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Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários 

para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.) 

REVISÃO DE CLASSIFICADORES BAYESIANOS DE 

PRIMEIRA ORDEM 

Kate Cerqueira Revoredo 

Orientador: Gerson Zaverucha 

Programa: Engenharia de Sistemas e Computação 

Programas em Lógica Bayesianos (BLP), proposto por Kersting e De Raedt, 

são uma abordagem poderosa e elegante de combinar a expressividade da lógica de 

primeira ordem com redes Bayesianas. Eles podem representar redes Bayesianas 

e programas em lógica, e seu núcleo em Prolog é uma adaptação de um meta- 

interpretador Prolog. Foi comparado com sucesso a outras abordagens existentes na 

literatura, incluindo Modelos Probabilísticos Relacionais (PRM). Algoritmos para 

aprender as componentes qualitativa e quantitativa de PRMs e BLPs foram desen- 

volvidos. Nesta tese desenvolvemos um algoritmo para revisar um BLP, composto 

por dois procedimentos. O primeiro procedimento encontra o BLP de maior proba- 

bilidade dentre um espaço de busca composto por hipóteses modificadas em lugares 

que falharam na classificação. Utiliza Revisão de Teorias através do sistema FORTE, 

desenvolvido por Richards e Mooney, o qual induz uma revisão de programas em 

lógica através de exemplos , e uma adaptação do algoritmo EM, proposto por Pfeffer 

e Koller, para o aprendizado da componente quantitativa(CPDs) do BLP. O segundo 

procedimento, busca o BLP de máxima probabilidade. Propomos que para classi- 

ficação, quando o BLP a ser revisto é aproximadamente correto, apenas o primeiro 

precise ser utilizado, e por usar técnicas de revisão de teoria e assim percorrer um 

espaço de hipóteses menor, pode ser uma escolha mais adequada do que os dois 

algoritmos de aprendizado acima mencionados. 



Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partia1 fulfillment of the 

requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.) 

REVISION OF FIRST-ORDER BAYESIAN 

CLASSIFIERS 

Kate Cerqueira Revoredo 

Advisor: Gerson Zaverucha 

Program: Systems Engineering and Computer Science 

Bayesian Logic Programs (BLP) by Kersting and De Raedt, is a powerful and 

elegant framework for combining the expressiveness of first order logic with Bayesian 

networks. It can represent both Bayesian networks and logic programs, and its ker- 

nel in Prolog is an adaptation of an usual Prolog meta-interpreter. It has been 

successfully compared to other such proposals in the literature, including Probabi- 

listic Relational Models(PRM). Algorithms have been developed in order to learn 

the qualitative and quantitative components of PRMs and BLPs. In this thesis we 

have developed an algorithm to revise a BLP, composed of two procedures. The first 

procedure finds the BLP with the highest probability in a search space composed 

of hypotheses only modified in places that failed in classification. It uses Theory 

Revision, through the FORTE system, developed by Richards and Mooney, which 

induces a revision of Logic Programs from examples, and an adaptation of the al- 

gorithm EM proposed Koller and Pfeffer for learning the quantitative component 

(CPDs) of the BLP. The second procedure searches for the BLP with the highest 

probabilistic scoring. We argue that when the BLP is approximately correct, only 

the first procedure needs to be run, and because of the use of theory revision tech- 

niques, it searches a smaller hypotheses space, and so can be a more adequate choice 

then the others approaches aforementioned. 
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Capítulo 1 

Introdução 

A possibilidade de representação de indivíduos , suas propriedades e as relações 

entre eles, fizeram da lógica de primeira ordem um sistema de representação de 

conhecimento muito vantajoso, mas limitado por não representar incerteza (deter- 

minístico). A Rede Bayesiana por outro lado possibilita a representação de conheci- 

mento probabilístico, mas por ser proposicional, ou seja, baseada em atributo, não 

suporta a descrição do domínio em termos de regras mais gerais, o que possibili- 

taria a aplicação em diferentes situações. Recentemente tem sido grande o interesse 

em integrar estas duas abordagens, definindo uma teoria probabilística de primeira 

ordem, unindo o que elas têm de melhor. 

Exemplo de abordagens existentes na literatura para estender redes Bayesianas 

para lógica de primeira ordem são: probabilistic logic programs (NGO, HADDAWY, 

1995), probabilistic relational models (KOLLER, 1999) (FRIEDMAN, GETOOR, 

et al., 1999), relational Bayesian nets  (JAEGER, 1997), independent choice logic 

(POOLE, 1993) (POOLE, 1998) (POOLE, 2000), first-order Bayesian reasoning 

(FABIAN, LAMBERT, 1998) e Bayesian Logic Programs (BLP) (KERSTING, De 

RAEDT, et al., 2000) (KERSTING, De RAEDT, 2000) (KERSTING, De RAEDT, 

2001b). Muitas destas têcnicas utilizam a noção de Construção de Modelos de Base 

de Conhecimento (KBMC) (HADDAWY, 1999)) onde regras de primeira ordem 

associadas com parâmetros probabilísticos, indicando incerteza, são usadas como 

base para gerar redes Bayesianas proposicionais para perguntas específicas. Em 



BLP, que foi comparado a todas as abordagens mencionadas acima (KERSTING, De 

RAEDT, 2000), as regras de primeira ordem são representadas como um programa 

em lógica (como Prolog) e, como em redes Bayesianas, existe uma distribuição de 

probabilidades condicionais (CPD) associada a cada regra. 

Algoritmos para aprender PRMs e BLPs já foram propostos na literatura 

(apresentar-10-emos em mais detalhes no próximo capítulo). Em ambos, modi- 

ficações em toda a estrutura são propostas, sendo a melhor escolhida através da 

utilização de uma função de avaliação probabilística. Uma diferença entre o algo- 

ritmo de aprendizado de um BLP e de um PRM é que o primeiro exige que todos 

os BLPs modificados propostos reflitam corretamente a base de dados. 

Suponha que a teoria probabilística de primeira ordem fornecida seja aproxi- 

madamente correta, ou seja, apenas alguns pontos da sua estrutura estão evitando 

que ela reflita corretamente a base de dados. Se for possível utilizar esta base de 

dados para determinar quais são estes pontos, propondo então modificações apenas 

nestes pontos que ao final retornem uma teoria correta, seria muito mais vantajoso, 

ou seja mais eficiente, do que utilizar um algoritmo que proporá modificações em 

toda a estrutura. 

Para ilustrar como a base de dados pode ser utilizada para identificar os pontos 

que estão evitando que uma teoria seja correta, vamos considerar que no domínio 

da família1, onde a teoria seria um conjunto de cláusulas definindo relações como 

esposa(X,Y) t gênero()(, feminino), casado(X,Y) , a relação que define tio fosse: 

tio(X,Y) t gênero(X,masculino) , tia-tio(X,Y) . 

tia-tio (X,Y) t irmãoirmã(X,Z) , mãe-pai(Z ,Y) . 

irmãoirmã(X,Y) t mãe-pai(Z,X) , mãe-pai(Z,Y) . 

Podemos ver que no caso de alguém casado com uma pessoa que é tia, esta 

não será considerada como sendo um tio. Por exemplo, se quisermos saber se John 

é tio de Jane (tia(john,jane)), dado que sabemos que John é do gênero masculino 

(gênero(john,masculino)) e casado com Lisa (casado(john,lisa)), onde esta é irmã da 

mãe de Jane (mãe-pai(ann,kari), mãe-pai(ann,lisa), mãe-pai(kari,jane)), não con- 

seguiríamos, pois ocorrerá uma falha no predicado irmãoirmã(john,Z). Vemos então 

'NO decorrer de toda esta tese utilizaremos o problema da família (tabela 1.1) para exemplificar 
as situações que estivermos considerando. 



mãe (X,Y) t gênero (X,feminino) , mãe-pai(X,Y) . 
pai (X,Y) t gênero (X,masculino) , mãepai(X,Y) . 
filha(X,Y) t gênero(X,feminino) , mãe-pai(Y ,X) . 
filho(X,Y) t gênero(X,masculino) , mãe-pai (Y,X) . 
irmã(X,Y) t gênero(X,feminino) , irmãoirmã(X,Y) . 
irmão(X,Y) t gênero(X,masculino) , irmãoirmã(X,Y) . 
tia(X,Y) t gênero(X,feminino) , tia-tio(X,Y) . 
tio(X,Y) t gênero(X,masculino), tia-tio(X,Y) . 
tia-tio(X,Y) t casado(X,Z) , irmãoirmã(Z,W), mãe-pai(W,Y) . 
tia-tio(X,Y) t irmãoirmã(X,Z) , mãe-pai(Z,Y) . 
irmãoirmã(X,Y) t mãe-pai(Z,X) , mãe-pai(Z,Y) . 

Tabela 1.1 : Representação do Problema da Família 

que os exemplos podem ser utilizados para identificar pontos na teoria que precisam 

ser revistos. 

Uma possível revisão para este exemplo seria a inclusão da seguinte cláusula: 

o que permite que as duas situações em que uma pessoa pode ser definida como 

sendo tio de alguém estarão sendo satisfeitas. 

Tendo então a diminuição do espaço de busca e conseqüentemente uma melhora 

em desempenho do algoritmo de busca como motivação, nós propomos um sistema 

de revisão de programas em lógica Bayesiano denominado por nós RBLP, que espera 

receber um BLP inicial e através dos exemplos descobrir pontos que falham neste 

BLP propondo modificações para estes e escolhendo a melhor de acordo com uma 

função de avaliação. O BLP retornado será correto. 

O RBLP ((REVOREDO, ZAVERUCHA, 2001) e (REVOREDO, ZAVERUCHA, 

2002))), é composto de dois procedimentos. O primeiro (RBLPAP) tem por obje- 

tivo modificar minimamente um BLP fornecido para torná-lo consistente com um 

conjunto de exemplos de treinamento utilizando uma função de avaliação proba- 

bilística, para escolha da melhor modificação feita a este BLP. Por ter como obje- 

tivo a melhora na classificação, RBLPAP utilizará um procedimento para identificar 

pontos no BLP que falharam na classificação, procurando então, dentre um conjunto 

de possíveis operadores de revisão, aquele que maximiza a função de avaliação, per- 



mitindo que estes pontos deixem de ser falhos. RBLPAP unifica Revisão de Teoria 

através do sistema FORTE (RICHARDS, MOONEY, 1995)) o qual induz uma re- 

visão de programas em lógica baseando-se nos dados, com uma adaptação do algo- 

ritmo EM (KOLLER, PFEFFER, 1997) para aprender as CPDs. Já que BLP utiliza 

uma representação de programas lógicos, FORTE pode ser aplicado e integrado a 

este. Por este motivo e pelo BLP já ter sido comparado a outras abordagens na 

literatura é que optamos por utiliza-lo no nosso sistema. O segundo procedimento 

(RBLP-MP) tem por objetivo encontrar o BLP de máxima verossimilhança. 

RBLPAP primeiro revisa os parâmetros com o objetivo de refletir melhor os 

dados, ou seja, de maximizar a verossimilhança, permitindo assim que exemplos que 

estão sendo provados com probabilidade baixa, logo estão sendo classificados incor- 

retamente, sejam corrigidos. Caso seja verificado que a estrutura do BLP precise ser 

revista, esta será revista e os parâmetros retreinados. Este processo é repetido até 

que um treinamento adicional não forneça nenhuma melhora na classificação. BAN- 

NER (RAMACHANDRAN, MOONEY, 1998) utiliza esta abordagem para revisão 

de redes Bayesianas proposicionais. 

A utilização do algoritmo FORTE(RICHARDS, MOONEY, 1995) como base, 

deu-se pelo fato de ele buscar pontos de falha na teoria e depois escolher a me- 

lhor maneira de corrigí-10s. Desta forma o espaço de busca é reduzido, tornando 

o algoritmo menos custoso do que outros, que consideram modificações em toda 

a estrutura, muitas vezes tornando inviável percorrer todo o espaço de busca, por 

este ser muito extenso. Nesta tese mostraremos que quando o BLP é aproxima- 

damente correto, já que estamos trabalhando com classificação, o BLP retornado 

pelo RBLPAP é suficiente. Em outras situações, propomos que o RBLP-MP seja 

executado, com o objetivo de encontrar o BLP de máxima pontuação, de acordo 

com a função de avaliação que está sendo utilizada. 

A presente tese é apresentada da seguinte forma: o capítulo 1, definiu a mo- 

tivação e introduziu o nosso trabalho. O capítulo 2 apresenta uma breve introdução 

de conceitos básicos que foram importantes para a nossa pesquisa, no capítulo 3 

o RBLP é definido, primeiramente uma visão geral é fornecida e depois os pro- 

cedimentos para revisão dos parâmetros e da estrutura do BLP são introduzidos e 



nos capítulos seguintes apresentamos conclusões e trabalhos futuros. O apêndice 

descreve a implementação do RBLPAP. 



Capítulo 

Conceitos Preliminares 

Nossa pesquisa baseou-se em várias idéias e técnicas. Neste capítulo apre- 

sentamos algumas desses técnicas que serão importantes para o entendimento dos 

capítulos seguintes. Na seção 2.1 apresentamos alguns conceitos importantes de 

probabilidade (MITCHELL, 1997), o leitor já familiarizado, pode encaminhar-se 

direto para a seção seguinte 2.2, onde é fornecida uma visão geral de redes Baye- 

sianas (RUSSELL, NORVIG, 1995). Depois em 2.3 apresentamos programas em 

lógica Bayesianos (BLP) (KERSTING, De RAEDT, 2000), e por último em 2.4 

refinamento de teorias (WROBEL, 1996). 

Probabilidade 

Um problema com a lógica de primeira ordem, e conseqüentemente com as 

abordagens dos agentes lógicos, é que os agentes quase sempre não têm acesso a 

toda a verdade sobre os assuntos que eles estão discutindo. Algumas sentenças 

podem ser diretamente verificadas através da percepção do agente, outras podem 

ser inferidas de uma percepção anterior, ou atual junto com um conhecimento sobre 

as propriedades do ambiente. Na maioria dos casos, entretanto, mesmo nos mais 

simples, existem importantes questões para as quais os agentes não encontram uma 

resposta categórica, logo terão de agir com um grau de incerteza. Por exemplo, 

suponha que um determinado agente gostaria de conduzir uma pessoa que deseja 

viajar até o aeroporto. Mesmo que o agente se programe para sair de casa noventa 



minutos antes do avião partir e levando-se em consideração que o aeroporto localiza- 

se a 30km da sua casa, ele não poderá garantir que chegarão ao aeroporto a tempo, 

pois um dos pneus do carro pode furar ou o próprio carro pode ter qualquer tipo 

de pane, o trânsito pode estar extremamente lento, a gasolina acabar, enfim, vários 

imprevistos podem ocorrer. Logo, em um caso como este, o que o agente poderia 

concluir, é que ele pode chegar ao aeroporto no horário previsto com uma chance 

de, por exemplo, 0.9 considerando que tudo sairá como desejado. 

Uma outra questão é o fato de muitas regras sobre o domínio poderem estar 

incompletas, ou porque existem muitas situações a serem enumeradas explicitamente 

ou porque algumas das condições são desconhecidas. Com isso, não pode-se ter total 

certeza do que é inferido a partir delas. Nesses casos o que o agente pode fornecer é 

um grau de crença na situação em questão. A principal ferramenta para lidar com 

incertezas é a teoria de probabilidade, a qual associa a cada sentença um grau de 

crença numérico entre O e 1. 

Um elemento básico pertencente à linguagem que compõe a teoria de probabi- 

lidade é a variável aleatória, que representa a parte da teoria onde o valor assumido 

não é conhecido. No exemplo anterior, a variável aleatória estaria representando a 

chegada do agente ao aeroporto a tempo do vôo ou não. Cada variável aleatória 

tem um domínio de valores possíveis que ela pode assumir. No exemplo acima o 

domínio seria composto pelos valores verdadeiro, para o caso do agente chegar ao 

aeroporto a tempo do vôo e falso, caso contrário. As variáveis aleatórias não as- 

sumem somente valores binários, elas também podem ser discretas, onde o domínio 

binário é um caso em particular, assumindo valores de um domínio finito, ou podem 

ser contínuas onde o seu domínio é formado por números reais. 

Uma noção que será útil futuramente é a de eventos atômicos. Evento atômico 

(interpretação) é uma completa especificação de um estado do mundo sobre o qual 

o agente está em dúvida, ou seja é a associação de valores para todas as variáveis 

aleatórias do problema que está sendo abordado. Por exemplo, se considerássemos 

que o nosso mundo é composto apenas pelas variáveis Chegar-ao Aeroporto e Tráfego, 

então a proposição Chegar-aoAeroporto = verdadeiro A Tráfego = bom é um evento 

atômico. Os eventos atômicos são exclusivos, no máximo um é o realmente procu- 



rado. 

A probabilidade a priori de uma proposição - a é o grau de crença nesta na 

ausência de qualquer outra informação. Por exemplo, se a probabilidade a priori do 

tráfego estar bom é de 0.5, escrcvcríamos: 

P(Tráfego = bom) = 0.5 

Uma distribuição de probabilidade seria a definição de probabilidades para 

todos os possíveis valores de uma determinada variável. Por exemplo, a distribuição 

de probabilidade da variável Tráfego, P (Tráfego), pode ser definida como: 

P(Tráfego= muito-bom ) = 0.2 

P(Tráfego = bom) = 0.5 

P(Tráfego= ruim) = 0.3 

ou simplesmente P (Tráfego) = < 0.2,0.5,0.3 > 

Como notação, consideraremos: 

P(X = x) ou P(x) para denotar a probabilidade da variável X assumir o valor 

x e P(X) para denotar a distribuição de probabilidade sobre X. 

Para variáveis contínuas, não é possível escrever toda a distribuição como 

uma tabela, porque existem infinitos valores. Defini-se então, a probabilidade de 

uma variável aleatória continua assumir um determinado valor - x, como sendo uma 

função parametrizada para - x. Esta função é conhecida como função de densidade de 

probabilidade. Ela indica a probabilidade da variável aleatória pertencer a um de- 

terminado intervalo de números reais. Como exemplo temos a função de distribuição 
1 (x d2 

Normal, (DEGROOT, 1987), N(x ,p ,o)  = F e - l (  2nõ 1, onde p é a média e o a 

variância. 

Algumas vezes estamos interessados na probabilidade de todas as combinações 

de valores de um conjunto de variáveis aleatórias. Considere a expressão 

P (Tráfego,Chegar-ao Aeroporto) . Ela significa que estamos interessados em todas 

as combinações de possíveis valores para as variáveis Trafego e Chegar-aoAeroporto. 

Como a variável Tráfego tem um domínio composto por 3 valores e a variável 

Chegar-aoAeroporto um domínio binário, especificamos 6 valores combinados e 

a representação desses valores pode ser feita através de uma tabela 3 por 2. Esta 

distribuição é conhecida como distribuição de probabilidade conjunta das variáveis 



em questão. Quando consideramos todas as variáveis do problema em questão es- 

tamos olhando para a distribuição de probabilidade conjunta total, esta especifica a 

probabilidade de todos os eventos atômicos. 

A partir do momento em que o agente obtiver alguma evidência sobre as 

variáveis aleatórias, a probabilidade a priori não pode mais ser aplicada, utiliza- 

se então a probabilidade condicional ou posterior. A notação utilizada é P(a1b) 

que significa a probabilidade de a dado que tudo que sabemos é - b. Por exemplo, 

P (Chegar-aoAeroporto = verdadeirol Tráfego = muito-bom) = 0.8 indica que se o 

tráfego estiver muito bom e nenhuma outra informação for fornecida então a proba- 

bilidade de uma pessoa chegar ao aeroporto a tempo do vôo é de 0.8. 

Probabilidades condicionais podem ser definidas em termos de probabilidades 

a priori: 

Escrevendo de outra maneira 

que é chamada de regra do produto. 

