.qet_probability_variable( variable.get_index()

));

}

else

(
new_df.set_variable(j ,
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bucket_tree.bn.get_probability_variable(

joined_indexes[i]

) ) ;

j++;

}
else

(
for

(int i=0; i<n; i++)
new_df.set_variable(1,
bucket tree.bn.get probability_variable(

joined_indexes[i]

));

)

/*

* Λήψη των τιμών για την redured_function.
‘ Προσοχή: 0 πίνακας ordered dfs πρέπει να είναι

έτοιμος!

V
private void sum_out(DiscreteFunction new_df) (
DiscreteVariable dvs [ ] ;
int i, j, k, 1, m, p, p_cluster, last, current;
int n = variable.number_values();
int indexes!] = new int [bucl:et_tree .bn.number_variables () ] ;
int value_lengths[] = new int[bucket_tree.bn.nuraber_variables()];
double t, v;
// Αρχικοποίηση απαραίτητων τιμών
dvs = bucket_tree.bn.get_probability_variables();
for (i=0; i<bucket_tree.bn.number_variables(); i++) (
indexes[i] = 0;
value_lengths[i] = bucket_tree.bn.get_probability_variable(i).number_values();

}
if (do_produce_clusters) // Δημιουργία ομάδας
χρειάζεται
cluster = build_new_function(true) ;

(cluster)

για τον Bucket αν

// Άθροιση
last = new_df.number_variables() - 1; // Επιπρόσθετη μεταβλητή για να κρατά τον
τελευταίο δείκτη
for (i=0; i<new_df.number_values(); i++) ( // Υπολογισμός όλων των τιμών του
new_df
ν = 0.0;
for (1=0; l<n; 1++) { // Για κάθε τιμή της bucket μεταβλητής,
indexes] variable.get_index() ] = 1; // σημάδεψε την τρέχουσα τιμή στους
δείκτες,
t = 1.0;
for (m=0; m<ordered_dfs.length; m++) // βρόχος για τις συναρτήσεις στον
Bucket
t *= ordered_dfs[m].evaluate(dvs, indexes);
if (do_produce_clusters) ( // Δημιουργία ομάδας (cluster), αν χρειάζεται
p_cluster = cluster.get_position_from_indexes(dvs, indexes);
cluster.set_value(p_oluster, t);

)
v += t;

// Τέλος κάνε την άθροιση για κάθε τιμή του new_df.

)

// Ενημέρωση του new_df με το αποτέλεσμα της άθροισης
ρ = new_df.get_position_from_indexes(dvs, indexes);
new_df.set_value(p, v);
// Ενημέρωση των δεικτών
indexes] new_df.get_index(last) ]++; // Αύξηση του τελευταίου δείκτη
for (j=last; j>0; j--) { // Ενημέρωση όλων των δεικτών
current = new_df . get_inde>: (j ) ;
if (indexes[current] >= value_lengths[current)) ( // Αν έχω overflow σε
έναν δείκτη,
indexes[current] = 0;
indexes! new_df.get_index(j - 1) ]++; // τότε ενημερώνω τον επόμενο
δε ί κτη

)
else

/*

* Λήψη των τιμών για την reduced_function μέσω της μεγιστοποίησης
* Προσοχή: Ο πίνακας ordereddfs πρέπει να είναι έτοιμος!

V
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private void max_out(DiscreteFunction new_df) (
int i, j, k, 1, in, p, u, last, current;
int n = variable.number_values();
int indexes[] = new int[bucket_tree.bn.number_variables()];
int value_lengths[] = new int[bucket_tree.bn.number_variables()];
double t, v = 0.0;
// Αρχικοποιηση απαραίτητων τιμών
create_backward_pointers(new_df);
for (i=0; i<bucket_tree.bn.number_variables(); i++) (
indexes[i] = 0;
value_lengths[i] = bucket t ree.bn.get_probability_variable(i).number_values();

// Διατρέχονται όλες οι τιμές της bucket μεταβλητής
last = new_df.number_variables() - 1;
for (i=0; i<new_df.number_values(); i++) {
v = 0.0;
u = BayesNet.INVALID_INDEX;
for (1=0; l<n; 1++) (
t = 1.0;
indexes! variable.get_index() ] = 1;
// Συνδίασε τις τιμές σε όλες τις συναρτήσεις στον bucket
for (m=0; m<ordered_dfs.length; m++)
t *=
ordered_dfs[m].evaluate(bucket_t ree.bn.get_probability_variables() ,
indexes);
// Εκτέλεση της μεγιστοποίησης
if (v <= t) (
v = t;
u = 1;

)

)

// Ενημέρωση των συναρτήσεων
p = new_df.get_position_from_indexes(bucket_tree.bn.get_probability_variables(),
indexes);
new_df.set_value(p, v);
backward_pointers.set_value(p, (double)u);
// Ενημέρωση των δεικτών
indexes! new_df.get_index(last) ]++;
for (j=last; j>0; j--) (
current = new_df.get_index(j);
if (indexes[current] >= value_lengths[current])
indexes[current] = 0;
indexes! new_df.get_index(j - 1) ]++;

{

)
else
break;

]

)

/*
* Καθορισμός και αρχικοποιηση όλων των backward_pointers στον Bucket
*/
private void create_backward_pointers(DiscreteFunction new_df) (
int i;
DiscreteVariable new_df_variables[] =
new DiscreteVariable! new_df.number_variables() ];
double new_df_values[] = new double! new_df.number_values() ];
for

(i=0; i<new_df.number_variables(); i++)
new_df_variables[i] = new_df.get_variable(i);
for (i=0; i<new_df.number_values(); i++)
new_df_values[i] = new_df.get_value(i);
backward_pointers =
new DiscreteFunction(new_df_variables, new df values);
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Ορισμός του Bucket Tree
/*
* BucketTree.java
*/
package Bayesianlnferences;
import BayesianNetworks.*;
import java.io.*;
import java.util.Vector;
import java.util.Enumeration;
public class BucketTree {
Bucket bucket_tree[]; // Πίνακας αντικειμένων τύπου Bucket
BayesNet bn; // To BayesNet που περιέχει τις μεταβλητές
int backward_pointers[];
ελαχιστοπο ίησης

// Πίνακας που κρατά τον δείκτη των μεταβλητών

DiscreteFunction unnormalized_result;
Ordering ordering;
int explanation_status;
boolean do_produce_clusters;
private int active_bucket;
final static int MAX_OUT = 2;
final static int SUM_OUT = 1;
/*

* Constructor για το BucketTree χωρίς clustering

V
public BucketTree(Ordering ord)
this(ord, false);

