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KAPITOLA 1

Úvod

1.1. Cíle této práce

Cíle této práce byly dvojí. Seznámit se s dnes už poměrně rozsáhlou teorií grafických
pravděpodobnostních modelů a zkusit přijít s nějakým novým aproximativním způsobem
řešení zobecněných influenčních diagramů.
V první oblasti bylo potřeba nejprve zavést (aspoň pro účely této práce) jednotné

značení a českou terminologii. Používáme přitom některé v oboru obvyklé konvence, které
značení zjednodušují a zvyšují srozumitelnost. Nebudeme tak např. rozlišovat náhodné
veličiny a vrcholy grafu, ke kterým přísluší.
Základní literatura se vyjadřuje spíše neformálním stylem a mnohdy činí zbytečně

velké logické skoky. To je zcela v pořádku pokud je potřeba sdělit čtenáři základní principy,
nicméně pokud se pokusíme dokazovat (byť intuitivně zřejmá) tvrzení, můžeme se dostat
do problémů a je pak lepší zkusit formálnější důkaz. Teoreticky zaměřená literatura je
pak pro naše účely někdy zbytečně obecná a složitá. Jedním z cílů proto bylo vytvořit
mezičlánek mezi přísnou teorií a zajímavou intuicí.
Zobecněné influenční diagramy jsou stále ještě málo probádanou oblastí, jednak proto,

že je to oblast poměrně nová, jednak proto, že zatím chyběl software, který by je používal a
také proto, že počítání optimálního řešení není pro velké diagramy ani možné. Na MFF UK
souběžně s touto prací je dokončován projekt GUIDO, který onu mezeru na poli software
zaceluje. S laskavým svolením jeho autorů bylo možné jej použít pro naše experimenty.
Z tohoto pohledu tedy bylo cílem přijít prakticky s čímkoli zajímavým a novým. Nabízí

se mnoho cest, ne všechny je možné do této práce obsáhnout. Některé byly vyloučeny
poměrně záhy a je možné, že jejich podrobnější prozkoumání by mohlo nějaký výsledek
přinést. Naopak pokud by se podařilo dokázat, že se žádné vylepšení očekávat nedá, tak
by šlo rovněž o zajímavé zjištění.

1.2. Použitá literatura

Úvodní části o pravděpodobnosti, podmíněné nezávislosti, bayesovských sítích a in-
fluenčních diagramech pokrývají práce [4, 2]. Značení je původní, ale nezapře inspiraci
především přednáškou [8], ze které hodně čerpá i část o podmíněné nezávislosti, částečně
i části o pravděpodobnosti a bayesovských sítích.
Zobecněné influenční diagramy jsou popsány v článcích [3, 9]. Generování zobecněných

influenčních diagramů je založeno na algoritmu pro generování bayesovských sítí z článku
[1].
V kapitole o grafických pravděpodobnostních modelech bylo cílem především uspořá-

dat existující poznatky do logických souvislostí a některé v literatuře příliš zrychleně
uváděné postupy rozpracovat podrobněji. Díky tomu se např. podařilo vyjasnit algorit-
mus eliminace proměnných pro influenční diagramy, který bývá v literatuře formulován
nejednotně a bohužel ne vždy zcela správně.

1.3. Přehled kapitol

V kapitole 2 podáváme teoretický úvod do problematiky. Je zde vysvětleno použité
značení a zavedeny základní pojmy a vztahy v teorii pravděpodobnosti pro konečné pro-
story. Zvláštní důraz klademe na pojem podmíněné nezávislosti, který je základem všech
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1.3. PŘEHLED KAPITOL 6

grafických pravděpodobnostních modelů. Poté probereme nejznámější typy grafických
pravděpodobnostních modelů - bayesovské sítě a influenční diagramy. Nakonec popíšeme
zobecněné influenční diagramy, kterých se tato práce týká především.
V kapitole 3 definujeme a popisujeme naše aproximativní metody řešení zobecněných

influenčních diagramů.
Kapitola 4 podává přehled výsledků provedených experimentálních testů našich metod.
Závěrečná kapitola 5 shrnuje dosažené výsledky a otevřené otázky.
V dodatku A je stručný návod k použití našeho testovacího programu, který lze nalézt

v příloze na CD.
Součástí práce je i rejstřík, který obsahuje nejdůležitější pojmy.



KAPITOLA 2

Grafické pravděpodobnostní modely

2.1. Značení

2.1.1. Vektory a zobrazení.

Definice 2.1.1. Nechť A,B jsou množiny. Jejich kartézský součin je
A × B := {(a, b); a ∈ A, b ∈ B}. Zobrazení f : A → B je podmnožina A × B
taková, že pro všechna a ∈ A existuje právě jedno b ∈ B, že (a, b) ∈ f . Značíme f(a) = b.
Pro C ⊆ A množinu f(C) = {b ∈ B;∃a ∈ A : f(a) = b} množinu nazýváme obraz
množiny C.

Definici zobrazení vyhovuje i prázdné zobrazení, tj. ∅, jakožto zobrazení ∅ : ∅ → B,
kde B je libovolná množina.

Definice 2.1.2. Nechť I je množina a pro všechna X ∈ I jsou ΩX množiny. Pak jejich
obecný kartézský součin definujme jako∏

X∈I

ΩX := {x : I →
⋃
X∈I

ΩX ;∀X ∈ I : x(X) ∈ ΩX}.

Tedy jako množinu všech zobrazení, které indexu přiřazují hodnotu z množiny indexu
příslušné. Prvky kartézského součinu nazýváme vektory, množinu I nazýváme indexová
množina.

Definice 2.1.3. Označme sp(I) :=
∏

X∈I ΩX obecný kartézský součin nějakých
množin ΩX indexovaných množinou I. Z kontextu bude zřejmé, co jsou množiny ΩX .

Poznamenejme, že v případě I = ∅ máme jen jedno
”
zobrazení“ x : ∅ → ∅, a to

prázdné zobrazení, tj. x = ∅. Tedy
∏

X∈∅ ΩX = {∅}. Pokud I 6= ∅ a nějaká z množin ΩX

je prázdná, tak je prázdný i celý obecný kartézský součin.
Vektory budeme skutečně chápat jako zobrazení, ne (jak je obvyklé) jako uspořádané

n-tice. To nám kromě jiného umožní snadno definovat následující užitečné operace s vek-
tory.

Definice 2.1.4. Nechť I, J jsou množiny a pro všechna X ∈ I ∪ J jsou ΩX množiny.
Nechť x ∈

∏
X∈I ΩX a y ∈

∏
X∈J ΩX .

• Projekce (restrikce) x na J je vektor xJ := x ∩ (J ×
⋃
X∈J ΩX). (Restrikce zob-

razení x na množinu I ∩ J .) Poznamenejme, že restrikce na prázdnou množinu
dává prázdné zobrazení (x∅ = ∅).
• Spojení vektorů x a y takových, že xI∩J = yI∩J (typicky, ale nikoli nutně
I ∩ J = ∅), je vektor x ∪ y.
• Doména (definiční obor) vektoru x je množina dom(x) := I.

Úmluva 2.1.5. Pokud to nebude působit zmatek, tak budeme ztotožňovat xX (jed-
nosložkový vektor) s x(X) (

”
X-ová složka“, tedy

”
skalár“) a ΩX (množina ”

skalárů“)
s sp({X}) =

∏
Y ∈{X} ΩY (množina jednosložkových vektorů). Pro X ∈ I, x ∈ ΩX bu-

deme x chápat jako (jednosložkový) vektor x : {X} → ΩX takový, že x(X) = x.

Definice 2.1.6. Nechť Ω =
∏

X∈X ΩX a nechť t je zobrazení t : Ω → Λ pro nějaké
množiny X ,ΩX ,Λ a nechť A ⊆ X . Říkáme, že zobrazení t je konstantní v A, pokud pro
všechna x ∈

∏
X∈X\A ΩX a všechna y, y′ ∈

∏
X∈A ΩX platí t(x ∪ y) = t(x ∪ y′). Pro

7



2.2. ZÁKLADNÍ POJMY Z TEORIE PRAVDĚPODOBNOSTI 8

nějakou libovolnou množinu B říkáme, že t nezávisí na B, pokud je v B konstantní nebo
B ∩ X = ∅.

2.1.2. Grafy. Budeme pracovat především s acyklickými orientovanými grafy. Neu-
škodí připomenout, že i smyčka (tedy hrana v → v) je cyklem.

Definice 2.1.7. Mějme acyklický orientovaný graf G = (V,E). Označme
de(v) := {u; existuje orientovaná cesta délky větší než 0 z v do u} (descendants, po-

tomci, následníci),
an(v) := {u; existuje orientovaná cesta délky větší než 0 z u do v} (ancestors, předci,

předchůdci),
pa(v) := {u; (u, v) ∈ E} (parents, rodiče),
ch(v) := {u; (v, u) ∈ E} (children, děti, přímí potomci, přímí následníci),
de+(v), an+(v), pa+(v), ch+(v) znamená de(v)∪{v}, resp. an(v)∪{v}, resp. pa(v)∪{v},

resp. ch(v) ∪ {v}.

Značení 2.1.8. Pro graf G = (V,E) a A ⊆ V označme GA podgraf indukovaný
množinou A.

2.1.3. Množiny, multimnožiny a množiny jmen. V teorii množin se rovnost
množin definuje axiomem extenzionality ∀u∀v∀z : (z ∈ u ⇔ z ∈ v) ⇒ (u = v). Tedy
např. platí {a} = {a, a}. A platí také, že pro a = a′ je {a} = {a, a′}. Protože prvky
množin jsou opět množiny a a = a′ je rovnost množin, ne rovnost symbolů. V informatice
se to ale mnohdy nehodí, výraz {a, a′} by se spíš chápal jako množina dvou různých re-
ferencí na týž objekt. Máme-li a = a′ = 1, co platí

∑
x∈{a,a′} x = 1 nebo

∑
x∈{a,a′} x = 2?

Podle axiomu extenzionality jednoznačně první možnost. Neodpovídá to ale příliš
”
in-

formatické intuici“. Abychom se takovým problémům vyhnuli, budeme někdy používat
pojem množina jmen. Jména jsou vždy různá, ale mohou odkazovat na stejné objekty.
Čili a i a′ budeme považovat za dvě různá jména pro 1. Výraz

∑
x∈{a,a′} x = 2 pak nemá

příliš smysl (sčítáme jména), můžeme ale psát
∑

x∈{a,a′} obj(x) = 2, kde obj(x) je ob-
jekt se jménem x. V některých případech ale zavedeme konvenci, že nebudeme rozlišovat
množinu jmen od množiny odkazovaných objektů.
Množina jmen ale není multimnožina. V multimnožinách má každý prvek ještě svoji

četnost, která může být větší než jedna. V množině jmen se ale stejná jména neopakují.

”
Opakovat“ se mohou pouze objekty, na které jména odkazují.

2.1.4. Použité symboly, zkratky a značení. Aby nedošlo k nedorozumění, uve-
deme ještě několik známých, ale různě používaných konvencí ve formě, v jaké se jich
budeme držet.

PGM: Probabilistic Graphical Models, grafické pravděpodobnostní modely
BN: Bayesian Networks, bayesovské sítě.
ID: Influence Diagrams, influenční diagramy.
UID: Unconstrained Influence Diagrams, zobecněné influenční diagramy.
[0, 1]: Uzavřený interval.
2M : Potenční množina pro M .
Mn: Kartézská mocnina množiny, obecný kartézský součin

∏
i∈{1,...,n}M .

A→ B: Hrana v grafu.
A⇒ B: Implikace.
argmax: argmaxx∈X f(x) = {x′; maxx∈X f(x) = f(x′)}.

2.2. Základní pojmy z teorie pravděpodobnosti

Matematická teorie pravděpodobnosti je velmi rozsáhlá, ale my budeme potřebovat
jen její část. Budeme se zabývat pravděpodobností na konečných prostorech. Existují sice
i grafické pravděpodobností modely pro nekonečné prostory, ale ty jsou mimo rámec této
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práce. I v konečném oboru je stále co zkoumat a nemusíme se zabývat mnoha matema-
tickými detaily. Zjednodušíme si práci a výsledky budou srozumitelnější.
Existují dvě hlavní

”
školy“ interpretací pravděpodobnosti - frekventistická a bayesov-

ská. Frekventisté berou pravděpodobnost jako abstrakci relativní četnosti. Pokud 1000x
hodím kostkou, tak z četností jednotlivých čísel odvodím, že pravděpodobnost, že padne
jednička, je 1/6. V bayesovském přístupu se pravděpodobnost interpretuje jako míra pře-
svědčení racionálně uvažujícího

”
agenta“ (obvykle člověka) o platnosti nějakého tvrzení.

Ačkoli se tyto školy liší i v určitých technických detailech, v oblasti konečných prostorů
je značná shoda, můžeme tedy na oba přístupy nahlížet jako na rovnocenné.

Definice 2.2.1. Konečný pravděpodobnostní prostor je dvojice (Ω, P ), kde Ω je ko-
nečná množina a P : 2Ω → [0, 1] je zobrazení takové, že:
(1) Pro libovolné dvě disjunktní množiny A,B ⊆ Ω platí: P (A∪B) = P (A)+P (B).
(2) P (Ω) = 1.

Prvky 2Ω se nazývají náhodné jevy, prvky Ω (nebo také množiny {ω}, kde ω ∈ Ω)
elementární (náhodné) jevy. P se nazývá konečná pravděpodobnostní míra.

U konečných pravděpodobnostních prostorů má smysl zavádět následující zjednodu-
šení značení.

Značení 2.2.2. Pro ω ∈ Ω výraz P (ω) znamená P ({ω}).
Lemma 2.2.3. Nechť (Ω, P ) je konečný pravděpodobnostní prostor a A,B ⊆ Ω. Potom

platí:
(1) P (A ∪B) = P (A) + P (B)− P (A ∩B).
(2) P (∅) = 0.
(3) P (Ω \ A) = 1− P (A).
(4) Ω 6= ∅.
Definice 2.2.4. Podmíněná pravděpodobnost jevu A dáno B je

P (A|B) :=

{
P (A∩B)
P (B)

P (B) > 0,

libovolně jinak.

Fakt 2.2.5. Platí P (A|Ω) = P (A).

Lemma 2.2.6. Nechť (Ω, P ) je konečný pravděpodobnostní prostor, A,B ⊆ Ω. Potom
platí:

P (A|B) · P (B) = P (A ∩B).

Podmíněnou pravděpodobnost P (A|B) jsme definovali pomocí nepodmíněných prav-
děpodobností pro náhodné jevy. Interpretace podmíněné pravděpodobnosti v oblasti PGM
je ale taková, že B, tedy to, čím se podmiňuje, je nějaká informace. Nemusí se jednat jen
o informaci o výskytu náhodného jevu. Může jít o informaci o jevu, který za náhodný
v rámci našeho modelu nechceme považovat (např. lidská činnost, kterou v influenčních
diagramech reprezentujeme pomocí rozhodovacích vrcholů). Pak ovšem dle definice nemá
podmíněná pravděpodobnost smysl. Takové informace budeme tedy považovat za para-
metry pravděpodobnostní míry našeho prostoru.
Pravděpodobnosti P (A) budeme říkat apriorní pravděpodobnost, což chápeme tak, že

byla získána ještě před získáním dodatečné informace. Naproti tomu P (A|B) bude pro nás
aposteriorní pravděpodobnost, protože byla získána až po získání dodatečné informace ve
formě znalosti, že nastal jev B (pozorování B).

Věta 2.2.7 (O úplné pravděpodobnosti). Nechť H1, H2, . . . , Hn ⊆ Ω jsou navzájem
disjunktní jevy takové, že

⋃n
i=1Hi = Ω. Pak pro libovolný jev A ⊆ Ω platí

P (A) =
n∑
i=1

P (A|Hi) · P (Hi).
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Věta 2.2.8 (Bayesova). Pokud P (B) > 0, tak platí

P (A|B) =
P (B|A) · P (A)

P (B)
.

Bayesova věta nám umožňuje obrátit směr našeho uvažování. Např. víme, že chřipka
(chřipkové viry) způsobuje zvýšenou teplotu. Jenže je mnohem snazší zjišťovat teplotu
než přítomnost virů. Pomocí Bayesovy věty tak můžeme uvažovat, jaká je asi šance, že
pacient má chřipku, když víme, zda má zvýšenou teplotu.
Můžeme také říci, že Bayesova věta dává vztah mezi apriorní P (A) a aposteriorní

P (A|B) pravděpodobností.

Definice 2.2.9. Nechť (Ω, P ) je konečný pravděpodobnostní prostor. Říkáme, že jevy
A a B jsou nezávislé, pokud platí, že P (A ∩B) = P (A) · P (B).

Lemma 2.2.10. Nechť (Ω, P ) je konečný pravděpodobnostní prostor, A,B jsou dva
nezávislé jevy a P (B) > 0. Potom platí: P (A|B) = P (A).

Jevy jsou tedy nezávislé, pokud nám znalost (pozorování) jednoho nedává žádnou
informaci a druhém (o tom, zda nastal či nastane).

Definice 2.2.11. Nechť (Ω, P ) je konečný pravděpodobnostní prostor. Zobrazení
X : Ω → ΩX pro nějakou konečnou množinu ΩX se nazývá náhodná veličina1. Prav-
děpodobnostní prostor indukovaný náhodnou veličinou X je (ΩX , PX), kde pro A ⊆ ΩX

je PX(A) := P (X−1(A)). Není těžké ověřit, že (ΩX , PX) je skutečně konečný pravděpo-
dobnostní prostor.

Pokud bereme pravděpodobnostní prostor jako náš malý modelový svět, jevy jako
jeho stavy, tak náhodná veličina představuje nějaké hodnocení či klasifikaci těchto stavů.
Můžeme se na to dívat dvojím způsobem. Buď se veškerá náhodnost děje v původním
pravděpodobnostním prostoru a náhodná veličina nám jen sděluje nějakou informaci o
výsledku, nebo zapomeneme na původní prostor a soustředíme se na indukovaný prostor.
Budeme považovat výslednou informaci za náhodnou, bez ohledu na to, jestli je

”
něco za

tím“.
Můžeme si např. pravděpodobnostní prostor představovat jako ruletu. Elementárními

jevy budou čísla 0, . . . , 36. Náhodnými veličinami je pak např. sudá/lichá, číslo sloupce
apod. Můžeme počítat i se situací, kdy nevidíme, co na ruletě padlo, ale dostaneme
informaci třeba o sloupci. Na základě toho už můžeme něco o padlém čísle vědět.

Definice 2.2.12. NechťN je konečná množina a (Ω, P ) je konečný pravděpodobnostní
prostor takový, že Ω =

∏
X∈N ΩX pro nějaké množiny ΩX , X ∈ N a pro každé X ∈ N

je dáno zobrazení NX : Ω → ΩX takové, že pro všechna ω ∈ Ω je NX(ω) = ωX . Prostor
(Ω, P ) se nazývá konečný pravděpodobnostní prostor pro N a N je množina jmen všech
náhodných veličin příslušných k (Ω, P ). Takový prostor značíme (Ω, P,N ). Při značení
ztotožňujeme X a NX a náhodné veličiny pojmenované jmény z N nazýváme náhodné
veličiny pro N .

Není těžké ověřit, že platí ΩX = X(Ω).
Složky vektorů z (Ω, P,N ) dávají stavům jemnější strukturu. Náhodné veličiny pro N

nám umožňují s ní snadno pracovat.

Definice 2.2.13. NechťN je konečná množina taková, že proX ∈ N je dána náhodná
veličina NX : (Ω, P ) → (ΩX , PX) . Množinová náhodná veličina pro N je zobrazení
N : (Ω, P ) → sp(N ), kde pro ω ∈ Ω je N(ω) = a takovému, že a(X) = NX(ω) pro
X ∈ N .
1Protože množina Ω je konečná, je také obor hodnot X konečný. Požadavek na konečnost ΩX tedy není
omezující.
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Platí, že pro a ∈ sp(N ) je P (N = a) = P (
∧
X∈N NX = a(X)).

Ve speciálním případě N = ∅ máme N : (Ω, P ) → {∅}, tedy N(ω) = ∅ pro všechna
ω ∈ Ω.
Při značení nebudeme rozlišovat mezi množinou náhodných veličin a její množinovou

náhodnou veličinou. Jen v případě N = ∅ budeme množinovou náhodnou veličinu značit
λ, abychom předešli výrazům jako ∅(ω) = ∅ nebo v daném kontextu správné, ale matoucí
nerovnosti ∅ 6= ∅. Množinová náhodná veličina pro ∅ totiž skutečně není prázdné zobrazení.
Jenže různých typů prázdných množin už bychom měli příliš mnoho - prázdný jev, prázdné
zobrazení, prázdná množina náhodných veličin. Nicméně na druhou stranu ke kolizi λ s ∅
nemůže dojít, protože prázdné zobrazení nemůže být náhodnou veličinou, neexistuje totiž
konečný pravděpodobnostní prostor, na kterém by mohla být definována.

Pravděpodobnostní míru P jsme definovali jako množinové zobrazení. Množinu často
definujeme nějakou logickou formulí. Abychom tedy nemuseli psát nepřehledné výrazy jako
P ({ω ∈ Ω;X(ω) = x}), budeme zjednodušeně psát P (X = x). Obecně výraz P (φ(X)),
kde φ je formule, budeme chápat jako P ({ω ∈ Ω;φ(X(ω))}). V grafických pravděpodob-
nostních modelech obvykle počítáme s více náhodnými veličinami. Zápis P (X > 3, Y = 0)
je třeba chápat jako

P (X > 3 ∧ Y = 0) = P ({ω ∈ Ω;X(ω) > 3} ∩ {ω ∈ Ω;Y (ω) = 0}).
Pro množinovou náhodnou veličinu N a A ⊆ sp(N ) to znamená

P (N ∈ A) = P (N−1(A)) = P ({ω;∃a ∈ A∀X ∈ N : a(X) = X(ω)}).
Pokud navíc A =

∏
X∈N AX , kde AX ⊆ ΩX , tak lze psát

P (N ∈ A) = P (
⋂
X∈N

{ω;X(ω) ∈ AX}).

Z toho také plyne, že P (λ = ∅) = P (Ω) = 1 a přitom pro A ⊆ sp(∅) = {∅} je buď
P (λ ∈ A) = 1 pro A = {∅} anebo P (λ ∈ A) = 0 pro A = ∅.
Definice 2.2.14. Nechť X je náhodná veličina taková, že ΩX ⊆ R, potom střední

hodnota X je E(X) :=
∑

x∈ΩX
x · P (X = x).

Definice 2.2.15. Nechť N je konečná množina a pro X ∈ N je (ΩX , PX) konečný
pravděpodobnostní prostor. Součinový prostor

∏
X∈N (ΩX , PX) je prostor (ΩN , PN ) ta-

kový, že:

(1) ΩN =
∏

X∈N ΩX .
(2) Pro všechna A ⊆ ΩN taková, že A =

∏
X∈N AX , kde AX ⊆ ΩX , platí, že

PN (A) =
∏

X∈N PX(AX).

Míru součinového prostoru jsme sice explicitně nedefinovali (pro případy, kdy
A 6=

∏
X∈N AX), ale dá se dokázat, že součinový prostor je určen jednoznačně.