Generalizando, suponha que tenhamos as seguintes variáveis aleatórias 

{X1, ..., Xn).  Pela regra do produto 

i=l 
Esta identidade é valida para qualquer conjunto de variáveis aleatórias e é 

chamada de regra da cadeia. 

Um teorema importante na teoria de probabilidades é o teorema de Bayes 

definido como: 

O teorema de Bayes é útil na prática, porque existem muitos casos onde temos 

boas estimativas de probabilidade para os três termos da direita e precisamos com- 

putar o da esquerda. 



Para o caso mais geral com várias variáveis, o teorema de Bayes pode ser 

escrito utilizando a notação de distribuição de probabilidades. 

Os axiomas 1, 2, 3a ou 3b definidos abaixo são suficientes como fundamentos 

da teoria de probabilidade. 

1. Para qualquer proposição - a , O 5 P(a)  5 1; 

2. Necessariamente proposições verdadeiras têm probabilidade 1, enquanto que 

proposições falsas têm probabilidade 0; 

b) P(a)  = P(ei) onde e(a) são todos os eventos atômicos onde - a acon- 
ei €e(a)  

tece. 

A partir dos axiomas 1,2 e 3a é possível mostrar que para qualquer variável 

aleatória X, 
n 

onde o domínio de X é dom(X) = < xl, . . . , x, >. Ou seja, qualquer distribuição de 

probabilidades de uma variável (discreta) deve somar 1. 

2.2 Redes Bayesianas 

Uma rede Bayesiana é uma maneira compacta de representar conhecimento 

probabilístico. 

A idéia é representar um domínio em termos de variáveis aleatórias e explicita- 

mente modelar a interdependência das variáveis aleatórias em termos de um gráfico. 

Dizemos então que uma rede Bayesiana é um grafo direcionado no qual as variáveis 

aleatórias são os nós da rede e os arcos da rede representam dependência direta entre 

estas variáveis aleatórias. 

Associado a cada nó está uma tabela de probabilidades condicionais, a qual 

fornece a probabilidade de cada valor da variável dado cada combinação possível de 



valores para cada um dos seus predecessores imediatos1 (Pais), em outras palavras 

é a distribuição de probabilidade condicional (CPD) de uma determinada variável 

aleatória com os seus pais. Podemos dizer que, a CPD define como os pais interagem 

entre si produzindo uma influência conjunta sobre o seu nó filho. 

Uma definição importante em rede Bayesiana é a de independência condicional. 

Dizemos que X é condicionalmente independente de Y dado Z se a distribuição de 

probabilidade governando X é independente do valor de Y dado o valor de Z ou seja 

se 

(Vxi, yj, z k ) p ( x  = xilY = yj) = zk) = P(x = xilZ = zk) 

onde xi , yj , zk pertencem ao domínio das variáveis X, Y, Z respectivamente. 

Geralmente a fórmula acima é escrita na forma abreviada P(XIY,Z) = P(X)Z). A 

definição de condicionalmente independente pode ser estendida para conjuntos de 

variáveis da mesma maneira. 

Por construção é assumido que esta propriedade acontece em redes Bayesi- 

anas, com as suas variáveis sendo condicionalmente independentes dos seus não- 

descendentes na rede, dado seus predecessores imediatos. Com isso a probabili- 

dade conjunta para qualquer associação de valores para as variáveis da rede, isto é, 

P(xl ,  . .., x,), pode ser calculada utilizando a seguinte fórmula: 

onde P(xilPais(Xi)) é obtida da CPD associada a variável Xi, o que reduz a 

computação necessária para a definição da probabilidade conjunta das variáveis 

aleatórias da rede. 

Comparando a equação acima com a (I), verifica-se que para toda variável Xi, 

na rede 

P(XilXi-l, ... X1) = P(Xi(Pais(Xi)) 

'Dizemos que Y é predecessor de X se existe um caminho direto de Y até X. E dizemos que Y 
é predecessor imediato de X se Y for predecessor de X e não existir nenhuma outra variável entre 
os dois. 



Figura 2.1: Rede Bayesiana para o sistema de alarme 

onde Pais(Xi) 5 (Xi-1, . . . , X1). Esta condição pode ser satisfeita se ordenarmos 

os nós de uma maneira consistente com a ordenação implícita da estrutura da rede 

Bayesiana. 

A figura 2.1 mostra um exemplo de rede Bayesiana, (RUSSELL, NORVIG, 

1995). A situação considerada é a de um sistema de alarme que pode ser ativado 

tanto por um assaltante como por um terremoto, este último em casos mais extremos. 

E dado que o alarme foi tocado espera-se que Maria e/ou João liguem para a polícia. 

Só que às vezes, estas duas pessoas confundem o barulho do alarme com outros como, 

por exemplo, o toque do telefone, com isto existe uma incerteza quanto as ligações. 

A rede indica que a decisão de Maria ligar para polícia independe da de João. 

Já o disparo do alarme está diretamente ligada ao fato de ter ocorrido um assalto 

ou um terremoto. 

Dadas as CPDs, a distribuição de probabilidade conjunta total da rede pode 

ser computada como mostrado abaixo: 

Como exemplo vamos supor que gostaríamos de calcular a probabilidade do 

evento: o alarme tocou, mas nem um assalto nem um terremoto ocorreram, e ambos 

João e Maria ligaram. Considere que não existe ruído ou falha no equipamento. 

Utilizaremos letras minúsculas para indicar o valor que cada uma das variáveis 

aleatórias esta assumindo, logo: 



Relacionamentos com incerteza podem frequentemente ser caracterizados por 

relações lógicas noisy. O exemplo padrão é a relação noisy-or, uma generalização 

do ou lógico. Voltando à rede Bayesiana definida na figura 2.1. Podemos dizer 

que o alarme pode ser disparado se e somente se ocorrer um terremoto ou um 

assalto. O modelo noisy-or permite associar uma incerteza sobre a habilidade que 

cada pai tem de influenciar o filho a ser verdadeiro- a relação causal entre os pais 

e o filho pode ser inibida. O modelo faz duas suposições. Primeiro, assume que 

todas as possíveis causas são listadas. Segundo, assume que a inibição de cada pai 

é independente da inibição de qualquer outro pai - por exemplo , qualquer que seja 

o motivo pelo qual um assalto não acionou o alarme independe do motivo pelo qual 

um terremoto também não acionou o alarme. A partir destas suposições, o alarme 

não disparará se e somente se todos os seus pais que são verdadeiros forem inibidos, 

e a probabilidade disto é o produtório das probabilidade de inibição de cada pai. 

Suponha as probabilidades inibidoras individuais mostradas abaixo. 

P(A1arme = FIAssalto = V, Terremoto = F) = 0.25 

P(A1arme = FIAssalto = F, Terremoto = V) = 0.2 

A partir destas probabilidades a CPD do predicado alarme pode ser computada 

como mostrado na tabela 2.1 

Assalto Terremoto I P (Alarme=V) 

V 0.95 

Tabela 2.1: CPD do predicado Alarme utilizando noisy-or 

Em geral, um relacionamento lógico noisy na qual a variável depende de k 

pais pode descrever sua distribuição de probabilidades condicionais utilizando O(k) 

parâmetros invés de O(2". Isto torna o acesso e o aprendizado muito mais fácil. 



2.2.1 Inferência 

Considere a rede Bayesiana da figura 2.1. Suponha que tenha ocorrido um 

assalto, ou seja que o valor da variável assalto é verdadeiro, e que queremos saber 

a probabilidade de Maria ligar, ou seja P(MariaLiga = VIAssalto = V). Como o 

valor das variáveis Terremoto e Alarme é desconhecido, inferência é necessária. A 

variável MariaLiga é chamada de variável de consulta enquanto a variável Assalto 

é uma variável de evidência, as outras são chamadas de não-observadas (hidden). 

Generalizando, uma rede Bayesiana pode ser utilizada para inferir o valor 

da variável de consulta dado valores observados para o conjunto de variáveis de 

evidência. Já que estamos lidando com variáveis aleatórias não seria muito correto 

associar à variável de consulta um determinado valor, o que realmente estamos 

querendo inferir é a distribuição de probabilidade para esta variável. De um modo 

geral, redes Bayesianas são utilizadas para inferir a distribuição de probabilidade 

de um conjunto de variáveis de consulta, dado um conjunto de variáveis evidências. 

Redes Bayesianas são flexíveis o suficiente para permitir que qualquer conjunto de 

nós possa servir tanto como um conjunto de variáveis de consulta como de evidência. 

A estrutura da rede Bayesiana tem influência significativa na complexidade da 

inferência. Baseadas na sua estrutura, redes Bayesianas podem ser divididas em duas 

classes: polytrees, que têm uma estrutura simples onde cada par de variáveis está 

conectada por até um caminho, e redes com ciclos, que tem ciclos não-direcionados 

na estrutura. Como exemplo considere as figuras 2.2 e 2.3. A primeira representa 

um rede Bayesiana polytree enquanto que a segunda mostra um rede Bayesiana com 

ciclos (multi-conectadas) . 

Podemos dividir os métodos de inferência em dois grandes grupos: os métodos 

de inferência exata e os de inferência aproximada. 

Inferência exata de probabilidades, em geral para uma rede Bayesiana ar- 

bitrária é NP-difícil (COOPER, 1990). Os de inferência aproximada, sacrificam pre- 

cisão para ganhar em eficiência. Por exemplo, o método de Monte Carlo que fornece 

uma solução aproximada para aleatoriamente achar amostras das distribuições das 

variáveis não observadas (PRADHAM, DAGUM, 1996). Na teoria, até estes podem 

ser NP-difícil (DAGUM, LUBY, 1993). Felizmente, na prática métodos aproxima- 



Nublado (N) l"i1 a 

Grama-Molhada (M) a 

Figura 2.2: Rede Poly P e e  Figura 2.3: Rede com Ciclo 

tivos mostram-se úteis em muitos casos. 

2.2.1.1 Inferência Exata 

Um processo simples de inferência exata é a inferência por enumeração, onde 

todas as variáveis do problema em questão, que não estão sendo observadas são 

somadas. 

onde Y representa as variáveis não observadas. Como P(e) é invariante para cada 

valor de Q considerado, podemos substitui-lo por uma constante, a, que chamaremos 

de constante de normalização, ela assegura que a soma das probabilidades para cada 

um dos valores de Q dará 1. 

Supondo a rede Bayesiana da Figura 2.1, vamos considerar que estamos em 

busca da P(Assa1to I JoaoLiga = verdadeiro , MariaLiga = verdadeiro). Neste 

caso as variáveis não observadas são Terremoto e Alarme, temos então: 

Supondo Assalto = verdadeiro a expressão fica: 

Para computar esta expressão, temos que somar quatro termos, cada um com- 

putando o produto de cinco números. No pior caso, onde temos que somar quase 



todas as variáveis da rede, a complexidade do algoritmo para uma rede com n 

variáveis binárias é de O(n2"). Fazendo uma reorganização da expressão acima, 

percebendo quais das variáveis não são influenciadas pelo somatório, como mostra 

a fórmula a baixo, podemos reduzir a complexidade para O(2"). 

No exemplo acima o produto entre P(jla) e P(m1a) é feito duas vezes, uma 

para t e outra para l t ,  o que quando trata-se de um domínio com muitas variáveis 

pode tornar-se computacionalmente inviável. Um outro método de inferência exata 

é a eliminação de variável, que se mostra mais eficiente do que o por enumeração, 

por exatamente evitar estas computações repetidas. 

A idéia é fazer a computação apenas uma vez e guardar o resultado para usos 

futuros. O algoritmo analisa a equação utilizada no algoritmo de enumeração da 

direita para esquerda, os resultados intermediários são armazenados e os somatórios 

sobre variáveis são feitos somente para as partes da expressão que dependem desta 

variável. 

Voltando ao exemplo do assalto. 

para cada parte da expressão associamos um nome, que na maioria dos casos é a 

inicial do nome da variável em questão, e são denominados fatores. 

O Primeiro fator então, seria o fator M que estaria representando a P(m1a). 

Os passos então são os seguintes. 

O fator para M não necessita de um somatório sobre este, pois seu valor é fixo. 

Simplesmente guardamos a probabilidade dada para cada valor de - a em um 

vetor de dois elementos, que chamaremos de fM(A) : 

e Similarmente o fator para J, P(jla), é guardado como um vetor de dois ele- 

mentos, fj(A) = (P(jla), P(jl1a)) 



O fator para A é P(als,t), que será uma matriz 2 X 2 X 2, fA(A, S, T)  

Agora soma-se para A o produto desses três fatores. 

~ A J M  (S, T) = C, f~ (A, S, T )  * f~ (A) * f~ (A) 

= fA(a, S, T)  * fJ(a) * fM(a) + f ~ ( i a ,  S, T)  * f ~ ( - a )  * f ~ ( 1 a )  

Agora processa-se T da mesma maneira: somatório de T para o produto de 

fir (T) e ~ A J M  (S, T) 

Podemos computar o resultado simplesmente multiplicando o fator para S, isto 

é fs (S) = P (S) por  TA JM (S) . 

Note que o problema anteriormente mencionado da computação duplicada do 

produtório entre P( j la)  e P(mla), foi resolvido, pois o fator fAJM(S, T) armazenou 

este cálculo e quando deseja-se saber o valor para t e l t  apenas busca-se o valor 

correspondente. 

O algoritmo apresentado acima é simples e eficiente para responder consultas 

individuais. Se quisermos computar a probabilidade posterior para todas as variáveis 

na rede, entretanto, pode ser menos eficiente. Por exemplo, em uma rede polytree 

seriam necessárias O(n) consultas com um custo de O(n) para cada uma, com um 

total de tempo O(n2). 

Algoritmos de agrupamento(também conhecidos como algoritmos join tree 

(junction tree)(JENSEN, 1996), (COWELL, DAWID, et al., 1999)), podem reduzir 

o custo para O(n) em algumas situações fazendo com que sejam muitos utilizados 

em ferramentas comerciais de redes Bayesianas. 

A idéia básica do agrupamento é agrupar nós individuais da rede para formar 

um agrupamento de nós de tal maneira que a rede resultante seja uma polytree. 

Por exemplo, a rede mostrada na figura 2.4 pode ser convertida em uma polytree 

através da combinação dos nós Garoa e Chuvoso em um nó agrupado chamado 

Garoa+Chuvoso, como mostrado na figura 2.5. Os dois nós binários são substituídos 



por um mega-nó que assume os quatro possíveis valores: VV, VF, FV e FF. O 

mega-nó tem apenas um pai, a variável binária Nublado, então existem dois casos 

condicionais. 

A partir do momento que a rede tem a estrutura de uma polytree, um algo- 

ritmo de inferência especial é aplicado. Essencialmente, o algoritmo é uma forma de 

propagação restrita onde as restrições garantem que os grupos vizinhos concordem 

na probabilidade posterior de qualquer uma das variáveis que eles tem em comum. 

Pode-se dizer com uma certa cautela, que este algoritmo é capaz de computar pro- 

babilidades posterior para todos os nós não evidência da rede em um tempo O(n), 

onde n agora é o tamanho da rede modificada. Entretanto, o problema de NP-difícil 

não desapareceu; se a rede precisar de tempo exponencial para a inferência com 

o algoritmo de eliminação de variável, então será preciso tempo exponencial para 

construir as CPDs da rede agrupada. 

2.2.1.2 Inferência Aproximada 

Dada a dificuldade dos métodos de inferência exata, no geral para redes com 

ciclos, é essencial a consideração de métodos de inferência aproximada. Definire- 

mos nesta seção algoritmos de amostragem aleatória, também chamados de algo- 

ritmos de Monte Carlo, que fornecem respostas aproximadas e que têm sido am- 

plamente utilizados em Ciências da Computação para estimar quantidades que são 

difíceis de calcular exatamente. O algoritmo simulated annealing é um exemplo de 

amostragem aleatória aplicado para problemas de otimização. Aqui estamos inter- 

essados na amostragem aplicada para a computação das probabilidades posterior. 

Descreveremos a seguir o algoritmo de amostragem de Cadeia de Markov Monte 

Carlo(MCMC) . 

O algoritmo MCMC, ao contrário de outros algoritmos de amostragem que 

geram eventos sem considerar um conhecimento prévio, gera fazendo uma mudança 

aleatória no evento predecessor. E, em conseqüência, proveitoso pensar na rede 

estando em um estado corrente particular especificando um valor para todas as 

variáveis. O próximo estado é gerado através de amostragem aleatória de um 

valor para uma das variáveis não evidências(variáveis não observadas e variáveis 



Chuvoso (C) c-- 
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Grama-Molhada (M) 
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Figura 2.4: Rede com Ciclo Figura 2.5: Rede Poly Tree 

de consulta) Y, U Qi, condicionada aos valores correntes das variáveis pertencentes 

a sua cobertura de Markov. A cobertura de Markov de uma determinada variável 

é composta pelos seus pais, filhos e os pais dos seus filhos. MCMC, então per- 

corre aleatóriamente o domínio de possíveis estados,eventos atômicos - indo de uma 

variável para outra, mas mantendo as variáveis evidências fixas. 

Como exemplo, considere a consulta 

P(ChuvosolGaroa = verdadeiro, GramaiVlolhada = verdadeiro) 

aplicado a rede da figura 2.4. As variáveis evidência Garoa e Gramamolhada são 

mantidas fixas nos seus valores observados e as variáveis não observadas Nublado 

e Chuvoso são inicializadas aleatóriamente- digamos verdadeiro e falso respecti- 

vamente. Então, o estado inicial seria [N=verdadeiro, G=verdadeiro, C=falso, 

M=verdadeiro]. Agora os seguintes procedimentos são executados repetidamente: 

1. Nublado é amostrado dado os valores correntes para as variáveis pertencentes 

a cobertura de Markov- neste caso, nós amostramos P(Nub1ado I Garoa = 

verdadeiro, Chuvoso = verdadeiro). Suponha que isto nos forneça Nublado = 

falso. Então o novo estado corrente é [falso, verdadeiro, falso, verdadeiro]. 

2. Chuvoso é amostrado dado os valores correntes para as variáveis pertencentes 

a cobertura de Markov: neste caso nós amostramos P(Chuvosol Nublado = 



falso, Garoa = verdadeiro, GramaMolhada = verdadeiro). Suponha que en- 

contremos Chuvoso = verdadeiro. O novo estado corrente é [falso, verdadeiro, 

verdadeiro, verdadeiro]. 

Cada estado visitado durante este processo é uma amostra que contribui para a 

estimação da variável Chuvoso. Se o processo obtiver 20 visitas ao estado Chuvoso 

= verdadeiro e 60 para o caso igual a falso, então a resposta para a consulta é 

< 0.25,0.75 >. 

Maiores detalhes sobre métodos de inferência para redes Bayesianas são forneci- 

dos em (RUSSELL, NORVIG, 1995)) (RUSSELL, NORVIG, 2000) e (JENSEN, 

1996). 

2.2.2 Aprendizado dos Parâmetros Probabilíst icos 

Quando estamos lidando com um domínio sendo representado por uma rede 

Bayesiana, onde esta é fixa, e o conjunto de exemplos de treinamento é completo, 

ou seja o valor de todas as variáveis aleatórias do domínio são especificados em to- 

dos os exemplos, nós podemos simplesmente utilizar o método da contagem para 

determinar a distribuição de probabilidade destas variáveis. Suponha o interesse na 

probabilidade P (X=x I Pa=pa) . Para determinar esta probabilidade, basta contar 

o número de exemplos onde as variáveis X e Pa assumem os valores x e pa respec- 

tivamente e dividir pelo número de exemplos onde a variável Pa assume o valor 

Pa. 

Agora, se a base de dados não for completa, esta contagem não pode mais 

ser efetuada. Existem algoritmos para lidar com esta questão, como o gradiente, 

(MITCHELL, 1997), (BINDER, KOLLER, et al., 1997) e o Expectation Maximixa- 

tion (EM) (DEMPSTER, LAIRD, et al., l977), (MCLACHLAN, KRISHNAN, 1997), 

(LAURITZEN, l995). Nesta tese investigamos apenas o segundo e um detalhamento 

de como ele funciona é apresentada na próxima seção. 