(

)
/*
* Constructor για το BucketTree με τις αρχικοποιήσεις
*/

public BucketTree(Ordering ord,
int i, j, markers!];
ProbabilityFunction pf;
ProbabilityVariable pv;
DiscreteVariable aux_pv;
DiscreteFunction ut;
String order(];

boolean dpc)

(

do_produce_clusters = dpc;
ordering = ord;
// Παίρνει τις πληροφορίες από το αντικείμενο Ordering
bn = ord.bn;
explanation_status = ord.explanation_status;
order = ord.order;
// Δείχνει το πρώτο bucket προς επεξεργασία
active_bucket = 0;
// Έλεγχος αν το ερώτημα (query) έχει μια μεταβλητή που είναι
i = bn.index_of_variable(order(order.length-1]) ;
pv = bn.get_probability_variuble(i);
if (pv.is_observed() == true) (
pf = transform_to_probability_function(bn, pv);
buc:ket_tree = new Bucket[l];
bucket_tree[0] = new Bucket(this, pv, do_produce_clusters);
insert(pf);

observed

)
else (
// Αρχικοποίηση των αντικειμένων bucket
bucket_tree = new Bucket[order.length] ;
for (i=0; i<order.length; i++) (
j = bn.index_of_variable(order[i]) ;
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bucket_tree[i]
do_produce_clusters);

= new Bucket(this,

bn.get_probability_variable(j),

)
// Εισαγωγή των συναρτήσεων πιθανότητας στο bucket_tree.
// Πρώτα σημάδεψε όλες τις συναρτήσεις που μπαίνουν στο bucket_tree
markers = new int[bn.number_variables()];
for (i=0; i<order.length; i++)
markers! bn.index_of_variable(order[iJ) ] = 1;
// Πρόσθεσε τις συναρτήσεις που είναι σημαδεμένες και όχι null
for (i=0; i<bn.number_probability_functions Ο; i + +) {
if (markers! bn. get_pi:obability_f unction (i). get_index (0) ] == 1) (
pf = check_evidence( bn.get_probability_function(i) );
if (pf != null) {
aux_pv = (bn.qet_probability_function(i)).get_variable(0);
insertfpf, ! pf.memberOf(aux_pv.get_index()));

)

}

}

// Εισαγωγή της utility_function
lit = bn. get_utility_f unction () ;
if (ut != null) insert(ut);

)
)

/*
* Μετασχηματισμός της observed μεταβλητής πιθανότητας σε συνάρτηση πιθανότητας
* για να καλυφθεί η περίπτωση το query να αναφέρεται σε observed μεταβλητή
*/
private ProbabilityFunction
transform_to_probability_function(BayesNet bn, ProbabilityVariable pv) {
ProbabilityFunction pf = new ProbabilityFunction(bn, 1,
pv.number_values(), null);
pf.set_variable(0, pv) ;
int index_of_value = pv.get_observed_index();
pf.set_value(index_of_value, 1.0);
return(pf);

)
/*
* Καθαρίζει όλες τις μεταβλητές που έχουν οριστεί ως evidence.
* Η σειρά των μεταβλητών που απομένουν είναι ίδια με αυτή της αρχικής συνάρτησης
*/
private ProbabilityFunction check_evidence(ProbabilityFunction pf) {
int i, j, k, v, aux_i;
boolean markers[] = new boolean[bn.number_variables()];
int n = build_evidence_markers(pf, markers);
// Ειδικές περιπτώσεις
if (n == 0) return(null); // Δεν έμεινε καμμία μεταβλητή
if (n == pf.number_variables()) return(pf); // Δεν υπάρχει σχετικό evidence
// Υπολογισμός των απαραίτητων ποσοτήτων με τέτοιο τρόπο ώστε η σειρά των
// μεταβλητών στην αρχική συνάρτηση να μην τροποποιηθεί
int joined_indexes[) = new intIn);
for (i=0, j=0, v=l; i<pf.number_variables(); i++) {
aux_i = pf . get_variable (i ) . ciet_index () ;
if (markers[aux_i] == true) (
joined_indexes[j) = au:-:_i;
j ++;

v *= bn.get_probability_variable(aux_i).number_values();

)
// Φτιάξε νέα συνάρτηση για τις joined μεταβλητές
ProbabilityFunction new_pf - new ProbabilityFunction(bn,
for (i=0; icn; i++)
new_pf.set_variable(i,

n,

v,

null);

bn.get_probability_variable( joined_indexes[i)

));

// Κάνε loop μέσα στις τιμές
check_evidence_loop(new_pf, pf);
return(new_pf);

)
/*
* Φτιάχνει ένα πίνακα σημαδιών (markers). Το σημάδι για μια μεταβλητή είναι
* true μόνο αν η μεταβλητή υπάρχει στην αρχική συνάρτηση πιθανότητας και δεν
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* είναι observed. Ακόμα και
* και να γίνουν evidence

οι

explanatory μεταβλητές μπορούν να είναι

observed

V
private int build_evidence_markers(ProbabilityFunction pf,
boolean markers!]) (
int i, n;
// Αρχικοποίησε τα σημάδια
for (i=0; i<markers.length; i++)
markers[i] = false;
// Βάλε τις μεταβλητές της συνάρτησης πιθανότητας
for (i=0; i<pf.number_variables(); i++)
markers! pf.get_index(i) ] = true;
// Βγάλε ότι είναι evidence
for (i=0; icbn.number_variables(); i + + ) (
if (bn.get_probability_variable(i).is_observed())
markers[i] = false;

}
// Μέτρα πόσες μεταβλητές απομένουν
n = 0;
for (i=0; Kmarkers. length; i++) (
if (markers[i] == true) n++;

(
return(n);

* Πάρε τις τιμές για το evidence και την συνάρτηση
*/
private void check_evidence_loop(ProbabilityFunction new_pf,
ProbabilityFunction pf) (
int i, j, k, 1, m, p, last, current;
int indexes!] = new int[bn.number_variables()];
int value_lengths[] = new int[bn.number_variables()] ;
for (i=0; i<bn.number_variables(); i++) {
indexes[i] = 0;
value_lengths [i] = bn.get_probability_variable(i) .number_values();

)
for

(i=0; i<bn.number_variables(); i++) (
if (bn.get_probability_variable(i).is_observed()) {
indexes[i] = bn.get_probability_variable(i).get_observed_index();

)
last = new_pf.number_variables() - 1;
for (i=0; i<new_pf.number_values(); i++) (
p = new_pf.get_position_from_indexes(indexes);
new_pf.set_value(p, pf.evaluate(indexes));
indexes! new_pf.get_index(last) ]++;
for (j=last; j>0; j--) (
current = new_pf.get_index(j);
if (indexes [current] :·= value_lengths [current] )
indexes[current] = 0;
indexes! new_pf.get_index(j - 1) ]++;