Definice 2.2.16. Nechť N je konečná množina jmen náhodných veličin takových, že
pro X ∈ N je X : (Ω, P ) → (ΩX , PX). Označme součin jejich indukovaných prostorů
(ΩN , PN ). Říkáme, že jsou navzájem nezávislé, pokud pro všechna A ⊆ ΩN taková, že
A =

∏
X∈N AX , kde AX ⊆ ΩX , platí, že P (N ∈ A) = PN (A).

Lemma 2.2.17. Nechť N je konečná množina jmen náhodných veličin takových, že pro
X ∈ N je X : (Ω, P ) → (ΩX , PX). Náhodné veličiny z N jsou navzájem nezávislé právě
tehdy, když pro všechna x ∈ sp(N ) platí P (N = x) =

∏
X∈N P (X = xX).

Úmluva 2.2.18. Nebudeme rozlišovat pojmy množina náhodných veličin a množina
jmen náhodných veličin. Nebudeme rozlišovat mezi jednoprvkovou množinou (jmen) ná-
hodných veličin a náhodnou veličinou (jménem náhodné veličiny). Navíc budeme zto-
tožňovat {X, Y } = XY = X ∪ Y . (Poslední člen rovnosti chápeme jako sjednocení jed-
noprvkových množin.) Z kontextu bude zřejmé, o co se jedná.
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2.3. Potenciály

Pravděpodobnost jevu jsme zavedli jako jeho
”
míru“, tedy číslo. Při práci s PGM

budeme používat spíše tabulky pravděpodobností.

Definice 2.3.1. Pokud A,B,ΩA,ΩB jsou konečné množiny, tak výraz P (A|B) bude
znamenat zobrazení (pravděpodobnostní tabulku) t : sp(A ∪ B) → [0, 1] takovou, že pro
všechna z ∈ sp(B) je

∑
x∈sp(A) t(x ∪ z) = 1. Tabulkou reprezentujeme (podmíněnou)

pravděpodobnostní míru tak, že pro všechna x ∈ sp(A∪B) je t(x) = P (A = xA|B = xB).
Výraz P (x|y) bude znamenat P (X = x|Y = y) pro nějaké množiny náhodných veličin
X, Y . Výraz P (A) můžeme buď definovat analogicky nebo jej chápat jako P (A|∅), kde
prázdná množina značí prázdnou množinu náhodných veličin. Jak víme, x∅ je prázdný
vektor, tedy ∅, a P (λ = ∅) = 1. Podobně platí P (∅|A) = 1[A].

Tabulku P (A|B) budeme někdy nazývat podmíněné pravděpodobnostní rozdělení. Po-
dobně tabulku P (A) budeme někdy nazývat (nepodmíněné) pravděpodobnostní rozdělení.
Striktně vzato je ovšem tabulka spíše jednou z možných reprezentací pravděpodobnost-
ního rozdělení, ale pro nás to není podstatné.
Restrikci na vektor x pro tabulku P (A|B) budeme zapisovat P (A|B)x, byť správnější

by (v jistém smyslu) bylo (P (A|B))x. Index u ”
P“ ponecháme pro jiné účely.

Nadále předpokládáme, že máme pravděpodobnostní prostor (P,Ω,N ) pro N .
Definice 2.3.2. Potenciál je zobrazení φ : sp(A)→ R, kde A ⊆ N . Doména (tradiční

název, není to ale totéž, co definiční obor) potenciálu je dom(φ) := A.

Potenciály nám usnadní práci s pravděpodobnostními tabulkami nebo užitkovými
funkcemi. Např. tabulku P (A|B) reprezentujeme potenciálem φ : sp(A ∪ B) → R při-
rozeně tak, že φ(x) = P (xA|xB). Určitá nevýhoda je v tom, že se nám při zápisu ztratí
informace o tom, čím se podmiňuje a co je podmiňováno, ale jak uvidíme, nebude to
problém.
Pro počítání s potenciály se nám budou hodit následující operace. Předpokládáme

A,A′, B, C ⊆ N , B ⊆ A, |A′| = |A|, φ : sp(A)→ R, ψ : sp(C)→ R.
Definice 2.3.3. Marginalizace φ podle B (projekce na A \B) dává takový potenciál,

že pro všechna z ∈ sp(A \B) je

(
∑
B

φ)(z) :=
∑

x∈sp(B)

φ(x ∪ z).

.

Definice 2.3.4. Maximalizace φ přes B dává takový potenciál, že pro všechna
z ∈ sp(A \B) je

(max
B

φ)(z) := max
x∈sp(B)

φ(x ∪ z).

Definice 2.3.5. Restrikce φ na vektor y ∈ sp(B) dává takový potenciál, že pro
všechna z ∈ sp(A \B) je

φy(z) := φ(y ∪ z).
Restrikce je částečné vyhodnocení funkce známé např. z funkcionálních programova-

cích jazyků.

Definice 2.3.6. Rozšíření φ o (na) proměnné C dává takový potenciál, že pro všechna
z ∈ sp(A ∪ C) je

φ[C](z) := φ(zA).

Poznámka 2.3.7. Rozšíření
”
o“ a rozšíření

”
na“ znamená totéž, ačkoli čeština dává

jasný význam:
”
o“ znamená, že přidáváme něco nového,

”
na“ znamená, že takto bude vy-

padat výsledek. Nicméně z definice je zřejmé, že nemůžeme rozšířením doménu potenciálu
zúžit. A rozšířením o prvky domény nemá vliv.
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Definice 2.3.8. Přejmenování proměnných podle bijekce t : A → A′ takové, že
(t(X))(Ω) = X(Ω), dává takový potenciál, že pro všechna X ∈ A, z′ ∈ sp(A′) je

(φ ◦ t)(z′) := φ(z),

kde z(X) := z′(t(X)).

Definice 2.3.9. Součin (kombinace) φ a ψ dává takový potenciál, že pro všechna
z ∈ sp(A ∪ C) je

(φ · ψ)(z) := φ(zA) · ψ(zC).

Definice 2.3.10. Podíl φ a ψ dává takový potenciál, že pro všechna z ∈ sp(A∪C) je

(φ/ψ)(z) :=


0 φ(zA) = 0,

φ(zA)/ψ(zC) ψ(zC) 6= 0,

nedefinován jinak.

V praxi při počítání s potenciály je podíl vždy definován, protože vždy, když ψ(zC) = 0,
tak také φ(zA) = 0. Až budeme potřebovat podíl, tak se k tomuto problému vrátíme.

Definice 2.3.11. Součet φ a ψ dává takový potenciál, že pro všechna z ∈ sp(A ∪ C)
je

(φ+ ψ)(z) := φ(zA) + ψ(zC).

Je třeba rozlišovat součet potenciálů (např.
∑

φ∈Φ φ) a marginalizaci (např.
∑

X φ).
Platí mnohé očekávané algebraické identity. Nebudeme je však podrobně uvádět.
Protože platí {∅} = sp(∅), vyhovuje definici potenciálu i potenciál φ : {∅} → R,

který budeme chápat jako číslo. Takové potenciály vznikají naprosto běžně a neměly by
nás překvapovat. Pro φ : sp(A) → R získáme číslo např. výrazem

∑
A φ. Konstantní

potenciál s hodnotou c pro množinu náhodných veličin A budeme značit c[A]. Relativně
častým případem je potenciál 1[A].

Lemma 2.3.12. Pro disjunktní A,B a libovolný potenciál φ : sp(A ∪B)→ R platí∑
A

max
B

φ ≥ max
B

∑
A

φ.

Lemma 2.3.13 (Princip nulování). Nechť (Ω, P,N ) je pravděpodobnostní prostor pro
N a A ⊆ B ⊆ N . Potom pro všechna x ∈ sp(N \ A) platí

(
∑
B

P (N ))(xN\B) = 0 ⇒ (
∑
A

P (N ))(x) = 0.

Princip nulování vyjadřuje jednoduché pozorování, že pokud jev nenastává sám o sobě,
tak tím spíš nenastane ve spojení s nějakým jiným jevem.

Lemma 2.3.14. Nechť (Ω, P,N ) je pravděpodobnostní prostor pro N a
A,B ⊆ N , A ∩B = ∅. Potom platí

P (A|B) = (
∑

N\(A∪B)

P (N ))/(
∑
N\B

P (N )).

Důkaz. Z principu nulování plyne, že podíl je vždy definován. V případech
x ∈ sp(A ∪ B) takových, že P (xB) = 0, dostaneme nulový podíl, což není v rozporu
s definicí podmíněné pravděpodobnosti P (xA|xB). Zbytek plyne přímo z definic. �

Definice 2.3.15. Tabulka P (A|B) je deterministická, pokud pro všechna b ∈ sp(B)
existuje a ∈ sp(A) takové, že P (a|b) = 1. Pro takovou tabulku definujeme zobrazení
t : sp(B)→ sp(A) takové, že pro všechna b ∈ sp(B) máme P (t(b)|b) = 1.
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Pro operace restrikce, rozšíření a přejmenování proměnných nepotřebujeme předpo-
klad, že potenciál je zobrazení do R. Tyto operace tedy můžeme použít i pro zobrazení do
jiných množin. Např. pro rozhodovací nebo směrovací funkce (budou definovány později).
V tomto duchu budeme také pojem doména používat i pro jiná zobrazení definovaná na
sp(A) pro nějaké A.

2.4. Podmíněná nezávislost

Definice 2.4.1. Nechť A,B,C ⊆ N jsou disjunktní množiny náhodných veličin. Ří-
káme, že A je podmíněně nezávislé na B dáno C vzhledem k míře P (zn. A ⊥⊥ B |C [P ]),
pokud pro všechna x ∈ sp(A ∪B ∪ C) taková, že P (xB∪C) > 0, platí

P (xA|xB, xC) = P (xA|xC).

V řeči tabulek P (A|B,C) = P (A|C). Výrazy tvaru A ⊥⊥ B |C [P ] nazýváme nezávislostní
tvrzení. Pokud neplatí A ⊥⊥ B | C [P ], píšeme A ⊥⊥/ B | C [P ].

Znalost podmíněných nezávislostí pro danou míru nám umožňuje ji kompaktněji re-
prezentovat. Např. pomocí PGM.

Lemma 2.4.2. A ⊥⊥ B | C [P ] platí právě tehdy, když pro všechna x ∈ sp(A ∪ B ∪ C)
takové, že P (xC) > 0, platí

P (xA, xB|xC) = P (xA|xC) · P (xB|xC).

Lemma 2.4.3 (Základní vlastnosti podmíněné nezávislosti).

(1) A ⊥⊥ B | ∅ [P ] právě když jsou A a B nezávislé. (Jsou nezávislé jejich množinové
náhodné veličiny.)

(2) ∅ ⊥⊥ B | C [P ].
(3) A ⊥⊥ B | C [P ]⇒ B ⊥⊥ A | C [P ]. (Symetrie)
(4) A ⊥⊥ B ∪D | C [P ]⇒ A ⊥⊥ B | C [P ].

Samotnou podmíněnou nezávislost lze reprezentovat různými způsoby. Nejjednodušeji
seznamem uspořádaných trojic příslušných množin. Nás budou zajímat reprezentace po-
mocí orientovaných grafů (existuje i reprezentace pomocí neorientovaných grafů). Můžeme
jim říkat nezávislostní orientované grafy. Jedním jejich typem jsou tzv. kauzální sítě.
Kauzálnímu vztahu (příčina→ následek) odpovídá hrana (nebo spíše množina hran z ro-
dičů do dítěte) sítě. Jak uvidíme, nemusíme se sice omezovat jen na kauzalitu, ale kauzální
interpretace hran je výhodná - zejména svou čitelností pro člověka.
Pojem kauzality přináší mnohé problémy matematického i filosofického rázu, nastíníme

některé z nich. Podrobněji o kauzalitě pojednává kniha [7]. Je kauzalita jen projevem
lidského myšlení nebo je dána mimo něj? Platí kauzalita i pro lidskou vůli? Je všechno
dáno dopředu? Jak je to s kauzalitou v kvantové fyzice? Má všechno nějakou příčinu?
Pokud platí kauzalita, odkud se bere náhoda, vývoj?
Častým omylem je např. domněnka, že logická implikace vyjadřuje kauzalitu. Proti-

příkladem budiž třeba bouřka. Mraky jsou příčinou bouřky, přesto však neplatí, že mraky
implikují bouřku. Může být totiž zataženo a nepršet. Na druhou stranu ale není bouřky
bez mraků. Implikace tedy platí obráceně: bouřka implikuje mraky.
Podmíněná pravděpodobnost se obvykle chápe jako slabší forma implikace: čím vyšší

P (B|A), tím
”
víc platí“ implikace A ⇒ B. Pak je pozoruhodné, že zatímco v logice

implikaci nelze jednoduše obrátit, tak Bayesova věta nám něco podobného umožňuje. Ta
ovšem má k dispozici ještě informaci navíc. Pomocí ní také můžeme sestavit pravidlo, kdy
lze implikaci obrátit (jak poznat ekvivalenci): pokud A⇒ B a A i B nastávají se stejnou
(nenulovou) četností. (Poznamenejme, že v pokud platí A ⇒ B, tak nemůže B nastávat
méně často než A.)
Kauzalitu mnohdy není snadné objevit. To, co lze objevit snadněji, je spíše

”
korelace“:

nějaké události nastávají společně. To nám ale ještě mnoho neříká. Jak třeba interpretovat
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zjištění, že lidé s vysokým IQ mají vyšší platy? Znamená to, že IQ jim pomáhá dosahovat
nadprůměrných výkonů? Znamená to, že vyšší plat s sebou nese vyšší nároky, tedy člověk
vlastně víc trénuje svůj mozek? Nebo mají obě události nějakou společnou příčinu, třeba
kvalitní rodinné zázemí? Nebo všechno dohromady?
Tady už narážíme na jedno omezení: používáme acyklické grafy, takže neumíme dobře

reprezentovat zpětné vazby.
Protože se nebudeme zabývat učení modelů z dat, problémy s určením kauzálních

vztahů se nás příliš netýkají. Jsme v situaci, kdy je model už hotový, dodá nám jej expert.
Pokud má nějaký jev více příčin, nemusí to být příčiny stejného typu. Některé mohou

jev posilovat, jiné spíše zakazovat. Některé působí ve vzájemné shodě, jiné proti sobě,
případně nezávisle na sobě.
Jak přesně je přesně jsou podmíněné nezávislosti reprezentovány sítí a co se vlastně

dá reprezentovat? Odpověď dávají následující definice a věty.

Definice 2.4.4. Uspořádaná trojice vrcholů sítě (X, Y, Z) je spojena:
(1) Sériově, pokud platí X → Y → Z nebo X ← Y ← Z.
(2) Divergentně, pokud platí X ← Y → Z.
(3) Konvergentně, pokud platí X → Y ← Z.

Definice 2.4.5. Neorientovaná cesta v orientovaném grafu G = (V , E) je blokovaná
množinou S ⊆ V , pokud na ní existuje vrchol X takový, že platí jedna z možností:

• X ∈ S a spojení na X je sériové nebo divergentní.
• de+(X) ∩ S = ∅ a spojení na X je konvergentní.

Definice 2.4.6. A ⊥⊥ B |C [G] podle d-separačního kritéria, pokud množina C blokuje
všechny cesty z A do B.

Definice 2.4.7. Morální graf pro orientovaný graf G = (V , E) je neorientovaný graf
Gmor = (V ,F) takový, že {X,Y } ∈ F , pokud (X,Y ) ∈ E nebo existuje společné dítě X
a Y .

Definice 2.4.8. A ⊥⊥ B |C [G] podle moralizačního kritéria, pokud množina C sepa-
ruje A od B v grafu (Gan+(A∪B∪C))mor.

Věta 2.4.9. Moralizační a d-separační kritérium jsou ekvivalentní.

Definice 2.4.10. Pokud platí A ⊥⊥ B |C [G], tak říkáme, že A a B jsou d-separovány
dáno C. V opačném případě (A ⊥⊥/ B | C [G]) říkáme, že A a B jsou d-spojeny dáno C.

Lemma 2.4.11. V každém acyklickém orientovaném grafu G = (V , E) pro všechna
X ∈ V platí

X ⊥⊥ V \ (pa(X) ∪ de+(X)) | pa(X) [G].

Věta 2.4.12. Pokud pro acyklický orientovaný graf G = (V , E), pro prostor (Ω, P,V)
a pro všechna X ∈ V platí, že

X ⊥⊥ V \ (pa(X) ∪ de+(X)) | pa(X) [P ],

tak všechna nezávislostní tvrzení reprezentovaná v G platí i v P . Tedy G korektně (ne
nutně úplně) reprezentuje nezávislosti P .

Rozeberme si několik jednoduchých příkladů. Grafu bez hran odpovídají navzájem
nezávislé veličiny. Graf blokuje všechny cesty odkudkoli kamkoli, všechny náhodné ve-
ličiny (a jejich množiny) jsou podmíněně nezávislé dáno ∅. Pro libovolnou množinu ná-
hodných veličin můžeme korektně

”
reprezentovat“ (spíše nereprezentovat) množinu jejích

nezávislostních tvrzení pomocí nějakého úplného grafu. (Přesněji jeho symetrizace, tedy
zapomenutí orientace hran, dává úplný graf.) Můžeme totiž náhodné veličiny libovolně
očíslovat a psát

P (X ) = P (X1|X2, . . . , Xn) · P (X2|X3, . . . , Xn) · . . . · P (Xn−1|Xn) · P (Xn).
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Pokud za rodiče vezmeme následníky v daném očíslování, tak dostáváme úplný graf (viz
obr. 2.4.1). Přitom podmínky věty triviálně splňujeme, protože pa(X) ∪ de+(X) = V .

4
3

2

1

Obrázek 2.4.1. Úplný graf pro čtyři vrcholy.

Složitější příklady ilustruje obr. 2.4.2.

A

D

B

C E

F G

H

Obrázek 2.4.2. Příklad reprezentace podmíněných nezávislostí.

Platí v něm mimo jiné tato tvrzení:
(1) C ⊥⊥/ G | ∅.
(2) C ⊥⊥ E | ∅.
(3) C ⊥⊥/ E |G.
(4) A ⊥⊥ G |DE.
(5) A ⊥⊥/ G |D.

Můžeme ověřovat pomocí obou kritérií. Ukážeme si A ⊥⊥/ G |D pomocí morálního grafu
(obr. 2.4.3). Vidíme, že D neblokuje cestu A,B,E,G.

A B

E

G

D

Obrázek 2.4.3. Morální graf pro A,D,G.

Dá se dokázat, že nelze pro libovolnou míru reprezentovat všechny její podmíněné
nezávislosti pomocí nezávislostních orientovaných grafů (acyklických orientovaných grafů
je prostě málo). Nicméně můžeme se pokoušet reprezentovat aspoň něco. Musíme si dát
pozor, abychom

”
nereprezentovali“ víc nezávislostí, než míra poskytuje. To by náš model
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vnášel do reality zkreslení. Pokud reprezentujeme jen podmnožinu z nezávislostí, které
opravdu platí, doplatíme na to spíše jen vyšší složitostí modelu.
Kritérium d-separace odpovídá intuitivnímu pojmu

”
tok informace“. Pokud známe

(pozorujeme) hodnotu některých veličin (známé veličiny tvoří
”
separační“ množinu C),

zajímá nás, jak jsou nebo nejsou provázány pravděpodobnosti pro veličiny z množin A
a B. Jestli nám nějaká další informace o A řekne i něco o B nebo naopak. Rozborem
případů pro jednotlivá spojení pak dostaneme d-separační kritérium. Jenom musíme dát

A

D

B

E

C

Obrázek 2.4.4. Netransitivita toku informace.

pozor, abychom rozbor případů provedli správně. Neplatí totiž
”
transitivita“ informace,

tj. i když se informace může šířit z A do B a z B do C, tak nemusí platit, že se může šířit
z A do C. Na obrázku 2.4.4 máme takový případ. Na vrcholu B je konvergentní spojení,
ale B nepozorujeme (B není v

”
separační“ množině), takže informace se nemůže šířit z D

do E.
Věta 2.4.12 nám dává jasné kritérium, jaké vztahy mohou reprezentovat hrany nezá-

vislostních orientovaných grafů. Intuitivně pojatá kauzalita kritérium jistě splňuje. Pokud
pro nějakou veličinu známe hodnotu všech veličin, které na ni mají přímý (kauzální) vliv,
nepotřebujeme vědět nic dalšího (z

”
nepotomků“).

Definice 2.4.13. Dva acyklické orientované grafy jsou nezávislostně ekvivalentní, po-
kud reprezentují stejné nezávislosti.

Definice 2.4.14. Hrana A→ B v acyklickém orientovaném grafu je legálně otočitelná,
pokud pa(B) = pa+(A).

Věta 2.4.15. Acyklické orientované grafy G,H jsou nezávislostně ekvivalentní právě
tehdy, když G vznikne z H posloupností otáčení (aktuálně) legálně otočitelných hran.

Poznamenejme, že otočením legálně otočitelné hrany nepřidáme cyklus. Na větu se
můžeme dívat také tak, že nám ukazuje, jak daleko se náš model může dostat od čisté
kauzální sítě.
Vrátíme-li se k definici podmíněné nezávislosti, vidíme, že je to vlastně hrubý pojem.

Nezáleží, co konkrétně jsme pozorovali (jaké hodnoty daly pozorované veličiny), ale že jsme
to pozorovali (které veličiny jsme pozorovali). Pokud ale zjistíme nějakou podmíněnou
nezávislost, víme, že platí vždy, ať už jsme pozorovali cokoli.
Mějme dvě hypotetické nemoci A a B. Pokud jimi člověk trpí současně, tak má zvýše-

nou hladinu protilátek a trpí nevolností. Pokud trpí jen jednou z nemocí, tak má zvýšenou
hladinu protilátek a namodralou kůži. Pokud jsme se zaměřili na kůži a pozorovali jsme,
že je namodralá, tak spolu soupeří dvě možné diagnózy (A nebo B). Čím víc věříme jedné
z nich, tím méně budeme věřit druhé. Říká se, že jedna hypotéza odvysvětluje druhou.
Pokud jsme pozorovali zdravou kůži, máme opět dvě možnosti - pacient je zdráv nebo
trpí oběma nemocemi. Tudíž čím víc věříme, že trpí nemocí A, tím víc budeme věřit, že
trpí i nemocí B a naopak. Pokud se zaměříme jen na hladinu protilátek a pozorujeme,
že je zvýšená, máme na výběr tři možnosti - A, B nebo obě. Tady záleží, jak přesně
nemoci hladinu protilátek ovlivňují. Může se stát, že informace o tom, že pacient trpí
jednou z nemocí, nám nemusí nic říkat o tom, zda trpí i druhou. Pokud se zaměříme na
nevolnost a pozorujeme, že pacient nevolností netrpí, máme tři možnosti - je zdráv, trpí A
nebo B. Podobně jako v předchozím případě záleží na tom, jak přesně nemoci vyvolávají
nevolnost.
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2.5. Bayesovské sítě

Definice 2.5.1. Bayesovská síť je dvojice (G, T ), kde G je acyklický orientovaný graf
G = (X , E) a T je zobrazení, které pro každé X ∈ X dává konečnou množinu značenou
ΩT,X a pravděpodobnostní tabulku značenou PT (X|pa(X)).