Expectation Maximixation ( E M )  

O EM é um método proposto para o aprendizado das CPDs quando o conjunto 

de exemplos de treinamento é incompleto. Ele começa com CPDs iniciais e calcula a 



P(Y=H I X=H,Z=T) = 0,3 

\ Exemplos Contagem Estimada +, 
Corrente 

Figura 2.6: Contagem Esperada (passo-E do algoritmo EM) 

verossimilhança dos exemplos utilizando estas CPDs. A cada iteração tenta encon- 

trar novas CPDs (O*) que reflitam melhor o conjunto de exemplos de treinamento, 

ou seja tem por objetivo maximizar a verossimilhança. 

0* = max L(O : C) = maxP(Cl0, H) 
&O OEO 

Intuitivamente, ele fornece uma maneira de completar a contagem usando as CPDs 

correntes. 

O primeiro passo que é o da estimação (expectation) (passo-E), tem por obje- 

tivo calcular as contagens esperadas. 

Suponha uma situação com três variáveis {X, Y, Z), onde o domínio delas seja 

discreto, dom(X) =dom(Y) =dom(Z) = {H,T}. O primeiro passo do algoritmo EM 

esta representado na figura 2.6. 

Como pode ser observado, quando o valor de uma variável não é determinado 

em um exemplo, este exemplo contribuirá para a contagem do valor esperado, com a 

probabilidade de que a variável em questão assuma o valor procurado, considerando 

as CPDs correntes. N(X=H,Y=H) = 0.3 (probabilidade inferida para Y=H, dada a 

CPD corrente, usando o primeiro exemplo e assumindo X e Z como evidências) + 1 

(X,Y assumem o valor H no terceiro exemplo), logo N(X=H, Y=H) = 1.3, onde N 

é a contagem esperada. 

Depois que todas as contagens esperadas relevantes para o problema em consi- 

deração tiverem sido determinadas, o passo de maximização, maximixation (passo- 

M) será efetuado. Este passo vai utilizar estas contagens, para encontrar os novos 



parâmetros e calcular a nova verossimilhança (L($ I C)). Por exemplo, para encontrar 

a probabilidade P(Y=H I X=H), o passo-M utilizaria a seguinte equação: 

Fazendo o mesmo para cada um dos valores que Y e X assumem, a nova CDP, P(Y 

I X) seria definida. 

A figura 2.7 ilustra melhor o que acabamos de discutir 

Contagem Esperada 

N X , )  

Conjunto 1 Exe,los 

- - - - - -- -- 

Figura 2.7: Esquema do algoritmo EM 

O EM garante que a verossimilhança da iteração anterior é necessariamente 

menor do que a do passo corrente. Em outras palavras: 

onde O1 são as CPDs corrente e O. as CPDs da iteração anterior. 

Quando L(OIIC) - L(OoIC) 5 J ,  onde J é um erro considerado, podemos parar 

a computação. 

BLP 

Como vimos na seção anterior uma maneira de representar conhecimento é 

através de Redes Bayesianas. O conhecimento, então de John ser tio de Jane pode 

ser representado pela rede Bayesiana da figura 2.8 



"3 \ "4 "5 

V V 10.99 
F v 10.01 
v F 10.01 
F F 10.01 tia-tiojohnjane 

"7  

-- - 

Figura 2.8: Representação do conhecimento através de Rede Bayesiana 

Uma outra maneira de representar este mesmo conhecimento seria através de 

um conjunto de cláusulas proposicionais. 

tio-john-jane t gênero-johnmasculino, tia-tio-john-jane. 

tia-tio-john-jane t casado-johnlisa, irmãoirmãlisakari, mãe-pailiari-jane. 

irmãoirmãlisakari t mãe-pai-annkari, mãe-pai-annlisa. 

Para capturar melhora a idéia de condicionalmente independente vamos uti- 

lizar I invés de t, logo a teoria proposicional definida acima passa a ser representada 

como segue abaixo. 

tio-john-jane I gênero-johnmasculino, tia-tio-john-j ane. 

tia-tio-john-jane I casado-johnlisa, irrnãoirmãlisakari, mãe-paikari-jane. 

irmãoirmãlisakari I mãe-pai-annliari, mãe-pai-annlisa. 

Esta teoria proposicional pode ser também representada através de uma teoria 

de primeira ordem básica, como é mostrado abaixo. 

tio(john,jane) I gênero(john,masculino) , tia-tio (johnjane) . 

tia-tio(john,jane) I casado(john,lisa) , irmãoirmã(lisa,kari) , mãe-pai(kari,jane) . 



irmãoirmã(lisa,kari) I mãepai(ann,kari) , mãe-pai(ann,lisa) . 

Generalizando encontramos a teoria de primeira ordem definida abaixo. 

tio (X,Y) I gênero (X,masculino) , tia-tio(X,Y) . 

tia-tio(X,Y) I irmãoirmã(X,Z) , mãe-pai(Z,Y). 

irmãoirmã(X,Y) I mãe-pai(Z,X) , mãe-pai(Z,Y) . 

Assim como em Redes Bayesianas cada uma das cláusulas tem uma CPD 

associada, definindo então uma teoria de primeira ordem Bayesiana, por exemplo a 

CPD da última cláusula é definida como mostra a tabela 2.2. 

Tabela 2.2: CPD da cláusula: irmãoirmã(X, Y) 1 mãepai(Z, X), mãe-pai(Z, Y) . 

Note que a CPD mostrada na tabela 2.2 é a mesma definida para o nó 

irmãoirmãlisaJsari da rede Bayesiana da figura 2.8. 

Tendo então, a teoria de primeira ordem definida anteriormente e sabendo que 

John é do gênero masculino (gênero(john,masculino)) e casado com Lisa 

(casado(john,lisa)), onde esta é irmã da mãe de Jane (mãe-pai(ann,kari), 

mãe-pai(ann,lisa), mãe-pai(kari,jane)) queremos saber se John é tio de Jane 

(tio(j0hnjane)) . É possível provar que John é tio de Jane, ou seja, é possível encon- 

trar uma explicação para tio(john,jane). Uma maneira de representar esta explicação 

é através de uma Rede Bayesiana de primeira ordem básica, como mostra a figura 

2.9. 

Com a explicação para tio(john,jane) sendo representada através de uma rede 

Bayesiana é possível determinar com que grau de crença isto ocorre. O Procedimento 

de Resposta a uma Consulta do BLP, que veremos em detalhes na próxima seção, 

formaliza este raciocínio. 

Podemos, agora formalizar o que é um programa em lógica Bayesiano (BLP) 

(KERSTING, De RAEDT, et al., 2000)) (KERSTING, De RAEDT, 2000), (KER- 

STING, De RAEDT, 2001b). O BLP consiste de duas componentes: a primeira é 

a lógica, (LLOYD, 1989), um conjunto de cláusulas definidas Bayesianas, as quais 



Figura 2.9: Representação através de Rede Bayesiana para a explicação para 
tio(john,jane) 

capturam a estrutura qualitativa do domínio e baseia-se em Prolog. A segunda 

componente é a quantitativa, como em redes Bayesianas vai fornecer a noção de dis- 

tribuição de probabilidades condicional (CPD) e regras de combinação (será definido 

adiante). 

A teoria de primeira ordem Bayesiana que definimos acima para o problema 

do Tio é um programa lógico Bayesiano, que chamaremos de BLP do tio. 

A cláusula irmãoirmão(, Y) I mãe-pai(Z, X), mãe-pai(Z, Y) do BLP do 

Tio, é chamada de cláusula definida Bayesiana e irmãoirmã(X,Y), mãe-pai(Z,X) 

e mãe-pai(Z,Y) são os átomos Bayesianos. Um átomo Bayesiano é um átomo que 

tem um domínio associado a ele, que pode ser discreto ou contínuo. Um átomo 

lógico é um caso particular de átomo Bayesiano, pois seu domínio é binário. 

Como vimos, podemos fazer uma determinada consulta a um BLP, encon- 

trando uma explicação para esta consulta caso ela seja provada. Por exemplo, 

quando consultamos o BLP do tio para sabermos se tio(john,jane) obtemos o con- 



junto de cláusulas básicas especificadas abaixo, que como vimos também podem ser 

representadas através de uma rede Bayesiana. 

tio (john,j ane) I gênero(john,masculino) , tia-tio(john,jane) . 

tia-tio (j ohn,jane) 1 casado (john,lisa) , irmãoirmã(lisa,kari) , mãe-pai(kari,jane) . 

irmãoirmã(lisa,kari) I mãe-pai(ann,kari) , mãe-pai(ann,lisa) . 

Os átomos Bayesianos básicos, irmãoirmã(helen,kari) , tia-tio(bob,jane) ,. . . , re- 

presentam as variáveis aleatórias, que no exemplo considerado têm domínio binário. 

Generalizando, uma cláusula Bayesiana - c é uma expressão da forma: 

Onde n 2 O, A, AI, ..., A, são átomos Bayesianos e todas as variáveis são implicita- 

mente universalmente quantificados, como no Prolog. Nós definimos cabeça(c) := A 

e corpo(c) := {Al, . . . , A,). Dizemos que a variável da cabeça está sendo diretamente 

influenciada pelas variáveis do corpo. As diferenças entre uma cláusula Bayesiana 

e uma lógica são: (1) os átomos p(tl, ..., tn) que surgirem são Bayesianos, o que 

significa que eles têm um domínio dom(p) associado a eles que pode ser discreto ou 

contínuo e (2) utiliza-se "\"invés de " t", puramente uma convenção sintática. 

Suponha que o BLP do tio definido acima, também tivesse a seguinte cláusula 

definida Bayesiana. 

tia-tio(X, Y) lirmão-irmã(X, 2) , mãepai(2,  Y) 

Logo quando tentássemos provar tio(bob,jane), para o conjunto de evidências 

especificado acima obteríamos também a seguinte cláusula básica: 

tia-tio(bob, jane) lirmão-irmã(helen, kari), mãe-pai(kari, jane) 

Teríamos então, duas cláusulas básicas, cada uma especificando uma dis- 

tribuição de probabilidade 

P(tia-tio(bob,jane) I casado(bob,helen), irmãoirmã(helen,kari), 

mãepai (kari,j ane) ) 

P (tia-tio(bob,j ane) I irmãoirmã(helen,kari) , mãe-pai(kari,jane)) 

respectivamente, mas o que precisa ser especificado é a distribuição de probabilidade 

combinada. A solução padrão para obter esta distribuição é a utilização das regras de 

combinação, combining rules. (KERSTING, De RAEDT, 2001b) utilizou a idéia de 



(NGO, HADDAWY, 1997) e por motivos computacionais considerou que o conjunto 

de antecedentes era finito. 

Na teoria, uma regra de combinação é qualquer algoritmo que mapeia um 

conjunto finito de CPDs {P(AIAi,, . . . , Ai,$) I I < i 5 m, ni > O}, em uma única CPD 

chamada CPD combinada, P(AIB1, ..., B,) com {B1, ..., B,) C: U{Ail, ..., Aini}. 

Como exemplo, a regra de combinação max é definida como: 

Outra regra de combinação, para predicados Bayesianos que tenham domínio 

binário, é noisy-or. Como vimos na seção anterior, as regras noisy-or generalizam 

o ou lógico com algumas considerações. Formalizando, tendo as distribuições de 

probabilidade {P(AJAi) 11 5 i 5 m) com variáveis aleatórias binárias A, Al , . . . , A, 

é mapeado em P(AIA1, . . . , A,) com 
m 

P ( A  = falsolili = ai ,  ..., A, = a,) = nri, onde 
i=l 

P(A = f alsolAi = ai), ai = verdadeiro 
ri = 

1, ai = falso 

P ( A  = verdadeirolAl = al,  ..., A, = a,) = 1 - P(A = falsolAl = al,  ..., A, = a,) 

BLP restringe as cláusulas a serem range-restricted, ou seja todas as variáveis 

que ocorrem na cabeça também ocorrem no corpo. 

Vamos considerar que HB(B) é a Base de Herbrand (LLOYD, 1989),(CASANOVA, 

GIORNO, et al., 1987) do BLP B. 

Considerando a consulta P (tio(bob,jane) I casado(bob,helen) =V, 

gênero(bob,masculino)=V, mãe-pai(ann,kari)=V, mãepai(ann,helen) =V, 

mãe-pai(kari,jane)=V ) feita ao BLP do Tio, em termos lógicos podemos dizer que 

os átomos 

{irmão-irmã(helen, kari), mãe-pai(ann, kari), mãe-pai(ann, helen), 

tia-tio(bob,jane), casado(bo b, helen), irmão-irmã(helen, kari), mãe-pai(kari,jane), 

tio (bo b, jane), tia-tio(bob, jane), gênero (bo b,masculino) ) 

formam o modelo mínimo de Herbrand (LH(B)), ou seja, são todos os átomos básicos 

que foram derivados a partir do BLP em questão. 



Como vimos anteriormente, considerando a relação de influência entre as variáveis, 

podemos construir um grafo de dependência que acrescido das distribuições de pro- 

babilidade condicionais combinadas pode ser considerado como uma rede Bayesiana. 

Para que um programa lógico Bayesiano represente uma rede Bayesiana é 

preciso garantir que o grafo de dependências seja acíclico. 

Definição 2.3.1 Seja B u m  BLP.  S e  

2. o grafo de dependência é acíclico, e 

3. cada variável aleatória e m  L H ( B )  é somente influenciada por u m  conjunto 

finito de variáveis aleatórias 

então B é chamado de bem definido. 

Utilizando-se, então, um BLP bem definido, pode-se dizer intuitivamente que 

cada programa lógico Bayesiano especifica uma rede Bayesiana. 

2.3.1 Procedimento de Resposta a uma Consulta 

Esta seção mostrará como responder a uma consulta probabilística a partir de 

um BLP, e em conseqüência como construir a rede Bayesiana correspondente a esta 

consulta. 

Definição 2.3.2 U m a  consulta a u m  programa e m  lógica Bayesiano B é u m a  ex- 

pressão da forma ?-Q1, ..., &,[El = el, ..., Em = e,  com n > O ,  m > O .  Pergunta-se 

pela distribuição de probabilidade condicional P (Ql, ..., &,(El = el, ... , E, = e,) 

das variáveis de consulta Ql, ..., Q,, onde {Q1, ..., Q,, E1 = el, ..., E, = e,) C 

H B ( B ) .  Uma consulta com m = O é chamada de s e m  evidências. 

Dizemos que uma resposta é definida se e somente se 

{Ql , . . . , Qn, E1 = e1 , . . . , Em = e,) C L H ( B )  , onde L H  (B) é o modelo mínimo 

de Herbrand. 



Definição 2.3.3 Seja B um BLP, N sua rede Bayesiana e X1, ..., X,, m > O, nós 

de N. A rede suporte N(X1, ..., X,) é um grafo formado pela união de todas as redes 

suportes simples N(Xi). 

Para construir uma consulta foi feita uma adaptação nos dois passos estratégicos 

da abordagem do KBMC(Know1edge-based model construction) (BREESE, GOLD- 

MAN, et al., 1997) (HADDAWY, 1999): primeiro constrói-se uma rede Bayesiana 

N e, depois aplica-se um algoritmo de inferência em N de maneira a responder a 

pergunta. 

Para encontrar a rede suporte (KERSTING, De RAEDT, 2001b) adaptou um 

algoritmo apresentado em (RUSSELL, NORVIG, 1995). 

Entrada: B, um BLP bem definido; Q, uma consulta. 
Saída: N, a rede suporte de ?-Q. 

N t Rede-Bayesiana-Vazia; 
T t Arvore-SLD-Vazia; 
Arvore-SLD(B,Q,T) ; 
ComputaRede-Suporte(T,N) ; 
N t Poda@); 

Figura 2.10: Algoritmo para encontrar a rede suporte de um BLP 

No algoritmo apresentado na figura 2.10 primeiro inicializa-se a rede suporte 

N e a árvore SLD T com vazio, para então poder computar as duas utilizando 

os procedimentos Arvore-SLD e ComputaRede-Suporte, que serão apresentados a 

seguir. 

O procedimento Arvore-SLD vai primeiro verificar se algum fato Bayesiano 

unifica com a consulta Q. Em caso positivo, são inseridos na árvore SLD T os arcos 

correspondentes. Depois busca todas as cláusulas Bayesianas cuja a cabeça unifica 

com a consulta Q e tenta provar o corpo dessas cláusulas. Árvore-SLD processa o 

corpo da cláusula selecionada átomo por átomo, construindo toda a árvore SLD T.  

ComputaRede-Suporte inspeciona todos os caminhos de sucesso P em T e 

constrói a rede suporte correspondente N. Funciona inserindo para uma cláusula 



básica C(e)6' (adquirida das informações associadas a um arco e em P) todos os 

nós correspondentes e arcos na rede suporte N. Depois de construir estas versões de 

rede suporte N sem combinação, aplica-se as regras de combinação correspondentes 

a cada nó. Isto pode ocasionar a exclusão de alguns arcos. 

Uma implementação desses procedimentos foi apresentada em (KERSTING, 

De RAEDT, 2001b), e pode ser encontrada no apêndice B. É construido sobre um 

meta interpretador Prolog. Existem vários tipos de meta interpretador que utilizam 

árvores SLD, (STERLING, SHAPIRO, 1986), (BRATKO, 1986). Uma adaptação 

simples da busca em profundidade foi utilizada. 

Resumindo o que o procedimento de resposta a uma consulta faz é exatamente 

determinar a rede suporte correspondente a uma determinada consulta. Os nós 

dessa rede serão as variáveis aleatórias (átomos básicos) relevantes para a consulta 

em questão. Por exemplo, suponha que no BLP especificado acima,tivéssemos ainda 

a cláusula esposa(X,Y) I gênero(X,feminino) , casada(X,Y) . Esta cláusula não é uti- 

lizada na prova da consulta,P(tio(bob,jane) I casado(bob,helen)=V, 

gênero (bob,masculino) =V, mãe-pai(ann,kari)=V, mãe-pai(ann, helen) =V, 

mãe-pai(kari,jane)=V ), logo, ela não fará parte da rede suporte construída. A 

partir dos princípios do KBMC, cada consulta feita ao BLP especifica uma rede 

Bayesiana proposicional que pode ser consultada utilizando ferramentas usuais de 

inferência de redes Bayesianas. 

2.3.2 Mapeamento de um PRM em um BLP 

Modelos Probabilísticos Relacionais (PRM) é uma linguagem para descrever 

modelos probabilísticos baseados na lógica de primeira ordem. Permitem que o 

domínio seja representado em termos de objetos, suas propriedades e relações en- 

tre eles. Estes modelos representam incerteza sobre propriedades de um objeto, 

representando sua dependência probabilística em outra propriedade deste objeto ou 

em propriedades de objetos relacionados. Podem até representar incerteza sobre a 

própria estrutura relacionada. Existem atributos que são fixos, ou seja, seus valores 

são conhecidos. Pode-se dizer então que PRMs estendem redes Bayesianas com o 

conceito de indivíduos, suas propriedades e relações entre eles. De uma maneira, 



eles são para Redes Bayesianas o que a lógica de primeira ordem é para a lógica 

proposicional. 

Pessoa '71 Pessoa 

crornossomo-rn 
cromossorno-p Pessoa cromossomo-p 
tipo sanguineo \/nome tipo sanguineo ' ' m ã e , /  

pai 

Figura 2.11: Estrutura do PRM para um domínio simples de genética. Linha 
pontilhada indica relação entre objetos, enquanto que linhas cheias indicam de- 
pendência probabilística. Atributos fixos estão em itálico, enquanto que atributos 
probabilísticos em fonte regular (FRIEDMAN, GETOOR, et al., 1999). 