(

)

else
break;

)

}

}

/*
* Ξεκαθάρισμα των μεταβλητών στο BucketTree

V
public void reduce!) (
int i;
// Μείωσε όλα τα αντικείμενα Bucket
for (i = 0;i<(bucket_tree.length-1) ; i++)
active_bucket = i;
bucket_tree[i].reduce ();
insert(bucket_tree [i]);

{

)
unnormalized_result = bucket_tree[i] .combine 0;
// θέσε το τελευταίο Bucket σαν DISTRIBUTED
bucket_tree[i].bucket_status = Bucket.DISTRIBUTED;
// Δημιουργία των backward_pointers
backward_pointers = backward_maximization();
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/'
* Κατανομή του evidence στο BucketTree.
* Επιστρέφει true αν είναι επιτυχής και false αν όχι
'/
public boolean distribute;) (
int i, j;
boolean mark_non_conditioning() = new boolean[bn.number_variables()];
// Επιβεβαίωση ότι το BucketTree μειώθηκε
if (unnormalized_result == null) reduced;
// Επιβεβαίωση ότι υπάρχουν περισσότερα από ένα Bucket στο BucketTree
int last = bucket_tree.length - 1;
if (last < 1) return(true);
// Πρέπει το do_produce_clusters να είναι true
if (do_produce_clusters == false) return(false);
// Πρέπει καμμιά explanatory μεταβλητή να μην έχει γίνει μέγιστη για να υπάρχουν
// backward_pointers
if (backward_pointers != null) return(false);
// Λιέτρεξε όλα τα αντικείμενα Bucket, από το τέλος στην κορυφή,
// για τον υπολογισμό του νέου separator και cluster για κάθε bucket
for (i=(last-1); i>=0; i--) ( // Ξεκίνα από το (last-1) γιατί το last δεν έχει
παιδιά
// Έλεγχος εγκυρότητας κάθε Bucket
if (bucket_tree[i].cluster == null) break;
// Βάλε τις μη εξαρτημένες μεταβλητές σε ένα boolean πίνακα
for (j=0; j<mark_non_conditioning.length; j++)
mark_non_conditioning[j] = true;
for {j = 1; j<bucket_tree[i].cluster.number_variables(); j + + ) (
mark_non_conditioning[
(bucket_tree[i].cluster.get_variables())[j].get_index() J = false;

)
// Ενημέρωση του separator
bucket_tree[i].separator =
bucket_tree[i].child.cluster.sum_out(bn.get_probability_variables(),
raark_non_conditioning);
// Υπολόγισε το cluster χρησιμοποιώντας το νέο separator (Προσοχή: Αν ο
separator
// είναι null, όλες οι μεταβλητές του cluster έχουν ήδη επεξεργαστεί)
if (bucket_tree[i].separator != null) (
bucket_tree[i].cluster.normalize_first();
// Συνδιασμός cluster και separator
bucket_tree[i].cluster =
bucket_tree[i].cluster.multiplyibn.get_probability_variables(),
bucket_tree[ij.separator);

// Σημάδεψε το Bucket σαν DISTRIBUTED
bucket tree[i].bucket_status = Bucket.DISTRIBUTED;
//

Δούλεψε!

return(true);

/*
*
*
*
*

Επανέφερε τις μεταβλητές μεγιστοποίησης μέσω του
bucket_tree μεγιστοποίησης. Οι μεταβλητές επιστρέφονται
σαν πίνακας σημαδιών (οι μεταβλητές που δεν είναι explanation
παίρνουν INVALID_INDEX)

*/
private int[] backward_maximization()
int i, j;
int bi = bucket_tree.length - 1;
DiscreteFunction back_df;
Bucket b = bucket_tree[bi];

{

// Av δεν υπάρχουν μεταβλητές explanation στο BayesNet,
if (b.backward_pointers == null)
return(null);
// Αρχικοποίησε στα σημάδια για τους δίκτες προς τα πίσω
έχουν INVALID_INDEX
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int backward_markers[] = new int(bn.number_variables ()] ;
for (i=0; i<backward_markerc.length; i++)
backward_markers[i] = BayesNet.INVALID_INDEX;
// Αρχικοηοίησε το σημάδι για το τελευταίο bucket
backward_markers [b. variable . yet_index () ] =
(int)(b.backward_pointers.get_value(0) + 0.5);
// Κίνηση πίσω μέσω του bucket_tree
for (i=(bi—1); i>=0; i--) (
if (!bucket_tree[i].is_explanation()) break;
back_df = bucket_tree[i].backward_pointers;
// Παρέλειψε τους δείκτες που είναι null (αυτοί που έγιναν λόγω evidence)
if (back_df == null) continue;
// Αν το bucket έχει μια μόνο τιμή, την μεταβλητή bucket
if (back_df.number_values() == 1) (
backward_markers[bucket_tree[i].variable.get_index()) =
(int)(back_df.get_value(0) + 0.5);
continue;

I
// Επεξεργασία του bucket
j = back_df.get_position_from_indexes(bn.get_probability_variables(),
backward_markers);
l>ackward_markers [bucket_t ree [ i ] . variable . get_index () ) =
(int)(back_df.get_value(j) + 0.5);

return(backward markers);

/*
* Βάζει την συνάρτηση διαχωρισμού (separator)
* στο BucketTree μετά το τρέχον active_bucket
*/
private void insert(Bucket buck) (
int i, index;
Bucket b;
if

(buck.separator == null)

ενός Bucket buck

return;

for (i=active_bucket; i<bucket_tree.length; i++) {
// Πάρε τον δείκτη για την τρέχουσα μεταβλητή του Bucket
index = bucket_tree[i].variable.get_index();
// Αν o separator περιέχει μια μεταβλητή στο τρέχον Bucket,
buckets

τότε ένωσε τα

if

(buck.separator.memberOf(index)) (
// Πρόσθεσε separator στο bucket
bucket_tree[i].discrete_functions.addElement(buck.separator);
// Ενημέρωσε τις μη εξαρτημένες μεταβλητές
// Διέτρεξε τις μη εξαρτημένες μεταβλητές στο εισηγμένο Bucket
tor (Enumeration e = buck.non_conditioning_variables.elements();
e.hasMoreElements(); )
bucket_tree[i].non_conditioning_variables.addElement(e.nextElement());
// Βγάλε την μεταβλητή Bucket που προστέθηκε σημαδεύοντάς την σαν CONDITIONING
//Η μεταβλητή πρέπει να βγει γιατί έχει ήδη εξουδετερωθεί
bucket_tree[i].non_conditioning_variables.removeElement(buck.variable);