Definice 2.5.2. Nechť (Ω, P,X ) je pravděpodobnostní prostor pro X . Říkáme, že
bayesovská síť ((X ′, E), T ) reprezentuje (Ω, P,X ), pokud platí:

(1) Existuje bijekce f : X ′ → X taková, že pro všechna X ′ ∈ X ′ je ΩX′ = Ωf(X′).
(2) P (X ) = (

∏
X′∈X ′ PT (X ′|pa(X ′))) ◦ f .

Vidíme, že definice nejsou úplně elegantní. V definici BN se totiž nechceme odkazovat
na jakýkoli pravděpodobnostní prostor, ale na druhou stranu chceme, aby vrcholy grafu
BN reprezentovaly náhodné veličiny. Jakmile však už známe prostor, který reprezentu-
jeme, zjednodušíme si značení ztotožněním vrcholů sítě a jimi reprezentovaných náhod-
ných veličin v souladu s úmluvou o množinách jmen náhodných veličin.

Úmluva 2.5.3. Vrcholy grafu budeme považovat za jména náhodných veličin přísluš-
ných k pravděpodobnostnímu prostoru, který graf reprezentuje. Takže nebudeme rozlišo-
vat mezi vrcholy a náhodnými veličinami. Budeme se držet značení (písmen) z definice.
Vzhledem k tomu, že z kontextu bude zřejmé, že se jedná o zobrazení T , tak jej nebudeme
explicitně uvádět. Analogicky budeme postupovat i pro influenční diagramy a zobecněné
influenční diagramy.

Věta 2.5.4. Nechť (Ω, P,X ) je pravděpodobnostní prostor pro X . Bayesovská síť
B = ((X , E), T ) reprezentuje (Ω, P,X ), tj.

P (X ) =
∏
X∈X

PT (X|pa(X)) (2.5.1)

právě tehdy, když platí:

(1) Všechna tvrzení o podmíněné nezávislosti v B platí i v (Ω, P,X ).
(2) Tabulky dané zobrazením T vzniknou podmiňováním a marginalizací P, tj. pro
všechna X ∈ X platí

PT (X|pa(X)) = (
∑

X\pa+(X)

P (X ))/(
∑

X\pa(X)

P (X )).

Věta nám říká dvě věci: jaké vlastnosti má reprezentovaná míra (vztah 2.5.1 nazývaný

”
řetízkové pravidlo“) a co musíme splnit, pokud chceme nějakou míru reprezentovat.
Pokud vezmeme míru s

”
více nezávislostmi“, tak máme vyhovující graf, ale jiné ta-

bulky. Pokud vezmeme míru s
”
méně nezávislostmi“, tak nám tabulky vyjdou stejně, ale

máme nevyhovující graf.

Příklad 2.5.5. Mějme dvě náhodné veličiny X, Y a dvě různé tabulky (tabulky 1, 2).
Tabulku P1 nelze reprezentovat nesouvislým grafem o dvou vrcholech. Nicméně tabulky
P (X), P (Y ) vyšly stejně. Naopak, pokud uvažujeme graf Y → X, tak tabulka P1(X|Y )
vyjde jinak než tabulka P2(X|Y ).

P1(X, Y ) x1 x2 P (Y )

y1 0, 1 0, 3 0, 4

y2 0, 2 0, 4 0, 6

P (X) 0, 3 0, 7 1
Tabulka 1. Tabulka bez nezávislosti.
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P2(X, Y ) x1 x2 P (Y )

y1 0, 12 0, 28 0, 4

y2 0, 18 0, 42 0, 6

P (X) 0, 3 0, 7 1
Tabulka 2. Tabulka s nezávislostí.

Definice 2.5.6. (Tvrdá) evidence v BN B pro X ∈ X je zobrazení
EX : sp(X) → {0, 1} takové, že

∑
x∈sp(X)EX(x) = 1. Pokud máme evidence na množině

E ⊆ X , můžeme definovat vektor evidence na B jako vektor e ∈ sp(E) takový, že
EX(e(X)) = 1.

Pro BN se ještě definuje tzv. měkká evidence, která vyjadřuje míru jistoty evidence,
ale nebudeme ji potřebovat.
Typickou úlohou, která se řeší pomocí BN, je určit aposteriorní rozdělení pro některé

veličiny v BN na základě nějaké evidence.
Pokud nemáme evidenci a chceme tedy jen znát apriorní rozdělení pro veličiny

v množině A, stačí spočítat
∑

X\A P (X ). Při praktické implementaci bychom ovšem na-
razili na příliš velký rozměr tabulky P (X ). Proto je lepší si tuto tabulku rozepsat podle
vztahu 2.5.1 ve větě 2.5.4. Navíc distributivita nám umožňuje některé z tabulek vytknout.
Tím lze dosáhnout toho, že pracujeme s tabulkami menších rozměrů. To je princip metody
eliminace proměnných.
Existují různá vylepšení eliminace proměnných. Výsledek eliminace totiž nezávisí na

pořadí, zatímco náročnost výpočtu na pořadí závisí. Má tedy smysl hledat pořadí vedoucí
k jednoduššímu výpočtu. To však není předmětem této práce.
Pokud máme vektor evidence e pro množinu E ⊆ X (tj. e ∈ sp(E)) a chceme

aposteriorní rozdělení pro množinu A ⊆ X \ E a označíme-li E := X \ E,
potřebujeme spočítat

∑
E\A P (E|e) = (

∑
E\A P (X )e)/(

∑
E P (X )e). Navíc platí∑

E P (X )e =
∑

A(
∑

E\A P (X )e), takže můžeme s úspěchem a přímočaře použít elimi-
naci proměnných.
Mohlo by se stát, že

∑
E P (X )e = 0. To znamená, že náš model tvrdí, že konfigurace e

není možná. Pokud v praxi takovou evidenci máme, znamená to, že náš model je špatný.

2.6. Influenční diagramy

Definice 2.6.1. Influenční diagram je dvojice (G, T ).
G je graf G = (V , E), kde V = D ∪ C ∪ U . Množiny D, C,U jsou navzájem disjunktní

a jejich prvky se nazývají rozhodovací vrcholy (rozhodování), resp. pravděpodobnostní
vrcholy (náhodné veličiny), resp. užitkové vrcholy (užitky). Označme X := C ∪ D.

T je zobrazení, které pro všechna C ∈ C dává konečnou množinu ΩT,C a prav-
děpodobnostní tabulku PT (C|pa(C)), pro všechna U ∈ U užitkovou funkci (tabulku)
UT : sp(pa(U))→ R a pro všechna D ∈ D konečnou množinu ΩT,D.
Navíc požadujeme, aby platilo, že E dává lineární uspořádání na D (tedy v indukova-

ném podgrafu GD existuje orientovaná cesta vedoucí přes všechna D ∈ D). (Označujeme
jej ≺ nebo očíslováním prvků D. Nazýváme jej rozhodovací uspořádání.) Dále požadu-
jeme, aby platila podmínka nezapomínání (no forgetting, perfect recall), tj. pokud pro
nějaké D ∈ D a X ∈ X existuje hrana X → D, pak pro všechna D′ ∈ D taková,
že D ≺ D′, existují hrany X → D′. (Pokud ovšem budeme ID zobrazovat, z důvodu
přehlednosti nebudeme takové hrany kreslit, spokojíme se jen s hranou do prvního rozho-
dování. Nebudeme rovněž kreslit hrany mezi rozhodováními, pokud je lze nahradit cestou
v grafu G.)
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Při zobrazování IDů kreslíme náhodné veličiny jako elipsy (nebo kružnice), rozhodo-
vání jako obdélníky ležící na hraně a užitkové vrcholy jako čtverce postavené na vrchol
(diamant, či lidově kosočtverec).

U1

D1

N

O2

O1

D2

U2

(a) Nezapomínání.

U

D1

O

D2

(b) Nahrazení
hrany cestou.

Obrázek 2.6.1. Nekreslení hran.

Na obrázku 2.6.1 jsou tečkovanou čarou znázorněny hrany, které se nemusí kreslit
a jsou dány nezapomínáním resp. možností nahradit hranu cestou. Všimněme si, že O1

pozoruje jen D2 a N nepozoruje žádné rozhodování.
Influenční diagramy tedy rozšiřují možnosti bayesovských sítí o užitky a rozhodování.

Používají se k reprezentaci a řešení problémů rozhodování za nejistoty. Práce s IDy má tři
fáze: vytvoření modelu, řešení modelu a použití modelu. Vytváření opět necháme na ex-
pertovi. Řešení spočívá v nalezení obecného návodu (strategie), jak postupovat, abychom
dosáhli co nejvyššího užitku. ID se použije tak, že postupně provádíme pozorování a roz-
hodování podle strategie.
Každý acyklický orientovaný graf dává nějaké částečné uspořádání svých vrcholů.

V případě IDů jej budeme interpretovat časově a mluvit o časovém uspořádání. Roz-
hodování nebo pozorování můžeme provést nejdříve tehdy, když jsou známy hodnoty jeho
rodičů. Hrany vedoucí do náhodných veličin mají stejný význam jako v bayesovských sí-
tích. Hrany vedoucí do rozhodování znamenají pozorovatelnost (pro dané rozhodování),
a tedy také časovou následnost. Hrany vedoucí do užitkových vrcholů určují argumenty
užitkové funkce.

Definice 2.6.2. Strategie δ pro influenční diagram je zobrazení, které každému roz-
hodování D ∈ D přiřazuje rozhodovací funkci δD : sp(I)→ sp(D), kde I ⊆ pa(D).

Definice 2.6.3. Označme I0 := ∅, Ii := dom(pa(Di)) a Xi := Ii \ Ii−1,
X|D|+1 := C\I|D| pro i = 1, . . . , |D|. Označme Ci := Xi∩C pro i = 1, . . . , |D|+1. ProDi ∈ D
píšeme též IDi

:= Ii apod. Ii nazýváme informační množiny. Označme I+
D := ID ∪ {D}.

Částečné uspořádání dané posloupností množin C1, {D1}, C2, {D2}, . . . , C|D|, {D|D|}, C|D|+1

nazýváme eliminační uspořádání.
Pro strategii δ označme Ii := dom(δDi

) a zbytek analogicky. Pak dostáváme informační
množiny pro δ a eliminační uspořádání pro δ. Pokud budeme chtít zdůraznit přináležitost
informačních množin ke strategii, budeme psát Iδ,D.

Mohlo by se zdát zbytečné, že požadujeme, aby rozhodovací funkce byly všude defino-
vány. Je pravda, že by stačilo definovat strategii jen pro konfigurace rodičů, které mohou
nastat. Nicméně v praxi se stejně při počítání strategie dopředu neví, která konfigurace je
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nemožná, a navíc pokud je model špatný, tak se může objevit i dle modelu nemožná kon-
figurace. Můžeme námitku vyřešit také tak, že problémy s úsporou místa pro rozhodovací
funkce necháme na implementaci.
Pro influenční diagram píšeme

P (C|D) =
∏
C∈C

P (C|pa(C)).

Dostáváme jakési podmíněné rozdělení náhodných veličin pro situaci, kdy jsou napevno
dána rozhodnutí. Jenže to neodpovídá způsobu práce s IDy. Rozhodnutí nečiníme napevno
dopředu, ale na základě pozorování a předchozích rozhodnutí.
Jakákoli strategie dává pravděpodobnostní rozdělení pro celou množinu X , tedy i pro

rozhodování. Na základě tohoto rozdělení je pak možné určit střední hodnotu užitku
(při dané strategii). Tabulky pro náhodné veličiny jsou dány z definice IDu, tabulky pro
rozhodování jsou dány na základě strategie. Pro rozhodování D, d ∈ sp(D) a x ∈ sp(ID)
máme (deterministickou) tabulku

Pδ(d|x) :=

{
1 d = δD(x),

0 jinak.

Pro strategii δ potom máme

Pδ(X ) :=
∏
D∈D

Pδ(D|ID) · P (C|D) =
∏
D∈D

Pδ(D|ID) ·
∏
C∈C

P (C|pa(C)).

Označme Υ(X ) := (
∑

U∈U U(pa(U)))[X ] tabulku celkového užitku. To nám dává vztah
pro střední hodnotu užitku strategie.

EU(δ) =
∑
X

Pδ(X ) ·Υ(X )

=
∑
X

∏
D∈D

Pδ(D|ID) ·
∏
C∈C

P (C|pa(C)) ·
∑
U∈U

U(pa(U))

Chceme-li zdůraznit, že pracujeme v IDu F , budeme psát EUF (δ).
V případě, že máme vektor evidence e ∈ sp(E) pro nějaké E ⊆ X (známe hodnoty

některých náhodných veličin a rozhodování) a označíme-li E := X \ E, dostáváme (po-
dobně jako pro bayesovské sítě) vztah

Pδ(E|E)e = Pδ(X )e/
∑
E

Pδ(X )e.

Poznamenejme, že
∑

E Pδ(X )e je číslo. Nulové je, pokud z modelu a strategie plyne,
že dané evidence nejsou možné.
Musíme si ale ujasnit, co přesně chceme modelovat. Pokud víme, že rozhodování vždy

podléhají strategii δ, je všechno v pořádku, vztah můžeme použít. Dostáváme vlastně
bayesovskou síť, kde rozhodováním odpovídají deterministické náhodné veličiny.
Pokud chceme modelovat situaci, kdy pro každé D ∈ D je buď D ∈ E, anebo D je

dáno strategií δ, musíme postupovat jinak. Řešení spočívá v tom, že se žádné tabulky pro
známá rozhodování nepočítají. Je několik cest, které takový přístup zdůvodňují.
V poznámce o interpretaci podmíněné pravděpodobnosti jsme se zmínili o tom, že

rozhodování není náhodná veličina, že je třeba chápat je spíš jako parametr pro dané
rozdělení. Dané rozhodnutí tedy znamená jen vyplnění konkrétní hodnoty parametru.
Zdánlivě v rozporu s tím jsme pak ale definovali tabulky pro rozhodování na základě stra-
tegie. O spor se nejedná proto, že pokud přijmeme, že rozhodování probíhá na základě
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strategie, tak jsme už znovu na poli náhodných veličin, dokonce deterministických. V na-
šem případě tedy známá rozhodování budeme chápat jako parametry a budoucí (ještě
neznámá rozhodování, ale se známou strategií δ) jako deterministické náhodné veličiny.
Jiný pohled na věc vychází z toho, že naši neznalost způsobu, jak bylo dosaženo rozhod-

nutí, můžeme formálně vyjádřit tak, že rozhodování přiřadíme rozhodovací funkci, která
má prázdnou doménu (rozhoduje se na základě ničeho). Rozhodovací funkce s prázdnou
doménou je ovšem konstanta. A jako pravděpodobnostní tabulka tomu odpovídá tabulka,
která tomu jedinému možnému rozhodnutí dává pravděpodobnost 1. Násobení jedničkou
ale lze zanedbat.
Předchozí úvahy shrnuje vztah:

Pδ(E|e) =

 ∏
D∈D\E

Pδ(D|ID)e · P (C|D)e

 /

∑
E

∏
D∈D\E

Pδ(D|ID)e · P (C|D)e

 .

Odtud dostáváme vztah pro střední hodnotu užitku podmíněnou evidencí.

EU(δ|e) =
∑
E

Pδ(E|e) ·Υ(X )e.

Definice 2.6.4. Optimální strategie pro daný ID je taková strategie δ∗, že pro všechny
strategie δ je EU(δ∗) ≥ EU(δ).

Lemma 2.6.5. Strategie δ∗ taková, že pro všechna D ∈ D a x ∈ sp(ID) platí, že

δ∗D(x) ∈ argmax
d∈sp(D)

∑
X\I+

D

∏
D′∈D\I+

D

Pδ∗(D
′|ID′)x∪d · P (C|D)x∪d ·Υ(X )x∪d, (2.6.1)

je optimální.

Důkaz. Myšlenka vzorce je vybrat hodnotu s maximální podmíněnou střední hodno-
tou. Rozdíl je jen v tom, že nedělíme konstantou

∑
E

∏
D′∈D\E Pδ∗(D

′|ID′)e ·P (C|D)e, kde
E = I+

D a e = x ∪ d. To ale výsledek maximalizace neovlivní.
Pro libovolné D ∈ D a libovolnou strategii δ označme Uδ,D(ID ∩ C|ID ∩ D) tabulku∑

X\ID

∏
D′∈D\ID

Pδ(D
′|ID′) ·P (C|D) ·Υ(X ). Vezměme libovolnou strategii δ. Indukcí lze

dokázat, že pro všechna rozhodování platí, že tabulka Uδ∗,D(ID ∩C|ID ∩D) je po prvcích
aspoň tak velká jako Uδ,D(ID ∩ C|ID ∩ D). Pro všechna D ∈ D a libovolnou strategii δ
také platí EU(δ) =

∑
ID

∏
D′∈ID

P (D′|ID′) · Uδ,D(ID ∩ C|ID ∩ D). Speciálně pro první
rozhodování D platí EU(δ) =

∑
ID
Uδ,D(ID ∩ C|∅). Tedy platí EU(δ∗) ≥ EU(δ). �

Definice 2.6.6. Strategiím, které splňují vztah 2.6.1, budeme říkat argmaxové stra-
tegie.

Poznámka 2.6.7. Existují i optimální strategie, které nejsou argmaxové. Mohou se
lišit na nemožných konfiguracích. (Záleží však na použité strategii, které konfigurace jsou
nemožné.)

Lemma 2.6.8. Pro libovolnou strategii δ, libovolný potenciál φ, všechna D ∈ D a
všechna x ∈ sp(dom(φ) \ {D}) platí

φ(δD(xID
))∪x = φ((δD(xID

)) ∪ x) =
∑
D

Pδ(D|xID
) · φx.

Speciálně pro argmaxovou strategii δ∗ platí

max
D

U+
δ∗,D(I+

D ∩ C|I
+
D ∩ D) =

∑
D

Pδ∗(D|ID) · U+
δ∗,D(I+

D ∩ C|I
+
D ∩ D),

kde U+
δ∗,D(I+

D ∩ C|I
+
D ∩ D) je tabulka

∑
X\I+

D

∏
D′∈D\I+

D
Pδ(D

′|ID′) · P (C|D) ·Υ(X ).
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Na základě toho pak můžeme dostaneme obecný vzorec pro maximální střední hodnotu
užitku (MEU) (tj. střední hodnotu užitku optimální strategie)

MEU =
∑
C1

max
D1

∑
C2

max
D2

. . .
∏
C∈C

P (C|pa(C)) ·
∑
U∈U

U(pa(U)).

Budeme chtít použít analogii metody eliminace proměnných pro bayesovské sítě a
vyhnout se tak počítání s příliš velkými tabulkami. Označme elim

X
φ obecný operátor

eliminace, tj. pokud je X náhodná veličina, tak elim
X

φ =
∑

X φ, pokud jde o rozhodování,

tak elim
X

φ = maxX φ. Dále označme

Φ := {P (C|pa(C));C ∈ C},
ΦX := {φ ∈ Φ;X ∈ dom(φ)},
Ψ := {U(pa(U));U ∈ U},

ΨX := {ψ ∈ Ψ;X ∈ dom(ψ)},
φX := elim

X

∏
φ∈ΦX

φ,

ψX := elim
X

∏
φ∈ΦX

φ
∑
ψ∈ΨX

ψ.

Pokud eliminujeme podle více proměnných najednou, musíme to chápat jako eliminace
postupně odzadu dle eliminačního uspořádání. Maximalizace a marginalizace totiž navzá-
jem nekomutují.
Odvodíme metodu eliminace proměnných pro influenční diagramy. Budeme pracovat

s množinami2 potenciálů Φ a Ψ. V každém kroku (po eliminaci jedné proměnné) je aktu-
alizujeme. Jednomu kroku odpovídá následující odvození.
V případě eliminace rozhodování X dostáváme:

MEU = elim
X

[∏
φ∈C

φ ·
∑
ψ∈U

ψ

]

= elim
X

(
∏

φ∈Φ\ΦX

φ
∏

φ′∈ΦX

φ′) · (
∑

ψ∈Ψ\ΨX

ψ +
∑
ψ′∈ΨX

ψ′)


= elim

X\{X}

(
∏

φ∈Φ\ΦX

φ) ·max
X

(
∏

φ′∈ΦX

φ′) · (
∑

ψ∈Ψ\ΨX

ψ +
∑
ψ′∈ΨX

ψ′)


Podle následujícího lemmatu 2.6.9 člen

∏
φ′∈ΦX

φ′ nezávisí na X. To znamená, že
neovlivní maximalizaci a že maximalizace na něj je jen restrikcí na libovolnou hodnotu
x ∈ sp(X).

MEU = elim
X\{X}

(
∏

φ∈Φ\ΦX

φ) ·

max
X

[ ∏
φ′∈ΦX

φ′

]
· (

∑
ψ∈Ψ\ΨX

ψ) + ψX


= elim

X\{X}

(
∏

φ∈Φ\ΦX

φ) ·

φX · ( ∑
ψ∈Ψ\ΨX

ψ) + ψX


2Přesněji řečeno množiny jmen. Jméno bude dáno buď původním vrcholem, ke kterému tabulka náleží,
nebo aktuálně eliminovanou náhodnou veličinou či rozhodováním. Potřebujeme totiž zaručit, abychom
mohli na konci korektně sčítat i stejná čísla.
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Pokud eliminujeme náhodnou veličinu X, máme:

MEU = elim
X

[∏
φ∈C

φ ·
∑
ψ∈U

ψ

]

= elim
X

(
∏

φ∈Φ\ΦX

φ
∏

φ′∈ΦX

φ′) · (
∑

ψ∈Ψ\ΨX

ψ +
∑
ψ′∈ΨX

ψ′)


= elim

X\{X}

(
∏

φ∈Φ\ΦX

φ) ·
∑
X

(
∏

φ′∈ΦX

φ′) · (
∑

ψ∈Ψ\ΨX

ψ +
∑
ψ′∈ΨX

ψ′)


= elim

X\{X}

(
∏

φ∈Φ\ΦX

φ) ·

∑
X

(
∏

φ′∈ΦX

φ′) · (
∑

ψ∈Ψ\ΨX

ψ)

 + ψX


= elim

X\{X}

(
∏

φ∈Φ\ΦX

φ) ·

(
∑

ψ∈Ψ\ΨX

ψ) · φX + ψX


Společný závěr tedy je:

MEU = elim
X\{X}

(
∏

φ∈Φ\ΦX

φ) ·

(
∑

ψ∈Ψ\ΨX

ψ) · φX + ψX


= elim

X\{X}

(
∏

φ∈Φ\ΦX

φ) · φX · (
∑

ψ∈Ψ\ΨX

ψ +
ψX
φX

)


To znamená, že v každém kroku měníme množiny potenciálů takto:

Φ := (Φ \ ΦX) ∪ {φX},

Ψ := (Ψ \ΨX) ∪ {ψX
φX
}.

Lemma 2.6.9. Pro každé rozhodování D platí, že pokud byla provedena eliminace všech
jeho potomků, tak tabulka

∏
φ∈ΦX

φ nezávisí na D.