' 

1 

O exemplo na figura 2.11 representa um modelo simples de genética para a 

crornossorno-m # 
k romossomo-p 

herança de um único gene que determina o tipo sanguíneo de uma pessoa. Cada 

pessoa tem duas cópias do cromossomo contendo este gen, um herdado de sua mãe 

I 
tipo sanguineo 

I 

e outro herdado de seu pai. Existe também um teste que tenta reconhecer o tipo 

I 
I 
I 

sanguíneo da pessoa. O esquema contém duas classes: Pessoa e Exame-de-Sangue 

e três relações: Pai,  Mãe e Teste-de. São três os objetos da classe Pessoa. Os 

atributos de Pessoa são nome, cromossomo - p( cromossomo herdado do pai), 

Exame de Sangue 
código 

Li-- nome 

~ r e ~ ~ ~ ~ c l o  4 

cromossomo - m(cromossomo herdado da mãe). O atributo nome da classe Pessoa 

é representado da seguinte maneira: Pessoa.nome. 

Generalizando, o vocabulário de um modelo relaciona1 consiste de um conjunto 

de classes X1, ... X, e um conjunto de relações Ri, ...h&. Cada classe é associada a 

um conjunto de atributos A(Xi). Cada atributo Aj E A(Xi) assume algum valor do 

domínio finito V(Aj). Usa-se X.A para denotar o atributo de um objeto na classe 



X .  As classes e relações definem o esquema do modelo. 

Se R(X1, ... Xm) é qualquer relação, pode-se projetar R nos seus argumentos 

i-ésimo e j-ésimo para obter uma relação binária p(Xi, Xj), que podemos ver como 

uma abertura (slot) de Xi. Para qualquer objeto x da classe Xi, pode-se denotar x.p 

como representando todos os elementos y em X j  tal que p(x, y) é satisfeito. Estas 

aberturas (slot) podem ser concatenadas formando uma cadeia de aberturas (chain 

slot) r = pl , . . . , pm definida como composição de relações binárias. 

Uma instância I de um esquema é uma interpretação para o modelo relacional. 

Um modelo probabilístico relacional define uma distribuição de probabilidade sobre 

um conjunto de instâncias de um esquema. Considera-se que o conjunto de objetos 

e de relações entre eles são fixos, logo o PRM define somente uma distribuição de 

probabilidades sobre os atributos dos objetos do modelo. 

O PRM especifica a distribuição de probabilidades usando o mesmo princípio 

de redes Bayesianas; assume que cada variável aleatórias, neste caso os atributos x.a 

de um objeto x, é diretamente influenciada por um conjunto de outros atributos. 

Formalmente o PRM consiste de duas componentes: uma estrutura qualita- 

tiva de dependência, S, e os parâmetros associados a esta, Os. A estrutura de 

dependência é definida através da associação a cada X.A de um conjunto de pais, 

Pa(X.A). Existem dois tipos de pai. O atributo X.A pode depender de um outro 

atributo probabilístico B de X, ou seja para qualquer objeto x, x.a dependerá pro- 

babilisticamente de x.b. Ou o atributo X.A pode depender de um atributo de um 

objeto relacionado a X ,  X.r.B, onde r é uma abertura encadeada (slot chain), ou 

seja, exceto em casos onde a abertura encadeada é garantidamente um valor único, é 

necessário a especificação da dependência probabilística de x.a para todo o conjunto 

de valores y.b : y E x.7. Para isso PRM utiliza a noção de agregação da teoria de 

banco de dados. 

Em (KERSTING, De RAEDT, 2000) BLP é relacionado a outras abordagens 

que também estendem redes Bayesianas à lógica de primeira ordem, entre elas o 

PRM. 

Para representar um PRM através de um BLP considera-se que cada atributo 

X.A é um predicado Bayesiano, a(X) e cada relação r de aridade n, é um predicado 



de aridade n, r. O atributo X.A com um pai X.B será equivalente a cláusula 

a(X) Ib(X) , e caso X.A dependa de outro atributo em uma classe relacionada tem- 

se a(X) l b(Y), -r(X, Y). 

Voltando ao exemplo da determinação do tipo sanguíneo, tem-se o seguinte 

conjunto de cláusulas para representa-lo no BLP. 

cromossomo-m(X) I mãe(X,Y) , cromossomo-p(Y), cromossomo-m(Y) . 

cromossomo-p(X) I pai(X,Y) , cromossomo-p (Y) , cromossomo-m(Y) . 

tipo-sanguíneo()() I cromossomo-m(X) , cromossomo-p(X) . 

resultado(X) I teste-de(X,Y) , teste(X) , tipo-sanguíneo(Y) . 

Enquanto PRM utiliza a noção de agregação para trabalhar com múltiplas 

instanciações, BLP usa as regras de combinação. 

2.3.3 Aprendizado da estrutura de um PRM e de um BLP 

Em (FRIEDMAN, GETOOR, et al., 1999), um algoritmo de aprendizado de 

PRMs que automaticamente constrói um modelo probabilístico relaciona1 é pro- 

posto. Este algoritmo gera possíveis estruturas, que sejam acíclicas, e com uma 

heurística, função de avaliação, e um algoritmo de busca, vai verificar a melhor de 

acordo com o conjunto de exemplos de treinamento. 

O algoritmo de busca é de hill-clzmbing. A estrutura corrente é mantida e itera- 

tivamente tenta-se melhorá-la. A cada iteração, considera-se um conjunto de simples 

transformações locais, avaliando cada uma e escolhendo a de maior valor(aque1a que 

maximiza a função de avaliação). Como a função de avaliação é a probabilidade 

posterior da estrutura, esta pode ser decomposta em componentes locais, logo se o 

algoritmo de busca considera uma modificação em um determinado atributo X.A, 

somente a componente da função de avaliação relacionada a este atributo precisará 

ser avaliada, diminuindo assim a computação. 

As modificações locais são modificações no conjunto de pais de um determinado 

atributo. Como são muitos os possíveis conjuntos de pais e como mesmo localmente a 

computação da função de avaliação é custosa, a cada fase do algoritmo utiliza-se um 

conjunto de pais potenciais, onde as modificações locais serão feitas utilizando ape- 

nas este conjunto. Conhecendo então, os possíveis pais, a computação mais custosa, 



a probabilidade conjunta e a agregação, podem ser pré-computadas. Essas conside- 

rações permitem que o passo de busca seja feito com muita eficiência. Para a escolha 

dos pais potenciais (FRIEDMAN, GETOOR, et al., 1999) baseou-se em (FRIED- 

MAN, NACHMAN, et al., l999), o qual examina uma abordagem semelhante para o 

contexto de redes Bayesianas. A idéia para determinação dos pais potenciais é uma 

abordagem iterativa que começa com uma estrutura e seleciona Potk(X.A) (pais po- 

tenciais para o atributo X.A na fase k) baseado nesta estrutura. O procedimento de 

busca é então executado e uma nova estrutura escolhida. Escolhe-se então um novo 

conjunto de pais potenciais baseado nesta nova estrutura e repete-se o procedimento 

parando quando nenhuma melhora for mais observada. Inicializa-se Potl(X.A) com 

o conjunto de atributos de X. Nas fases seguintes P ~ t k + ~ ( x . A )  consistirá de todos 

os Potk(X.A), assim como todos os atributos que estão relacionados com X via uma 

cadeia de aberturas de tamanho menor que k. Como o conjunto de pais é expandido 

a cada fase, este pode tornar-se muito grande, logo utiliza-se um algoritmo de refi- 

namento que somente adiciona um pai ao conjunto P o ~ ~ + ~ ( X . A )  se este realmente 

for acrescentar algo de acordo com Potk(X.A). Para mais detalhes (FRIEDMAN, 

GETOOR, et al., 1999). 

Para aprender a estrutura de um BLP, (KERSTING, De RAEDT, 2001c) 

fornece uma abordagem mais lógica, onde o espaço de hipóteses é composto por 

BLPs válidos, ou seja que provam todos os exemplos no conjunto de treinamento. 

Os exemplos contem duas partes a primeira é a lógica, onde cada um dos exemplos 

é um modelo mínimo de Herbrand para um BLP desconhecido e que será utilizado 

para verificar se o BLP corrente é valido. A segunda parte é a probabilística que é 

uma associação parcial de valores para as variáveis aleatórias do exemplo, definindo 

quais são as variáveis evidência desse exemplo. 

O algoritmo de aprendizado de um BLP utiliza a forma de aprendizado através 

de interpretação (learning from interpretation) de ILP (De RAEDT, 1997) para 

aprender a estrutura lógica de um BLP, que deve ser satisfeito por todos os exemplos 

no conjunto de treinamento. 

O algoritmo (veja a figura 2.12) prossegue propondo modificações no BLP ini- 

cial, modificações estas executadas por operadores de refinamento. Estes operadores 



Seja H' uma hipótese inicial válida; 
S (H') := FunçãoAvaliação(H') ; 
repetir 

H := H'; 
S(H) := S(H'); 
para cada H" E pg(H1) U p, (H') faça 

se H"é (logicamente) válida sobre C então 
se a rede Bayesiana induzida por H"for acíclica então 

se FunçãoAvaliação(H" ) > S (H') então 
H' := H"; 
S (H') := FunçãoAvaliação(H" ) ; 

fim 
até S(H')< S(H); 
retomar H'; 

Figura 2.12: Algoritmo de aprendizado da estrutura de um BLP, proposto em (KER- 
STING, De RAEDT, 2001c) 

podem adicionar (p,) um antecedente ao corpo de uma cláusula ou excluir (p,) do 

corpo. Cada BLP proposto (hipótese) tem que ser consistente com o conjunto de 

treinamento (C) e acíclico. A melhor estrutura é escolhida usando uma função de 

avaliação probabilística. A função de avaliação escolhida foi a verossimilhança. 

2.4 Refinamento de Teoria 

A aquisição de conhecimento é uma tarefa difícil, demorada e com chances de 

erro. O processo de automaticamente melhorar uma base de conhecimento existente 

utilizando métodos de aprendizado é executada pelos sistemas de refinamento de 

teoria (WROBEL, 1996). 

Experiências com sistemas especialistas e sistemas baseados em regras, rapida- 

mente mostraram-se não muito eficientes. O fato do conhecimento ser fornecido por 

especialistas torna a tarefa demorada e conseqüentemente custosa. Fora isto, muitas 

das informações poderiam estar incompletas ou até mesmo incorretas. Uma maneira 

encontrada para resolver este problema foi o aprendizado indutivo(MITCHELL, 

1997)) onde a idéia era minimizar o conhecimento fornecido por um especialista 

fazendo com que o sistema extraísse o conhecimento através de exemplos. Tomando 



Refinamento rn 
Revisão 

(muda conjunto resposta) 
Reestruturação 

(mantem conjunto resposta) 

incorreto J ~ i f í c y  ntender lento 

Especialização Generalização Estrutura 
Desempenho I I 

Figura 2.13: Esquema de Refinamento de Teoria definido em (WROBEL, 1996) 

classificação como exemplo, o sistema receberia instâncias de classes e aprenderia a 

generalização destas, utilizando-se dos exemplos. Com a generalização seria possível 

resolver problemas futuros de classificação. Apesar de muitas técnicas desenvolvidas 

para este fim terem sido bem sucedidas elas requeriam uma base de exemplos de 

treinamento muito grande. 

Uma outra abordagem seria o refinamento de teoria. 

O processo de refinamento de uma teoria pode ser dividido em dois tipos: re- 

visão e reestruturação de uma teoria. Ambos têm por objetivo aumentar a qualidade 

da teoria. 

A tarefa de revisar significa mudar o conjunto de respostas de uma dada teoria, 

isto é melhorar sua capacidade de inferência proporcionando assim o adicionamento 

de respostas que haviam sido perdidas ou a remoção de respostas incorretas. No 

primeiro caso falamos em generalização da teoria e no segundo de especialização. Já 

a tarefa de reestruturação não muda o conjunto de resposta da teoria fornecida, o 

objetivo é a melhora de como as respostas são encontradas . Pode-se distinguir dois 

grupos de reestruturação, um com objetivo de melhorar o desempenho e o outro em 

facilitar o entendimento do usuário, O gráfico na figura 2.13 ilustra a idéia acima. 

Como nesta tese o que utilizamos é revisão de teoria, o enfoque será nesta 



questão, para mais detalhes (WROBEL, 1996). 

Ao contrário do que ocorre no aprendizado a partir de exemplos em ILP (ILP 

prediction learning problem), onde são fornecidos exemplos e um conhecimento pre- 

liminar assumidamente correto (não serão modificados), no problema de revisão de 

teoria começa-se com uma teoria inicial a qual desejamos minimamente modificar, 

através de algum critério de minimalidade, para que represente melhor o conjunto 

de exemplos . Assume-se então que o conhecimento preliminar também esta incluído 

na teoria e que também pode ser modificado 2. 

O problema de revisão de uma teoria pode ser definido da seguinte maneira, 

(WROBEL, 1996): 

Definição 2.4.1 Dados: 

o u m a  teoria inicial T 

o um conjunto de exemplos positivos e negativos C+ e C-. 

Achar: 

o u m a  teoria revista T ' 

o que derive todos os exemplos positivos (completo), T '  CS 

o e n e n h u m  dos exemplos negativos (consistência), 'de- E C- : T '  F c- 

e satisfaz um critério de minimalidade. 

No nosso caso a teoria será composta de cláusulas definidas de primeira ordem 

e os exemplos serão átomos básicos. 

Uma importante diferença entre sistemas de aprendizado a partir de exemplos 

e sistemas de revisão de teoria é a condição adicional que é pedida pela Teoria de 

Revisão, condição esta que garante que a teoria será revista o mínimo necessário. Em 

sistemas de revisão de teoria que não utilizam tais critérios adicionais, o resultado 

da revisão é avaliado somente em termos do desempenho, isto é, se a teoria tornou-se 

2Em muitos sistemas, revisões em certas partes da teoria podem ser evitadas pelo usuário, desta 
maneira, caso deseje-se, pode-se deixar o conhecimento preliminar invariante. 
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completa e consistente, logo tornou-se correta. Tais sistemas usam a teoria inicial 

somente como um conhecimento preliminar para ajudá-los a alcançar o desempenho 

desejado melhor e mais rápido. Geralmente todos os exemplos são fornecidos de 

uma só vez (Batch em vez de incremental). Outros sistemas de revisão de teoria, 

entretanto, incorporam o aspecto de manutenção e requerem que a teoria revista 

seja encontrada a partir de uma revisão mínima da teoria inicial. 

Como nosso sistema está baseado no sistema FORTE, definido na próxima 

seção, utilizaremos o mesmo critério de minimalidade que ele utiliza, que é o critério 

sintático, que parte do princípio que a revisão minimal é aquela que minimiza as 

aplicações dos operadores de revisão. 

Resumindo, dado uma teoria inicial, esta podendo estar incompleta ou até 

mesmo incorreta, sistemas de revisão de teoria modificam minimamente esta teoria 

inicial tendo como objetivo a melhora na representação da base de dados. Técnicas 

(simbólicas) têm sido desenvolvidas para revisar teorias proposicionais e de primeira 

ordem(OURSTON, MOONEY, 1994) (COHEN, 1992) (WOGULIS, PAZZANI, 1993)) 

(WOGULIS, 1994) (BAFFES, MOONEY, 1993) (BAFFES, 1994) (RICHARDS, 

MOONEY, l995). Existem também as técnicas conexionista e as probabilísticas: 

(TOWELL, SHAVLIK, 1994)) (GARCEZ, ZAVERUCHA, 1999)) (FRIEDMAN, 

GETOOR, et al., 1999)) (KERSTING, De RAEDT, 2001c),(BUNTINE, 1991). 

Nesses trabalhos, resultados experimentais mostram que sistemas de revisão de teo- 

rias podem aprender teorias mais precisas e com menos dados do que sistemas pu- 

ramente indutivos. 

Aplicaremos Revisão de Teoria para aprender a parte qualitativa de um pro- 

grama em lógica Bayesiano (BLP) e conseqüentemente uma rede Bayesiana de 

primeira ordem é o objetivo desta tese. 

Um exemplo de sistema de refinamento de teoria é o FORTE (RICHARDS, 

MOONEY, l995), que veremos a seguir. 

2.4.1 FORTE 

First-Order Revision of Theories from Ezamples (FORTE) é um sistema para 

revisão de teorias, compostas por cláusulas definidas de primeira ordem, através de 



um conjunto de exemplos de treinamento utilizando diferentes técnicas de revisão. 

FORTE é um algoritmo iterativo de hill-climbing onde em cada iteração tenta 

melhorar o desempenho através da identificação de pontos responsáveis pela classi- 

ficação incorreta de exemplos. Estes pontos precisam ser revistos e são chamados 

de pontos de revisão. 

Vamos considerar o exemplo de uma teoria proposicional mostrado na figura 

2.14 para entendermos mais facilmente o raciocínio de identificação das causas de 

uma classificação incorreta. Considere V como verdadeiro e F como falso. 

Teoria : 
H 4- X, Z. 
H t Y, G. 
X t A, B. 
Y t C, D. 

Exemplos: 
l . G = V , A = F , B = F , D = F , Z = F , H = T  
2 . G = F , A = V , B = V , D = V , Z = V , H = F  

Figura 2.14: Exemplo proposicional de identificação das causas de uma classificação 
incorreta 

A teoria classifica o primeiro exemplo, dito um exemplo positivo de H, como 

um exemplo negativo, indicando que a teoria é muito específica. Isto poderia estar 

ocorrendo porque 

1. Deveriam existir mais regras para a prova de H, ou 

2. uma ou mais regras que provam H tem mais antecedentes do que o necessário, 

3. as regras para X ou Y são muito específicas,isto é, tem mais antecedentes do 

que o necessário, ou 

4. deveriam existir mais regras para a conclusão de X ou Y 

O segundo exemplo, dito um exemplo negativo de H, é classificado como um 

exemplo positivo pela teoria. Isto significa que a teoria é muito geral, o que pode 

estar ocorrendo porque: 



1. Existem muitas maneiras de concluir H, isto é, uma das regras que esta 

provando H deveria ser excluída, ou 

2. as regras para concluir H são muito gerais e precisam de antecedentes adi- 

cionais, ou 

3. existem mais regras do que o necessário concluindo X ou Y, ou 

4. as regras para concluírem X ou Y são muito gerais e precisam de antecedentes 

adicionais. 

Estas observações não somente diagnosticam os erros na teoria, como também 

sugerem maneiras pelas quais a teoria poderia ser revista para corrigir as falhas. 

Vamos exemplificar agora para o caso de primeira ordem. Considere a teoria 

de primeira ordem e o conjunto de exemplos de treinamento descritos na figura 2.15. 

Teoria: 
1. avo(A,B) I pai(A,C) ,mãe-pai(C,B). 
2. avo(A,B) I pai(A,B). 
3. mãe-pai(A,B) I pai(A,B). 
4. mãe-pai (A,B) 1 mãe(A,B) , gênero (B,feminino) . 

Exemplos: 
Positivo: avo(walter,jim) I pai(walter,carol),mae(carol,jim). 
Negativo: avo(lee,jim) I pai(lee,jim) . 

Figura 2.15: Exemplo de primeira ordem de identificação das causas de classificação 
incorreta 

Como se pode ver o exemplo positivo não está sendo provado, pois falha no 

predicado gênero(caro1,feminino). Uma alteração então, na teoria poderia ser a 

retirada do antecedente gênero(B,feminino) da cláusula 4. Já o exemplo negativo 

é provado, o que não deveria acontecer, e podemos verifica que a responsável é a 

cláusula 2, pois ela diz que basta A ser pai de B para que A também seja avó de B 

o que sabemos não ser verdade, logo uma revisão seria a exclusão desta cláusula da 

teoria. Teríamos então como teoria resultante a mostrada na figura 2.16. 