// Σημάδεψε την σχέση γονέα - παιδιού
buck.child = bucket_tree(ij;
bucket_tree[i].parents.addElement(buck) ;
return;

)

}

)

/*
* Βάζει μια DiscreteFunction στο BucketTree μετά το τρέχον active_bucket
*/
private void insert(DiscreteFunction df) {
insert(df, false);

(false)

)
/*
*

Βάζει

μια DiscreteFunction στο BucketTree μετά το τρέχον active bucket

(true)

V
private void insert(DiscreteFunction df, boolean
was_first_variable_cancelled_by_evidence) (
int i, index;
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Bucket b;
for (i=active_bucket; i<bucl:et_tree. length; i + +) (
index = bucket_tree[i].variable.get_index();
if (df.memberOf(index)) (
bucket_tree[iJ .discrete_functions.addElement(df);
// Αν η συνάρτηση είναι συνάρτηση πιθανότητας, αποθήκευσε την πρώτη
μεταβλητή
// (δεχόμαστε ότι η πρώτη μεταβλητή είναι μη εξαρτημένη στην αρχή
if ((df instanceof ProbabilityFunction) &&
(!was_first_variable_cancelled_by_evidence)) (
bucket_tree[i].non_conditioning_ variables.addElement(df.get_variable(0) ) ;

)
return;

)

)

>

/*
* Μέθοδος για την εμφάνιση του BucketTree στην έξοδο

V
public void print Ο {
print(System.out);

)
/*
* Μέθοδος για την εμφάνιση του BucketTree στην console

V
public void print(PrintStream out) (
out.println("BucketTree: " + "\n\tActive Bucket is " + active_bucket + ".");
for (int i=0; i<bucket_tree.length; i++)
bucket_tree(i].print(out);
out.println("Bucket result: ");
unnormalized_result.print (out);

/*
* Λήψη κανονικοποιημένου αποτελέσματος για το BucketTree
*/
public ProbabilityFunction get_normalized_result() {
ProbabilityFunction aux_pf = new ProbabilityFunction(unnormalized_result,
aux_pf.normalize();
return ( aux_pf );

bn);

/■"
* Λήψη μη κανονικοποιημένου αποτελέσματος για το BucketTree
*/
public DiscreteFunction get_unnormalized_result() (
return(unnormalized_result);

)

Κατάταξη των κόμβων πριν από την διαδικασία συμπερασματολογίας
/*
* Ordering.java
*/
package Bayesianlnferences;
import BayesianNetworks.*;
import java.io.*;
import java.util.Vector;
import java.util.Enumeration;

public class Ordering
BayesNet bn;
String order[];

(

int explanation_status = Inference.IGNORE_EXPLANATION;
int ordering_type = MINIMUM_WEIGHT;
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public static final int USER_DEFINED = 0;
public static final int USER_ORDER = 1;
public static final int MINIMUM_WEIGHT = 2;

t*
* Con.structor για το Ordering
*/
public Ordering(BayesNet b_n, String objective, int ot)
bn = b_n;
explanation_status = obtain_explanation_status(b_n);

{

ordering_type = ot;
order = ordering(objective);

)
/*
* Constructor για το Orderinq
*/
public Ordering(BayesNet b_n, String or[]) (
bn = b_n;
order = or;
explanation_status = obtain_explanation_status(b_n);

)
/*
* Constructor για το Ordering

*/
public Ordering(BayesNet b_n. String objective,
bn = b_n;
explanation_status = ds;
ordering_type = ot;
order = ordering(objective);

int ds,

int ot)

(

)
/*
* Constructor για το Orderinq

V
public Ordering(BayesNet b_n,
bn = b_n;
order = or;
explanation_status = ds;

String or[],

int ds)

(

/*
* Πάρε το explanation_status: αν δεν υπάρχουν επεξηγήσεις
' η κατάσταση είναι IGNORE_EXPLANATION

V
private int obtain_explanation_status(BayesNet b_n) (
int explanation_status_flag = Inference.IGNORE_EXPLANATION;
for (int i=0; i<b_n.number_variables() ; i + + ) (
if ((!(b_n.get_probability_variable(i).is_observed())) &&
(b_n.get_probability_variable(i).is_explanation())) (
explanation_status_flag = Inference.EXPLANATION;
break;

)

)

return(explanation_status_flag);

/*

* Κλήση του κατάλληλου ordering

(εζαρτάται από τον τύπο του ordering)

*/
private String!) ordering(String objective)
int i;
Vector variables_to_order = new Vector!);

(

int objective_index = bn.index_of_variable(objective);
if (objective_index == BayesNet.INVALID_INDEX)
objective_index = 0;
if

(bn.get_probability_variable(objective_index).is_observed()) (
String one_order[] = ( bn.get_probability_variable(objective_index).get_name()
return(one_order);

}
if

(ordering_type == USER_ORDER)
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// Συγκέντρωσε όλες τις μεταβλητές
for (i=0; i<bn.number_variables() ; i++)
variables_to_order.addEleraent(bn.get_probability_variable(i));
return(user_order(variables_to_order, objective_index));
)

else

(
// Συγκέντρωσε όλες τις μεταβλητές
if (explanation_status != Inference.IGNORE_EXPLANATION) (
for (i=0; i<bn.numbei_variables(); i++)
variables_to_order.addElement(bn.get_probability_variable(i));

l
else

( //Πάρε μόνο τις σχετιζόμενες μεταβλητές
DSeparation dsep = new DSeparation(bn);
variables_to_order = dsep.all_affecting(objective_index);

)

return(heuristic_order(variables_to_order,
ordering_type));

objective_index,

/*

* Απλή κατάταξη για τις μεταβλητές:
* 1) Οι Transparent μεταβλητές δεν υπολογίζονται. Προσοχή: Οι
*
transparent μεταβλητές υπάρχουν μόνο σε περιπτώσεις όπου οι
'
μεταβλητές επεξήγησης δεν λαμβάνονται υπ1 όψη
* 2) Οι μεταβλητές επεξήγησης έρχονται τελευταίες και με την σειρά
*
εισαγωγής τους
> 3) Οι μεταβλητές μη επεξήγησης έρχονται με την σειρά εισαγωγής τους
*
Αν δεν υπάρχουν μεταβλητές επεξήγησης (ή οι μεταβλητές αυτές αγνοούνται),
*
η αντικειμενική μεταβλητή έρχεται τελευταία
*/
private String!] user_order(Vector variables_to_order, int objective_index) {
int i, j;
boolean is_variable_explanation_flag = false;
ProbabilityVariable pv;
Vector non_explanation_variables = new Vector ();
Vector explanation_variables = new Vector!);
Enumeration e;
String ord[];
// Συγκέντρωσε τις μεταβλητές στους σχετικούς πίνακες
for (e = variables_to_order.elements(); e.hasMoreElements();
pv = (ProbabilityVariable)(e.nextElement());
// Αγνόησε τις transparent μεταβλητές
if (pv.get_type() == ProbabilityVariable.TRANSPARENT)
continue;
// Έλεγξε την κατάσταση της μεταβλητής επεξήγησης
switch (explanation_status) {
case Inference.IGNORE_EXPLANATION:
is_variable_explanation_flag = false;
break;
case Inference.EXPLANATION:
is_variable_explanation_flag = pv.is_explanation();
break;