Důkaz. Nejprve dokážeme tvrzení pro poslední rozhodováníD. Protože marginalizace
je komutativní, nezáleží na pořadí eliminace. Můžeme tedy nejdříve eliminovat potomky
D. Tím vznikne množina potenciálů, z nichž každý nezávisí na D. Následná marginalizace
přes nepozorovatelné pro D už na tom nemůže nic změnit. Tedy ani při jakémkoli jiném
pořadí nemohou záviset na D.
Protože pravděpodobnostní potenciály už na D nezávisí, znamená eliminace D jen

restrikci na libovolné d ∈ sp(D). Ale to už je jen
”
formální operace“. Fakticky to znamená,

že přestaneme v potenciálech D psát. To znamená, že co se týče pravděpodobnostních
potenciálů, tak je eliminace D neovlivní. Tedy můžeme ji odložit na později, nejprve
eliminovat potomky D a potomky jeho předchůdce, pak D, pak nepozorovatelné. Atd. �

Nyní potřebujeme ukázat, že při dělení použitém při eliminaci proměnných nevzni-
kají potenciály s nedefinovanými hodnotami. Stačí dokázat, že pokud φX(z) = 0, tak
(
∏

φ∈ΦX
φ)(z ∪ x) = 0 pro všechna x ∈ sp(X), z toho totiž plyne, že i ψX(z) = 0. V pří-

padě marginalizace nulovost plyne přímo z definice, v případě maximalizace použijeme
předchozí lemma 2.6.9.
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Díky lemmatu také není v případě eliminace rozhodování nutné násobení a dělení užit-
kových potenciálů pravděpodobnostními. Maximalizace pravděpodobnostního potenciálu
totiž v tomto případě znamená jen škrtnutí parametru tabulky.
Shrňme tedy algoritmus eliminace proměnných. Eliminuje rozhodování a náhodné ve-

ličiny odzadu podle eliminačního uspořádání. (Tam, kde máme možnost volby, volíme
libovolně.) Na začátku máme množiny (jmen) pravděpodobnostních tabulek Φ a užitko-
vých tabulek Ψ. Pro X ∈ X definujeme

ΦX := {φ ∈ Φ;X ∈ dom(φ)},
ΨX := {ψ ∈ Ψ;X ∈ dom(ψ)}.

Eliminujeme-li rozhodování X ∈ D,

φX := max
X

∏
φ∈ΦX

φ,

ψX := max
X

∑
ψ∈ΨX

ψ.

Přitom v praktické implementaci výpočtu φX není třeba maximalizovat, stačí provést
restrikci na libovolnou z hodnot x ∈ sp(X).

Pro všechna z ∈ sp(IX) položíme δX(z) ∈ argmaxd∈sp(X)

[
(
∑

ψ∈ΨX
ψ)z∪d

]
.

Eliminujeme-li náhodnou veličinu X ∈ C,

φX :=
∑
X

∏
φ∈ΦX

φ,

ψX :=
1

φX
·
∑
X

∏
φ∈ΦX

φ ·
∑
ψ∈ΨX

ψ.

V obou případech pak provedeme změny množin potenciálů:

Φ := (Φ \ ΦX) ∪ {φX},
Ψ := (Ψ \ΨX) ∪ {ψX}.

Po eliminaci všech rozhodování a náhodných veličin nám zbude množina užitkových
potenciálů. Typicky, ale ne nutně jednoprvková. Pokud nebude jednoprvková (např. pokud
je graf nesouvislý), tak všechny prvky posčítáme. To nám dává výslednou hodnotuMEU .

2.6.1. Irelevance a odstranitelnost. V některých případech je možné ID zjedno-
dušit a ulehčit tak algoritmu práci. Pokud je autorem IDu člověk, tak asi nebudeme mít
moc příležitostí ID dále redukovat. V dalších částech budeme ale používat náhodně gene-
rované UIDy, kde se redukce uplatní. Začneme se varovným protipříkladem o optimálních
strategiích.
Obecně neplatí tvrzení, že když dvěma optimálním strategiím vyměníme nějakou roz-

hodovací funkci, dostaneme opět optimální strategii. Mějme ID jako na obrázku 2.6.2.
Předpokládáme, že obě rozhodování jsou binární a užitková funkce je taková, že pro
shodná rozhodnutí dává 1 a pro rozdílná dává 0. Pak existuje celkem 8 různých strate-
gií. Vezměme dvě strategie, z nichž jedna strategie předepisuje pro obě rozhodování vždy
hodnotu 1, druhá strategie 0. Zřejmě jsou obě optimální. Jejich kombinací ale optimální
strategii nedostaneme.
Problém vznikl tím, že strategie nejsou argmaxové. Argmaxová strategie se v rozhodo-

vací funkci pro D2 zajímá o hodnotu D1. Je zřejmé, že argmaxové strategie si rozhodovací
funkce vyměňovat mohou, dostaneme totiž v každém případě opět argmaxovou strate-
gii. Dokonce platí, že pro libovolnou optimální strategii můžeme všechny její rozhodovací
funkce pro rozhodování od nějakéhoD dál nahradit argmaxovými rozhodovacími funkcemi
se zachováním optimality.
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U

D2D1

Obrázek 2.6.2. Protipříklad k výměně rozhodovacích funkcí optimálních strategií.

Definice 2.6.10. Náhodná veličina C ∈ C je irelevantní pro rozhodování D ∈ D,
pokud existuje optimální strategie δ∗ taková, že pro rozhodovací funkci δ∗D platí, že
C /∈ dom(δ∗D). Náhodná proměnná C ∈ C je irelevantní pro (celý) ID, pokud existuje
optimální strategie δ∗ taková, že C není v doméně žádné rozhodovací funkce δ∗.

Ekvivalentně můžeme definovat irelevanci tak, že rozhodovací funkce jsou konstantní
v C. V jednom směru použijeme restrikci na libovolnou hodnotu C, v druhém směru
rozšíření o C.

Poznámka 2.6.11. V literatuře se někdy irelevancí myslí strukturální irelevance (viz
dále, definice 2.6.15).

Obecně neplatí, že náhodná veličina irelevantní pro všechna rozhodování je irelevantní
i pro celý ID. Demonstruje to obrázek 2.6.3. Rozhodování i náhodná veličina jsou binární.
Náhodná veličina má rovnoměrné rozdělení, tedy stejné pravděpodobnosti pro obě mož-
nosti. Užitková funkce je 0, pokud O 6= D1 a O 6= D2. Jinak dává 1. Snadno se ověří, že
O není irelevantní pro celý ID, ale je irelevantní pro obě pozorování.

U

D2D1O

Obrázek 2.6.3. Irelevance na rozhodováních nezaručí irelevanci pro celý ID.

Lemma 2.6.12. Pokud je pro nějaké D ∈ D je nějaká náhodná proměnná C ∈ C ∩ ID
irelevantní, tak odebrání hrany C → D (pokud neporušíme podmínku nezapomínání)
nezmenší MEU .

Důkaz. Pro ID F vezměme strategii δ∗ z definice irelevance. Protože C /∈ dom(δ∗D),
můžeme strategii δ∗ použít i pro nový ID (po odebrání hrany) F ′. Vztahy pro EUF (δ) a
pro EUF ′(δ∗) jsou stejné. �

Poznámka 2.6.13. Pokud je kandidátských hran na odstranění víc, nelze je obecně
odstranit všechny najednou. Je nutno je odstraňovat postupně. Nový ID totiž po jednom
odstranění může mít jiné množiny irelevantních veličin. Taková situace může vypadat
jako na obrázku 2.6.4. Pokud O1 a O2 mají stejnou deterministickou tabulku, tak jsou
oba irelevantní, protože informace, kterou poskytuje jeden z nich, poskytuje i druhý, takže
každé strategii stačí se dívat jen na jednoho z nich. Po odstranění jednoho přestává být
druhý irelevantní pro D. (D nepozoruje N , ale o N mu dávají informaci O1 a O2.)

To je ve shodě předchozím upozorněním ohledně irelevance pro celý ID. Nicméně,
pokud se nám podaří pro nějakou náhodnou veličinu odstranit všechny její hrany do
všech rozhodování, můžeme učinit závěr, že je irelevantní pro celý ID.
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Obrázek 2.6.4. Změna irelevance po odstranění irelevantní hrany.

Lemma 2.6.14. Pokud má náhodná veličina C deterministickou tabulku a všichni její
rodiče jsou pozorovatelní pro rozhodování D ∈ D, tak je C pro D irelevantní.

Důkaz. Označme δ∗ libovolnou optimální strategii daného IDu. Označme
I ′D = ID \ {C}. Nechť x ∈ sp(I ′D). Označme c : sp(pa(C)) → sp(C) zobrazení dané
determinismem C. Pak pro strategii δ takovou, že

δD(x) =

{
δ∗D(x) C /∈ ID,
δ∗D(y), kde y = x ∪ (c(xpa(C))) jinak,

platí, že EU(δ∗) = EU(δ). Strategie se totiž liší jen pro konfigurace s nulovou pravděpo-
dobností. �

Lemma lze snadno zesílit pro irelevanci na celý ID. Stačí požadovat, aby rodiče C byli
pozorovatelní pro všechna rozhodování. Jiné zesílení můžeme provést tak, že případní ne-
pozorovatelní rodiče musí mít deterministickou tabulku a mít za rodiče jen pozorovatelné.
A rekurzivně dál, vždy stačí, že lze určit hodnotu deterministické veličiny z jejích (pro
dané rozhodování pozorovatelných) předků.
Následující definice a lemma jsou modifikací analogické definice a tvrzení z [5, 3].

Lemma nebudeme dokazovat, místo toho dokážeme irelevanci pro několik jednoduchých
případů, které budeme potřebovat.

Definice 2.6.15. Nechť (G, T ) je influenční diagram. Pro nějaké D ∈ D je vrchol
X ∈ pa(D) strukturálně irelevantní, pokud platí

U ∩ de(D) ⊥⊥ X | pa+(D) \ {X} [G].

Lemma 2.6.16. Strukturální irelevance implikuje irelevanci.

Lemma 2.6.17. Nechť F je influenční diagram. Pokud náhodná veličina C nemá děti
nebo má jen rozhodovací děti a všichni její rodiče jsou pozorovatelní pro všechny její děti
(tj. všechna rozhodování, která mohou pozorovat C), tak je C pro F irelevantní.

Důkaz. Pro všechna D ∈ ch(C) označme I ′D = ID \ {C}. Definujme strategii δ
analogickou argmaxové strategii, ale pro D ∈ ch(C) a x ∈ sp(I ′D). Postupně zpětně
v rozhodovacím uspořádání položme

δD(x) ∈ argmax
d∈sp(D)

∑
X\I+

D

∑
C

∏
D′∈D\I′D

Pδ(D
′|I ′D′)x∪d · P (C|D)x∪d ·Υ(X )x∪d.
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Protože v každém kroku žádná tabulka (krom tabulky pro samotné C) nemá C v doméně
a

∑
C P (C|pa(C)) = 1[pa(C)], máme též

δD(x) ∈ argmax
d∈sp(D)

∑
X\I+

D

∏
D′∈D\I′D

Pδ(D
′|I ′D′)x∪d ·

∏
C′∈C\{C}

P (C ′|pa(C ′))x∪d ·Υ(X )x∪d.

Pro argmaxovou strategii δ∗ a poslední rozhodování D a z ∈ sp(ID) máme

δ∗D(z) ∈ argmax
d∈sp(D)

∑
X\I+

D

∏
C′∈C

P (C ′|pa(C ′))z∪d ·Υ(X )z∪d.

Protože D může pozorovat všechny rodiče C, tak tabulka P (C|pa(C))z∪d je číslo, tedy
neovlivní maximalizaci. Můžeme proto psát

δ∗D(z) ∈ argmax
d∈sp(D)

∑
X\I+

D

∏
C′∈C\{C}

P (C ′|pa(C ′))z∪d ·Υ(X )z∪d.

Tomu vyhovuje i rozšíření strategie δ o C. Pro další rozhodování, která mohou pozoro-
vat C, můžeme argumentovat analogicky, protože všechna jejich následná rozhodování
nebudou záviset na C. Rozhodování, která nemohou C pozorovat, jej nemají v doméně
z definice. Takže δ je optimální strategií. �

U

D

N

O

Obrázek 2.6.5. Význam nepozorovatelného rodiče.

Předpoklad o pozorovatelnosti rodičů je důležitý. Ilustrujme to IDem na obrázku
2.6.5. Známe-li, že O = o, jaké učiníme rozhodnutí? Víme, že optimální rozhodnutí je
v argmaxd∈sp(D)

∑
N P (N) · P (o|N) · U(N, d). Všimněme si, že intuitivně chceme spíše

argmaxd∈sp(D)

∑
N P (N |o) · U(N, d), to ale s předchozím vzorcem svazuje Bayesova věta,

jen zanedbáváme faktor (multiplikativní konstantu) P (o). Pokud bychom trvali na irele-
vanci O, dostaneme:

argmax
d∈sp(D)

∑
N,O

P (N) · P (O|N) · U(N, d) = argmax
d∈sp(D)

∑
N

P (N) · U(N, d) ·
∑
O

P (O|N)

= argmax
d∈sp(D)

∑
N

P (N) · U(N, d)

To je obecně něco jiného, než optimum.
Irelevanci jsme sice definovali pro náhodné veličiny, nicméně na základě lemmatu 2.6.14

a podmínky nezapomínání vidíme, že rozhodování jsou vlastně také irelevantní. Můžeme
toto pozorování použít při implementaci a zmenšit tak tabulky rozhodovacích funkcí.

Definice 2.6.18. Řekneme, že náhodná veličina C ∈ C je jednoduše odstranitelná pro
ID F , pokud nemá děti nebo má jen rozhodovací děti a pro ID F ′ vzniklý z F odebráním
C platí, že všechny optimální strategie pro F ′ jsou optimální i pro F .
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Odebrání jednoduše odstranitelného vrcholu nám tedy dává v jistém smyslu ekviva-
lentní a přitom menší ID. Definice by mohla být i obecnější. Nemusíme se nutně omezovat
na vrcholy bez (náhodných či užitkových) dětí. Pak bychom ale museli specifikovat, jak
upravit tabulky dětí po odebrání jejich rodiče. Nemusíme se omezovat ani na to, že po-
necháváme optimální strategie pro F ′ beze změny jako strategie pro F . Mohli bychom
uvažovat nějaké transformace - třeba převod, který je polynomiální v počtu vrcholů IDu.
(Nemá smysl ale povolit libovolnou transformaci, to by totiž zahrnovalo i transformaci,
která v prvním kroku vyřeší původní ID.) Nicméně budeme chtít dokázat jen několik
zřejmých

”
jednoduše“ odstranitelných typů vrcholů.

Lemma 2.6.19. Nechť F je influenční diagram a nechť náhodná veličina C ∈ C nemá
děti nebo má jen rozhodovací děti a je irelevantní pro F . Pak je jednoduše odstranitelná.

Důkaz. Označme F ′ ID vzniklý odstraněním C. Nechť δ je nějaká strategie pro F ′.
Množiny D,U , I jsou v obou IDech stejné, nemusíme je tedy rozlišovat, rozlišíme jen X , C
od X ′, C ′. A množinou pa(C) rozumíme paF (C). Potom platí:

EUF ′(δ) =
∑
X ′

∏
D∈D

Pδ(D|ID) ·
∏
X∈C′

P (X|pa(X)) ·Υ(X )

=
∑
X ′

∏
D∈D

Pδ(D|ID) ·
∏
X∈C′

P (X|pa(X)) ·Υ(X ) ·
∑
C

P (C|pa(C))

Protože
∑

C P (C|pa(C)) = 1[pa(C)]. Dále protože C nemá děti v užitkových a náhod-
ných vrcholech a rozhodovací tabulky dané strategií δ nezávisí na C, můžeme pokračovat:

EUF ′(δ) =
∑
X

∏
D∈D

Pδ(D|ID) ·
∏
X∈C

P (X|pa(X)) ·Υ(X )

= EUF (δ)

Nechť δ∗ je optimální strategie pro F z definice irelevance C. Potom z právě doká-
zaného plyne, že je optimální i pro F ′. Pokud by totiž existovala strategie δ′ taková, že
EUF ′(δ′) > EUF ′(δ∗), pak také EUF (δ′) > EUF (δ∗), což je spor. Tedy se rovnají MEU
obou IDů. Takže každá optimální strategie pro F ′ dává optimální strategii pro F . �

2.7. Zobecněné influenční diagramy

Je mnoho možností, jak rozšířit možnosti IDů. Značně omezující je zejména požadavek
na lineární uspořádání rozhodování. Nejpřímočařejší tedy je tento požadavek prostě zrušit.
Tím dostaneme následující definici.

Definice 2.7.1. Zobecněný influenční diagram je dvojice (G, T ).
G = (V , E) je graf takový, že V = D∪O∪N ∪U a množiny D,O,N ,U jsou navzájem

disjunktní. Jejich prvky se nazývají rozhodovací vrcholy (rozhodování), resp. pozorova-
telné (náhodné veličiny), resp. nepozorovatelné (náhodné veličiny), resp. užitkové vrcholy
(užitky). Prvky množiny C := O ∪ N se nazývají pravděpodobnostní (náhodné) vrcholy
nebo jednoduše náhodné veličiny. Označme X := C ∪ D.

T je zobrazení, které pro všechna C ∈ C dává konečnou množinu ΩT,C a prav-
děpodobnostní tabulku PT (C|pa(C)), pro všechna U ∈ U užitkovou funkci (tabulku)
UT : sp(pa(U))→ R a pro všechna D ∈ D konečnou množinu ΩT,D.

I pro UIDy platí analogie podmínky nezapomínání. Nevyplývají z ní ale žádné pod-
mínky na graf. Abychom ji mohli řádně definovat musíme zadefinovat ještě několik dalších
pojmů a vyjasnit sémantiku UIDů, tedy jak se s nimi pracuje.
Při zobrazování máme oproti IDům navíc nepozorovatelné. V příkladech je ale nepo-

třebujeme, takže nebudeme zavádět konvenci pro jejich zobrazování.

Definice 2.7.2. Uspořádání ≺ na vrcholech UIDu je přípustné, pokud pro žádná
X, Y ∈ V neexistuje orientovaná cesta z X do Y taková, že Y ≺ X.
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Definice 2.7.3. S-DAG (solution DAG3) pro UID F je acyklický orientovaný graf
takový, že

• každému jeho vrcholu V přísluší množina vrcholů z X značená VUID,
• každá jeho maximální orientovaná cesta bez posledního vrcholu reprezentuje pří-
pustné uspořádání pro F (jde o částečné uspořádání, v rámci multivrcholů se
neuspořádává),
• obsahuje startovní vrchol Start takový, že StartUID ⊆ O a pro všechna
O ∈ StartUID je an(O) ∩ D = ∅,
• obsahuje cílový vrchol (vrchol nepozorovatelných) N takový, že NUID = N ,
• pro všechny ostatní vrcholy V platí, že VUID 6= ∅ a buď VUID ⊆ O, anebo
VUID ⊆ D,
• všechny jeho maximální orientované cesty začínají ve vrcholu Start a končí ve
vrcholu N ,
• pro všechny jeho maximální orientované cesty P platí, že

⋃
V ∈P VUID = X .

Definice 2.7.4. O vrcholech S-DAGu budeme mluvit jako o multivrcholech.

Úmluva 2.7.5. Někdy budeme pracovat jen s
”
kostrou“ S-DAGu. Tj. s grafem, který

obsahuje jen rozhodovací multivrcholy a případně startovní a cílový vrchol.

Definice 2.7.6. Někdy bude výhodnější pracovat s S-DAGem takovým, že jeho mul-
tivrcholy (kromě cílového) obsahují nejvýše jednoprvkové množiny. Takový S-DAG nazý-
váme S1-DAG.

Mezi S-DAGem a S1-DAGem můžeme přecházet. Množiny pro multivrcholy S-DAGu
rozdělíme podle nějakého přípustného uspořádání na množiny jednoprvkové a vytvoříme
z nich cestu, jejíž poslední multivrchol má stejné děti jako původní multivrchol. A naopak
jednoprvkové množiny S1-DAGu stejného typu a vedle sebe sloučíme do množiny pro
multivrchol. Přechod do S1-DAGu není jednoznačný, přípustných uspořádání množiny
multivrcholu může být víc.
Protože v S-DAGu a UIDu vystupují stejné vrcholy, bude se nám hodit následující

rozlišení ve značení.

Značení 2.7.7. Je-li V uzel S-DAGu, pak anUID(V ) je množina obsahující sjednocení
všech vrcholů UIDu v předcích V v S-DAGu, tj. anUID(V ) =

⋃
W∈an(V )WUID. Analogicky

definujeme deUID, paUID, chUID a deUID+, paUID+, chUID+.

Definice 2.7.8. Směrovací funkce pro vrchol V S-DAGu je zobrazení
σV : sp(I) → ch(V ), kde I ⊆ anUID+(V ). Rozhodovací funkce pro rozhodovací
multivrchol V je zobrazení δD : sp(I)→ sp(VUID), kde I ⊆ anUID(V ). Strategie pro UID
F je trojice (Σ, σ, δ), kde Σ je S-DAG pro F , σ je zobrazení, které každému multivrcholu
Σ přiřazuje směrovací funkci, a δ je zobrazení, které každému rozhodovacímu multivrcholu
přiřazuje rozhodovací funkci.

Poznámka 2.7.9. Při implementaci stačí definovat směrovací funkci jen pro multivr-
choly s aspoň dvěma dětmi.

Nyní už je možné a nezbytné říci, jak se UIDy používají a co znamenají. Na rozdíl od
IDů hrany vedoucí do rozhodování v UIDech neznamenají pozorovatelnost, jen časovou
následnost. Pozorovatelnost je dána příslušností do pozorovatelných nebo nepozorovatel-
ných a týká se všech rozhodování stejným způsobem.
Použití UIDu je podobné použití IDu. Pozorujeme, co se dá, a činíme rozhodnutí.

Navíc máme na výběr, která rozhodnutí učinit dříve a která později, a to v závislosti na
tom, co jsme už pozorovali.

3Místo zkratky bychom mohli použít třeba slovo itinerář.
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Formálněji řečeno máme strategii, postupujeme v jejím S-DAGu. Pokud jsme v pozo-
rovacím multivrcholu, provádíme pozorování, pokud v rozhodovacím, provádíme rozho-
dování dle rozhodovací funkce. Pokud se S-DAG rozvětvuje, ptáme se směrovací funkce
na základě všeho, co jsme dosud pozorovali, kam postoupit dál.
I v rozhodovacím multivrcholu máme k dispozici vše, co jsme dosud pozorovali, tedy

hodnoty všech pozorovatelných a rozhodování v předcích v S-DAGu. Tak tedy v UIDech
funguje nezapomínání.
Podobně jako pro IDy dává strategie pravděpodobnostní rozdělení na X , ze kterého

lze počítat střední hodnotu užitku pro strategii. Vzorec je poněkud komplikovaný, protože
v každé

”
větvi“ (maximální orientované cestě) S-DAGu může rozhodovací funkce záviset

na různých pozorováních (a rozhodováních). Zapíšeme jej rekurzivně. Pro každý vrchol V
S-DAGu označíme Pσ(BV |anUID+(V )) tabulku odpovídající směrovací funkci takovou, že
pro všechna C ∈ ch(V ) a x ∈ sp(anUID+(V )) je

Pσ(BV = C|x) :=

{
1 C = σV (x),

0 jinak.