Em cada iteração, para cada exemplo, FORTE anota os pontos de revisão: 

e Generalização - o literal em uma cláusula responsável pela falha na prova 

de uma instância (exemplo) positiva (ponto de falha) e outros antecedentes 



Teoria Revista: 
1. avo(A,B) I pai(A,C) , mãe-pai(C,B) 
3. mãe-pai(A,B) I pai(A,B). 
4. mãe-pai(A,B) I mae(A,B). 

Figura 2.16: Exemplo de primeira ordem, teoria resultante 

(pontos de contribuição) que podem ter contribuído para esta falha atribuindo 

valores incorretos para as variáveis; Como exemplo, considere a relação abaixo 

também do problema da família 

Quando tentarmos executar o predicado irmã, o antecedente mãe-pai será 

guardado como um ponto falho, pois não tem como alguém ser pai dele mesmo, 

e o antecedente - filha como um ponto de contribuição, pois foi dele a escolha 

da variável Z responsável pela falha no predicado mãe-pai. 

Qualquer predicado destes literais anotados também é considerado um ponto 

de revisão (baseado em predicado). Estes pontos de revisão são utilizados 

pelo operador de identificação (a ser definido), o qual procura generalizar a 

definição desses predicados. 

e Especialização - cláusulas usadas em provas de instâncias negativas. 

Cada ponto de revisão tem um potencial, que é o é o máximo crescimento 

em desempenho que pode ser proporcionado à teoria a partir de modificações neste 

ponto. Ou seja, é o número de exemplos que verificaram a necessidade de revisão 

neste ponto, e que podem passar a ser classificados corretamente após uma revisão 

ser feita. 

Para efetuar a revisão em cada ponto de revisão são utilizados operadores. 

Os operadores para especialização são: - 

e Exclusão de regra - existem duas restrições para este operador. Ele não pode 

excluir uma cláusula que seja ou a cláusula base de um predicado recursivo ou a 

única cláusula que define um determinado predicado. Neste último substitui-se 

a cláusula a ser excluída pela regra conceito :- fail. 



Adição de antecedente - adiciona-se antecedentes a uma cláusula na tentativa 

de fazer com que não sejam provadas todas as instâncias negativas. Se o adi- 

cionamento destes antecedentes fizer com que instâncias positivas deixem de 

ser provadas, adiciona-se esta cláusula especializada à teoria e recomeça a espe- 

cialização com a cláusula original, procurando especializações alternativas que 

retenham a prova das outras instâncias positiva enquanto eliminando as ne- 

gativas. Existem dois algoritmos para adicionar antecedentes à uma cláusula: 

o primeiro é o adição de antecedentes hill-climbing - este adiciona um an- 

tecedente de cada vez procurando pelo que proporciona o melhor desempenho 

da teoria. Algumas vezes nenhum dos antecedentes diminui o desempenho, 

mas também não aumenta. Para estes casos é preciso que vários antecedentes 

sejam adicionados de uma só vez, utiliza-se então o segundo algoritmo, re- 

lational pathfinding, o qual tenta encontrar os antecedentes que tem relação 

entre si, para mais informações (RICHARDS, MOONEY, 1995). 

Os operadores para generalização são: 

e Exclusão de antecedente - temos dois métodos: a)o primeiro é a exclusão de an- 

tecedentes hill-climbing. Este método vai excluir um antecedente de cada vez 

na cláusula, tornando-a mais geral. O antecedente a ser escolhido é aquele que 

aumenta o desempenho ao máximo, enquanto não prova nenhuma instância 

negativa. Este processo é repetido até que o desempenho da teoria não possa 

ser melhorado. b) exclusão de múltiplos antecedentes- algumas vezes a prova 

de uma instância apenas é afetada com a exclusão de mais de um antecedente 

de uma só vez. Primeiro todos os antecedentes cuja exclusão não permite que 

instâncias negativas sejam provadas, são reunidos; então combinações destes 

antecedentes são feitas na procura daquela que permite o maior número de 

instâncias positivas provadas sem provar negativas. O algoritmo não pára 

quando todas as instâncias positivas foram provadas, continua excluindo tan- 

tos antecedentes quanto puder. Este algoritmo é computacionalmente caro; 

entretanto só é chamado quando o hill-climbing não proporciona nenhuma 

revisão. 



e Adiciona regra - é uma revisão baseada em cláusula. Deixa a cláusula origi- 

nal na teoria e gera novas baseadas nesta. O processo é feito em duas eta- 

pas. Primeiro copia a cláusula original e usando o algoritmo de exclusão 

de antecedente hill-climbing, exclui antecedentes sem permitir que nenhuma 

instância negativa seja provada e permitindo também que algumas positi- 

vas, que antes não eram provadas passem a ser ( mesmo que isto permita a 

prova de negativas). Então cria uma ou mais especializações desta regra, uti- 

lizando o operador de adicionamento de antecedentes, para permitir a prova 

das instâncias positivas desejadas enquanto elimina as negativas. 

Identificação - constrói uma cláusula nova para generalizar a definição de um 

antecedente que falhou na prova de uma instância positiva. Melhor que desen- 

volver a cláusula do nada, executa um passo de resolução inversa (MUGGLE- 

TON, 1997) usando duas regras existentes no domínio da teoria. Por exemplo 

considere o conjunto de cláusulas tiradas do problema da família. 

tio(X,Y) [ gênero(X,masculino) ,tia-tio(X,Y). 

tio(X,Y) [ gênero(X,masculino) , irmãoirmã(X,Z) , mãe-pai(Z,Y) . 

tia-tio(X,Y) I casado(X,Z), irmãoirmã(Z,W) , mãe-pai(W,Y) . 

tia(X,Y) I gênero(X,feminino), tia-tio(X,Y) . 

Quando uma instância de tia é apresentada onde esta é tia de sangue, esta 

instância não será provada. Um dos pontos de falha é a chamada para tia-tio. 

O operador de Identificação procurará por maneiras de fornecer uma outra 

cláusula para este predicado, e encontra uma das duas cláusulas para tio. A 

revisão proposta substituirá a segunda cláusula para tio por: 

tia-tio(X,Y) I irmãoirmã(X,Z) , mãe-pai(Z,Y) . 

Absorção - Vai substituir uma cláusula já existente por uma nova a partir da 

substituição dos seus antecedentes falhos pela cabeça de uma cláusula, cujo o 

conjunto dos seus antecedentes contém os antecedentes definidos como sendo 

falhos. Suponha como exemplo o conjunto de cláusulas abaixo. 

tio (X,Y) I gênero (X,masculino) , irmãoirmã(X,Z) , mãe-pai(Z,Y) . 



repetir I Gera pontos de revisão 
Ordena pontos de revisão por potencial(maior para menor) 
Para cada ponto de revisão 

Gera possíveis revisões 
Atualiza melhor revisão encontrada 

Até que o potencial do próximo ponto de revisão seja menor que a pontuação da 
melhor revisão atualizada 

Se a melhor revisão melhora a teoria 
Implementa melhor revisão 

Até que nenhuma revisão melhore a teoria 

Figura 2.17: Algoritmo FORTE, proposto em (RICHARDS, MOONEY, 1995) 

tia-tio (X,Y) I casado (X,Z) , irmãoirmã(Z,W) , mãe-pai (W,Y) . 

Quando uma instância para tio, onde este não é um tio de sangue, é apresen- 

tada, esta não será provada. O ponto de falha será em irmãoirmã ou mãe-pai. 

O operador para absorção achará um antecedente similar na segunda cláusula 

para tia-tio, então substituirá a cláusula para tio por 

Quando cada um dos operadores é aplicado, a sua pontuação é guardada. Pon- 

tuação de um operador é o crescimento real proporcionado ao desempenho da teoria 

após a revisão no ponto de revisão em que foi aplicado. Ou seja, é a diferença entre 

instâncias que passaram a ser classificadas corretamente e instâncias que deixaram 

de ser classificadas corretamente. 

Por este motivo, potencial e pontuação de um operador, teriam o mesmo valor 

apenas quando a aplicação deste, não permitir que instâncias que anteriormente 

eram classificadas de modo correto deixem de ser. 

Para cada ponto de revisão escolhe-se a melhor revisão proposta, e esta será a 

proporcionada pelo operador de maior pontuação. 

A revisão que realmente será efetuada é aquela definida como sendo a melhor 

revisão proposta. No caso de um empate, utiliza-se o critério de minimalidade. O 

critério de minimalidade do FORTE é o sintático, minimiza o número de operações 

que um operador de revisão efetua. 



A revisão escolhida, para ser implementada, tem que proporcionar melhora em 

desempenho para a teoria. 

Já que a cada iteração do algoritmo é exigido um aumento em desempenho 

onde este é limitado a cem porcento, o algoritmo garantidamente terminará. 

O algoritmo pode ser visto na figura 2.17. 

Caso todas as modificações propostas para a teoria, incluindo a escolhida como 

sendo a melhor, não proporcionarem melhora alguma a esta, a pontuação final é a 

pontuação inicializada antes dos operadores serem aplicados. Caso isto aconteça, 

não existe revisão a ser implementada, a teoria final é a teoria inicial. O último 

teste do algoritmo FORTE, falha quando a situação acima mencionada acontece. 

Quando aplicando um operador de revisão não é preciso utilizar todo o con- 

junto de exemplos de treinamento, somente um subconjunto consistindo daquelas 

instâncias onde as provas dependem das cláusulas que estão sendo revistas. 



Capítulo 3 

Revisão de Programas em Lógica 
Bayesianos (RBLP) 

Neste capítulo introduzimos RBLP ( Revision of Bayesian Logic Programs). 

Como vimos na seção 2.3.3, algoritmos de aprendizado de um PRM e de um 

BLP foram propostos, (FRIEDMAN, GETOOR, et al., 1999) e (KERSTING, De 

RAEDT, 2001c) respectivamente. Esses dois algoritmos, têm por objetivo encontrar 

a melhor estrutura dentre um conjunto de possíveis (espaço de hipóteses), utilizando 

uma função de avaliação probabilística para a escolha da melhor. Uma diferença 

importante entre estas duas abordagens é que enquanto o algoritmo de aprendizado 

de um PRM, utiliza um espaço de hipóteses onde as hipóteses são estruturas encon- 

tradas através de modificações locais em toda a rede (mudanças no conjunto de pais 

de um determinado atributo), o BLP tem uma visão mais lógica. Ele determina 

que o espaço de hipótese deve ser formado por estruturas consistentes com a base 

de dados, ou seja, as hipóteses devem ser BLPs válidos (em termos lógicos provam 

todos os exemplos contidos no conjunto de exemplos de treinamento). 

O sistema por nós proposto (RBLP), é um algoritmo de dois procedimentos 

que assim como o algoritmo de aprendizado de um BLP, vai utilizar uma abordagem 

lógica. O primeiro procedimento é o de aproximação (RBLPAP), este unifica Re- 

visão de Teoria, baseada no FORTE para procurar por uma revisão mínima de um 

BLP fornecido, consistente com o conjunto de treinamento disponível, com uma 

adaptação do algoritmo EM (KOLLER, PFEFFER, 1997) para aprender as CPDs. 



O BLP encontrado tem a melhor pontuação probabilística para o espaço de busca 

composto por hipóteses modificadas em lugares que falharam em classificação. O 

segundo procedimento então, procurará pelo BLP com máxima pontuação proba- 

bilística em todo espaço de busca (restrito aos BLPs consistentes com o conjunto de 

treinamento), maximizando então o BLP resultante do RBLPAP. 

O RBLPAP espera receber uma estrutura inicial, verificando se existem pon- 

tos nesta, onde uma modificação precisa ser feita. Pontos da estrutura que pre- 

cisam ser revisto, são pontos que falharam na classificação de algum exemplo de 

treinamento. Utilizando operadores para revisão, modificações são propostas e as 

estruturas resultantes formam o espaço de busca. Com uma função de avaliação 

probabilística, a melhor estrutura, é então, escolhida e implementada. 

Por determinar os pontos onde a estrutura deve ser revista e assim limitar 

o espaço de busca, o RBLPAP torna-se menos custoso do que os dois algoritmos 

acima mencionados. 

O RBLPAP modifica a estrutura do BLP apenas nos pontos onde exemplos 

indicam falhas, por tratar-se de um sistema de revisão. Ao contrário dos sistemas de 

aprendizado que partem do zero com o objetivo de encontrar a estrutura que melhor 

reflete o conjunto de treinamento, o RBLP já tem uma estrutura representando o 

domínio em questão e o objetivo é melhorá-la através de modificações onde ela falha 

em classificação. O BLP encontrado é um BLP que em muitos casos é suficiente, 

mas em outras situações, ou quando tiver sido verificado que o RBLPAP não pro- 

porcionou a melhora esperada em classificação, ou quando existir tempo para uma 

resposta mais exata, o RBLP-MP, que procura pelo BLP de maior pontuação pro- 

babilística em todo o espaço de busca (restrito aos BLPs consistentes com a base de 

dados), pode ser executado. 

Nas seções seguintes detalharemos estes dois procedimentos. 

Procedimento RBLP-AP 

Definimos o RBLPAP como sendo um sistema de revisão de programas em 

lógica Bayesianos, que utiliza um conjunto de exemplos de treinamento para en- 

contrar pontos de falha na estrutura e através de operadores de revisão gerar um 



conjunto de possíveis revisões (hipótese), de onde será escolhida a melhor utilizando 

uma função de avaliação probabilística. Esta estrutura resultante será uma modi- 

ficação minima do BLP fornecido, e será consistente com o conjunto de exemplos de 

treinamento. 

O sistema RBLPAP, então, espera receber um programa em lógica Bayesiano 

inicial e um conjunto de exemplos e após o processamento, ele retorna um BLP 

revisto que estará correto e será o de máxima probabilidade de acordo com o espaço 

de busca composto por BLPs modificados em pontos de falha em classificação. O 

diagrama da figura 3.1 mostra melhor esta idéia. 

BLP Conjunto de Exemplos 

-- 

1 
BLP Revisto 

Figura 3.1: Diagrama de representação do procedimento RBLPAP 

Tendo recebido um BLP inicial, o primeiro passo do RBLPAP é fazer o refi- 

namento dos parâmetros probabilísticos (CPDs). Para isto é preciso primeiro cons- 

truir a rede Bayesiana que cada um dos exemplos de treinamento define, utilizando o 

procedimento de resposta a uma consulta do BLP, onde este, para cada exemplo de 

treinamento tentará construir um rede Bayesiana proposicional. Dado este conjunto 

de redes Bayesianas os parâmetros podem agora ser aprendidos. 

Na tentativa de gerar as estruturas de rede para cada um dos exemplos, já foi 

possível verificar quais os exemplos não foram classificados corretamente. Para os 

casos dos exemplos que falharam em classificação, por não serem provados, isto pôde 



ser verificado, quando o algoritmo falhou na construção das suas redes Bayesianas, 

sendo estes então, guardados como exemplos falhos e da mesma maneira que o 

FORTE define um ponto de revisão, nós o faremos. 

Depois de retreinados os parâmetros e se tiver sido verificado falha em classi- 

ficação em algum exemplo, a componente qualitativa do BLP é revista. O esquema 

dos processos executados pelo RBLPAP podem ser vistos na figura 3.2. 

BLP corrente 
Exemplos 

i 
, BLP Inicial I Exemplos 

\ / 

I Exemplos Falhos 
\ 1 

\ 

Figura 3.2: Diagrama de representação dos processos do procedimento RBLPAP, 
onde os retângulos representam processos, o losango uma situação condicional e os 
textos as entradas dos processos. 

Redes Bayesianas 
Exemplos falhos 

/ 

A revisão é feita, utilizando os operadores de revisão definidos para o FORTE. 

Os operadores geram o espaço de hipótese para cada um dos pontos de revisão e com 

a função de avaliação probabilística, a melhor hipótese é escolhida. Os operadores 

que são avaliados pela função probabilística são aqueles que proporcionam alguma 

melhora lógica para o BLP. Apenas uma revisão é implementada a cada iteração do 

algoritmo e é aquela que maximiza a função de avaliação. O algoritmo prossegue 



até que não seja mais possível melhorar logicamente o BLP corrente. 

O RBLPAP utiliza todos os pontos de revisão para escolher a melhor re- 

visão, ao contrário do FORTE, que pára quando o potencial do próximo ponto a 

ser analisado é menor que a pontuação do ponto corrente. Isto ocorre porque como 

estamos lidando com uma função de avaliação probabilística, não há garantias de 

que a revisão com maior pontuação lógica também seria a de maior pontuação pro- 

babilística. 

O Processo de revisão de um BLP pode ser visto em detalhes no diagrama da 

figura 3.3. 

Pontos de revisão; 
BLP corrente 

\ / 

róximo ponto de revisão; 

I I 
\(I Redes Bavesianas 1 

BLP revisto 

BLP corrent 

Próximo ponto de revisão; 
Melhor BLP 

Verossimilhança de cada BLP 

BLP escolhido 

Figura 3.3: Diagrama de representação do processo de Revisão da Estrutura, onde os 
retângulos representam processos, os losangos uma situação condicional e os textos 
as entradas dos processos. 

A seguinte notação será utilizada no decorrer da tese. 

C : conjunto de exemplos de treinamento. 

D~ : conjunto de evidências para o exemplo C. 



NC : Rede Bayesiana construída a partir do exemplo C usando o procedimento 

de consulta do BLP. 

O : CPDs 

Oi : CPDs da iteração i. 

Oij : CPDs da cláusula j para a iteração i. 

Oi.j, , ,p, : probabilidade da cláusula j para a iteração i quando X=x and Pa(X)=pa. 

O conjunto de exemplos de treinamento será composto por modelos mínimos 

de Herbrand, representando a parte lógica do exemplo, com associação de valores 

para alguns dos seus termos, definindo as variáveis de evidência, para representar a 

parte probabilística do exemplo. 

A probabilidade de um exemplo é definida como a probabilidade conjunta 

das variáveis evidência assumirem o valor definido para cada uma delas. Como a 

consulta tem um valor definido, ela também é considerada como sendo uma variável 

evidência. Mais precisamente, P(Ci) = P(Dci), Vi E [1, m], onde m é número de 

exemplos de treinamento. 

Consideramos que a função de avaliação probabilística é a verossimilhança 

(L (H  : C ) ) ,  onde H é a hipótese corrente, ou seja, é a componente qualitativa do 

BLP corrente e C o conjunto de exemplos de treinamento. 

Nós consideramos que os exemplos são independentes, logo 

onde m é o número de exemplos no conjunto de treinamento. 

A melhor revisão (H*), então, é aquela que maximiza a função de avaliação 

probabilística. 

onde H é o conjunto de hipóteses. Se a melhor revisão proporcionar melhora para 

o BLP, ou seja, se a verossimilhança do BLP modificado for maior que a verossimi- 

lhança do BLP inicial, então esta revisão será implementada. 

O algoritmo pode ser visto na figura 3.4. 



Seja H' o BLP inicial; 
SMR := scoreC(H'); 
Melhorrevisão := H'; 
se tiverem sido encontrados exemplos falhos então 

faça 
faça para cada ponto de revisão 

gera possíveis revisões (H) ; 
para cada H" E H faça 

se Hnmelhorar logicamente o BLP então 
SHn := s c o ~ e ~ ( H ' ' ) ;  
se SH" > SMR então 

Melhorrevisão := H" ; 
SMR := SHl/; 

fim se 
fim se 

fim 
até terminar o conjunto de pontos de revisão 
se Melhorrevisão melhorar o BLP 

H' := Melhorrevisão 
fim se 

até nenhuma revisão melhorar logicamente o BLP 
fim se 
retorne H'; 

Figura 3.4: Algoritmo RBLPAP 

Nossa abordagem não somente tenta encontrar um BLP consistente com o 

conjunto de exemplos de treinamento, mas também tenta achar uma teoria que 

melhor reflita os dados. 

O melhor operador de revisão será implementado se ele realmente proporcionar 

alguma melhora no desempenho da teoria, ou seja, se a verossimilhança dele for 

maior que a verossimilhança do BLP corrente. 