)

(

case Inference.FULL_EXPLANATION:
is_variable_explanation_flag = true;
break;

// Οι παρατηρημένες (Observed) μεταβλητές δεν είναι μεταβλητές επεξήγησης
// (Τα γεγονότα προηγούνται των επεξηγήσεων),
if (pv.is_observed())
is_variable_explanation_flag = false;
// Βάλε την μεταβλητή στον σωστό πίνακα
if (is_variable_explanation_flag)
explanation_variables.addElement(pv.get_name());
else
non_explanation_variables.addElement(pv.get_name());

ord = new String[non_explanation_variables.size()

if

(explanation_variables.size()
for

(i=0,
ord[i]

== 0)

+ explanation_variables.size()];

(

e = non_explanation_variables.elements();
=

e.hasMoreElements();

i++)

(String)(e.nextElement());
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if

(ord[i].equals! bn.qet_probability_variable(objective_index).get_name()

))

ord[i]

= bn.get_probability_variable(objective_index).get_name();

}
else

(
for

(1=0, e = non_explanation_variables.elements(); e.hasMoreElements(); i++)
ord[i] = (String)(e.nextElement());
lor (j=i, e = explanationvariables.elements(); e.hasMoreElements(); j++)
ord[j] = (String)(e.nextElement());

)

return(ord);

/*
* Ευρεστική κατάταξη των μετ αίίλητών :
+ 1) Οι Transparent μεταβλητές δεν υπολογίζονται. Προσοχή: Οι
*
transparent μεταβλητές υπάρχουν μόνο σε περιπτώσεις όπου οι
*
μεταβλητές επεξήγησης δεν λαμβάνονται υπ1 όψη
* 2) Οι μεταβλητές επεξήγησης έρχονται τελευταίες και με την σειρά
*
εισαγωγής τους
* 3) Οι μεταβλητές μη επεξήγησης έρχονται με την σειρά εισαγωγής τους
*
Αν δεν υπάρχουν μεταβλητές επεξήγησης (ή οι μεταβλητές αυτές αγνοούνται),
*
η αντικειμενική μεταβλητή έρχεται τελευταία
*/
private String!] heuristic_order(Vector vo,
int ordering_type) {

int objective_index,

int i, j;
int PHASE_0NE = 1;
int PHASE_TWO = 2;
int phase;
long value, min_value;
int min_index;
int number_variables_in_phase;
int number_variables_in_phase_two = 0;
Enumeration e;
ProbabilityVariable pv;
ProbabilityVariable neicjhbors [ ] ;
ProbabilityFunction pf;
// Ο πίνακας με τις φιλτραρισμένες μεταβλητές που θα μπουν σε σειρά
Vector variables to order = new Vector();
// Ο πίνακας που θα κρατά την τελική κατάταξη
Vector elimination_ordering = new Vector!);
// Σημάδια φάσεων: Δείχνει σε ποιά φάση του αλγορίθμου μια
// μεταβλητή θα πρέπει να εξαληφθεί
int phase_markers[] = new int[bn.number_variables()];
for (i=0; i<phase_markers.length; i++)
phase_markers[i] = PHASE_ONE;
// Φιλτράρει τις εισερχόμενες μεταβλητές
for (e = vo.elementsί); e.hasMoreElements0; ) {
pv = (ProbabilityVariable) (e .nextElement 0) ;
if (pv.is_observed()) ( // Βάλε τις παρατηρημένες μεταβλητές στην αρχή
elimination_ordering.addElement(pv);

}
else

( // Μην ασχολείσαι με τις transparent μεταβλητές
if (pv.get_type() != ProbabilityVariable.TRANSPARENT) {
// Βάλε σε σειρά όλες τις άλλες μεταβλητές
variables_to_order.addElement(pv);
// θέσε το .status της μεταβλητής σαν μεταβλητή επεξήγησης
if ((explanation_status == Inference.FULL_EXPLANATION) ||
((explanation_status == Inference.EXPLANATION) &&
(pv.isexplanation()))) {
phase_markers[ pv.get_index() ] = PHASE_TW0;
number_variables_in phase two++;
)

)

}

// Προσδιορίζει αν η αντικειμενική μεταβλητή θα επεξεργαστεί
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// στην δεύτερη φάση
if (number_variables_in_phase_two == 0) (
phase_markers [objec:tive_index] = PHASE_TWO;
number_variables_in phase_two = 1;

// Κάθε μεταβλητή σχετίζεται με ένα πίνακα (ο πίνακας περιέχει
// όλες τις μεταβλητές που συνδέονται με την μεταβλητή)
Vector vectors!] = new Vector! bn.number_variables() ];
// Αρχικοποίησε τους πίνακες εκείνους που σχετίζονται
// με τις μεταβλητές που θα μπουν σε σειρά
for (e = variables_to_order.elements(); e.hasMoreElements(); )
pv = (ProbabilityVariable)(e.nextElement());
vectors! pv.get_index() ] = new Vector!);

(

)

// Κατασκευή ενός μη προσανατολισμένου γράφου όπου κάθε μεταβλητή
// είναι συνδεδεμένη με τους γονείς της, τα παιδιά, και τους γονείς των
παιδιών.
// Η ιδέα είναι να κινηθούμε μέσα στις μεταβλητές, και για κάθε μεταβλητή,
// να συνδέσουμε όλες τις μεταβλητές με όλους τους γονείς της.
// Επειδή όλες οι μεταβλητές αναλύονται, κάθε μεταβλητή καταλήγει να είναι
// συνδεδεμένη με τα παιδιά της
for (e = variables_to_order.elements(); e.hasMoreElements(); ) (
pv = (ProbabilityVariable)(e.nextElement());
pf = bn.get_function(pv);
vectors! pv.get_index() ].addElement(pv);
interconnect(bn, vectors, pf.get_variables());

// Επιλογή φάσης εκκίνησης:
if (number_variables_in_phase_two == variables_to_order.size())
phase = PHASE_TWO;
else
phase = PHASEONE;
//
//
//
//
for