Zastavme se na chvíli u parametru BV . Odpovídá směrování (větvení). Budeme s ním za-
cházet podobně jako s rozhodováními. Protože pro parametr BV nabývá hodnot z množiny
ch(V ), máme definováno sp(BV ) a tabulka Pσ(BV |anUID+(V )) tedy má smysl a je pravdě-
podobnostní. Od rozhodování se směrování liší zejména svou nepřítomností (jako vrcholu)
v UIDu. Z toho pak vyplývá, že rozhodování nepozorují směrování a směrování není v do-
méně celkového užitku. Nemožnost pozorovat směrování ale nevadí. Jak už jsme uvedli u
IDů, díky nezapomínání není potřeba pozorovat ani rozhodování.
Tabulka pro rozhodovací funkci se definuje analogicky jako pro IDy. Pro každý vrchol

V S-DAGu definujeme tabulku pro vrchol φV a tabulku pro větvení na vrcholu φ′V tak, že

φV :=

{
Pδ(VUID|anUID(V )) · φ′V V je rozhodovací multivrchol,

P (VUID|paUID(V )) · φ′V jinak,

φ′V :=


∑

C∈ch(V ) Pσ(BV = C|anUID+(V )) · φC V má aspoň dvě děti,

φC V má jediné dítě C,

1 jinak.

Připomínáme, že P (∅) = 1, což může nastat pro startovní nebo cílový vrchol.
Celý vzorec lze pak vyjádřit velmi krátce výrazem P(Σ,σ,δ)(X ) := φStart.
Poznamenejme, že tento vzorec není příliš

”
efektivní“. S-DAG vlastně

”
rozplétá“ do

podoby stromu. Je možné vzorec upravovat pomocí distributivity, ale i tak je opakova-
ných zápisů týchž potenciálů zbytečně hodně. Na obrázku 2.7.1 je situace, kdy je graf

”
efektivnější“ než vzorec. Nicméně lze si pamatovat tabulky pro každý vrchol jednou. A
neprovádět tak opakované výpočty téhož.
Označme DV := D ∩ anUID(V ) a D′

V := D ∩ anUID+(V ). Na základě analogických
úvah jako pro IDy středního hodnotu užitku pro danou strategii, daný vrchol V S-DAGu
a x ∈ sp(anUID(V )) spočteme podle následujících vztahů:

P(Σ,δ,σ)(X \ DV |DV ) :=
∏

O∈O∩anUID(V )

P (O|pa(O)) · φV ,

P(Σ,δ,σ)(de
UID+(V )|x) := P(Σ,δ,σ)(X \ DV |DV )x/

∑
deUID+(V )

P(Σ,δ,σ)(X \ DV |DV )x,

EU((Σ, δ, σ), V |x) =
∑

deUID+(V )

P(Σ,δ,σ)(de
UID+(V )|x) ·Υ(X )x.
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(b) Kostra S-DAGu.

Obrázek 2.7.1. Větvení S-DAGu, kdy vzorec není efektivní.

Pro x ∈ sp(anUID+(V )) dostáváme

P ′
(Σ,δ,σ)(X \ D′

V |D′
V ) :=

∏
O∈O∩anUID+(V )

P (O|pa(O)) · φ′V ,

P ′
(Σ,δ,σ)(de

UID(V )|x) := P ′
(Σ,δ,σ)(X \ D′

V |D′
V )x/

∑
deUID(V )

P ′
(Σ,δ,σ)(X \ D′

V |D′
V )x,

EU ′((Σ, δ, σ), V |x) =
∑

deUID(V )

P ′
(Σ,δ,σ)(de

UID(V )|x) ·Υ(X )x.

Střední hodnota užitku pro danou strategii je

EU((Σ, δ, σ)) = EU((Σ, δ, σ), Start|∅) =
∑
X

φStart ·Υ(X ).

Analogicky IDům se definuje optimální strategie. Je-li S∗ = (Σ, δ, σ) optimální strategie,
pak pro všechny strategie S platí EU(S∗) ≥ EU(S).
Nejprve nás bude zajímat optimální strategie pro daný S-DAG. Pro daný S-DAG

definujeme argmaxové směrovací a rozhodovací funkce. Platí, že jsou pro daný S-DAG
optimální.
Pro x ∈ sp(anUID+(V )) máme

σ∗V (x) ∈ argmax
C∈ch(V )

EU((Σ, δ∗, σ∗), C|x).

Pro x ∈ sp(anUID(V )) máme

δ∗V (x) ∈ argmax
d∈sp(VUID)

EU ′((Σ, δ∗, σ∗), V |x ∪ d).

Uvedené vztahy lze opět zjednodušit tak, že při podmiňování nedělíme.
Pro nalezení optimální strategie pro daný S-DAG použijeme opět eliminaci proměn-

ných pomocí množin (jmen) potenciálů. Pro ID lze samozřejmě sestavit S-DAG, měl by
tvar orientované cesty (tedy bez větvení) v eliminačním uspořádání. Pro UIDy musíme na-
víc vyřešit větvení. Vrcholy (pravděpodobnostní a rozhodovací) se eliminují odzadu, proti
směru hran S-DAGu. Pokud dorazíme na místo, kde se hrany S-DAGu sbíhají (jdeme od-
zadu), pokračuje eliminace ve všech větvích paralelně, až do místa větvení (kde se hrany
rozbíhají). Tam se pak směrovací funkce pro každou konfiguraci předků nastaví na větev
s maximem středního užitku pro danou konfiguraci. Pravděpodobnostní potenciály jsou
pro obě větve stejné, protože, jak už jsme uvedli u IDů, byla na nich prováděna pouze
marginalizace a škrtání parametrů, na kterých nezávisely. Obojí je komutativní. Takže vy-
bereme množinu pravděpodobnostních potenciálů z libovolné větve. Užitkové potenciály
aktualizujeme speciálním typem maximalizace.
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Nechť jsme dorazili při eliminaci k vrcholu V , pro každý vrchol W ∈ ch(V ) označme
ΨW množinu užitkových potenciálů, která odpovídá jeho větvi. Směrovací funkci nasta-
víme tak, že pro x ∈ sp(anUID+(V )) je

σ(x) ∈ argmax
W∈ch(V )

∑
ψ∈ΨW

ψx.

Při implementaci můžeme využít faktu, že při porovnávání dvou větví W,W ′ budou mít
některé užitkové potenciály shodné. Označíme-li Ψ∩ :=

⋂
W∈ch(V ) ΨW množinu shodných

potenciálů ve všech větvích, tak stačí jen

σ(x) ∈ argmax
W∈ch(V )

∑
ψ∈ΨW \Ψ∩

ψx.

Do nově vznikající množiny užitkových potenciálů pro V (ozn. ΨV ) přidáme ”
ekvi-

valent“ potenciálu ψmax, pro nějž platí, že pro všechna x ∈ sp(anUID+(V )) je
ψmax(x) = maxW∈ch(V )

∑
ψ∈ΨW

ψx. Pokud označíme ψmax∩ takový potenciál, že pro
všechna x ∈ sp(anUID+(V )) je ψmax∩(x) = maxW∈ch(V )

∑
ψ∈ΨW \Ψ∩

ψx, tak stačí
ΨV := Ψ∩ ∪ {ψmax∩}.
Pro řešení úlohy hledání optimální strategie nám zbývá problém najít správný S-DAG.

Definice 2.7.10. S-DAG Σ je GS-DAG (general solution DAG) pro UID F , pokud
existují zobrazení σ, δ taková, že (Σ, σ, δ) je optimální strategie pro F .

Definice 2.7.11. Úplný S-DAG pro UID F = ((V , E), T ) je S1-DAG takový, že
• po odtržení cílového multivrcholu tvoří orientovaný strom,
• pro každý multivrchol V kromě rodičů cílového multivrcholu platí, že
chUID(V ) = (O ∪D) \ anUID+(V ) a |ch(V )| = |chUID(V )|,
• pro všechny rodiče V cílového multivrcholu platí, že anUID+(V ) = O ∪ D a
ch(V ) = {N}.

Poznámka 2.7.12. Úplný S-DAG je určen jednoznačně.

Lemma 2.7.13. Úplný S-DAG je GS-DAG.

Důkaz. Úplný S-DAG obsahuje jako podgrafy všechny maximální orientované cesty
všech možných S1-DAGů. �

Chceme najít GS-DAG, ale také chceme, aby byl co nejjednodušší. Úplný S-DAG je
přímo extrémně velký a složitý. Lze jej ale zjednodušit.

Definice 2.7.14. Minimální GS-DAG je takový GS-DAG Σ, že neexistuje žádný GS-
DAG Σ′ takový, že Σ′ vznikne ze Σ vypuštěním nějaké cesty.

Definice 2.7.15. Pokud pro dva multivrcholy V, V ′ S-DAGu Σ platí, že
anUID(V ) = anUID(V ′) a VUID = V ′

UID, tak sloučením multivrcholů V, V
′ rozumíme při-

dání hran z paUID(V ′) do V , zrušení všech hran do V ′ a iterativní odstranění multivrcholů
bez rodičů (s výjimkou startovního vrcholu).

Obecně neplatí, že sloučením multivrcholů dostaneme z GS-DAGu GS-DAG. GS-DAG
může mít

”
irelevantní“ větev, tj. může pro něj existovat optimální strategie, jejíž směrovací

funkce nikdy nezavedou výpočet do
”
irelevantní“ větve. Taková větev potom nemusí mít

optimální pokračování.

Definice 2.7.16. Říkáme, že S-DAG má minimální větvení, pokud v něm neexistují
žádné dva různé multivrcholy V, V ′ takové, že anUID(V ) = anUID(V ′) a VUID = V ′

UID.

Definice 2.7.17. Pro multivrchol V S-DAGu a vrchol X ∈ VUID říkáme, že X je
volný zleva ve V , pokud X ∈ O ∪ D a an(X) ⊆ anUID+(V ) ∪ N nebo X ∈ N . Říkáme,
že X je volný zprava ve V , pokud X ∈ O ∪ D a de(X) ⊆ deUID+(V ) nebo X ∈ N .
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Říkáme, že X je volný zleva pro nějakou množinu vrcholů A ⊆ X , pokud an(X) ⊆ A.
Říkáme, že X je volný zprava pro nějakou množinu vrcholů A ⊆ X , pokud de(X) ⊆ A.
Říkáme, že je minimálně volný zleva, pokud neexistuje předek multivrcholu V stejného
typu jako V takový, že po přemístění X do jeho množiny vrcholů by volný zleva zůstal. (A
tedy S-DAG by neporušil podmínku přípustnosti uspořádání). Říkáme, že je minimálně
volný zprava, pokud neexistuje potomek multivrcholu V stejného typu jako V takový,
že po přemístění X do jeho množiny vrcholů by volný zprava zůstal. (A tedy S-DAG by
neporušil podmínku přípustnosti uspořádání). Říkáme, že je volný, pokud je volný zleva i
zprava. Říkáme, že X je minimálně volný, pokud X ∈ D a X je minimálně volný zprava
nebo X ∈ O a X je minimálně volný zleva.

Z definice S-DAGu dostáváme, že každý jeho multivrchol obsahuje jen volné vrcholy.

Lemma 2.7.18. Nechť V je vrchol S-DAGu a vrchol O ∈ O ∩ VUID. Potom platí, že
O je minimálně volný ve V právě tehdy, když je volný zleva a existuje O′ ∈ VUID ∩ pa(O)
nebo pro všechna V ′ ∈ paUID(V ) existuje vrchol D′ ∈ V ′

UID ∩ D takový, že D′ ∈ pa(O).
Nechť V je vrchol S-DAGu a vrchol D ∈ D ∩ VUID. Potom platí, že D je minimálně

volný ve V právě tehdy, když je volný zprava a existuje D′ ∈ VUID ∩ ch(D) nebo pro
všechna V ′ ∈ chUID(V ) existuje vrchol C ′ ∈ V ′

UID ∩ C takový, že C ′ ∈ ch(D).

Neformálně popsaný algoritmus konstrukce GS-DAGu je pak následující:
(1) Přidáme startovní multivrchol a do jeho množiny vrcholů dáme všechny pozorova-
telné z definice startovního vrcholu (tj. pozorovatelné bez rozhodovacích předků).

(2) Najdeme minimální množiny rozhodování volných zleva takové, že uvolní aspoň
jednu pozorovatelnou. Z každé množiny vytvoříme multivrchol a do každé z nich
přidáme hranu z aktuálního multivrcholu. Pro každou větev pak pokračujeme
rekurzivně. Pokud už existuje multivrchol se stejnou množinou vrcholů a vede do
něj větev, která obsahuje stejnou množinu vrcholů, nevytváříme nový multivrchol
a větve propojíme. Pokud žádná taková minimální množina neexistuje, ale existují
dosud nezařazená rozhodování, vytvoříme z nich nový multivrchol a přejdeme na
poslední krok. Pokud už neexistují žádná rozhodování, přejdeme na poslední krok.

(3) Najdeme všechny zleva volné pozorovatelné - tj. ty, jejichž všechny předky už
v GS-DAGu máme. Přidáváme je do nového multivrcholu, dokud můžeme. (Při-
dáním nového vrcholu se mohou další pozorovatelné uvolnit.) Pokračujeme před-
chozím krokem.

(4) Nakonec všechny koncové multivrcholy spojíme do multivrcholu nepozorovatel-
ných.

Věta 2.7.19. Pro každý UID algoritmus vygeneruje GS-DAG, a to takový, že všechny
jeho multivrcholy obsahují jen minimálně volné vrcholy, má minimální větvení, na každé
maximální větvi se střídají typy multivrcholů, k větvení dochází na pozorovatelných mul-
tivrcholech a ke sbíhání dochází jen na rozhodovacích.

Důkaz. Algoritmus jakoby generuje úplný S-DAG, ale implicitně ořezává některé zby-
tečné větve a provádí sdružování multivrcholů stejného typu a slučování multivrcholů.
Stejný S-DAG jako dá algoritmus na výstupu dostaneme tak, že upravíme úplný S-

DAG. Provedeme rekurzivně sdružování multivrcholů stejných typů. Tj. pro aktuální vr-
chol V z každé maximální cesty z V vedoucí přes multivrcholy stejných typů vytvoříme
jeden multivrchol. Za rodiče mu dáme rodiče V , za děti mu dáme děti posledního multivr-
cholu cesty. Každou cestu po vytvoření jejího multivrcholu zrušíme. Po projití všech cest
pokračujeme rekurzivně pro děti nových multivrcholů. To lze, protože maximalizace i mar-
ginalizace jsou komutativní operace (ne ovšem navzájem!). Takže na libovolné maximální
orientované cestě se střídají multivrcholy různých typů.
Zrušíme

”
podstromy“ (podstromy pokud by byl odstraněn cílový vrchol), které ob-

sahují multivrcholy, které nejsou minimálně volné. To lze, protože zůstanou větve, které
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vzniknou ze zrušených posunutím rozhodování a pozorovatelných na minimálně volná
místa, a graf zůstane GS-DAGem, protože maximalizaci je lepší provést dříve než mar-
ginalizaci (lemma 2.3.12), tj. střední hodnota užitku se nesníží při odložení rozhodování
nebo při uspíšení pozorování.
Slučujeme vrcholy. Pro každé k = 1, . . . , |X | bereme cesty ze startovního multivrcholu,

které obsahují k vrcholů a hledáme další cestu obsahující stejné vrcholy. Jejich koncové
vrcholy sloučíme. To lze, protože slučované vrcholy mají stejný podstrom. �

Algoritmus lze provést i v opačném směru, hledat volná rozhodování a minimální množiny
pozorovatelných. Oba algoritmy dávají stejné výsledky. Naznačíme důkaz. Nechť dopředný
algoritmus vygeneroval GS-DAG, který obsahuje cestu O1 → D1 → O2.
Pak D1,UID obsahuje všechna volná rozhodování pro deUID+(D1). Kdyby existovalo

nějaké rozhodování D ∈ D \D1,UID volné pro deUID+(D1), nemůže být v potomcích O2,
protože vrcholy v O2 uvolňuje (z vlastností dopředného algoritmu) a tedy vrcholy O2 uvol-
ňují D. Muselo by tedy předcházet O1, to ale není možné, protože by D muselo uvolňovat
nějaký vrchol na cestě z multivrcholu obsahujícího D do D1 (z vlastností dopředného
algoritmu) a ten by tedy uvolňoval D.
Pro všechna D ∈ D1,UID je O2,UID minimální množina taková, že uvolňuje D, pro-

tože D1,UID je minimální množina uvolňující O pro všechna O ∈ O2,UID (z vlastností
dopředného algoritmu).
Zpětný algoritmus je sice méně intuitivní, ale praktičtější při implementaci, protože

jej můžeme spojit s algoritmem eliminace proměnných.
Algoritmus může vygenerovat různé multivrcholy V, V ′ se stejnou množinou anUID+

(lišící se svou množinou vrcholů, tj. VUID 6= V ′
UID). Takové vrcholy pak mohou sdílet

stejnou směrovací funkci.
Algoritmus obecně negeneruje minimální GS-DAG. Při generování vychází jen ze

struktury UIDu, tedy z grafu, ne z tabulek. Nemůže tedy dopředu vědět, že nějaká kon-
figurace předků je nemožná.

U

D1 O1

D2 O2

Dn On

Obrázek 2.7.2. UID představující nejhorší případ velikosti GS-DAGu -
”
WorstCase“.

Oproti IDům máme i rozdíly ve složitosti výpočtu. Vytváříme navíc GS-DAG. Obrázek
2.7.2 ukazuje UID, pro nějž dává algoritmus velký GS-DAG. Pro případ n = 3 máme
takový GS-DAG na obrázku 2.7.3. Tento UID nazýváme WorstCase - jeho GS-DAG totiž
potřebuje počítat se všemi možnými pořadími rozhodování.

Lemma 2.7.20. Pro k rozhodovacích vrcholů má kostra GS-DAGu na obr. 2.7.3 v i-té
vrstvě n(k, i) = k!

(i−1)!·(k−i)! multivrcholů. Uvažujeme konvenci, že pro n < 1 je n! = 1.
(Vrstvy určuje délka nejkratší cesty z S. S leží ve vrstvě 0.)

Důkaz. V každé vrstvě mají všechny vrcholy stejný indeg (vstupní stupeň, počet hran
vcházejících do vrcholu) a stejný outdeg (výstupní stupeň, počet hran vycházejících z vr-
cholu). V i-té vrstvě je outdeg(k, i) = k− i, tedy stejně jako v úplném S-DAGu. V každém
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Obrázek 2.7.3. Nejhorší případ velikosti GS-DAGu pro 3 rozhodování -
kostra GS-DAGu.

vrcholu v i-té vrstvě se sbíhá (i−1)! permutací. Takže platí (i−1)!/indeg(k, i) = (i−2)!.
Tedy indeg(k, i) = i − 1. Protože hrany jdou jen mezi sousedními vrstvami, platí
n(k, i+ 1) = n(k, i) · outdeg(k, i)/indeg(k, i+ 1) = n(k, i) · (k − i)/i. �

Lemma 2.7.21. Pro k rozhodovacích vrcholů má kostra GS-DAGu na obr. 2.7.3
n(k) = 2 + k · 2k−1 multivrcholů.

Důkaz. Upravíme předchozí vztah: n(k, i) =
(
k
i

)
·i =

(
k−1
i−1

)
·k. Sečteme multivrcholy ve

všech vrstvách: n(k) = 2+
∑k

i=1 n(k, i) = 2+k·
∑k

i=1

(
k−1
i−1

)
= 2+k·

∑k−1
i=0

(
k−1
i

)
= 2+k·2k−1.

�

Tudíž také platí, že počet všech multivrcholů GS-DAGu je exponenciální v počtu všech
vrcholů UIDu.
GS-DAG může být příliš velký nejen sám o sobě, ale během výpočtu je třeba udržovat

paralelní množiny potenciálů pro maximalizaci na větvení. Kromě toho všeho musíme
navíc vytvářet směrovací funkce. A vzhledem k tomu, že směrovací a rozhodovací funkce
mají tabulky závislé obecně na všech svých předcích, tak tabulky mohou zabrat také
hodně místa.
Podobně jako pro IDy můžeme definovat irelevanci a (jednoduchou) odstranitelnost.

Protože pozorovatelnost v UIDech záleží na pořadí (na prošlé cestě v S-DAGu) a není
dána hranami do jednotlivých rozhodování (a směrování), nemá příliš smysl definovat
irelevanci pro jedno rozhodování (či směrování).4 Má ale smysl definovat irelevanci pro
celý UID. Takové vrcholy pak můžeme změnit na nepozorovatelné.

Definice 2.7.22. Pozorovatelná O ∈ O je irelevantní, pokud existuje optimální stra-
tegie (Σ, σ, δ) taková, že pro všechny vrcholy V v Σ směrovací i rozhodovací funkce σV , δV
nemají O v doméně.

Definice 2.7.23. Náhodná veličina C ∈ C je jednoduše odstranitelná (pro UID F ),
pokud nemá děti a pro UID F ′ vzniklý z F odebráním C platí, že všechny optimální
strategie pro F ′ jsou optimální i pro F . (Pro strategie pro F ′ ale musíme provést jedno-
duchou formální úpravu: připojit speciální multivrchol V takový, že VUID = {C}, těsně
před cílový multivrchol. Definice S-DAGu totiž požaduje, aby všechny maximální cesty
obsahovaly všechny vrcholy UIDu.)

4Pro znemožnění pozorování bychom mohli vést hranu z rozhodování do pozorovatelné a tabulku pozo-
rovatelné rozšířit. Nicméně potom nemůžeme pozorovat ani potomky dané pozorovatelné.
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Domníváme se, že platí analogická tvrzení o irelevanci (pro UID) a jednoduché od-
stranitelnosti jako pro IDy. Nebudeme je zde tedy uvádět.