O algoritmo termina quando nenhuma outra modificação proporcionar uma 

melhora lógica para o BLP corrente. Mantendo este critério garantimos que o BLP 

final será consistente com a base de dados. 

Uma outra abordagem para reparar uma teoria, empregada por muitas técnicas 

existentes para aprendizado de redes Bayesianas (FRIEDMAN, 1997) (SINGH, 1997) 

(KWOH, GILLIES, 1996) (COOPER, HERSKOVITS, 1992) (RAMONI, SEBAS- 



TIANI, 1997) é considerar todas as possíveis revisões e escolher a que proporcionar 

o melhor desempenho de acordo com uma função de avaliação. Já que geralmente 

existem muitas revisões possíveis para uma estrutura de rede, e somente uma pe- 

quena parcela dessas são necessárias para enquadrar os exemplos de treinamento, 

tal abordagem, gere e depois teste (MITCHELL, 1997) é computacionalmente cara. 

A função scorec(H') é responsável pela construção das redes Bayesianas, apren- 

dizado das CPDs e determinação da verossimilhança. Discutir-la-emos em mais 

detalhes na próxima seção. 

3.1.1 Revisão dos Parâmetros: Revisando as CPDs 

Como discutido anteriormente o objetivo desta pesquisa é desenvolver um al- 

goritmo que revise um programa em lógica Bayesiano. Para isto uma componente 

importante precisa ser revista, a componente quantitativa, ou seja, as distribuições 

de probabilidades condicionais (CPDs). É esta parte do algoritmo que iremos veri- 

ficar nesta seção. 

Como em nossa abordagem temos um programa em lógica Bayesiano e para 

cada exemplo do conjunto de treinamento uma rede Bayesiana é construída uti- 

lizando o procedimento de resposta a uma consulta, estas redes Bayesianas são dife- 

rentes uma das outras. As variáveis aleatórias dessas redes são variáveis relevantes, 

logo as variáveis que não aparecem não podem ser consideradas não-observadas e 

por isto não devem interferir na contagem estimada. O algoritmo EM, visto na seção 

2.2.2, então não pode ser utilizado, senão as contagens esperadas seriam calculadas 

erradamente. 

Propostas já foram feitas para o aprendizado das CPDs nestas situações, como 

em (KOLLER, PFEFFER, 1997), onde uma adaptação do algoritmo EM (DEMP- 

STER, LAIRD, et al., 1977) é utilizada ou em (KERSTING, De RAEDT, 2001a), 

que utiliza um procedimento baseado no gradiente (BINDER, KOLLER, et al., 

1997). Nós utilizamos a primeira abordagem. 



EM adaptado 

No EM, que vimos na seção anterior, depois das contagens esperadas serem 

determinadas (passo-E) , no passo-M, as probabilidades são calculadas utilizando 

estas contagens, por exemplo 

N ( X  = x, Pa(X)  = pa) 
P ( X  = xlPa(X) = pa) = 

N(Pa(X) = pa) 

Para a revisão dos parâmetros de um BLP, não podemos estimar as contagens 

corretamente, pois cada exemplo constrói uma rede Bayesiana diferente, como foi 

explicado anteriormente. Por este motivo, uma modificação na maneira de estimar as 

contagens é necessária, e foi proposto em (KOLLER, PFEFFER, 1997). O que esta 

abordagem determina é que devemos olhar para as estruturas de rede construídas 

para cada exemplo, pois dessa maneira sabemos quais as variáveis relevantes para 

cada contagem, assim, exemplos que não as têm não influenciarão na contagem. 

Formalizando, 

onde X: é o conjunto de variáveis aleatórias na cláusula r para o exemplo C e por 

isso relevantes para a contagem. 

A fórmula proposta em (KOLLER, PFEFFER, 1997) para a determinação das 

distribuições de probabilidades das cláusulas do BLP é: 

onde significa a probabilidade da cláusula r, quando a variável X (cabeça da 

cláusula) assume valor x e seus pais (corpo da cláusula) (Pa(X)) assumem valor 

pa. Logo aplicando a fórmula para todos os possíveis valores de X e Pa(X) temos a 

distribuição de probabilidades da cláusula r. 

Como dissemos anteriormente o conjunto de exemplos de treinamento é com- 

posto por átomos básicos. Cada exemplo em ( C )  é composto por um conjunto de 

evidências (De)  e uma consulta. Dado um exemplo particular C, N c  é a rede de 



conhecimento construída a partir deste utilizando o procedimento de resposta a uma 

consulta. 

A fórmula representa o passo-M do algoritmo EM adaptado. Ela tem por 

objetivo calcular as distribuições de probabilidade para cada uma das cláusulas. 

O critério de parada do EM adaptado é o mesmo do EM original, considera-se 

um erro e para-se quando 

Vale lembrar que os exemplos que não geraram uma rede Bayesiana quando o 

procedimento de resposta a uma consulta foi aplicado não influenciarão na estimativa 

dos parâmetros. 

3.1.2 Exemplo do procedimento RBLP-AP 

Para ilustrar o funcionamento do RBLPAP vamos considerar o seguinte BLP. 

4. tio (X,Y) 1 gênero (X,masculino) , tia-tio (X,Y) . 

O domínio de todas as variáveis aleatórias do problema é binário 

CPDs Iniciais (O0) 



Tabela 3.1: CPD da cláusula esposa(X,Y) I gênero(X,feminino) , casado (X,Y) 

Tabela 3.2: CPD da cláusula irmãoirmã(X, Y) I mãe-pai(Z, X), mãe-pai(Z, Y) 

Tabela 3.3: CPD da cláusula tia-tio(X, Y) I casado(X,Z), irmãoirmã(Z, W), 
mãe-pai(W,Y) 

Tabela 3.4: CPD da cláusula tio(X, Y) I tia-tio(X, Y), gênero(X, masculino) 

tia-tio(X,Y) 
V 

Vamos considerar que o conjunto de exemplos de treinamento é formado pelos 

quatro exemplos a seguir: 

1. esposa(alice,art) =V I gênero (alice,feminino) =V, casado (alice,art ) =V 

gênero(X,masculino) 
V 

2. tio(bob,jane)=VI gênero(bob,masculino)=V, casado(bob,helen)=V, 

mãepai(ann,helen) =V, mãepai(ann,kari) =V, mãe-pai(kari,jane) =V, 

irmãoirmã(helen, kari) , tia-tio(bob,jane) 

P (tio (X,Y)) 
0.90 



3. tio(john,jane)=V) gênero(john,masculino)=V, casado(john,lisa) =V, 

mãe-pai(ann,kari)=V, mãe-pai(ann,lisa)=V, mãe-pai (karij ane) =V, 

irmãoirmã(lisa,kari) , tia-tio(john,j ane) 

4. tio(eric,jane)=VI gênero (eric,masculino) =V, mãe-pai(ann,kari) =V, 

mãe-pai(ann,eric) =V, mãe-pai(kari,jane) =V, irmãoirmã(eric,kari) , 
tia-tio(eric,jane) 

Cada um dos termos dos exemplos, cujo predicado não é cabeça de uma 

cláusula do BLP, é adicionada ao mesmo como cabeça de uma cláusula com an- 

tecedente true. 

Aplicando o algoritmo da figura 3.4, vamos computar a função scorec(BLP). 

Utilizando o procedimento de resposta à uma consulta obtemos as 3 redes 

Bayesianas mostradas nas figuras 3.5,3.6 e 3.7, onde os nós cinza representam as 

evidências. 

Durante o processo de construção das redes Bayesianas, como já havíamos 

comentado, o sistema identifica quais exemplos foram classificados incorretamente, 

logo note que os exemplos de treinamento 1 e 4 ambos não foram classificados 

corretamente. O primeiro foi classificado como falso, enquanto que o quarto não 

pôde nem ser provado. Devido ao exemplo 4, o sistema após aprender os parâmetros 

terá que revisar a estrutura do BLP. A única forma do exemplo 1 ser corrigido será 

através do aprendizado dos parâmetros, pois isto não causa revisão da estrutura no 

RBLPAP 

Figura 3.5: Rede Bayesiana construída para o Exemplo 1, durante o aprendizado 
das CPDs 



Figura 3.6: Rede Bayesiana construída para o Exemplo 2, durante o aprendizado 
das CPDs 

Com as CPDs iniciais O0 podemos calcular a verossimilhança inicial. 

onde H é a componente qualitativa do BLP 

Ainda computando a função scorec (B LP) , vamos aprender a componente 

quantitativa do BLP (CPDs), para tal utilizaremos o EM adaptado descrito na seção 

3.1.1. A seguir mostramos os passos do processo de aprendizado de parâmetros. 

Aprendizado da CPD para a Cláusula 1 

Como a cláusula esposa(X,Y) 1 gênero(X,feminino), casado(X,Y) apenas é uti- 

lizada na construção da rede Bayesiana para o exemplo 1 , apenas este gerará um 

conjunto de variáveis aleatórias e conseqüentemente influenciará na contagem. 

X? = {esposa(alice, art) , gênero(alice, f eminino), casado(alice, art) } 

N(esposa(X, Y), Pa(esposa(X, Y))) = P ( X ,  P~(x)  I D ~ ' )  
XEX? 

= (P (esposa(alice, art) , gênero(alice, feminino) , casado(alice, art) I DC1) + 



Figura 3.7: Rede Bayesiana construída para o Exemplo 3, durante o aprendizado 
das CPDs 

P (gênero(alice, feminino) I DCl ) + 
P (casado(alice, art) 1 DC1)) 

N(Pa(esposa(X, Y))) = P(P~(x) (DC1) 

X E X , ~ ~  

= P (gênero(alice, feminino) , casado(alice, art) I DC1) 

onde DC1 = {gênero(alice, feminino), casado(alice, art)) 

Podemos agora, calcular a CPD para a cláusula 1 

N(esposa(X, Y), Pa(esposa(X, Y))) 
81.1 + N (Pa(esposa(X, Y))) 

onde representa a distribuição de probabilidades da cláusula 1 utilizando Bo. 

Aplicando algum método de inferência para redes Bayesianas as probabilida- 

des das parcelas dos somatórios podem ser computadas, e em seguida a CPD para 

a cláusula em questão é calculada. Para este exemplo, utilizamos o método de in- 

ferência por enumeração. Este procedimento foi implementado em Matlab utilizando 

o Bayes Net Toolbox (MURPHY), (MURPHY, 2001). 

A tabela 3.5 mostra a CPD retreinada para a cláusula 1. 



Tabela 3.5: CPD retreinada para a cláusula esposa(X,Y) I gênero(X,feminino), 
casado ( X , Y )  . 

Ql.l,v,(v,v) indica a probabilidade da cláusula I ,  quando esposa(X,Y) = V e 

(gênero (X,feminino) ,casado(X,Y)) = (V,V) , utilizando Oo. 

Vale lembrar que todas as cláusulas básicas têm a mesma distribuição de pro- 

babilidade da cláusula de onde foram originadas. 

O mesmo procedimento é feito para as outras cláusulas do BLP. Como pode ser 

observado, ambas as redes Bayesianas construídas para os exemplos 2 e 3 utilizam 

as cláusulas 2,3 e 4. 

Aprendizado da CPD para a Cláusula 2 

X? = {irmão-irmã(helen, kari), mãe-pai(ann, helen), mãepai(ann, kari)} 

X? = {irmão-irmã(lisa, kari), mãe-pai(ann, kari), mãe-pai(ann, lisa)} 

N(irmãoirmã(X, Y), Pa(irmãoirmã(X, Y))) = E E P(X, P~(x)  I Da) 
iE{2,3) xEx? 

= (P (irmãoirmã(helen, kari), mãepai(ann, helen) , mãepai(ann, kari) I DC2)+ 

P(mãe-pai(ann, kari) I DC2)+ 

P (mãe-pai(ann, helen) I Dc2))+ 

(P (irrnãoirmã(lisa, kari), mãepai(ann, kari) , mãe-pai(ann, lisa) 1 DC3) + 
P(mãepai(ann, kari) IDC3)+ 

P (mãe-pai(ann, lisa) I D'~)) 

N (Pa(irmãoirmã(X, Y))) = P(P~(x) I D") 
i ~ { 2 , 3 )  XEX? 

= P (mãepai (ann, kari) , mãepai (ann, helen) I DC2) + 
P(mãepai(ann, kari), mãe-pai(ann, lisa) ( ~ ' 3 )  

onde D" = {mãe-pai(ann, kari), mãe-pai(ann, helen) , gênero(bob, masculino), 

casado(bob, helen)}e 



DC3 = {mãe-pai(ann, kari), mãe-pai(ann, lisa), gênero(john, masculino)) 

casado(john, lisa) 

Podemos agora, calcular a CPD para a cláusula 2. 

N(irmão-irmã(X, Y), Pa(irmãoirmã(X, Y))) 
01.2 i- N(Pa(irmão-irmã(X, Y))) 

onde 01.2 representa a distribuição de probabilidades da cláusula 2, utilizando do. 

A tabela 3.6 mostra a CPD retreinada para a cláusula 2. 

Tabela 3.6: CPD retreinada para a cláusula irmãoirmã(X,Y) I mãe-pai(Z,X), 
mãe-pai (Z,Y) . 

01.2,v,(V,v) indica a probabilidade da cláusula 2, quando irmãoirmã(X,Y) = V 

e (mãe-pai(Z,X) ,mãepai(Z,Y)) = (V,V), utilizando Oo. 

Aprendizado da CPD para a Cláusula 3 

X? = {irmão-irmã(helen, kari) , mãepai(kari, jane), casado(bob, helen), 

tia-tio(bob, jane)) 

X? = {irmão-irmã(lisa, kari), mãe-pai(kari, jane), casado(john, helen), 

tia-tio(john, jane)) 

N(tia-tio(X, Y) , Pa(tia-tio(X, Y))) = E E P(X,  P~ (x )  I D ~ ' )  
iE{2,3) xEx? 

= (P (tia-tio(bob, jane) , irmão-irmã(helen, kari) , mãe-pai(kari, jane) , 

casado(bob, helen) 1 Dc2)+ 

P(irmão-irmã(helen, kari), mãepai(ann, kari), mãegai(ann, helen) 1 DC2)+ 

P (mãe-pai(kari, jane)) 1 D ~ Z ) )  + 
P(casado(bob, helen)) I DC2))+ 

(P (tia-tio(john, jane) , irmão-irmã(lisa, kari) , mãepai(kari, jane) , 

casado(john, helen) 1 DC3)+ 

P (irmãoirmã(lisa, kari) , mãepai(ann, kari) , mãepai(ann, lisa) I DC3)+ 



P(mãe-pai(kari, jane)) 1 DC3))+ 

P(casado(john, helen)) I DC3)) 

N(Pa(tia-tio(X, Y))) = 

= P(irmão%rmã(lisa, kari), mãe-pai(kari, jane), 

casado(john, lisa) IDC3)+ 

P(irmão-irmã(ann, kari), mãepai(ann, lisa) I D ~ ~ )  

onde DC2 = {mãe-pai(ann, kari) , mãepai(ann, helen), mãe-pai(kari, jane) , 
casado(bob, helen), gênero(bob, masculino)} e 

DC3 = {mãe-pai(ann, kari) , mãepai(ann, lisa), mãepai (kari, jane) , 

casado(john, hel en) , gênero(john, masculino)} 

Podemos agora, calcular a CPD para a cláusula 3. 

N(tia-tio(X, Y), Pa(tia-tio(X, Y))) 
01.3 

N (Pa(tia-tio(X, Y))) 

onde 01.3 representa a distribuição de probabilidades da terceira cláusula utilizando 

00 - 
A tabela 3.7 mostra a CPD retreinada para a cláusula 3. 

Tabela 3.7: CPD retreinada para a cláusula irmão(X,Y) I irmãoirmã(X,Y), 
gênero (X, -) . 

Oi.a,v,(v,v,v) indica a probabilidade da cláusula 3, quando tia-tio(X,Y) = V e 

(casado(X,Z) ,irmãoirmã(Z,W), mãe-pai(W,Y)) = (V,V,V), utilizando Bo . 



A~rendendo a CPD Dara a cláusula 4 

X? = {tio(bob, jane) , tia-tio(bob, jane), gênero(bob, masculino)) 

c3 - X ,  - {tio(john, jane), tia-tio(john, jane), gênero(john, masculino)) 

N ( t i o ( X ,  Y ) ,  Pa( t io (X ,  Y ) ) )  = C C P ( X ,  P U ( X )  [ D a )  
W2,31  xEx,Ci 

= (P(tio(bob, jane), tia-tio(bob, jane), gênero(bob, masculino) IDc2)+ 

P (tia-tio(bob, jane) , casado(bob, helen) , irmão-irmã(helen, kari) , 
mãe-pai(kari, jane) lDC2)+ 

P (gênero(bob, masculino) 1 Dc2))+ 

(P( t io( john,  jane), tia-tio(john, jane), gênero(john, masculino) IDC3)+ 

P(tia-tio(john, jane), casado(john, lisa), irmão-irmã(lisa, kari) ,  

mãepai(kar i ,  jane) 1 DC3)+ 

P(gênero(john, masculino) lDC3))+ 

N ( P a ( t i o ( X ,  Y ) ) )  = E E P(PU(X) /D")  
i ~ ( 2 , 3 )  xEx,Ci 

= P (tia-tio(bob, jane), gênero(bob, masculino) 1 DC2)-t 

P (casado(bob, helen) , irmão-irmã(helen, kari) , 
mãe,ai(kari, jane) 1 DC2)+ 

P(tia-tio(john, jane), gênero(john, masculino) I DC3)+ 

P(casado(john, lisa), irmão-irmã(lisa, kari) , 
mãe-pai(kari, jane) IDC3)+ 

onde D~~ = {mãe-pai(ann, kari) , mãepai(ann,  helen), gênero(bob, masculino), 

casado(bob, he1en))e 

DC3 = {mãe-pai(ann, kari) ,  mãeqai(ann,  lisa), gênero(john, masculino)) 

casado(john, l i sa))  

Podemos agora, calcular a C P D  para a cláusula 4. 

N ( t i o ( X ,  Y ) ,  Pa( t io(X,  Y ) ) )  
01 .4  N(Pa( t io (X ,  Y ) ) )  

onde 81.4 representa a distribuição de probabilidades da cláusula 4. utilizando OO. 

A tabela 3.8 mostra a CPD retreinada para a cláusula 4. 

I ~ ~ . ~ , V , ( V , ~ )  indica a probabilidade da cláusula 4 ,  quando t io(X,Y)  = V e 

(tia-tio(X,Y) , gênero(X,-)) = (V,V) , utilizando O. . 



Tabela 3.8: CPD retreinada para a cláusula tio(X,Y) I tia-tio(X,Y), gênero(X,-) 

Com as CPDs encontradas para cada cláusula do problema, podemos calcular 

a verossimilhança corrente. 

Considerando um erro de 0.10 (J  = 0.10)l, temos que: 

logo podemos considerar as CPDs encontradas na primeira iteração como sendo as 

novas CPDs do problema. 

Note que a nova probabilidade para a consulta P(esposa(alice,art)), após o 

aprendizado dos parâmetros é 

P(esposa(alice, art)) =< 0.7833,0.2167 > 

fazendo com que o exemplo 1 passe a ser classificado corretamente, mostrando que o 

aprendizado de parâmetros pode ajustar as probabilidades e fazer com que exemplos 

que são classificados incorretamente passem a ser classificados corretamente. 

Ao término da função scorec(BLP) da figura 3.4, como o exemplo 4 foi falho, 

teremos a revisão de estrutura. 

Durante o aprendizado dos parâmetros, RBLPAP anotou o exemplo 4 como 

sendo um exemplo falho. Possíveis modificações serão propostas para o BLP cor- 

rente, através de operadores de revisão (gera H na figura 3.4), na tentativa de 

encontrar o melhor BLP que classifique corretamente os exemplos de treinamento. 