Απομάκρυνε την μεταβλητή που έχει την μικρότερη τιμή για το
ευρεστικό ενδιαφέρον, μέχρι όλες οι μεταβλητές να αφαιρεθούν.
Καθώς μια μεταβλητή απομακρύνεται, αφαιρείται από όλες τις άλλες
συνδέσεις και όλοι οι γείτονές της αλληλοσυνδέονται
(i=0; i<variables_to_order.size(); i++) {
// Πάρε την μεταβλητή με την ελάχιστη ευρεστική τιμή
min_value = -1;
min index = -1;
number_variables_in_phase = 0;
for (j=0; j<vectors.length; j++) ( // Διέτρεξε όλες τις μεταβλητές
// Προχώρα μόνο αν η μεταβλητή πρέπει να μπεί σε σειρά σε αυτή την

φάση
if

<(vectors[j] != null) && (phase_markers[j) == phase)) (
number_variables_in_phase++;
value = obtain_value(vectors[j], ordering_type); // Πάρε την

ευρεστική τιμή
if
την

((value -

min_value)

||

(min_index == -1))

{

// Ελαχιστοποίησε

ευρεστική τιμή
min_inde>: = j;
min_value = value;
}

}
)

if

((phase == PHASE_ONE) £,&
phase = PHASE_TWO;

(number_variables_in_phase == 1))

// Πρόσθεσε την μεταβλητή με την ελάχιστη ευρεστική τιμή στην κατάταξη
pv = bn.get_probability_variable(min_index);
elimination_ordering.addElement(pv);
// Τώρα βγάλε την μεταβλητή:
//
Βγάλε την μεταβλητή από όλες τις άλλες λίστες των μεταβλητών
for (j =0; j<vectors.length; j++) { // Διέτρεξε όλες τις λίστες των
μεταβλητών
if

(vectors!]] != null) // Αν η λίστα δεν είναι κενή, προχώρα
vectors[j).removeElement(pv); // Αφαίρεσε την μεταβλητή από τον

πινακα
)

//

Σύνδεσε όλους τους γείτονες
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neighbors = new ProbabilityVariable! vectors[min_index].size() ];
for (j = 0, e = vectorslmin_index].elements(); e.hasMoreElements();
pv = (ProbabilityVariable)(e.nextElement());
neighbors[j] = pv;

j++)

{

)

interconnect(bn, vectors, neighbors);
//
Διέγραψε την λίατα των γειτόνων
vectors[min_index] = null;
)

// Επέστρεψε την κατάταξη
String return_ordering[] = new String! elimination_ordering.size() J;
for (i = 0, e = elimination_ordering.elements(); e.hasMoreElements();
pv = (ProbabilityVariable)(e.nextElement());
return_ordering[i] = pv.get_name();

i++)

{

)

return(return_ordering);

}
/*

* Πάρε την ευρεστική τιμή της διαγραφής μιας μεταβλητής,
* που αναπαριστάται από την λίστα των μεταβλητών που συνδέονται με αυτή
*/
private long obtain_value(Vector v, int ordering_type) {
ProbabilityVariable pv;
long value = 0;
if

(ordering_type == Ordering.MINIMUM_WEIGHT) {
long weight = 1;
for (Enumeration e = v.elements(); e.hasMoreElements();
pv = (ProbabilityVariable)(e.nextElement());
weight *= pv. nuinber_values () ;

)

(

I
value = weight;
)

return(value);

>
/*

* Διασύνδεσε μια ομάδα μεταβλητών.
* με όλες τις άλλες

Κάθε μεταβλητή συνδέεται

V
private void interconnect(BayesNet bn, Vector vectors!),
DiscreteVariable variables_to_be_interconnected()) (
int i, j;
for (i=0; i<(variables_to_be_interconnected.length - 1); i++) )
for (j=(i+l); j<variables_to_be_interconnected.length; j++)
interconnect(bn, vectors,
variables_to_be_interconnected[i],
variables_to_be_interconnected[j]);

{

)
)
)

/*
*

Σύνδεσε δύο μεταβλητές

V
private void interconnect(BayesNet bn, Vector vectors[],
DiscreteVariable pvi, DiscreteVariable pvj) (
Vector iv = vectors [pvi . get_inde>: ()) ;
Vector jv = vectors [pvj . get_inde;< ()] ;
//Σε περίπτωση που ο γονέας είναι observed ή transparent
if ((iv == null) II (jv == null))
return;
// Διασύνδεσε!
if (!iv.contains(pvj))
iv.addElement(pvj);
if (! jv.contains(pvi))
jv.addElement(pvi) ;
)

(
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Ο αλγόριθμος εξαγωγής συμπερασμάτων
/*
* Inference.java

V
package Bayesianlnferences;
import BayesianNetworks.*;
import java.io.*;
import java.util.Vector;
import java.util.Enumeration;

public class Inference {
protected BayesNet bn;
protected BucketTree bucket_tree;
protected Bucket bucket_for_variable[];
protected Vector bucket_forest;
protected ProbabilityFunction result;
protected boolean do_produce_clusters;
protected static final int IGNORE_EXPLANATION = 0;
protected static final int EXPLANATION = 1;
protected static final int FULL_EXPLANATION = 2;

/*
* Constructor για το Inference
*/

public Inference(BayesNet b_n, boolean dpc) (
bn = b_n;
bucket_for_variable = new Bucket[b_n.number_variables()];
bucket_forest = new Vector();
do_produce_clusters = dpc;

)
/*

* Υπολογισμός της οριακής posterior κατανομής
*/
public void inference!) (
inference!(String)null);

/*

* Υπολογισμός της οριακής posterior κατανομής
* για αυθαίρετο BayesNet

V
protected void inference(String queried_variable_name) {
if (do_produce_clusters) ( // Αν δημιουργήθηκαν clusters:
int index_queried = bn.index_of_variable(queried_variable_name);
if (index_queried != BayesNet.INVALID_INDEX) { // Αν το queried_variable_name
δεν είναι έγκυρο:
Bucket buck = bucket_for_variable(index_queried];
// Αν η μεταβλητή δεν έχει Bucket ή το Bucket δεν είναι σε έγκυρο cluster:
if ((buck == null) II (buck.cluster == null)) (
inference! new Ordering(bn, queried_variable_name,
IGNORE_EXPLANATION, Ordering.MINIMUM_WEIGHT) );
)

else | // Αν η μεταβλητή έχει ήδη Bucket:
// Get το BucketTree.
bucket_tree = buck.bucket_tree;
// Προσοχή: Η μέθοδος bucket_tree.distribute() πρέπει να επιστρέφει true:
//
- To bucket_tree κατασκευάστηκε με την IGNORE_EXPLANATION
//
- Αυτό το block τρέχει μόνο αν η do_produce_clusters είναι true
if (buck.bucket_status != Bucket.DISTRIBUTED)
if (buck == bucket__tree . bucket_tree [ bucket_tree . bucket_tree . length -

i 1)
bucket_tree.reduce();