KAPITOLA 3

Aproximativní metody

3.1. Základní pojmy

Z UIDu snadno dostaneme ID, pokud doplníme hrany udávající lineární uspořádání
na D a hrany odpovídající požadavku nezapomínání pro IDy. IDy ale můžeme využít
také tím, že budeme optimální strategii hledat jen pro S-DAGy bez větvení. To odpo-
vídá prohledávání všech IDů, které mají hrany konzistentní s daným UIDem. Ještě jinak,
pokud máme UID bez hran vedoucích do rozhodování, tak zkoušíme všechny permutace
rozhodování. Je zřejmé, že tímto postupem nemusíme najít optimální řešení UIDu. IDu,
který odpovídá nejlepší permutaci říkáme nejlepší aproximující ID.
Omezení se na hledání nejlepšího aproximujícího IDu má několik výhod. Pokud

bychom generovali nějak zjednodušený GS-DAG, stejně by pro velké UIDy mohl být příliš
velký. Lineární S-DAG naproti tomu je srovnatelně velký jako UID, který chceme řešit.
Při výpočtu optimální strategie i pro lineární S-DAG mohou tabulky v mezivýsledcích
narůst, nicméně nemusíme uchovávat paralelní množiny tabulek.
Kromě toho uvidíme, že hodnota MEU pro nejlepší aproximující ID není (aspoň pro

”
rozumně velké“ UIDy) příliš daleko od optima.
Naše přibližné metody řešení UIDů můžeme rozdělit do několika skupin. Podle způ-

sobu práce na heuristické a přímé. Heuristické metody využívají modifikovaný algoritmus
konstrukce GS-DAGu. Přímé metody na základě vlastních (na algoritmu konstrukce GS-
DAGu nezávislých) výpočtů dávají přímo pořadí rozhodování. V obou případech můžeme
použít podobné myšlenky, na základě kterých určujeme pořadí či větev - přínos pozoro-
vání, vzorkování, přesnost. V dalších částech je probereme podrobněji.
Nyní popíšeme, jak modifikujeme algoritmus konstrukce GS-DAGu pro heuristické

metody. Pokud algoritmus narazí na větvení, určíme mu pomocí heuristiky jedinou větev,
kterou ponechá, zbytek zanedbá. Protože naše implementace používala zpětný algorit-
mus, budeme při popisu vycházet ze zpětného pohledu, takže

”
větvení“ bude pro nás

sbíhání větví. Z vlastností zpětného algoritmu plyne, že k větvení dochází na rozhodo-
vacích multivrcholech. Každá větev tedy má svůj počáteční úsek tvořený jedním pozo-
rovacím multivrcholem a pak ještě jedním rozhodovacím. Počátečnímu úseku zkoumané
větve říkáme přítomnost, mutlivrcholům v algoritmem už určené části S-DAGu říkáme
budoucnost, zbytek je minulost. Ilustrujeme situaci obrázkem 3.1.1. Zobrazuje GS-DAG,
který by vygeneroval optimální algoritmus pro jistý UID.
Pokud se algoritmus dostal až k tučně vyznačenému multivrcholu D4 a zkoumá vě-

tev obsahující tučně vyznačený multivrchol D3, tak minulostí rozumíme multivrcholy na
cestě S → D1 → O1 → D2 → O2, přítomností (počátečním úsekem větve) rozumíme
multivrcholy D3, O3 a budoucností (už vytvořenou částí S-DAGu) multivrcholy na cestě
D4 → O4 → N . V případě, že by algoritmus v D4 zkoumal větev obsahující D2, tak
minulost tvoří multivrcholy S,D1, O1, D3, O3. Nezáleží na pořadí, nezáleží tedy na cestě,
po jaké se dostaneme z S do D2. Všechny obsahují stejné multivrcholy. Přítomnost je
D2, O2. Budoucnost je samozřejmě stejná jako v předchozím případě (vždy pro všechny
zkoumané větve).
Kromě vzdálenosti od optima nás bude pro srovnání zajímat několik dalších hodnot.
Optimová heuristika ohodnocuje každou větev tak, že k pořadí danému budoucností

přidá přítomnost (tj. přidá hrany ze všech rozhodování v minulosti do všech rozhodování
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Obrázek 3.1.1. Modifikace algoritmu.

v přítomnosti a ze všech rozhodování v přítomnosti do všech rozhodování v budoucnosti)
a zbytek (UID po přidání hran) vyřeší optimálně. Upozorňujeme, že optimová nezna-
mená optimální. Nejen že nevydá optimální řešení (to od ní ani neočekáváme), ale není
ani nejlepší heuristikou. Ohodnocení větví totiž počítá s většími možnostmi, než algorit-
mus spoléhající na jedinou větev má. Nicméně optimová heuristika je zajímavá z toho
důvodu, že ostatní heuristiky obvykle nedělají nic jiného, než že aproximují optimovou.
(Přinejmenším je na takovém principu založena jejich základní idea.)
Nejlepší heuristika najde vždy tu větev, která určuje nějaký nejlepší aproximující ID.

Stačí vyzkoušet pořadí všech rozhodování, která ještě nejsou v S-DAGu. Nejlepší heuris-
tika dává stejnou hodnotu jako prozkoumání všech permutací a jejich IDů.
Nejhorší heuristika bere vždy tu větev, která umožňuje nejhorší možné rozšíření stá-

vajícího uspořádání (daného budoucností). Nejhorší heuristika ale obecně nedává nejhorší
pořadí. Algoritmus konstrukce GS-DAGu totiž některá nesmyslná1 pořadí neumožní.
Náhodná heuristika vybere větev náhodně.
Iterované náhodné pořadí zkouší několik náhodně generovaných permutací rozhodo-

vání, jako výsledek dá tu nejlepší. Pomocí něho zkoumáme, zda je naše metoda
”
chy-

třejší“ než náhodné zkoušení. Dovolíme iterovat srovnatelně dlouho, jako zabere výpočet
testovanou metodou. Podobně funguje i náhodné vylepšování. To znamená, že vezmeme
maximum z nějakého předem vyřešeného IDu a iterovaného náhodného pořadí. (Protože
bereme maximum, tak výsledek nemůže klesnout, v tomto smyslu jej tedy vylepšujeme.)

3.2. Přínos pozorování

Práci této metody lze popsat ve dvou krocích. V prvním kroku odhaduje přínos, který
má pozorování pozorovatelných. V druhém kroku na základě odhadů přínosů dává do-
poručení k uspořádání rozhodování. To můžeme využít jak pro přímé určení pořadí, tak
jako heuristiku. Podívejme se teď na použití pro přímé určení pořadí.
Nejprve se pozorovatelné roztřídí do množin (tříd ekvivalence) podle množin rozho-

dování v předcích.

Značení 3.2.1. Označme OA = {O; an(O) ∩ D = A} množinu pozorovatelných se
společnými rozhodovacími předky. Celý systém množin {OA;A ∈ 2D,OA 6= ∅} označme
O/D.

1Nesmyslným pořadím myslíme pořadí, u kterého je zřejmé, že jej nemusíme uvažovat. Např. pokud se
rozhodujeme, který nápoj (čaj nebo cola) si dáme, tak rozhodování o tom, zda si nápoj budeme sladit,
provedeme až potom, co čaj ochutnáme (colu sladit nebudeme). Nemá smysl rozhodovat nejdřív o slazení
a pak o nápoji.
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Obrázek 3.2.1. Příklad rozdělení do množin.

Příklad systému O/D je na obrázku 3.2.1. Měří se užitečnost pro celé prvky O/D.
Speciální roli hrají dvě množiny. Množina pozorovatelných bez rozhodovacích předků O∅
a množina pozorovatelných se všemi rozhodováními v předcích OD. Množina OD je sice
množinou pozorovatelných, ale fakticky její prvky žádné rozhodování ani větvení pozoro-
vat nemůže. Její prvky jsou tedy irelevantní. Prvky O∅ naopak lze pozorovat odkudkoli
kdykoli.
Základní ideou měření přínosu pozorování je změřit rozdíl MEU mezi UIDem, ve

kterém všechny pozorovatelné změníme na nepozorovatelné, a UIDem, kde na nepozoro-
vatelné změníme všechny pozorovatelné s výjimkou prvků z aktuálně měřené množiny.
Naše metoda ušetří při konstrukci GS-DAGu, protože při každém měření konstruuje GS-
DAG jen

”
lineární“ (tj. bez větvení). Určité vylepšení - přiblížení se k reálné situaci -

je nepracovat s množinou O∅, tj. nechat ji vždy pozorovatelnou. Vytvářený GS-DAG
zůstává lineární a měření zůstává

”
spravedlivé“, tj. při měření každé množiny se vychází

ze stejného UIDu.
V druhém kroku pak každému rozhodování přidělíme skóre dané součtem přínosů

množin z O/D, pro jejichž prvky je předkem. Chceme totiž, aby užitečná pozorování bylo
možné provést co nejdříve. To lze zajistit tím, že co nejdříve provedeme jejich rozhodovací
předky. Rozhodování pak seřadíme podle skóre (hrana povede z rozhodování s vyšším
součtem do rozhodování s nižším součtem). Poznamenejme, že bylo třeba odčítat MEU
UIDu bez pozorovatelných (kromě O∅), jinak by metoda preferovala rozhodování s více
potomky před pozorováními s užitečnými potomky. Tuto základní variantu nazýváme
NONM (nonobservable method).
Metoda pochopitelně není dokonalá. Ukážeme si jeden jednoduchý protipříklad, který

nás navede k dalšímu vylepšení metody (obr. 3.2.2). (Konkrétní tabulky nemá smysl

U

D1

D2

O1

O2

D3

Obrázek 3.2.2. Protipříklad pro NONM.

uvádět.) V čem je problém? Rozhodování D3 zbytečně omezujeme. Při počítání přínosů
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obou pozorovatelných vždy jednu pozorujeme a druhou ne. Nicméně ve skutečnosti nám
nic nebrání, abychom obě pozorovatelné pozorovali z D3. S-DAG totiž i v takovém případě
zůstane lineární. Mohli bychom tedy místo zakázání pozorování jen přidat vhodné hrany
z pozorovatelných do rozhodování. Dovedena do konce tato myšlenka dává další metodu.
Budeme mít jedno pevné uspořádání na D, nazýváme jej základní uspořádání. To nám

dává prakticky ID. Budeme měřit rozdíl mezi tímto IDem a IDem, který vznikne tak,
že nějakou množinu z O/D posuneme dopředu, tj. v rámci jejích rozhodovacích předků
zachováme základní uspořádání, v rámci ostatních rozhodování také a přidáme hrany
z rozhodovacích předků posunuté množiny do ostatních rozhodování. Protože je pořadí
pevné, zachovali jsme

”
spravedlnost“. Protože je to pořadí, tak máme lineární S-DAG.

Přitom nebráníme zbytečně pozorovat všem rozhodováním. Efekt posunutí dopředu je
podobný jako umožnění pozorování u NONM. Můžeme tedy změřit stejným způsobem
přínosy pozorovatelných a přiřadit skóre a tedy i pořadí rozhodováním.

U

D1 D2

O1

O4

O2

D3

O3

Obrázek 3.2.3. Příklad pro měření přínosu pozorování s pevným pořadím.

Ilustrujeme situaci na příkladu. Na obr. 3.2.3 máme výchozí (U)ID se základním (pev-
ným) pořadím. Množiny pozorovatelných se stejnými rozhodovacími rodiči jsou tvořeny
jednotlivými pozorovatelnými. V případě měření přínosu O1 nám zůstává původní UID.
Pokud měříme přínos množiny {O3}, dostaneme situaci na obr. 3.2.4. Případ měření O2

je analogický a neuvádíme jej.

U

D1
D2

O1

O4

O2

D3

O3

(a) UID.

D1 D2O1 O4O2D3 O3

(b) GS-DAG.

Obrázek 3.2.4. Měříme O3.

Pokud měříme přínos O4, dostaneme situaci na obr. 3.2.5.
Takto upravenou metodu, kde začínáme s náhodným základním pořadím, nazýváme

ORDERM.
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(b) GS-DAG.

Obrázek 3.2.5. Měříme O4.

Stejné principy lze použít i pro heuristiku. Budeme měřit pro každou větev přínos po-
zorovatelných v její přítomnosti. Protože postupujeme odzadu, vysoký přínos znamená
špatnou kvalifikaci pro výběr. Ve vybrané větvi totiž budou její přítomné pozorova-
telné pozorovány až po všech dalších pozorovatelných v minulosti. Vybíráme tedy vě-
tev, jejíž pozorovatelné v přítomnosti mají minimální přínos. Tuto heuristiku nazýváme
NONHEUR.
Můžeme také využít nějaké základní uspořádání na rozhodováních. Při zkoumání každé

větve použijeme základní uspořádání jen pro rozhodování v minulosti. Zbytek uspořádání
je dán tak, že nejdřív je minulost, pak přítomnost a nakonec budoucnost (kde je uspořá-
dání dáno předchozím během algoritmu). Není podstatné uspořádání vrcholů v rámci
multivrcholů, důležitá je linearita výsledného S-DAGu. Každopádně vybereme větev s nej-
vyšší hodnotou EU . Už příliš nemá smysl mluvit o přínosu pozorování, ale můžeme to
interpretovat tak, že větvi nejméně vadí, že pozorovatelné v její přítomnosti dáváme na
její konec. Nebo tak, že aproximujeme nevyřešenou část UIDu pevným pořadím. Výsledné
heuristice (s náhodným základním uspořádáním) říkáme ORDERHEUR.

O1

D1

D2

O2

U

O3

D3

D4

O4

Obrázek 3.2.6. Příklad pro heuristiku s přínosem pozorování a pořadím.

Na obrázku 3.2.6 máme příklad UIDu se zobrazeným základním pořadím. GS-DAG,
který by zkonstruoval původní (přesný) algoritmus, ukazuje obrázek 3.2.7. Pokud se heu-
ristikou vedený algoritmus dostal k tučně označenému multivrcholu D4 a prozkoumává
větev začínající O3, prozkoumá pořadí D2 → D1 → D3 → D4. Poslední je D4, protože
v minulém kroku vybral algoritmus větev s D4. D3 je předposlední, protože je v přítom-
nosti. Pořadí D2 → D1 je dáno základním pořadím.
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Obrázek 3.2.7. GS-DAG k příkladu měření přínosu pozorování.

Existuje mnoho modifikací. Např. zkoušet posouvat přítomnost na začátek větve (na
začátek S-DAGu) a brát větev s minimálním přínosem nebo modifikovat základní uspořá-
dání na základě znalostí o větvích. V testech se ale modifikace příliš neosvědčily. Jak
je vidět z předchozího příkladu, lze metodu vylepšit tím, že nepoužijeme hned základní
pořadí, ale dojdeme nejdřív v S-DAGu na nejbližší větvení a základní pořadí použijeme
až tam. Zkoumané pořadí D2 → D1 → D3 → D4 bylo totiž nesmyslné. Pro jednoduchost
jsme ale ani toto vylepšení do výsledků nezahrnovali.
V testech nás také zajímalo, jaký je vliv základního uspořádání pro ORDERM a

ORDERHEUR. Zkoušeli jsme proto obě metody iterovaně. Tj. použít jako základní pořadí
výsledek předchozího běhu. To jsme srovnávali s náhodným vylepšováním.

3.3. Horní odhady a vzorkování

Jako heuristiky lze použít horní odhady hodnoty optimálního řešení pro každou větev.
Pokud je horní odhad dostatečně blízký optimu, dává jeho vyšší hodnota pro danou větev
dobrou šanci, že větev můžeme vybrat.
Přímočarým a jednoduchým (tudíž výpočetně méně náročným) horním odhadem je

nahrazení náhodných veličin v každé větvi rozhodováními. Že se jedná o horní odhad
je zřejmé z toho, že rozhodování se eliminují maximalizací, zatímco náhodné veličiny
marginalizací. GS-DAG pro takto upravený UID je rovněž velice jednoduchý, obsahuje
už vytvořenou lineární část a jeden velký rozhodovací multivrchol. Navíc mnoho z těchto
nových rozhodování můžeme odstranit, a to ta, ze kterých vede hrana nebo hrany jen
do dalších rozhodování. Na výsledek totiž nemají žádný vliv. Odhad lze snadno zlepšit
(přiblížit realitě) tím, že ponecháme nepozorovatelné, nepozorovatelné pozorovatelné (tj.
ty, které jsou potomky všech rozhodování) a pozorovatelné, které nemají mezi předky
rozhodování. Tuto heuristiku nazýváme MAXHEUR. (V trochu jiném podání je zkoumána
v článku [9].)
Jednou z alternativních metod řešení BN je vzorkování. Procházíme BN od předků

k rodičům a náhodně generujeme hodnotu vrcholů podle jejich rozdělení. Počítáme čet-
nosti výskytu hodnot vrcholů, které nás zajímají. Z relativní četnosti pak odhadneme
jejich rozdělení.
V případě IDů takové metodě způsobí potíže rozhodování. Můžeme vzorkovat rozdělení

pro nějakou strategii, ale k čemu by nám to bylo? Nebo můžeme rozhodováním přiřadit
nějaký model (neuronovou síť, rozhodovací strom, systém pravidel apod.) a během vzor-
kování jej učit.
Pro UIDy je to ještě obtížnější. Jednak se musíme učit kromě rozhodovacích i směrovací

funkce a také pokud přiřadíme učící se model rozhodovacím vrcholům UIDu, musíme se
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vypořádat s tím, že model bude dostávat v každé větvi jinou množinu vstupů. Přitom
neplatí, že nadmnožina vstupů vede na stejné rozhodnutí jako podmnožina.
Můžeme ale na základě ideje vzorkování provést

”
odhad horního odhadu“. Popíšeme

si odhad pro celý UID. Pro větev GS-DAGu je to ale podobné. Nepotřebujeme totiž
náhodně generovat hodnotu vrcholu podle rozdělení daného aktuálními hodnotami rodičů.
Můžeme analogickou operaci provést s celou tabulkou naráz. Mějme tabulku P (X|pa(X))
a nechť sp(X) = {x1, . . . , xn}. Zvolíme náhodně číslo r ∈ (0, 1]. Pak vytvoříme tabulku
Pdet(X|pa(X)) takto:

Pdet(xi|z) :=

{
1

∑i−1
j=1 P (xj|z) < r ≤

∑i
j=1 P (xj|z),

0 jinak.

Tuto determinizační proceduru provedeme pro všechny tabulky pozorovatelných i ne-
pozorovatelných. Vzniklý UID pak vyřešíme. Řešení lze provést poměrně snadno. Po-
zorovatelné se totiž stanou irelevantními, takže je můžeme změnit na nepozorovatelné.
GS-DAG pro takovýto UID má pak jeden velký rozhodovací multivrchol a jeden velký
nepozorovatelný multivrchol. 2

Předpokládejme, že máme optimální strategii pro UID a že provádíme vzorkování.
Každý vzorek je dán vektorem x ∈ sp(C). Hodnota vzorku je dosažený užitek. Potom platí,
že při řešení UIDu vzniklého determinizační procedurou pro x nedostaneme nižší užitek.
Intuitivně je to zřejmé, protože po determinizaci jsme v situaci, kdy umíme předpovídat
budoucnost (hodnoty náhodných veličin na základě hodnot jejich rodičů). Při použití
optimální strategie pro původní UID naopak počítáme se všemi eventualitami v budoucnu
váženými jejich pravděpodobností.
Průchod UIDem s postupným vzorkováním (vzorkujeme náhodnou veličinu tehdy,

když známe hodnoty jejích rodičů) a optimální strategií dává stejný výsledek jako kdy-
bychom nejdříve použili determinizační proceduru a pak procházeli pomocí optimální
strategie (pro původní UID). Jen optimální strategie pro původní UID nemusí být (a
nejspíš nebude) optimální i pro determinizovaný UID.
Průměr hodnot vzorků daný průchody UIDem při použití nějaké strategie dává odhad

střední hodnoty užitku při jejím použití. Protože po determinizaci máme horní odhad
vzorku optimální strategie, dává nám průměr hodnot vzorků po determinizaci odhad
horního odhadu střední hodnoty optimální strategie.
Vzorkování a determinizaci lze nahradit přesným výpočtem. Každá složka vektoru

hodnot pro determinizaci odpovídá jedné tabulce. Pracujme s tabulkou P (X|pa(X)). Po-
kud determinizujeme pro vzorky x, x′ ∈ (0, 1], které jsou dost blízko u sebe, pravděpo-
dobně nám po determinizaci pro oba vyjde stejná tabulka. Konkrétně, pokud vezmeme
množinu M := {

∑i
j=1 P (xi|z); z ∈ sp(pa(X)), i = 1, . . . , |sp(X)| − 1} ∪ {0, 1} a uspořá-

dáme její hodnoty podle velikosti (takžeM = {m1, . . . ,mn}), tak x, x′ ∈ (0, 1] po determi-
nizaci dají stejnou tabulku právě tehdy, když existuje mi ∈M takové, že mi−1 < x ≤ mi

a mi−1 < x′ ≤ mi, tedy když padnou do stejného intervalu. Váha takového x pak bude
délka příslušného intervalu, tj. v(x) := mi −mi−1.
Pokud máme pro všechny tabulky náhodných veličin takto spočítané množiny

MX = {mX,1, . . . ,mX,nX
} tak pro vektor x ∈ (0, 1]|C| můžeme definovat hodnotu U(x) jako

MEU IDu vzniklého determinizací podle x a V (x) :=
∏

C∈C v(xC) jeho váhu. Označíme-
li MC :=

∏
C∈C(MC \ {0}), tak přesná hodnota našeho horního odhadu MEU bude∑

x∈MC
V (x) · U(x).

2Navíc počítání s deterministickými tabulkami lze v implementaci zrychlit oproti obyčejným tabulkám.
Pokud reprezentujeme pozici jedniček v tabulce, tak při eliminaci nemusíme dlouze sčítat při marginalizaci
součinu potenciálů.
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Bohužel, množina MC je příliš velká. Platí odhad |MC | ≤ |sp(pa+(C)) + 1|, takže
|MC| ≤

∏
C∈C |sp(pa+(C))|. Pro binární obory hodnot dostaneme |MC| ≤

∏
C∈C 2|pa(C)|+1.

Pokud je navíc maximální počet vstupních hran omezen na b, dostaneme |MC| ≤ 2(b+1)·|C|.
Je určitá šance využít tuto přesnou hodnotu, pokud by model obsahoval jednoduché

tabulky. Např. by směla používat pouze čísla s přesností na jednu desetinu. I v takovém
případě ovšem dostáváme odhad |MC| ≤ 10|C| (každá množina MX obsahuje nejvýš 11
hodnot včetně 0 a 1). Jiná možnost vylepšení je neprobírat celou množinu MC, ale po-
stupovat od předků k potomkům a nejprve provést restrikci

”
na co lze“ a teprve pak

hledat další složky vzorkovacího vektoru pro další tabulky. Vrchol bez rodičů po libo-
volné determinizaci dává jen jednu možnou hodnotu, to umožní na jeho dětech provést
restrikci a jejich tabulky tak zjednodušit, což vyřadí některé prvky z MC. Pokud jsou
známy hodnoty všech rodičů, dává determinizace opět jedinou možnou hodnotu dítěte.
Horší je situace, kdy má vrchol mezi rodiči nějaké rozhodování. Jeho hodnotu totiž do-
předu (než dokončíme determinizaci) neznáme. I v tomto případě se může podařit omezit
počet hodnot, kterých dítě může nabývat. Můžeme provést restrikci na hodnoty dané
pozorovatelnými rodiči. Determinizace dítěte však už nemusí dát jedinou hodnotu.
Heuristiku danou tímto způsobem vzorkování nazýváme SAMPLINGHEUR. V testech

ale zcela propadla.

3.4. Přesnost

Zajímavým způsobem přímého určování pořadí je přesnost. Jedná se o přesnost s jakou
pomocí rozhodování lze kontrolovat stav náhodných veličin. Ilustrujeme nejprve hlavní
ideu této heuristiky na příkladu.