'Como o exemplo que estamos utilizando é muito simples o erro considerado foi suficiente para 
obtermos os resultados esperados, mas em situações mais complexas um erro de valor mais baixo 
(I = 0.01) seria mais apropriado. 



Para revisar este BLP operadores de generalização serão aplicados. Estes po- 

dem ser: (a) o operador Exclui Antecedentes para excluir o antecedente casado(X, Z) 

que foi o responsável pela falha em classificação, gerando a cláusula 

ou (b) o operador para Adicionar uma Nova Cláusula ao BLP, que neste caso também 

seria a cláusula 5. 

1°Revisão (Operador de Exclusão de Antecedente) 

Com a aplicação do operador de revisão a cláusula 5 é gerada e a CPD para 

ela é inicializada randômicamente (tabela 3.9). 

Tabela 3.9: CPD da cláusula tia-tio(X, Y) I irmãoirmã(X, Z), mãe-pai(Z,Y) 

Após a aplicação do operador de revisão, a rede Bayesiana para o exemplo 4 é 

construída utilizando o procedimento de resposta à uma consulta (figura 3.8). 

As redes Bayesianas para os outros exemplos são as mesmas construídas na 

seção anterior. Com as redes Bayesianas construídas, os parâmetros probabilísticos 

são novamente aprendidos. As novas CPDs encontradas são mostradas nas tabelas 

3.10, 3.11 e 3.12. 

Tabela 3.10: CPD da cláusula irmãoirmã(X, Y) I mãe-pai(Z, X), mãepai(Z, Y) 

Aplicando a função de avaliação ao BLP corrente, encontramos a verossimi- 

lhança abaixo. 

S f i  = P(CIHl, 8)  = 0.9838 



tia-tio(eric,jane) 

P(tio(eric,jane))=<O.8023,0.1977> tio(eric jane) 

Figura 3.8: Rede Bayesiana construída a partir do exemplo 4 

Tabela 3.11: CPD da cláusula tio(X, Y) I tia-tio(X, Y), gênero(X, masculino) 

Tabela 3.12: CPD da cláusula tia-tio(X, Y) ( irmãoirmã(Z, W), mãe-pai(W,Y) 

onde Hl é a estrutura do BLP para a proposta de revisão encontrada após a aplicação 

do primeiro operador (cláusulas 1,2,4 e 5 ). 

Já que SHl > SHo . S .  Melhor-Revisão := SH, 

2"Revisão (Operador para Acrescentar uma Nova Cláusula) 



Com a aplicação do segundo operador de revisão a cláusula 

tia-tio(X, Y) lirmão-irmã(X, Z), mãe-pai(Z, Y) é acrescida ao BLP e vamos con- 

siderar que a sua CPD inicial seja a mesma assumida durante a aplicação do l0 

operador de revisão. 

Da mesma maneira que foi feito para o l0 operador, a rede Bayesiana para o 

exemplo 4 é construída (figura 3.8) e em seguida as CPDs são aprendidas. As mesmas 

CPDs são encontradas com exceção da CPD para a cláusula 3 (tabela 3.13). 

Tabela 3.13: CPD da cláusula tia-tio(X, Y) I casado(X,Z), irmãoirmã(Z, W), 
mãe-pai (W ,Y) 

Aplicando a função de avaliação. 

onde H2 é a estrutura do BLP para a proposta de revisão do segundo operador 

(cláusulas 1,2,3,4 e 5). 

Já que SH2 < SHi a melhor revisão continua sendo Hl e esta será a hipótese 

escolhida. Como Hl melhora o desempenho do BLP corrente, então ela será imple- 

mentada. 

Já que nenhuma outra melhora lógica pode ser proporcionada ao BLP corrente, 

o BLP final é: 

4. tio(X,Y) I gênero(X, masculino), tia-tio(X,Y) . 



Pela figura 3.8 pode-se perceber que o exemplo 4 passou a ser classificado 

corretamente. 

Para evitar overfitting utilizamos o método de validação cruzada (cross-validation) 

(MITCHELL, 1997). 

O BLP revisto é consistente com a base de dados e é o de máxima probabili- 

dade, considerando o espaço de busca dos pontos de revisão. 

Procedimento RBLP-MP 

O procedimento de aproximação discutido na seção anterior, encontra um BLP 

correto e que maximiza a função de avaliação probabilística considerando que o 

espaço de busca é composto por estruturas modificadas somente nos pontos de re- 

visão. 

Para muitas situações, e especialmente para classificação, onde o BLP inicial 

é aproximadamente correto, o BLP encontrado por RBLPAP deve ser suficiente, 

como ocorreu para o exemplo visto na seção anterior. Se este não for o caso, ou foi 

verificado que o RBLPAP não proporcionou a melhora em classificação esperada, e 

existir tempo para uma resposta mais exata, propomos a aplicação do procedimento 

de maximização após ter executado o de aproximação. O procedimento RBLP-MP é 

baseada no algoritmo de aprendizado da estrutura de um BLP visto em 2.3.3 (figura 

2.12). 

RBLP-MP tenta encontrar a estrutura com a maior pontuação probabilística 

em todo o espaço de busca, restrito a BLPs consistentes e evitando os pontos já 

revistos por RBLPAP. 

Se fosse do interesse, poderíamos aplicar o RBLP-MP no BLP retornado pelo 

exemplo da seção anterior. Este proporia modificações em toda a estrutura do BLP 

retornado por RBLP-AP, com o objetivo de encontrar um BLP de verossimilhança 

maior do que o já encontrado. Como o BLP inicial estava aproximadamente correto, 

e foi verificado que os pontos que falhavam em classificação foram corrigidos por 

RBLPAP, aplicar RBLP-MP seria desnecessário. 



Capitulo 4 

Conclusão 

Teoria de revisão é uma área de pesquisa que está baseada na idéia de que, 

quando somente um conjunto limitado de dados está disponível, pode-se melho- 

rar o aprendizado focalizando o espaço de busca das hipóteses possíveis. Sistemas 

de revisão de teoria assumem que o sistema de aprendizado tem uma base de co- 

nhecimento inicial incompleta e/ou incorreta (geralmente obtida a partir de um 

especialista), a qual é indutivamente revista para refletir os dados. Experimentos 

com bases de dados que refletem problemas reais tem demonstrado que revisão de 

uma teoria aproximadamente correta, produz melhores resultados do que apenas 

aprendendo a partir de exemplos de treinamento. 

Recentemente, novas linguagens para representação, que integram Lógica de 

primeira ordem com redes Bayesianas, têm sido desenvolvidas. Programas em Lógica 

Bayesiano(BLP) (KERSTING, De RAEDT, 2000)) e Modelos Probabilísticos Rela- 

cionais (PRM)(KOLLER, 1999) são exemplos. Aprendizado tanto da parte quanti- 

tativa como da parte qualitativa destes modelos já foram propostos (KERSTING, 

De RAEDT, 2001~)) (FRIEDMAN, GETOOR, et al., 1999) e se relacionam com a 

proposta desta tese. 

Nas duas abordagens acima mencionadas, o objetivo é o aprendizado das es- 

truturas. Tem-se então, um conjunto de possíveis estruturas (espaço de hipóteses), 

e com uma função de avaliação tenta-se encontrar a melhor. Podemos indicar como 

uma diferença importante entre os algoritmos de aprendizado de um PRM e de 



um BLP, a abordagem totalmente probabilística do primeiro contra a abordagem 

lógica-probabilística do segundo. O algoritmo para aprender um PRM não garante 

que a estrutura encontrada seja consistente com o conjunto de treinamento; está 

preocupado em encontrar a estrutura de maior pontuação probabilística. Por outro 

lado, o algoritmo para aprender a estrutura de um BLP encontra necessariamente 

um BLP consistente com os exemplos de treinamento e que também tenha a maior 

pontuação probabilística. 

Nosso objetivo nesta tese foi o de revisar um classificador de primeira-ordem 

Bayesiano, para isto, apresentamos uma integração de técnicas para aprender as 

CPDs e para modificar a estrutura de uma rede Bayesiana de primeira-ordem. O 

algoritmo resultante, Revisão de Programas Lógicos Bayesiano (RBLP) une redes 

Bayesianas com programação em lógica indutiva (Revisão de Teoria). O uso do BLP 

para representar redes Bayesianas de primeira-ordem permitiu que esta integração 

fosse mais fácil. 

RBLP é um algoritmo de dois procedimentos. O procedimento de aproxima- 

ção (RBLPAP) encontra um BLP consistente e que tenha maximizado a função 

de avaliação probabilística, considerando que o espaço de busca é composto pelas 

estruturas modificadas somente nos pontos responsáveis pela falha em classificação. 

O procedimento de maximização (RBLP-MP), que é basicamente um algoritmo de 

aprendizado de BLP (KERSTING, De RAEDT, 2001c), procura pelo BLP de maior 

pontuação probabilística em todo o espaço de busca (restrito aos BLPs consistentes 

com os exemplos de treinamento). 

Uma diferença importante entre RBLPAP e o algoritmo de aprendizado de 

um PRM é a mesma mencionada acima entre os algoritmos de aprendizado de um 

BLP e de um PRM, já que ele também garante que o BLP final é consistente 

com o conjunto de treinamento (RBLPAP baseia-se em FORTE e este garante a 

consistência da teoria resultante). 

Para classificação, se a teoria inicial estiver aproximadamente correta, é mais 

eficiente propor modificações somente em lugares responsáveis por falha em clas- 

sificação, analisando estas possíveis revisões e escolhendo a de maior pontuação 

probabilística. Conseqüentemente, a Revisão de Teoria é uma boa escolha , já que 



identifica os lugares a serem reparados usando os exemplos de treinamento, e mo- 

difica somente estes. A teoria encontrada tem a maior pontuação probabilística 

para o espaço de busca acima mencionado. RBLPAP utiliza esta idéia definindo, 

então uma outra diferença importante entre ele e as duas abordagens mencionadas 

acima. Sob a consideração de uma teoria aproximadamente correta, o BLP encon- 

trado pelo RBLPAP e o algoritmo de aprendizado de um BLP não diferem muito, 

tornando o RBLPAP uma escolha mais adequada, já que o número de operações a 

executar é menor, mas se houver interesse ou se tiver sido verificado que o o proce- 

dimento RBLPAP não proporcionou a melhora em classificação esperada e existir 

tempo para uma resposta mais exata, RBLP-MP pode ser usado com o objetivo 

de procurar o BLP com maior pontuação probabilística em todo o espaço de busca 

(restrito às teorias consistentes com os exemplos de treinamento). Se o BLP inicial 

não estiver aproximadamente correto, pode ser mais eficiente executar diretamente 

o RBLP-MP. Os resultados serão similares aos dados pelo algoritmo de aprendizado 

de um BLP, mas sem nenhuma melhora em eficiência. 

Uma contribuição importante desta tese foi mostrar que o RBLPAP pode 

ser mais eficiente que os dois algoritmos acima mencionados, quando utilizando um 

classificador Bayesiano de primeira-ordem aproximadamente correto. 

A idéia de um procedimento de aproximação pode ser similarmente aplicado a 

um PRM, assim como a idéia de um procedimento de maximização pode ser aplicado 

ao BANNER para o caso proposicional. No futuro executaremos experimentos mais 

extensivos incluindo o uso da função de avaliação Minimum Description Length 

( M D L )  e a utilização de outros métodos de inferência como o método de Monte 

Carlo. 
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call-query(Q, Theory, Arq) :- 

erase-module(pdom), 

cornpile(Arq), assert(current-threory(Theory)), query([Q],[), 

retract(current-threory (Theory)). 

O arquivo "pdom"contém a descrição do domínio na mesma formatação especi- 

ficada no apêndice B. Como o BLP inicial foi recebido e compilado, não podemos 

compilar um arquivo com uma nova descrição para a componente qualitativa. Por 

este motivo sua componente qualitativa não é definida neste arquivo e sim envi- 

ada como parâmetro (Theory) para o predicado call-query. Arq contém o nome do 

arquivo " pdom" que será recompilado. 

O predicado prove/3 também precisou ser modificado, já que o BLP corrente 

agora é recebido como parâmetro. 

prove(true, P,P):- !. 

prove([l,P,P) :- !. 

prove([GAl GB], OP, NP) :- !, 
prove(GA, OP,PA), prove(GB, PA,NP). 

prove(G, OP,[G-BI P]) :-!, 

current-theory(Theory), v-resolve(Theory, G, B), 

prove(B, OP, P). 

v-resolve(-, Goal, true) :- 

built-in(Goal), !. 

v-resolve(-, Goal, true) :- 

current-predicate(-, fdt:Goal), !, 
cal1 (fdt: Goal). 

v-resolve([predicate(Template, Clausesl, Clauses2)\-1, Head, Body) :- 

no-bindings((Temp1ate = Head)), !, 
select-clause(Clauses1, Clauses2, Popsicle), 

thaw(Popsicle, Clause), 

2A componente qualitativa será a mesma na primeira vez que executarmos este procedimento, 
mas quando uma modificação para esta for proposta ela já passará a ser outra. 



unify(Clause, [Headl Body]). 

v-res olve ([-I Preds], Head, Body) :- 

v-resolve(Preds, Head, Body). 

Se a rede Bayesiana para a consulta em questão for construída, então, uma 

ordem de numeração para os nós desta rede, toposort/$, e a identificação dos 

nós pais para cada um dos nós, dependency-list/2, precisa feita para que o ar- 

quivo com a estrutura da rede Bayesiana, create-network-matlab/2, e as CPDs, cre- 

ate-cpd-matlab/2, possa ser criado. Com isso o predicado solution_graph/2 também 

teve que ser alterado. O arquivo gerado utiliza a formatação do Bayes Net Toolbox 

(MURPHY) . 

solution-graph([l,-). 

solution-graph([GI Gs],S) :- 

prove(G,[],P), assertz(proof(P)), topsorl(P,[],OrdP), dependency-list(P,LP), 

open('Exemp1o.m ', append,File), 

create-network-matlab (LP, OrdP, File), create-cpd-matlab(LP, OrdP, File), 

solution-graph(Gs,S), 

assertz(proof(end)), collect(US), sort(US,S), !. 

topsort([l, Ord, 0rdI):- 

invert-order(Ord,[], Ordl), !. 

topsort(L0, OrdO, Ord) :- 

picLsort(LO,Ln, OrdO, Ordl), 

topsort(Ln, Ordl, Ord). 

picksort([],[l, Ord, 0rd):-!. 

pick-sort([(A-true)l TI, Nt, OrdO, Ordf) :- 

pick-sort(T, Nt,[AI OrdO], Ordf). 



pick-sort([(A-Parents)) T],Nt,OrdO, OrdF) :- 

my-member(Ord0, Parents), !, 

pick-sort(T, Nt,[A) OrdO], OrdF). 

picLsort([(A-Parents)) T],[A-Parentsl Nt], Ord0, Ordf) :- 

pick-sort(T,Nt, OrdO, Ordf). 

my-member([],-) :- !, fail. 

my-member(-,,[I) :- !. 

my-member(L0, [H] TI) :- 

member(H, LO),!, 

my-member(L0, T).  

dependency-list([,l):-!. 

dependency-list([(A-true)l T],[[A,[lIIDL]) :- !, 

de~endency-list(T, DL). 

dependency-list([(A-Parents)( T],[[A, Parents]) DL]) :- 

de~endency-list(T, DL). 

create-networkmatlab(L, OrdL, Filename) :- 

networkmatlab (L, OrdL, Filename, I). 

create-cpd-matlab(L, OrdL, Filename) :- 

networkmatlab (L, OrdL, Filename,2). 

network-matlab ([I ,-,-,- ):-!. 

networkmatlab([q TI, OrdL, File, Type) :- 

network-matlab2(H, OrdL, File, Type), 

network-matlab(T, OrdL, File, Type). 

n e t w o r k a t a b 2 ( [ [ T ] ] ,  OrdL, File, 1) :- 



nthl (Pos, OrdL, H), 

write-network-matlab (T,  Pos, OrdL, File). 

network-matlab2([q[T]],OrdL, File, 2) :- 

cpd1 (H, T ,  C P ~ ) ,  

nthl (Pos, OrdL, H), 

format(File, 'bnet.CPDfi = tabular-CPD(bnet, fi, fi); n',[Pos,Pos, Cpd]). 

write-network-matlab(fl,-,-,-) :-!. 

write-network-matlab([Parentl Parents], PosH, OrdL, File) :- 

nthl (Pos, OrdL, Parent), 

format(File, 'dag('fi)=l; n)[Pos,PosH]), 

write-network-matlab (Parents,PosH, OrdL, File). 

Considerando a consulta P (esposa(alice,art) I gênero (alice,feminino) =V, 

casado (alice,art) =V ) , o predicado topsort/3 retorna a seguinte lista: 

L = [genero(alice, feminino), casado(alice, art) , esposa(alice, art)]  

A dependência entre os nós da rede é definida da seguinte maneira: 

[[esposa(alice, art) ,  [genero(alice, feminino), casado(alice, ar t ) ] ] ,  

[genero(alice, feminino) , [ I ] ,  [casado(alice, art) , [ I ] ]  
Vamos considerar o mapeamento: 

genero(alice,femminino) = 1; 

casado (alice,art) =2; 

A rede Bayesiana construída terá a seguinte formatação: 

N = 3; 

dag = xeros(N, N); 

dag(1,3) =I; dag(2,3) = I ;  

ns = 2*ones(l,N); 

bnet = mk-bnet(dag, ns); 

bnet. CPDI = tabular-CPD(bnet, 1, [O. 05, 0.951 ); 

bnet. CPD2 = tabular-CPD(bnet, 2, [O. 01, 0.901 ); 

bnet. CPD3 = tabular-CPD(bnet, 3, [O. 99,O. 99,O. 99,O. 65,O. O1,O. 01,O. O1,O. 351 ); 



engine = enumerative-in.engine(bnet); 

evidence = cell(1,N); 

evidencel = 2; 

evidence2 = 2; 

[engine, lI] = enter-evidence(engine, evidence); 

[m, 1 I ]  = marginal-nodes (engine,[l 21); 

São definidos n arquivos como este, onde n é o número de redes Bayesianas 

construídas. 

A implementação deste processo foi feita em Quintus Prolog Release 3.4. 

A.2 Processo - Aprende CPDs 

O processo Aprende as CPDs recebe, então, as Redes Bayesianas construídas 

no processo anterior e os exemplos que foram definidos como sendo falhos. 

Para aprender as CPDs, o EM adaptado, está sendo implementado em Mat- 

Lab, com o intuito de utilizar as ferramentas de inferência do Bayes Net Tool- 

box (MURPHY), (MURPHY, 2001). A função mostrada abaixo ainda precisa ser 

parametrizada. 