// Αν το Bucket είναι

το τελευταίο bucket,

τότε απλά μείωσε
else

// αν όχι,
bucket_tree.distribute ();
// Επεζεργάσου το cluster στο Bucket
System.out.println("ARRIVED HERE!") ;
buck.reduce_cluster();
// και μετά το αποτέλεσμα:
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System.out.println("AND HERE TOO!");
result = bucket_tree.get_normalized_result();
)
)

else

( // Αν το queried_variable_name δεν είναι έγκυρο:
inference( new Orderingibn, (String)null,
IGNORE_EXPLANATION, Ordering.MINIMUM_WEIGHT)

);

}

}
else

{ Π Αν δεν δημιουργήθηκε cluster:
inference( new Orderingibn, queried_variable_name,
IGNORE_EXPLANATION, Ordering.MINIMUM_WEIGHT)

);

)

}
/*

* Υπολογισμός της οριακής posterior κατανομής
* χρησιμοποιώντας δοσμένη σειρά, και το αυθαίρετο BayesNet
*/
protected void inference(String order!]) (
inference! new Orderingibn, order, IGNORE_EXPLANATION) );
}

/*
* Υπολογισμός της οριακής posterior κατανομής
*/
private void inference(Ordering or) (
Π Φτιάξε την σειρά και το BucketTree
bucket_tree =
new BucketTree (or, do_produce_clusters);
Π Πρόσθεσε το νέο BucketTree στο δάσος (bucket_forest)
bucket_for_variable
if (do_produce_clusters) add_bucket_tree();
// Generate the result by reducing the BucketTree.
bucket_tree.reduce();
result = bucket_tree.get_normalized_result();

και

ενημέρωσε την

/*
* Πρόσθεσε το BucketTree στο bucket_forest και
* ενημέρωσε τον πίνακα bucket_for_variable

*1
private void add_bucket_tree() (
Bucket buck;
Π Πρόσθεσε το τρέχον BucketTree στο bucket_forest
bucket_forest.addElement(bucket_tree);
// Βάλε τα buckets σε αντιστοιχία με τις μεταβλητές
for (int i=0; i<bucket_tree.bucket_tree.length; i++) {
buck = bucket_tree.bucket_tree[i];
bucket_for_variable[buck.variable.get_index ()] = buck;

}
/*
* Τύπωσε το Inference
*/
public void print!) (
print(System.out, (boolean)true);

I*
* Τύπωσε το Inference

*1
public void print(PrintStream out)
print(out, (boolean)true);

(

I*
* Τύπωσε το Inference

*1
public void print(boolean should_print_bucket_tree)
print(System.out, should_print_bucket_tree);

{

>
I*
* Τύπωσε το Inference

V
public void print(PrintStream out,
int i, bp[];
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ProbabilityVariable ρν;
// Κάνε Inference αν το Inference είναι null
if (result == null)
inference();
// Εμφάνισε τα όλα στην έξοδο
out.print("Posterior distribution:");
if (should_print_bucket_tree == true)
bucket_tree.print(out);
out.println();
result.print(out);
)

/*
* Get το BucketTree
*/

public BucketTree get_bucket_tree()
return(bucket tree);

(

/■*
* Get

το BayesNet

*/
public BayesNet get_bayes_net()
return(bn);

{

/*

* Get το τρέχον αποτέλεσμα του Inference
*/

public ProbabilityFunction get_result()
return(result);

(

/*
* Get την κατάσταση της διαδικασίας του clustering

V
public boolean areClustersProduced()
return(do_produce_clusters);

{

)
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Καταλήγοντας

Ο αλγόριθμος που παρουσιάζεται στοχεύει στον αποδοτικό υπολογισμό των
πυκνοτήτων πιθανότητας για διάφορα ερωτήματα σε ένα ΒΒΝ. Η κατασκευή των
bucket trees απλοποιεί την παρουσίαση, παράγοντας έναν αλγόριθμο που είναι
εύκολο να κατανοηθεί, να διδαχθεί και να υλοποιηθεί. Ο αλγόριθμος δουλεύει
προσθέτοντας και ένα δεύτερο πέρασμα στην εξάλειψη των μεταβλητών. Ένα από τα
χαρακτηριστικά του αλγορίθμου είναι ότι βασίζεται μόνο στις σχέσεις ανεξαρτησίας
και στην διαχείριση των πιθανοτήτων. Ο αλγόριθμος δεν χρησιμοποιεί γραφικές
έννοιες, όπως είναι ο τριγωνισμός (triangulation) και οι κλίκες {cliques) και
επικεντρώνεται

αποκλειστικά

στις

πυκνότητες

πιθανότητας

αποφεύγοντας

πολύπλοκες παρεκκλίσεις από την θεωρία των γραφημάτων. Όμως ο γενικευμένος
αλγόριθμος εξάλειψης μεταβλητών μπορεί να εξηγηθεί και με την χρήση γραφικών
εργαλείων, μιας και το bucket tree δεν είναι τίποτε άλλο από ένα δέντρο από κλίκες
(τις κλίκες του τριγωνισμένου δέντρου που παράγεται από την κατάταξη των
μεταβλητών).
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Πηγές που αφορούν τα ΒΒΝ και τις πιθανότητες
κατά Bayes
Αυτό το τμήμα περιέχει τις παρακάτω πηγές:

■

Αναφορές στις πιθανότητες κατά Bayes

■

Αναφορές στις επαγωγικές (eliciting) πιθανότητες

■

Βιβλία σχετικά με τα ΒΒΝ

■

Papers που αφορούν τα ΒΒΝ

■

Σελίδες στο WEB που σχετίζονται με το θέμια

■

ΒΒΝ Projects

■

Υλικό διδασκαλίας ΒΒΝ στο WEB

■

Ανθρώπους που εργάζονται πάνω στον συγκεκριμένο τομέα

Αναφορές στις πιθανότητες

Kahneman D. Slovic Ρ. & Tversky A. (eds). Judgement under Uncertainty: Heuristics
and Biases. Cambridge University Press, (1982).

Lee PM. 'Bayesian Statistics: An Introduction, 2nd Edn’, Arnold, London UK, 1997.

Lindley DV, ‘Making Decisions'. John Wiley and Sons, 1985.
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Wilson A.G. Cognitive Factors Affecting Subjective Probability Assessment. Institute
of Statistics and Decision Sciences Discussion Paper No. 94-02. Duke University,
Durham. USA (1994).