Příklad 3.4.1. Potřebujeme na dvou úřadech vyřídit jistou žádost. Na každém úřadě
je jeden úředník. Oba úředníci mohou žádost schválit nebo zamítnout. Bohužel jsou špatně
placení a nepořádní. Výsledkem je, že jejich rozhodování je do určité míry náhodné. Potře-
bujeme žádost od schválit od obou. Pokud by ovšem byla schválená jen jedním z nich, měli
bychom blíže nedefinované problémy s možností podat žádost znovu, s průtahy způsobe-
nými přešetřováním nekonzistentního rozhodnutí aj. Výsledkem tedy je, že než schválit
jenom jedním úředníkem, je lepší si ji nechat od obou zamítnout. Víme-li, který úředník je
spolehlivější, ke komu půjdeme dříve? Intuice velí jít nejdřív za tím méně spolehlivým, u
něj hrozí větší riziko neschválení. Pokud by neschválil, požádáme spolehlivějšího úředníka,
aby udělal totéž.

U

D1

D2

O1

O2

Obrázek 3.4.1. Úvodní příklad.

Situaci si znázorníme UIDem (obr. 3.4.1). Rozhodování odpovídá našemu požadavku
na úředníka - schválit/zamítnout.3

3Mimochodem zde se nabízí další možnost, jak rozšířit sílu UIDů. Co kdyby úředníci brali na vědomí
rozhodnutí toho druhého? ”Pokud kolega schválil, tak já schválím také. Pokud kolega neschválil, je to
podezřelé, asi také neschválím. Pokud kolega ještě nerozhodoval, rozhodnu podle sebe.“ (Formálně: pro
různá uspořádání by se používaly různé tabulky, a navíc s různou doménou.) Jinou ilustrací téhož je
asi všem dobře známá situace vznikající při organizování akcí pro víc lidí: ”Pojedu, jedině pokud pojede
taky on.“ Vznikla by nám v diagramu jakási hrana se směrem daným vybraným uspořádáním. Podobné
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V předchozím příkladě jsme na základě mála informací vyslovili zajímavý závěr: pokud
je úředník O1 méně spolehlivý, můžeme v diagramu přidat hranu z O1 do D2. To nám
značně zjednodušuje problém z UIDu dostaneme vlastně obyčejný ID. Zkusíme proto
příklad zobecnit. Budeme pro jednoduchost pracovat s celkovým užitkem, tedy tabulkou
Υ : sp(X ) → R. Ta nám dává uspořádání na sp(X ) takové, že pro x, y ∈ sp(X ) máme
x �Υ y právě tehdy, když Υ(x) ≤ Υ(y). Naopak máme-li uspořádání na sp(X ), můžeme
zkoumat všechny užitkové funkce, které jsou s daným uspořádáním konzistentní (dávají
stejné uspořádání).

Lemma 3.4.2. Nechť � je lineární uspořádání na sp(X ). Nechť Υ je libovolná užitková
funkce taková, že pro všechna x, y ∈ sp(X ) taková, že x � y, platí Υ(x) ≤ Υ(y). Nechť
S, T jsou dvě libovolné strategie a PS(X ) a PT (X ) jejich příslušná pravděpodobnostní
rozdělení. Pak platí, že pokud existuje z ∈ sp(X ) takové, že

∀x ∈ sp(X ), x ≺ z : PS(x) ≤ PT (x),

∀x ∈ sp(X ), x � z : PS(x) ≥ PT (x),

tak
∑

X (PS(X ) ·Υ(X )) ≥
∑

X (PT (X ) ·Υ(X )), tj. EU(S) ≥ EU(T ).

Důkaz. Ověříme, že výsledná nerovnost platí.∑
X

(PS(X ) ·Υ(X )) ?
∑
X

(PT (X ) ·Υ(X ))∑
X

(PS(X ) ·Υ(X ))−Υ(z) ?
∑
X

(PT (X ) ·Υ(X ))−Υ(z)

Protože
∑

X PS(X ) = 1 a
∑

X PT (X ) = 1, můžeme psát:∑
X

(PS(X ) ·Υ(X ))−
∑
X

(PS(X ) ·Υ(z)) ?
∑
X

(PT (X ) ·Υ(X ))−
∑
X

(PT (X ) ·Υ(z))∑
X

PS(X ) · (Υ(X )−Υ(z)) ?
∑
X

PT (X ) · (Υ(X )−Υ(z))

Stačí tedy dokázat:∑
x∈sp(X ),x�z

PS(x) · (Υ(x)−Υ(z)) ≥
∑

x∈sp(X ),x�z

PT (x) · (Υ(x)−Υ(z))

∑
x∈sp(X ),x�z

PS(x) · (Υ(x)−Υ(z)) ≥
∑

x∈sp(X ),x�z

PT (x) · (Υ(x)−Υ(z))

Pravděpodobnost je nezáporná. Výraz Υ(x)−Υ(z) je nekladný pro x ≺ z, nezáporný
pro x � z a nulový pro x = z. Z předpokladů pak plyne, že nerovnosti platí. �

V situaci, kdy neznáme ani uspořádání dané užitkovou funkcí, musíme vyzkoušet
všechna uspořádání.

Definice 3.4.3. Graf inkluzí pro množinu M je graf G = (2M , E), kde (A,B) ∈ E
právě tehdy, když |A|+ 1 = |B| a A ⊆ B.

Definice 3.4.4. Řez množiny M je množina R ⊆ 2M , taková že každá cesta v grafu
inkluzí z ∅ do M obsahuje nějaký prvek R.
Příklad řezu máme na obrázku 3.4.2. Množiny tvořící řez jsou vyznačeny tu-

čně. Vidíme také, že každá maximální orientovaná cesta v grafu inkluzí pro M
dává nějaké uspořádání na M - s každou hranou přibude jeden prvek. Např. cesta
∅ → {a} → {ac} → {acd} → {abcd} dává uspořádání a < c < d < b. Každý prvek
řezu r ∈ R nám také rozděluje M na dvě skupiny prvků (r,M \ r).

typy problémů se nazývají asymetrické rozhodovací problémy. V literatuře lze najít např. asymetrické
influenční diagramy [6].
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a b c

ad bd

acd bcd

d

ab ac bc cd

abc abd

abcd

∅

Obrázek 3.4.2. Příklad řezu pro množinu {a, b, c, d}.

Lemma 3.4.5. Nechť S, T jsou dvě libovolné strategie. Pokud existuje řez R množiny
sp(X ) takový, že pro každý jeho prvek r ∈ R platí

∀x ∈ r : PS(x) ≥ PT (x),

∀x ∈ sp(X ) \ r : PS(x) ≤ PT (x),

tak EU(S) ≥ EU(T ).

Důkaz. Všechna uspořádání na sp(X ) lze vyjádřit jako cestu v jejím grafu inkluzí.
Poslední prvek na cestě a mimo r nebo první prvek na cestě v r dává z pro lemma 3.4.2.
Pro každé uspořádání tedy použijeme lemma 3.4.2. �

Prvky řezu interpretujeme tak, že obsahují prvky, které jsou lepší (co do užitku). Po
naší strategii pak chceme, aby lepší prvky nastavovala s větší pravděpodobností než horší
prvky. V případě duálního řezu 2sp(X ) \ R (což odpovídá obrácení nerovností v předpo-
kladu) platí stejný závěr. Jenom změníme interpretaci řezu (lepší/horší).
Na cestě v grafu inkluzí můžeme narazit na více prvků řezu r, r′ ∈ R. Bez újmy na

obecnosti předpokládejme r ⊆ r′. Pak to znamená, že pro prvky x ∈ r′ \ r musí platit
PS(x) = PT (x).
Pokud budeme chtít porovnávat množiny strategií, lze jednoduše porovnat nejlepší

z nich (pokud existuje, což v konečném případě je splněno) nebo ekvivalentně, pokud pro
každou strategii z první množiny najdeme lepší strategii z druhé množiny, tak můžeme
učinit závěr, že druhá množina je lepší. To se hodí v situacích, kdy nevíme, která strategie
je v které množině nejlepší, což je např. tehdy, když neznáme přesně užitkové funkce. Stačí
nám např. vzít všechna možná uspořádání a pro každý případ najít pro každou strategii
z první množiny lepší strategii z druhé množiny na základě našich lemmat.

Definice 3.4.6. Nechť O ∈ O má jako jediného rodiče nějaké D ∈ D. Dolní
přesnost hrany D → O je mino∈sp(O) maxd∈sp(D) P (o|d). Horní přesnost je analogicky
maxo∈sp(O) maxd∈sp(D) P (o|d).

Zkusíme nejprve použít předchozí výsledky na jeden triviální UID, pak se vrátíme
k našemu původnímu příkladu. Předpokládejme, že neznáme užitkovou funkci, ale známe
tabulku pro O. Přesto můžeme tvrdit, že pro D1 je lepší rozhodnutí d2

1. Pokud nastavíme
nějakou hodnotu pro D1, má smysl mluvit o přesnostech hrany h = D2 → O. V případě
D1 = d2

1 je dolní přesnost h větší než horní přesnost h pro D1 = d1
1. Z toho vyplývá, že pro

libovolné uspořádání na {o1, o2} umíme podle lemmatu 3.4.2 najít pro každou strategii
obsahující D1 = d1

1 najít lepší strategii obsahující D1 = d2
1.

Pokud tento příklad ztížíme rozšířením sp(O) na tři prvky, nebude nám přesnost
stačit. Tabulka 2 ukazuje situaci, kdy přesnost neplatí (tj. neplatí, že horní přesnost pro
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U

D1

O

D2

Obrázek 3.4.3. Triviální UID.

D1 d1
1 d2

1

D2 d1
2 d2

2 d1
2 d2

2

o1 0, 3 0, 4 0, 1 0, 8

o2 0, 7 0, 6 0, 9 0, 2
Tabulka 1. Tabulka pro O.

D1 = d1
1, která je rovná 0, 7, je nejvýše dolní přesnost pro D1 = d2

1, která je rovná 0, 3),
ale splňujeme předpoklady lemmatu 3.4.5. Tabulka 3 naproti tomu ukazuje situaci, kdy
přesnost platí, ale neexistuje řez. Pokud o1 bude nejlepší stav, lze najít takovou užitkovou

D1 d1
1 d2

1

D2 d1
2 d2

2 d3
2 d1

2 d2
2 d3

2

o1 0, 1 0, 3 0, 3 0, 0 0, 3 0, 3

o2 0, 2 0, 1 0, 2 0, 2 0, 0 0, 5

o3 0, 7 0, 6 0, 5 0, 8 0, 7 0, 2
Tabulka 2. Tabulka pro O1.

D1 d1
1 d2

1

D2 d1
2 d2

2 d3
2 d1

2 d2
2 d3

2

o1 0, 1 0, 3 0, 2 0, 2 0, 7 0, 2

o2 0, 2 0, 1 0, 5 0, 0 0, 1 0, 7

o3 0, 7 0, 6 0, 3 0, 8 0, 2 0, 1
Tabulka 3. Tabulka pro O1.

funkci, že strategie D1 = d1
1, D2 = d1

2 bude ostře optimální, tj. optimální a žádná další
strategie se jí nevyrovná.
Nyní se můžeme vrátit k našemu úvodnímu příkladu. GS-DAG máme na obrázku

3.4.4. To nám dává dvě možnosti přidání hrany (obr. 3.4.5).
Ještě upřesníme zadání. Mohlo by se stát, že

”
úředník“ je natolik

”
zmatený“, že pokud

po něm budeme chtít žádost schválit, tak ji (kvůli tomu) nejspíš neschválí, zatímco pokud
budeme chtít, aby neschválil, tak ji spíše schválí. V tom případě ale víme, že po něm máme
chtít vždy opak toho, co chceme dosáhnout. Tedy nemusíme tyto případy uvažovat. Pro-
vedeme rozbor možných uspořádání na sp({O1, O2}) daných užitkovými funkcemi. Roz-
hodování nebudeme uvažovat, protože na nich tabulka celkového užitku v našem případě
nezávisí. Protože |sp({O1, O2})| = 4, máme 4! = 24 možných uspořádání. Uspořádání lze
klasifikovat na do tří skupin po osmi, nazvěme je

”
dvě dominance“,

”
jedna dominance“ a

”
shoda/neshoda“. Klasifikaci nebudeme dokazovat, provede se rozborem případů.
Typ

”
dvě dominance“ lze charakterizovat tím, že je dopředu jasné, jaká rozhodnutí

se učiní, bez ohledu na jakákoli další pozorování. V tomto případě tedy je jedno, jaké
uspořádání zvolíme.
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Obrázek 3.4.4. GS-DAG pro úvodní problém.
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(b)

Obrázek 3.4.5. Dvě možná uspořádání.

Typ
”
jedna dominance“ je zajímavý tím, že pro jedno rozhodování je dopředu jasné,

jaké rozhodnutí vybrat. Pro druhé rozhodování to ale jasné není. Tím je dáno také opti-
mální pořadí: nejdřív rozhodnutí, které je jisté, pak teprve to

”
nejisté“ - tedy to závislé

na pozorování.
Třetí typ

”
shoda/neshoda“ je nejzajímavější. Lze jej, jak název napovídá, rozdělit na

dvě další podskupiny.
”
Shoda“ znamená, že pro první dvě nejlepší konfigurace platí shoda

obou pozorovatelných. U
”
neshody“ je to naopak. Obě podskupiny jsou si analogické,

stačí se tedy zaměřit jen na jednu z nich, třeba na
”
shodu“. Součástí optimální strategie

pro tento případ je chtít po druhém úředníkovi to, co provedl první úředník.
Pro každý stav O vybereme rozhodnutí, které jej nastaví s největší pravděpodobností.

Dolní přesnost je pak dána nejhůře nastavitelným stavem, horní přesnost nejlépe nasta-
vitelným stavem. Pro náš příklad však obecně nestačí ani vzít nejdřív rozhodnutí, jehož
hrana má nižší horní přesnost než dolní přesnost hrany druhého rozhodování. Ani tak
totiž situace neodpovídá předpokladům lemmatu 3.4.2.
Pro 1 ≤ i, j ≤ 2 označme oji prvky sp(Oi) tak, aby sp(Oi) = {o1

i , o
2
i }, a d

j
i prvky

sp(Di) tak, aby sp(Di) = {d1
i , d

2
i }, a navíc P (oji |d

j
i ) = maxdi∈sp(Di) P (oji |di). To lze, pro-

tože |sp(Di)| = 2. A vyjadřuje to výše uvedené zanedbání případů přílišné
”
zmatenosti

úředníků“, dji je vždy ta správná volba, pokud chceme nastavit Oi na o
j
i , bez ohledu na

to, zda původní význam je
”
chceme, aby neschválil“ nebo

”
chceme, aby schválil“. Dále

označme Sji strategii, která nejdřív vybere rozhodování Di, nastaví jej na hodnotu d
j
i a

(protože jsme v situaci
”
shoda“) pro následné pozorování s výsledkem Oi = oki pro nějaké

1 ≤ k ≤ 2 nastaví D3−i na hodnotu dk3−i. Aspoň jedna ze strategií S
j
i pro 1 ≤ i, j ≤ 2 je

tedy optimální.
Předpokládejme, že horní přesnost D2 je menší než dolní přesnost D1, tedy

minj maxk P (oj1|dk1) ≥ maxj maxk P (oj2|dk2). Při zavedeném značení d
j
i z toho plyne, že

platí minj P (oj1|d
j
1) ≥ maxj maxk P (oj2|dk2), a tedy pro všechna 1 ≤ j, j′, k ≤ 2 platí

P (oj1|d
j
1) ≥ P (oj

′

2 |dk2). Nyní můžeme začít porovnávat rozdělení na sp({O1, O2}) pro jed-
notlivé strategie. Výsledky ukazují následující tabulky 4 a 5.
Jaké učiníme z tabulek závěry? Pro případ

”
shoda“ nám zbyly čtyři možnosti uspořá-

dání na sp({O1, O2}) dle užitku. Probereme je a vyzkoušíme, zda (a případně kdy) se
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Tabulka 4. Porovnání rozdělení pro strategii S1
2 .

Stav S1
1 S2

2 S2
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Tabulka 5. Porovnání rozdělení pro strategii S2
2 .

nám podaří splnit předpoklady lemmatu 3.4.2 pro nějakou ze strategií S1
2 , S

2
2 vůči oběma

strategiím S1
1 , S

2
1 .

(1) Nejlepší stav je o1
1, o

1
2.

(a) Nejhorší stav je o1
1, o

2
2. Strategie S

1
2 je optimální. (Z lemmatu 3.4.2. Proti S

1
1

použijeme z = (o1
1, o

2
2), proti S

2
1 použijeme z = (o1

1, o
1
2).)

(b) Jinak. Nesplňujeme předpoklady lemmatu 3.4.2.
(2) Nejlepší stav je o2

1, o
2
2.

(a) Nejhorší stav je o2
1, o

1
2. Strategie S

2
2 je optimální. (Z lemmatu 3.4.2. Proti S

1
1

použijeme z = (o2
1, o

2
2), proti S

2
1 použijeme z = (o2

1, o
1
2).)

(b) Jinak. Nesplňujeme předpoklady lemmatu 3.4.2.
Dále jsme provedli experimentální testy, které ukázaly, že v situaci

”
shoda/neshoda“,

pokud horní přesnostD2 je menší než dolní přesnostD1, i v případě nesplnění předpokladů
lemmatu asi v 95% (náhodně generovaných) případů dá jedna ze strategií S1

2 , S
2
2 lepší

výsledek než obě strategie S1
1 , S

2
1 . Užitkovou tabulku jsme přitom generovali tak, že pro

každou konfiguraci rodičů jsme generovali rovnoměrně náhodné číslo z intervalu [0, 1], to
vynásobili konstantou 10000 a na závěr jsme hodnoty v tabulce přeskupili, aby tabulka
odpovídala situaci 1b. Pravděpodobnostní tabulky jsme generovali tak, že pro každou
konfiguraci a každou hodnotu pozorovatelné jsme náhodně rovnoměrně vygenerovali číslo
z intervalu [0, 1] a pro každou konfiguraci rodičů provedli normalizaci (aby byla tabulka
pravděpodobnostní).
Pro případ jedné dominance je situace horší. Metoda tu nemá smysl a dá prakticky

náhodný výsledek. V případě dvou dominancí sice metoda také nemá smysl, ale vzhledem
k tomu, že na pořadí v tomto případě nezáleží, nemusí nám to vadit.
Zůstává otázkou, zda lze a případně jak metodu zobecnit, aby se dala nějak v praxi

použít. V našich experimentech jsme ji použili pro případ WorstCase. Pořadí rozhodování
určila dolní přesnost jejich hrany. Metodu nazýváme PRECM.



KAPITOLA 4

Experimenty

4.1. Generování UIDů

Vzhledem k tomu, že UIDy jsou věc poměrně nová, neexistuje nějaké úložiště dat, na
kterých bychom naše metody mohli testovat. Jedinou možností tedy je generovat UIDy
náhodně. Použijeme úpravu algoritmu pro generování bayesovských sítí z [1]. Oproti baye-
sovským sítím máme navíc rozhodování, užitky a (ne)pozorovatelnost. Zaměříme se navíc
na zajímavější případy, tedy takové, kde se pokud možno projeví specifické vlastnosti
UIDů. Požadujeme aspoň dvě rozhodování (jen jedno rozhodování dává jen jednoduchý
ID), souvislost (jinak lze řešit obě komponenty zvlášť), žádné hrany vedoucí do rozhodo-
vání (jednak nám to zjednoduší implementaci, jednak je to ten těžší případ), žádné ne-
pozorovatelné (komplikují výpočet, zvětšují tabulky v mezivýpočtech, ale přitom nemají
vliv na velikost a tvar GS-DAGu), binární obory hodnot náhodných veličin a rozhodování
(ponechává malé tabulky, na strukturu nemá vliv).
Algoritmus používá následující parametry:

• Počet rozhodování zvolený uživatelem. Počet rozhodovacích vrcholů je klíčový,
protože určuje počet permutací, které lze prozkoumávat.
• Počet pozorovatelných jsme zvolili rovný počtu rozhodování. Počet užitkových
vrcholů jsme zvolili rovný deseti. Nepozorovatelné jsme nepoužili.
• Maximální počet hran jsme neomezovali, maximální počet vstupních i maximální
počet výstupních hran pro každý vrchol jsme omezili na tři a maximální počet
vstupních a výstupních hran (dohromady) jsme pro každý vrchol omezili na čtyři.
• Počet iterací (viz níže) jsme nechali na původní autory [1] doporučené hodnotě

6 · n2, kde n je celkový počet vrcholů.

Algoritmus probíhá následovně:

(1) Inicializace hran. Náhodné vrcholy pospojujeme do orientované cesty. Pro každé
rozhodování určíme náhodně jednu hranu do libovolného vrcholu, který není roz-
hodování. Pro každý užitkový vrchol náhodně určíme hranu z nějakého (neužit-
kového) vrcholu. Máme zaručeno, že graf je acyklický a souvislý. Některá pozo-
rování ale mohou překračovat limity na počet hran. To ale příliš nevadí a iterace
to stejně obvykle zahladí.

(2) Iterujeme:
(a) Náhodně a rovnoměrně vygenerujeme dvojici vrcholů i, j.
(b) Pokud existuje hrana (i, j) nebo (j, i), tak ji smažeme, pokud graf zůstane
souvislý. Pokud by nezůstal souvislý, pokračujeme další iterací.

(c) Pokud neexistuje ani hrana (i, j) ani hrana (j, i), tak pokud graf zůstane
acyklický, splňuje podmínky na počty hran, j není rozhodování a i není
užitkový vrchol, tak přidáme hranu (i, j). Jinak neděláme nic a pokračujeme
další iterací.

(3) Pro každý náhodný vrchol náhodně vygenerujeme pravděpodobnostní tabulku.
(Vygenerujeme čísla z intervalu [0, 1] náhodně s rovnoměrným rozdělením a pro
každou konfiguraci rodičů znormalizujeme.) Pro každý užitkový vrchol náhodně
vygenerujeme užitkovou tabulku. (Pro každou konfiguraci rodičů náhodně s rov-
noměrným rozdělením vygenerujeme číslo z intervalu [0, 1]. Na závěr tabulku
vynásobíme konstantou 10000.)

51
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Při praktickém používání bohužel algoritmus generuje UIDy se spíše jednoduššími GS-
DAGy a mnoha irelevantními či odstranitelnými vrcholy. Pro velké UIDy to ale tolik ne-
vadí. Můžeme nicméně učinit několik úprav. Můžeme požadovat, aby z nepozorovatelné
vždy vedla hrana. Můžeme na konci běhu algoritmu zredukovat UID zakázáním pozo-
rování irelevantních pozorovatelných a odstraněním odstranitelných. Protože pro malý
počet vrcholů byly generovány jednoduché UIDy, tj. UIDy s jednoduchým GS-DAGem,
jen zřídka kdy byl rozdíl mezi optimálním řešením UIDu a optimálním řešení nejlepšího
aproximujícího IDu. U větších UIDů byly rozdíly patrnější.
Kromě toho můžeme provést inicializaci rovnou nějakým zadaným UIDem. Pak má

smysl i vůbec neiterovat a měnit jen tabulky.
Jedním ze zajímavých kandidátů je UID, který jsme nazvali WorstCase (obr. 2.7.2).

Má jednoduchou strukturu, jeho použitelnost pro velké počty vrcholů omezuje ale kromě
velkého GS-DAGu také fakt, že všechna jeho pozorování směřují do jednoho užitkového
vrcholu. Ten má tudíž velkou tabulku.
Dále byl použit ještě jeden zajímavý typ UIDu. Skládá se z d rozhodování a nejvýše

2d − 2 pozorovatelných, z nichž každá odpovídá nějaké neprázdné a vlastní podmnožině
množiny rozhodování. Hrany jdou z rozhodování do pozorovatelných tak, jak to odpovídá
náležení do podmnožin rozhodování, které pozorovatelné reprezentují. Pokud bychom ze
všech pozorovatelných vedli hranu do jediného užitkového vrcholu, máme ještě větší ta-
bulku než pro WorstCase. Zde je nutné mít více užitkových vrcholů s omezeným počtem
vstupních hran. To nám ve svém důsledku omezí i počet pozorovatelných, protože pozo-
rovatelné bez hrany do užitkového vrcholu jsou odstranitelné. Počet užitkových vrcholů
jsme volili rovný počtu rozhodování a počet vstupních hran pro užitkové vrcholy jsme
nastavili na tři. V testech tento případ nazýváme MaxSets.

D1

O1

D2 O2

D3
O3

O12

O13

O23

U1

U2

Obrázek 4.1.1. MaxSets - zjednodušený příklad.

Na obrázku 4.1.1 máme ještě více zjednodušený případ UIDu typu Maxsets. Počet
užitkových vrcholů jsme zde omezili na dva a počet jejich vstupních hran rovněž na dvě.
Hrany do užitkových vrcholů jsou vybrány náhodně (mohou vést jen z pozorovatelných,
ne z rozhodování) a žádné dvě nevedou ze stejného vrcholu. Pozorovatelné O12 a O23 se
staly odstranitelnými a ve výsledném UIDu nebudou.

4.2. Implementace

Testovací program pro naše metody je součástí přílohy práce na CD. Návod k programu
je v dodatku A. Zde zmíníme jen to nejdůležitější. Implementován je v systému Java



4.3. ČAS A PROSTOR 53

(verze 1.5). Program obsahuje jednoduché grafické uživatelské rozhraní, které umožňuje
zopakovat námi provedené experimenty.1

V implementaci využíváme modifikovaný program Bayesian Network Generator
(BNG) odkazovaný v [1] a program Guido. Modifikace algoritmu, aby generoval UIDy
byla popsána dříve (v části 4.1). Další modifikace zahrnovala zejména zkrácení kódu o
nepotřebné části, přejmenovávání apod.
Guido využíváme jednak pro sestavení UIDu, dále pro ukládání a čtení z disku, ale

hlavně pro výpočty. Guido umožňuje vypočítat optimální strategii. Klíčová je zejména
třída GS DAG, která umožňuje vygenerovat GS-DAG s rozhodovacími a směrovacími
funkcemi. Pro naše heuristické metody používáme vlastní zděděnou třídu S-DAGHeur,
která během tvorby S-DAGu ohodnocuje jeho větve a vybírá tu dle dané heuristiky nej-
nadějnější. Ohodnocování větví a ohodnocování IDů počítaných v přímých metodách im-
plementujeme tak, že do původního UIDu přidáme hrany mezi rozhodováními a necháme
Guida, aby našel řešení. (To odpovídá jednomu dotazu - viz část 4.3.)
Implementovány byly všechny metody popsané v předchozí kapitole. Přitom došlo

k následujícím drobným úpravám.
V některých případech naše metoda neuměla rozhodnout, jak přesně má pořadí rozho-

dování vypadat. Vyšlo totiž pro několik rozhodování stejné skóre. Stávalo se to zejména u
náhodně generovaných UIDů. Pak jsou dvě možnosti řešení. Pokud budeme situaci chápat
tak, že metoda nechce rozhodovat o pořadí, tak taková rozhodování nebudeme uspořádá-
vat (tj. nepřidáme hranu mezi ně), což vede ke složitějšímu GS-DAGu, ale také k lepšímu
výsledku. Nebo situaci interpretujeme tak, že metoda obě možnosti považuje za stejně
dobré, a zvolíme tedy libovolnou z možností třeba náhodně. Protože jsme chtěli pracovat
s lineárními S-DAGy, zvolili jsme druhou možnost, tedy náhodně zvolit.
Metoda ORDERM má jednu zajímavou a výhodnou vlastnost. Při svých výpočtech

totiž vždy počítá ID s nějakým uspořádáním. Přitom se může stát, že některý z těchto
mezikroků dosáhne lepšího výsledku, než ID daný výsledným pořadím. Mezivýpočty lze
tedy použít i jako kandidáty na výsledné pořadí. Vylepšení jsme zahrnuli do implementace
ORDERM. Testovali jsme, o kolik je lepší než původní verze, tu označujeme ORDERM-.
Iterovanou ORDERM- pak myslíme ORDERM- použitou na základní pořadí dané pomocí
ORDERM.
Iterované náhodné pořadí iterovalo vždy aspoň jednou i v případě, že by kvůli tomu

byla v takovém případě pomalejší než porovnávaná metoda.
Kromě popsaných metod obsahuje implementace i některé metody navíc. Popsány jsou

v dodatku A.
Každý test jsme prováděli na sto vzorcích (UIDech) pro každý typ (MaxSets, Worst-

Case, náhodné UIDy) a každý počet rozhodování. Naše vzorové (vygenerované) UIDy jsou
rovněž součástí přílohy.

4.3. Čas a prostor

Protože naši implementaci nelze považovat za optimální, nemá příliš smysl snažit se
odhadovat časové a paměťové nároky našich metod z reálného výpočetního času a použité
paměti. Cílem této práce ani nebylo podat přesnou analýzu složitosti přibližných metod.
Klíčová je pro nás dosažená hodnota EU . Druhé místo na pořadí důležitosti má praktická
použitelnost. Naše metody by měly fungovat i (nebo dokonce zejména) v situacích, kdy
přesné řešení nelze najít.
Počet IDů, které je třeba vyřešit v mezivýpočtech nutných pro výsledek (krátce počet

dotazů), dává odhad časové složitosti pro některé z našich metod.
Počet dotazů nelze použít pro PRECM. Pro MAXHEUR dává nadhodnocený výsledek,

protože IDy, které MAXHEUR potřebuje jsou menší než IDy používané jinými metodami.

1Jedinou výjimkou je ověření, že přesnost se v situaci ”shoda/neshoda“ chová dobře, i když nesplňujeme
předpoklady lemmatu 3.4.2.
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Obecně pro heuristické metody dává nadhodnocený výsledek, protože už vytvořenou část
S-DAGu lze sdílet při všech dotazech. U přímých metod by analogické odstranění opako-
vaných výpočtů bylo obtížnější. Porovnávali jsme jednoho zástupce heuristických metod
a jednoho zástupce přímých metod. Výsledky pro jednotlivé heuristické metody se liší.
(Neliší se pro WorstCase, protože ten je dokonale symetrický.) Záleží které větve heu-
ristika zvolí. U heuristických metod jsme použili průchod daný náhodnou heuristikou,
při kterém počítáme počet větví, které by nenáhodná heuristika potřebovala zkoumat
(sama náhodná heuristika pro sebe žádnou větev zkoumat nepotřebuje.). U přímých me-
tod jsme používali ORDERM. Iterované verze metod mají (v případě heuristických metod
jen přibližně) dvojnásobnou složitost. Příbuzné přímé metody (např. ORDERM, NONM)
mají prakticky stejnou složitost. (V případě NONM musíme navíc ohodnotit ještě UID se
zakázaným pozorováním.)
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Obrázek 4.3.1. Počet dotazů pro WorstCase.

V případě WorstCase (obr. 4.3.1) je situace jasná. Pro WorstCase o n rozhodováních
potřebují heuristické metody (n + (n − 1) + . . . + 2) = (n+1)·n

2
− 1 dotazů. Přímým me-

todám stačí n + 1 dotazů. V případě ORDERM dokonce jen n. Jeden dotaz potřebují
jako ohodnocení základního pořadí (v případě ORDERM ale lze tento dotaz využít v da-
lším průběhu) nebo ohodnocení UIDu bez pozorovatelných (NONM). WorstCase je také
v našem smyslu nejhorší případ pro časovou složitost heuristických metod.
V případě náhodných UIDů (obr. 4.3.2) už situace tak jednoznačně nevypadá. Přímé

metody vystačí s méně dotazy, ale i pro heuristické metody není růst počtu dotazů s poč-
tem rozhodování v UIDu rychlý.
V případě MaxSets (obr. 4.3.3) se poměr dokonce obrací. Přímé metody potřebují

dotazů víc než heuristické metody. Pokud bychom neomezovali počet pozorovatelných
v MaxSets, představoval by v našem smyslu nejhorší případ pro časovou složitost metod
založených na procházení systému O/D (tj. množin pozorovatelných se stejnými rozho-
dovacími předky). Nicméně i s omezením je pro tyto metody náročný.
Při implementaci jsme si trochu zjednodušili situaci při počítání dotazů pro přímé

metody. Přiřadili jsme jim jednoduše počet množin v systému O/D plus jeden další pro
ohodnocení základního pořadí (v případě ORDERM) nebo ohodnocení UIDu bez pozo-
rovatelných (NONM). V praxi nebude metoda dopředu vědět, zda se nalézá v případu
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Obrázek 4.3.2. Počet dotazů pro náhodné UIDy.
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Obrázek 4.3.3. Počet dotazů pro MaxSets.

WorstCase nebo podobném, při kterém může spočítané dotazy využít vícekrát. Musela
by si pamatovat všechna (nebo aspoň některá spočítaná pořadí) pořadí a před každým
dotazem se podívat, zda už nezná odpověď. Otázkou je, zda by to mělo smysl.
Domníváme se, že prostorové složitosti použitých metod jsou si blízké a jsou přibližně

lineární vůči maximu z velikosti vstupu a velikosti největší tabulky v mezivýpočtu. Na
velikost tabulek má ale spíše vliv tvar vstupního UIDu než použitá metoda. Jak bude
vidět na grafech s výsledky, optimální řešení se při naší implementaci nepodařilo najít
z paměťových důvodů pro MaxSets s osmi rozhodováními, pro WorstCase s jedenácti a
náhodné UIDy s deseti rozhodováními. (Přesněji řečeno mezi sto vzorky existoval aspoň
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jeden, který paměťové možnosti překročil.) V případě MaxSets se ale stejně vedlo i na-
šim metodám. U WorstCase a náhodných UIDů jsme zanechali testování našich metod
pro ještě větší UIDy z časových důvodů, takže není známo, kam až je možné se dostat
z hlediska prostoru.

4.4. Výsledky

Dosažené výsledky shrnují následující grafy. Na grafech je v případě srovnávacích
hodnot zobrazená EU dosažená danou metodou pro danou velikost (počet rozhodování)
UIDu, v případě srovnání metod mezi sebou je zobrazen poměr metod vůči iterované
ORDERHEUR. Iterovaná ORDERHEUR má totiž nejlepší výsledky.
Uvádíme výsledky jen pro metody, které se osvědčily nebo slouží k porovnání. Zcela

propadla metoda SAMPLINGHEUR. Jednak její výpočet trvá dlouho, jednak její vý-
sledky byly srovnatelné s náhodnou heuristikou. Metody NONM a NONHEUR nedosa-
hovaly lepších výsledků než ORDERM a ORDERHEUR, proto je zde také neuvádíme.
Metody ORDERM a ORDERHEUR srovnáváme s iterovaným náhodným pořadím.

Iterované náhodné pořadí M používá stejný počet dotazů jako ORDERM, iterované ná-
hodné pořadí H používá stejný počet dotazů jako ORDERHEUR. Analogicky iterované
metody ORDERM a ORDERHEUR srovnáváme s náhodnými vylepšováními.
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Obrázek 4.4.1. Srovnávací hodnoty pro MaxSets.

MaxSets (obr. 4.4.1 a 4.4.2) dává relativně velké UIDy i pro malý počet rozhodování
a z důvodů časové i paměťové náročnosti nebylo možné zkoumat UIDy s větším počtem
rozhodování. Dosažené výsledky ukazují, že nejlepší aproximující ID není příliš daleko od
optima. (Optimum, nejlepší uspořádání, optimová heuristika a iterovaná ORDERHEUR
téměř splývají.) Může to být ale dáno právě malým počtem rozhodování. Povšimnout
si můžeme určitý propad ORDERM- a iterované ORDERM-. Domníváme se, že jej lze
vysvětlit tím, že na UIDech s malým počtem rozhodování se vyplatí co nejvíc pořadí pro-
hledat hrubou silou (jsme schopni prohledat velkou část možných uspořádání). V případě
iterované verze pak ještě platí, že jsme už tak blízko nejlepšího aproximujícího IDu, že už
se jen těžko dá pořadí zlepšit. Protože se pořadí nedá zlepšit, vychází často záporné skóre
pro jednotlivá rozhodování. Domníváme se, že záporné skóre už nemá takovou vypovídací
hodnotu.
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Obrázek 4.4.2. Srovnání metod pro MaxSets.
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Obrázek 4.4.3. Srovnávací hodnoty pro WorstCase.

WorstCase (obr. 4.4.3 a 4.4.4) má podle očekávání největší rozdíly mezi optimem,
nejlepším aproximujícím IDem, náhodnými metodami a nejhoršími metodami. (A to ještě
v grafu na obr. 4.4.4 neuvádíme výsledek náhodné heuristiky, jejíž výsledky se klesaly
z 0.85 na 0, 65 v poměru k iterované ORDERHEUR.) Díky tomu můžeme vidět i značné
rozdíly mezi jednotlivými metodami. Zhruba platí, že čím složitější metoda, tím lepší
výsledek. Z tohoto pohledu si nevede špatně ani velmi rychlá metoda PRECM. Vidíme, že
se vzrůstající velikostí UIDu klesá možnost vylepšit výsledek náhodných prozkoumáváním.
S tím souvisí také klesající rozdíl mezi ORDERM a ORDERM- a jejich iterovaných verzí
(a ORDERHEUR, ORDERHEUR-). Z grafů také plyne, že iterovat (aspoň jednou) má



4.4. VÝSLEDKY 58

 0.8

 0.82

 0.84

 0.86

 0.88

 0.9

 0.92

 0.94

 0.96

 0.98

 1

 4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

E
U
/
I
t
e
r
o
v
a
n
á
 
O
R
D
E
R
H
E
U
R

Počet rozhodování

Iterovaná ORDERHEUR
Náhodné vylepšení ORDERHEUR
ORDERHEUR
Iterované náhodné pořadí H
Iterovaná ORDERM
Iterovaná ORDERM-
Náhodné vylepšování ORDERM
ORDERM
ORDERM-
Iterované náhodné pořadí M
MAXHEUR
PRECM

Obrázek 4.4.4. Srovnání metod pro WorstCase.

smysl. U ORDERHEUR není rozdíl tak výrazný, ale domníváme se, že je to dáno blízkostí
k nejlepšímu pořadí (není už tolik co zlepšovat).
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Obrázek 4.4.5. Srovnávací hodnoty pro náhodné UIDy.

Pro náhodné UIDy (obr. 4.4.5 a 4.4.6) vidíme, že optimum se téměř neliší od hod-
noty nejlepšího aproximujícího IDu. (Optimum, nejlepší uspořádání, optimová heuristika
a iterovaná ORDERHEUR splývají.) Pozoruhodná je i skutečnost, že nejhorší heuristika
si vede lépe než náhodné pořadí. Domníváme se, že je to dáno dobrou schopností algo-
ritmu pro konstrukci GS-DAGu odstraňovat nesmyslná pořadí. Přitom náhodně genero-
vané UIDy takových nesmyslných možností nabízí hodně. Důsledkem je ale úzké pásmo,
ve kterém mohou naše metody něco získat oproti stejně náročným náhodným metodám.
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Obrázek 4.4.6. Srovnání metod pro náhodné UIDy.

Přesto je ale rozdíl mezi nimi nezanedbatelný. Překvapivá je značná ztráta iterované
ORDERM-, kterou proto ani neuvádíme (propadala se z 0, 98 na 0, 92 v poměru s itero-
vanou ORDERHEUR). Podobně jako u MaxSets často vychází záporné skóre. Značného
zlepšení lze dosáhnout tak, že pro druhou iteraci nepoužijeme původní ORDERM, ale její
obrácenou verzi, tj. zkoušíme pozorovatelné umisťovat na konec a měříme ztrátu oproti
původnímu stavu. Obecně se ale obrácená verze metody ukázala jako horší.
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Závěr

Podařilo se nám najít přibližné metody řešení UIDů, které jsou použitelné i v situacích,
kdy přesné řešení nelze z prostorových (nedostatek paměti) důvodů spočítat. Metody jsou
lepší než náhodné zkoušení a přinejmenším tam, kde je možné to porovnat, nejsou od
přesného řešení daleko.
Jako nejlepší z nich můžeme doporučit metodu

”
iterovaná ORDERHEUR“. Pokud by

záleželo na čase, nemusíme iterovat nebo můžeme použít metodu ORDERM. V případě
porovnání ORDERM a ORDERHEUR záleží na tvaru UIDu a na tom, jak by se podařilo
vylepšit implementaci ORDERHEUR. Tyto metody mimo jiné v dosažených hodnotách
předčily metodu MAXHEUR z [9].
Metody ORDERM a ORDERHEUR by bylo zajímavé prozkoumat teoreticky a po-

mocí dokonalejší implementace je urychlit a experimentálně vyhodnotit její časové nároky.
V některých bodech jsme ukázali, kde začít.
Metoda PRECM by potřebovala zobecnit, pak by kvůli své rychlosti a jednoduchosti

bylo možné ji použít třeba pro vytvoření základního uspořádání pro ORDERM resp.
ORDERHEUR.
Všechny metody lze zobecnit i na případ, kdy se neomezujeme jen na lineární S-DAGy.

(U heuristických metod lze např. brát více větví než jednu. Zobecnit přímé metody by
bylo obtížnější.) Je ovšem otázkou, jestli by to mělo smysl, tj. nakolik by větší nároky (na
čas i prostor) byly vynahrazeny zlepšením výsledků.
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DODATEK A

Návod k použití testovacího programu

A.1. Instalace

Nejprve je třeba mít nainstalován Java Runtime Environment (JRE) verze 1.5 nebo
výš. Ačkoli je Java k dispozici pro všechny rozšířenější operační systémy, program je určen
pouze pro Microsoft Windows. Je třeba zkopírovat celý obsah adresáře

”
Program“ (včetně

adresářové struktury) z CD na disk. (Program bude potřebovat na disk zapisovat.) Ve
(zkopírovaném) adresáři

”
Program“ pak stačí spustit soubor

”
ug.bat“.

A.2. Použití

Po spuštění programu se zobrazí jednoduché grafické uživatelské rozhraní. V levém
horním rohu jsou tři zaškrtávací tlačítka, která určují, se kterými typy náhodně genero-
vaných UIDů se bude počítat. Vždy musí být vybrán aspoň jeden.
Textová pole ”Min” a ”Max” určují počet rozhodovacích vrcholů, tedy velikost UIDů.
Textové pole ”Počet” určuje počet ”vzorků”, které se budou počítat pro každý typ a

každý počet rozhodování (mezi Min a Max). Textové pole ”Začátek” určuje index prvního
vzorku.
Seznam ”Testy” určuje, které testy se budou provádět. Pomocí klávesy Ctrl a myši lze

vybírat víc testů najednou. Do výsledné množiny pak program doplní nutné prerekvizity.
(Např. iterované ORDERM potřebuje nejdřív obyčejné ORDERM.)
Tlačítka vpravo dole určují prováděnou akci. Buď lze generovat nové UIDy nebo pro-

vést vybrané testy. Při generování se UIDy zapisují (pokud soubor existuje, tak pře-
pisují) do adresářové struktury ./uids/<typ>/<velikost>. Tlačítko ”Storno” umožňuje
předčasně ukončit výpočet. (Vždy ale nejdřív doběhne výpočet pro aktuální UID a aktu-
ální metodu. Pokud by to trvalo dlouho, je možné okno programu zavřít. Tím se program
ukončí.)
Během testování se vlevo dole vypisují různé informace. Hlavně o výsledcích metod

pro jednotlivé UIDy. Vypisují se případná chybová hlášení. Na závěr pak shrnutí, zda
výpočet proběhl úspěšně.
Do aktuálního adresáře program při testování vytvoří textový soubor pojmenovaný

podle typu a rozsahu testu, kam ukládá výsledky. Ukládá vždy po každých deseti vzorcích
průměrnou hodnotu od začátku do aktuálního místa. poslední řádek s výsledky předsta-
vuje konečný výsledek. Hodnoty v řádcích jsou pomocí tabulátorů zarovnány do sloupců,
soubor lze použít pro generování grafu např. pomocí programu Gnuplot.

A.3. Implementované metody

Implementovány jsou všechny metody popsané v této práci a několik dalších, včetně
těch, které mají smysl jen pro srovnání. Vypíšeme zde nové metody a metody, které
jsou v programu jinak pojmenovány. OPTID a WORID vyhodnocují nejlepší a nejhorší
aproximující ID (nejlepší a nejhorší pořadí rozhodování) tak, že prozkoumají všechna
uspořádání rozhodování. OPTIDHEUR a WORIDHEUR je optimová a

”
pesimová“ heu-

ristika. Na rozdíl od optimové
”
pesimová“ heuristika vybere větev s nejhorší hodnotou.

OPTIDHEUR2 a WORIDHEUR2 jsou nejlepší a nejhorší heuristiky. NONOPTM je po-
dobná NONM, ale s tím rozdílem, že měří ztrátu při zakázání pozorování v původním
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UIDu. (NONM měří zisk oproti UIDu, kde zakážeme (skoro) všechna pozorování.) NON-
OPTM tedy nemá smysl pro praktické použití, jen pro srovnání. NONOBS dává hod-
notu UIDu po zakázání pozorování všech pozorovatelných kromě těch bez rozhodovacích
předků. Metody, jejichž jméno v programu obsahuje ITER jsou iterované, pokud obsahuje
jméno BARE, jde o metody ORDERM- nebo iterovanou ORDERM-. RNDORDER je
náhodné pořadí rozhodování. RND IMP RND M je náhodné

”
vylepšování“. Prohledá to-

lik náhodných pořadí, kolik metoda ORDERM položí dotazů. RND IMP RND H je také
náhodné

”
vylepšování“. Prohledá tolik náhodných pořadí, kolik metoda ORDERHEUR

položí dotazů. Podobně RND IMP ORDERM a RND IMP ORDERHEUR, ty náhodně

”
vylepšují“ předchozí výsledek ORDERM resp. ORDERHEUR. RNDHEUR je náhodná
heuristika. ORDERHEUR2 je modifikace ORDERHEUR, kde se zkouší dát pozorovatelné
v přítomnosti aktuálně zkoumané větve na začátek pořadí, bere se pak větev s nejmenší
hodnotou. ORDERHEUR3 je modifikace ORDERHEUR, kde se mění základní pořadí
podle hodnot všech větví. SAMPLINGHEURW je podobný SAMPLINGHEUR, ale počítá
správnou hodnotu horního odhadu, nevzorkuje. LUCKY není metoda, jen ukazuje, jaká
vyjde hodnota, pokud uživatel používá optimální řešení a má maximální štěstí, tj. pozo-
ruje nejlepší možné hodnoty pozorovatelných. VOIDM jen počítá dotazy, které by položila
metoda ORDERM. Sama ale nic nepočítá.
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