Wright G. & Ayton P. (eds). Sybjective Probability, John Wiley & Sons Ltd., (1994).

Αναφορές στις επαγωγικές πιθανότητες

Cooke, R.M. “Experts in Uncertainly. Opinion and Subjective probability in
Science". Oxford University press, 1991.

Meyer, M. and Booker, J. “Eliciting and Analysing Expert Judgement. A practical
Guide.” Knowledge Based Systems Volume 5. Academic Press, 1991.

Βιβλία που αναφέρονται στα ΒΒΝ

Jensen FV, ‘An introduction to Bayesian Networks', UCL Press, 1996. ISBN 185728-332-5 HB.

Pearl J. "Probabilistic Reasoning In Intelligent Systems’. Morgan Kaufmann, Palo
Alto, CA, 1998.

Almond R. G. ‘Graphical Belief Modeling’,
Chapman & Hall, London, 1995.

P. Walley. Statistical Reasoning with Imprecise Probabilities. Chapman and Hall,
London. 1991

J. O. Berger.
Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis.
Springer-Verlag, 1985.
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Μ. DeGroot.
Optimal Statistical Decisions.
McGraw-Hill, New York, 1970.

J. Earman. Bayes or Bust?
The MIT Press, Cambridge, ΜΛ. 1992.

P. J. Huber.
Robust Statistics.
Wiley, New York, 1980.

1. Levi.
The Enterprise of Knowledge.
MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1980.

I. Levi.
Hard Choices: Decision Making under Unresolved Conflict.
Cambridge University Press, Cambridge, 1986.

Papers για τα BBN

Υπάρχουν κυριολεκτικά εκατοντάδες από papers για τα ΒΒΝ. Αναφορές μπορούν να
βρεθούν στο site: “A Roadmap to research on Bayesian networks and other
Decomposable probabilistic Models" στην διεύθυνση:

http://www.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/user/ldc/WWW/baves-net-research/baves-netresearch.html

Επίσης χρήσιμα είναι τα:

Special Issue on Bayesian Networks: Communications of the ACM., March, 1995,
vol 38. No 3.
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Special Issue on Data Mining: Communications of the ACM., November, 1996, vol
39. No 11.

D. Heckerman. A tutorial on learning Bayesian networks. Technical report MSR-TR95-06, Microsoft Research, March, 1995.

F. J. Giron and S. Rios: Quasi-Bayesian behaviour: A more realistic approach to
decision making?
In J. M. Bernardo, J. H. DeGroot. D. V. Lindley, and A. F. M. Smith, editors,
Bayesian Statistics, pages 17-38. University Press, Valencia, Spain, 1980

T. L. Fine.
Lower probability models for uncertainty and nondeterministic processes.
.Journal ofStatistical Planning and Inference, 20:389-411, 1988.

I. Levi.
Compromising Bayesianism: A plea for indeterminacy.
Journal of Statistical Planning and Inference, 25:347-362, 1990.

J. Pearl.
On probability intervals.
International Journal ofApproximate Reasoning, 2:211-216, 1988.

.1. O. Berger.
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WEB sites που αναφέρονται στα ΒΒΝ

Fabio Gagliardi Cozman fgcozman@usp.br http: //www. usp. br/~fgcozman/home. htm 1

Agena - http://www.agena.co.uk

Hugin Expert A/S - Home Page - http://www.hugin.com/

Roadmap for Uncertainity in Artificial Intelligence - http://www.auai.org/

Knowledge Industries - http://kic.com/

Microsoft’s Decision Theory & Adaptive Systems Group -

http://www.research.microsoft.com/research/dtg/

Microsoft’s MSBN - http://www.microsoft.com/msbn/

Bnets - FAQs & NewsGroups -

http://repl.iei.pi.cnr.it/proiects/SHIP/talk/BNHold/faqs.html

Learning Bayesian Networks - http://logos.uwaterloo.ca/fbacchus/B-nets.html

Marco Ramoni’s home page research projects and publications -

http://kmi.open.ac.uk/~marco/

Aplicability of Genetic Algorithms for Abductive reasoning in Bayesian Belief
Networks - http://www.mi.fgg.eur.n1/FGG/MI/annrep94/p 08.html
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Norsys - http://www.norsys.com/

Bayesian Network Links - http://www.lis.pitt.edu/~ieroen/bayesian.htm

Statistical Decision Theory and Uncertainity Reasoning on the Web http://www.cs.ruu.nl/research/piOjects/tetrade/related/theory.html

Association for Uncertainty in AI - http://www.auai.org/
Free systems for manipulation of Bayesian networks http://www.cs.berkeley/~murphyk/Baves/bnsoft.html
Tutorial on Bayes nets - http://www.cs.berkeley/~murphvk/Baves/bayes.html

IDEAL - http://www.rpal.rockwell.com/ideal.html
The Bayesian networks primer at AFIT AI laboratory http://www.afit.af.mil/Schools/EN/ENG/LABS/AI/BayesianNetworks/

The ASA Bayesian page - http://elsa.berkelev.edu/iust baves.html.

Worldwide list of Bayesians - http://bayes.stat.washington.edu/bayes people.html

BBN Projects

IMPRESS (Improving the software PRocESS using bayesian nets) EPSRC project
GR/L06683. 1 Jan 1997-31 Dec 1999.

http://www.csr.city.ac.uk/csr city/proiects/impress.html
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SERENE (SafEty and Risk Evaluation using Bayesian Nets) ESPRIT Framework IV
Collaborative Project 22187. 1 June 1996- 1 June 1999.

http://www.hugin.dk/sercne/

TRACS DERA contract for CSR. LSF/E20173. Sept 1996 - Feb 1999.

http://www.csr.city.ac.uk/csr city/projects/dra.html

BBNs for robotics (Ιαπωνικό πρόγραμμα)

http://etl.go.ip/etl/robotics/People/hara/bayes.html

European Union, Project INTAS 93-725 (Intelligent Decision Support Systems with
Applications in Medicine and Agriculture)

http://www.gsi.dit.upm.es/~jcg/pri/intas.html

Περιοδικά που αναφέρονται στα ΒΒΝ

Decision Support Systems - http://cism.bus.utexas.edu/CISM/DSS/Dss.html

Machine Learning Online - http://mlis.www.wkap.nl/

Διαλέξεις και υλικό διδασκαλίας ΒΒΝ

CSR’s ΒΒΝ and probability web site -

http://www.csr.city.ac.uk/people/norman.fenton/bbns/bbnframes.html

Μια εισαγωγική διάλεξη για τα Bayesian networks από τον Stuart Μ. Speedie
University of Minnesota -
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