[Num-netw ork, Num-regras] = ret orna-parametros; 

Prob-true = O; Prob-false = O; Prob-Pais-true = O; Prob-Pais-false = 0; 

for k=l:Num-network 

Example-name = strcat ('exemploteseEM', numZstr(k)); 

[m, regra, dag, num-nos-rede, evidence, bnet, cabeca-regra] = 

f eval (Example-name, 1, I ,  Num-regras); 

no- ca becaAux = ca beca-regra(1); 

no-cabeca = noxabecaAux{1);  

nos  = regra(1); 

if isempty(nos)==O 

qtd-nos = length(nos); 

for j=l:qtd-nos 

num-nos = quantos~nos(dag,num~nos~rede, nos(j)); 

vetor-consulta-pais = cria~vetor(num~nos,dag,num~nos~rede, nos(j),2); 



if isempty(vet0r-consulta-pais) == O 

eh-evidencia = verifica-evidencia(evidence,vetor-consulta-pais); 

if eh-evidencia ==2 

Pro b-Pais-atual-true = 1; 

Prob-Pais-atual-false = 0; 

else 

marginal = feval(Examp1e-name, 3, vetor-consulta-pais, Num-regras); 

Prob-Pais-atual-true = marginal. T(2); 

Prob-Pais-atual-false = marginal. T(1); 

end 

Pro b-Pais-true = Pro b-Pais-true + Pro b-Pais-atual-true; 

Prob-Pais-false = Prob-Pais-false + Prob-Pais-atual-false; 

end 

num-nos = num-nos + 1; 

vetor-consulta = cria-vetor(num-nos, dag, num-nos-rede, nos(jl, I);  

num-nos-regra = length(vetor-consulta); 

if evidence{nos(j)) == 2 

Prob-true = Prob-true + 1; 

Prob-false = Prob-false + 0; 

else 

marginal = feval(Example~name,3,vetor~consulta,Num~regras); 

Pro b-true = Pro b-true + marginal. T(2); 

Prob-false = Prob-false + marginal. T(1); 

end 

end 

end 

end 

Pro b-regra-true = Pro b-true/Pro b-Pais-true; 

Pro b-regra-false = Pro b-false/Pro b-Pais-true; 

[Pro b-regra-normalixada-true, Pro b-regra-normalizada-fals e] 

= normalixa(Pro b-regra-true, Prob-regra-false); 



As funções auxiliares utilizadas pela função principal estão descritas abaixo. 

function num-nos = quantos-nos(dag, num-nos-rede, no-cabeca) 

num-nos = O; 

for i=l:num-nos-rede 

if dag(i,no-cabeca) == 1 

num-nos = num-nos + i ;  

end 

end 

function vetor = cria-vetor(tamanho, dag, num-nos-rede, no-cabeca, Tipo) 

vetor = 1:tamanho; 

k = 1; 

if tamanho i 1 

for i=1 :num-nos-rede 

if dag(i,no-cabeca) == 1 

vetor(k) = i ;  

k = k + l ;  

end 

end 

end 

if Tipo == 1 

veto@) = no-cabeca; 

end 

function eh-evidencia = verifica-evidencia(evidence, consulta) 

qtd = length(consulta); 

eh-evidencia = 2; 

for j=í:qtd 

if isempty(evidenceconsulta(j)) 

eh-evidencia = 1; 

re-turn; 

end 



end 

function [Prob-true,Prob-false] = normaliza(Prob-inicial-true,Prob-inicial-false) 

soma = Prob-inicial-true + Prob-inicial-jalse; 

alpha = i/soma; 

Pro b-true = alpha *Prob-inicial-true; 

Prob-false = alpha-J:Prob-inicial-false; 

Após o processamento do aprendizado das CPDs, se o pontos que falharam em 

classificação passarem a ser classificados corretamente, o BLP com as CPDs modi- 

ficadas é retornado para o usuário e o RBLPAP termina, caso contrário o processo 

Revisa Estrutura é chamado, onde este recebe os exemplos que foram classificados 

como falhos no processo Constrói rede Bayesianas. 

A.3 Processo - Revisa Estrutura 

Para revisar a componente qualitativa do BLP modificamos alguns predicados 

importantes do sistema FORTE e que são parte fundamental no processo de revisão. 

O principal predicado do algoritmo FORTE é forte/2, que espera receber uma 

teoria inicial e tem por objetivo retornar uma teoria revista. Este predicado chama 

forte1/3, que é um predicado recursivo, parando quando nenhuma outra modificação 

proposta na teoria, proporcionar melhora para esta. 

Para o RBLPAP dois predicados chamados de dentro do forte1/3 precisam 

ser adaptados, revisions/d é um deles. Ele espera receber o conjunto de pontos 

de revisão, ordenados do com maior potencial para o de menor potencial, a maior 

pontuação encontrada até o momento e a teoria inicial, retornando a melhor revisão 

para cada um dos pontos de revisão. Este predicado é recursivo, ele analisa cada 

um dos pontos até que uma modificação proposta em um deles proporcione uma 

pontuação maior do que o potencial do próximo a ser analisado. Este é um dos 

motivos pelo qual este predicado precisa ser modificado, pois no RBLPAP todos os 

pontos de revisão são analisados, já que probabilisticamente não é possível garantir 

que um ponto que tenha um potencial menor do que a pontuação lógica do maior 

ponto analisado até o momento, não vá permitir que o BLP tenha um desempenho 



probabilístico melhor. 

Por este motivo o teste 

Potential >= Best-so- f ar, 

foi retirado do predicado, pois quando esta consideração não era satisfeita, os próximos 

pontos de revisão não eram analisados. 

O predicado revisions/d chama todos os operadores para cada ponto de re- 

visão. Com a aplicação dos operadores a especificação das CPDs de cada uma das 

cláusulas deve ser altera. Por exemplo, se o operador Adiciona uma Nova Cláusula 

for aplicado, a CPD desta deve ser inicializada randômicamente, para que o pro- 

cedimento de aprendizado das CPDs seja executado. Em vista disso, alteramos o 

predicado /it revise_theory/4, para revise-probabilistic-theory/d 

revise~probabilistic~theory(Olds, News, Old-thy, New-thy) :- 

read-cpd(0ld-Pro b- Thy), 

revise-pro babilistic-theoryl (Olds, News, Old-thy, New-thy, Old-Pro b- Thy, 

New-Pro b- Thy), 

write-cpd(New-Pro b- Thy). 

revise-probabilistic-theoryl ([I, [I, Thy, Thy, Prob- Thy, Prob- Thy). 

revise-probabilistic-theoryi([Old-Olds], [NewINews], Old-thy, New-thy, 

Old-Pro b-Thy, New-Pro b-Thy) :- 

revise-probabilistic-theoryZ(Old, New, Old-thy, Temp-thy, 

Old-Pro b- Thy, Temp-Pro b- Thy), 

revise~probabilistic~theoryl(Olds, News, Temp-thy, New-thy, Temp-Prob-Thy, 

New-Pro b- Th y). 

revise-probabilistic-theory2(0ld-pred, New-pred, Old-theory, New-theory, 

Old-prob-theory, New-prob-theory) :- 

pe-theory ([New-pred], Temp), 

de-theory(Temp, New), 

( New == [I 

- > Add-pred = none 



; N e w  = [Add-pred] 

1, 
once(revise-probabilistic_theory3(0ld-pred, Add-pred, Old-theory, New-theory, 

Old-prob-theory, New-pro b-theory)). 

revise-probabilistic-theory3(none, New-pred, Old-theory, [New-predl Old-theory], 

Old-prob-theory, New-prob-theory) :- !, 

addFpro b-theory(New-pred, Old-prob-theory, New-prob-theory). 

revise-probabilistic-theory3(0ld-pred, none ,  Old-theory, New-theory, 

Old-prob-theory, New-prob-theory) :- !, 

delete( Old-theory, Old-pred, New-theory), 

find-probabilistic-predicate(0ld-pred, Old-prob-theory, New-prob-theory). 

revise~probabilistic~theory3(0ld~pred, New-pred, Old-theory, New-theory, 

Old-prob-theory, New-prob-theory) :- 

select(O1d-pred, Old-theory, New-pred, N e w - t h e o r ~ ) ,  

find-probabilistic-predicate(O1d-pred, Old-prob-theory, Aux-prob-theory), 

~ d d - ~ r o  b-theory (New-pred, Aux-prob-theory, New-prob-theory). 

read-cpd ( C P D s )  :- 

concat-atom(['Family ', '. pcpd % Cpd-filename), 

tt:read-cpd-file(Cpd-filename, CPDs) .  

write-cpd(Pro b-theory) :- 

conca t -a tom(~Fami l y ' ,  '.pcpd % Cpd-filename), 

open(Cpd-filename, write,  File), 

tt:write-prob-theory(File, Prob-theory), 

close(Fi1e). 



add-pro b-theory(predicate(Template, Clauses, -), Aux-prob-theory, 

New-prob-theory) :- 

add-prob-theoryl(Template, Clauses, Aux-prob-theory, New-~rob-theory). 

add-pro b-theoryl (-,[I, New-pro b-theory, New-pro b-theory). 

add-pro b-theoryl (Template, [clause(Clause) 1 Clauses], Aux-prob-theory, 

New-prob-theory) :- 

length(Clause, Length-clause), 

( Length-clause == 1 

- > compose~list~prob(0.99,[0.01], Cpds) 

; calculate-num-exp(2, Length-clause, 1, Num-prob), 

Actual-num-prob is  Num-prob - I ,  

search-cpd(ActuaLnum-pro b, [O. 991, Cpds) 

), 

New-pred = predicate(Template, clause(Clause), Cpds), 

add-pro b-theoryl (Template, Clauses, [New-pred-Aux-pro b-theory], 

search-cpd(1, Aux-cpds,[O. 991 Aux-cpds]). 

search-cpd(Num-pro b, Aux-cpds, Cpds) :- 

Actual-num-pro b i s  Num-pro b - I ,  

search-cpd (Actual-num-pro b, [O. O 1  1 Aux-cpds], Cpds). 

compose-list-pro b (Pro b, Current-list, [Pro bl Current-list]). 

calculate-num-exp(Base, I ,  Parcial-num-prob, Total-num-prob) :- 

Total-num-pro b i s  Parcial-num-pro b * Base.  

calculate-num-exp (Base, Length-clause, Parcial-num-pro b, Total-num-pro b) :- 

Current-length-clause i s  Length-clause - i, 

Parcial-num-pro b l  i s  Parcial-num-pro b * Base, 

calculate-num-exp (Base, Current-length-clause, Parcial-num-pro b l ,  

Total-num-pro b). 

Os operadores precisam ser avaliados. Como vimos, nos alteramos a função de 



avaliação do FORTE para ser uma função de avaliação probabilística, logo o predi- 

cado calc-score/d responsável por buscar a pontuação do operador sendo considerado 

precisava ser alterado calc-score-pro babilistic/4. 

calc-score-probabilistic(Revision, Theory, Correct, Incorrect):- 

Revision = revision(Score, New-preds, Old-preds, -), 

revise-probabilistic-theoflld-preds, New-preds, Theory, New-theory), 

prove-instances(Correct, New-theory, -, Wrong), 

prove-instances(Incorrect, New-theory, Right, -), 

Improvement is Right - Wrong, 

cale-sixe(New-pred New-sixe), 

calc-sixe (Old-preds, Old-sixe), 

Compaction is Old-sixe - New-size, 

prove-instantes-pro babilistic(Incorrect, New-theory, Right, -, Likelihood), 

/* Aqui chama o aprendizado dos parâmetros e que também retornará a like- 

lihood */ 
Score = score(Improvement, Compaction, Likelihood). 

theory-accuracy-probabilistic([], -, -, [I, 1, Correct, Correct, Incorrect, 

Incorrect, -, Likelihood, Likelihood). 

theory-accuracy-probabilistic([Instance( Theory, Depth-limit, 

[Instancel Prova ble], Unprovable, Cum-correct, Num-correct, Cum-incorrect, 

Num-incorrect, NumExample, Cum-Likelihood, Likelihood) :- 

assert-instance (Instance), 

Instance =.. [Type, Assertion, -1, 
calbquery (Assertion, Theory , 'dominio.pdom 7,  
New-correct is Cum-correct + I ,  

New-incorrect = Cum-incorrect 

theory-accuracy-probabilistic(Instances, Theory, Depth-limit, Provable, 

Unprovable, New-correct, Num-correct, New-incorrect, 

Num-incorrect, New-NumExample, New-Likelihood, Likelihood). 

theory-accuracy-probabilistic([Instancel Instances], Theory, Depth-limit, 



[Instancel Provable], Unprovable, Cum-correct, Num-correct, Cum-incorrect, 

Num-incorrect, NumExample,  Cum-Likelihood, Likelihood) :- 

Instante =. . [Typel -1, 
New-incorrect i s  Cum-incorrect + 1, New-correct = Cum-correct 

theory-accuracy-probabilistic(Instances, Theory, Depth-limit, Provable, 

Unprovable, New-correct, Num-correct, New-incorrect, 

Num-incorrect, New-NumExample, Cum-Likelihood, Likelihood). 

Um outro predicado chamado por revisions/4 é o best_new_revision/2, utilizado 

para determinar a melhor revisão para o ponto de revisão sendo considerado. Ele 

mantém a revisão de melhor pontuação e compara-a com a próxima revisão proposta. 

greater_score/2 é utilizado então para fazer esta comparação. Como nós propomos 

uma nova função de avaliação para determinar o melhor operador, criamos um novo 

predicad0,greater-probabilistic-score/2, para substituir o greater_score/2 

greater~probabilistic_score(score(Accuracy1, -,Likelihoodl), seore(-, -,LikelihoodZ)) :- 

Accuracyl > O, 

Likelihoodl > Likelihood2, !. 

greater-pro babilistic-score (score(Accuracy1, Compactionl ,  Likelihoodl), 

seore(-, -, Likelihood2)):- 

AccuracyI =:= 0 ,  

Compactionl  > 0 ,  

Likelihoodl > Likelihood2, !. 

greater~probabilistic~score(score(Accuracy1, -,Likelihoodl), 

score(Accuracy2, -, Likelihood2)):- 

Likelihoodl = Likelihood2, 

Accuracyl > Accuracy2,!. 

greater-probabilistic- score(score(Accuracy1, Compactionl ,  Likelihoodl), 

score(Accuracy2, Compaction2, Likelihood2)):- 

Likelihoodl = Likelihood2, 

Accuracyl = Accuracy2, 

Compactionl  > Compaction2. 



A Accuracy considerada é a melhora lógica, logo apenas avaliaremos os oper- 

adores que estiverem proporcionando alguma melhora lógica, dessa maneira pode- 

mos garantir, assim como o FORTE, que o BLP final é consistente com conjunto de 

exemplos de treinamento. 

Tendo a melhor revisão para cada um dos pontos de revisão, estas revisões 

serão ordenadas decrescentemente e a primeira, conseqüentemente a melhor, será 

escolhida e se realmente proporcionar melhora para a teoria será implementada. 

Se não for mais possível proporcionar melhora lógica ao BLP corrente, a revisão 

termina e o BLP revisto é retornado para o Usuário. 

Outros predicados que são auxiliares para o desenvolvimento da revisão também 

foram implementados. 



Apêndice B 

Implement ação do Procedimento 
de Resposta a uma Consulta 

Em (KERSTING, De RAEDT, 2001b) uma implementação feita em Prolog 

da primeira fase (computar a rede Bayesiana para uma determinada consulta) do 

procedimento de resposta a uma consulta de um BLP é apresentado. Nós a re- 

produziremos aqui. O interpretador tem por objetivo construir a rede suporte de 

acordo com um BLP e uma consulta fornecidos. Esta rede suporte será escrita na 

linguagem do software HUGIN ((HUGIN EXPERT (A)), (HUGIN EXPERT (B))), 

onde uma versão de demonstração pode ser obtida em (HUGIN EXPERT (C)). Esta 

rede será guardada no arquivo 'out.net,, que depois de executado no HUGIN per- 

mitirá a execução do segundo passo do procedimento de resposta a uma consulta, 

que é o passo de inferência e determinação da distribuição de probabilidade para 

a consulta feita. O coração do interpretador (prove13) é uma adaptação de um 

meta interpretador Prolog que pode ser encontrado em livros introdutórios de Pro- 

log como em (STERLING, SHAPIRO, 1986), (BRATKO, 1986), e (FLACH, 1994). 

O código foi desenvolvido em SICStus 3.8.1. 

O arquivo com a definição do BLP deve ter a seguinte formatação: 

Um predicado domain que define os predicados que fazem parte do BLP que 

estiver sendo considerado. Nós utilizaremos o problema da família para exemplificar. 

domain(gênero/Z, discrete,[true, false]). 



domain(casado/2, discrete,[true, false]). 

domain(mãe-pai/2,discrete,[true, false]). 

domain(esposa/2, discrete,[true, false]). 

domain(tio/2, discrete,[true, false]). 

domain(irmão_irmã/2, discrete,[true, false]). 

domain(tia_tio/2, discrete,[true, false]). 

O primeiro parâmetro do predicado domain indica quais os predicados Bayesi- 

anos que fazem parte do BLP da família, o segundo parâmetro indica qual o tipo de 

domínio desses predicados, que no nosso exemplo são todos discretos, e por ultimo 

o domínio destes predicados. p/N indica que o predicado p tem aridade N. 

O predicado combining-rule determina qual a regra de combinação será uti- 

lizada para cada um dos predicados Bayesianos do BLP considerado. 

com bining-rule (gênero/2, id). 

combining-rule (casado/2, id). 

combining-rule(mãe-pai/2, id) .  

combining-rule(esposa/2,id). 

combining-rule(tio/2, id). 

cornbining-rule(irmão-irmã/2,id). 

combining-rule (tia_tio/2,id). 

Para o BLP da família as regras de combinação utilizadas serão a identidade. 

O aspecto qualitativo do BLP da família pode ser definido como segue 

gênero(bob, masculino). gênero(alice, feminino). gênero(john,masculino). 

casado (alice, art).  mãe-pai(ann, kari). mãe-pai(ann, helen) 

mãe-pai(kari, jane). mãe-pai (ann,  lisa). casado (john,  lisa) 

casado(bob,helen). 

esposa(A, B )  ( gênero(A, feminino),  casado(A, B ) .  



irmão-irmã(A, B )  I mãe-pai(C, A) ,  mãe-pai(C, B). 

tia-tio (X ,  Y )  I casado (X,  Z), irmão-irmã(Z, W ) ,  mãe-pai(W, Y). 

tio(X, Y) I gênero(X,masculino), tia-tio (X ,  Y). 

As distribuições de probabilidade condicionais são especificadas no predicado 

cpd/2. 

cpd (gênero (-, -), [O. 95,O. 051). 

cpd(casado(-,-),[O. 90,O. 1 O]). 

cpd(mãe-pai(-, -), [O. 85,O. 151). 

cpd((esposa(A, B )  I (gênero(A, feminino), casado(A, B))), 

[O. 99, O. 99, O. 99, O. 65, O. 01,O. 01, O. 01,O. 351). 

cpd((tia-tio(X, Y) 1 casado(X,Z), irmão-irmã(2, W) ,  mãe-pai(W, Y))) ,  

[0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.03,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.95]). 

cpd((irmão-irmã(A, B) I (mãe-pai(C, A) ,  mãe-pai(C, B))),  

[O. 99,O. 99,O. 99,O. 03,O. O i , O . O i ,  0.01,O. 971). 

cpd (tio (X ,  Y )  1 gênero (X,  masculino), tia-tio (X ,  Y))) ,  

[0.99,0.99,0.99,0.03,0.01,0.01,0.01,0.90]). 

O primeiro argumento corresponde a cláusula Bayesiana e o segundo a dis- 

tribuição de probabilidade desta. 

Agora reproduziremos o interpretador BLoP, responsável pela construção da 

rede Bayesiana para uma determinada consulta. O interpretador pode ser iniciali- 

zado digitando blop-shell no promt do seu Prolog. Um prompt interno será criado. 

Primeiramente o arquivo com a definição do BLP deve ser fornecido para que este 

possa ser consultado, logo para o nosso exemplo forneceremos o arquivo, ['fam- 

ily.blp']. Depois de compilado com sucesso podemos fazer a consulta, por exemplo 

tio (bo b, jane). 

O esqueleto do algoritmo apresentado em 2.10 é representado pelo predicado 

qu ery/2. 



wery (Q, E) :- 

retractall(proof(_)), retractall(network(-)), 

assert(proof ([I)), 
evidence-variables(E, E Vars), append(Q, EVars, Vars), 

solution-graph(Vars,S), 

support-network(S,SNC), 

apply-comb (SNC,SN), asserta(network(SN)), 

write-support-network(SN). 

evidente-variables([],/)'). 

evidente-variables([V=-1 Vs],[[VI Vars]) :- 

evidente-variables(Vs, Vars). 

Depois de extrair as variáveis randômicas que ocorrem nas evidências, evi- 

dence-varzable(E,EVars), query/2 computa a grafo solução S para as variáveis Vars 

chamando o predicado solution-graph(Vars, S). 

prove(true,P,P):- !. 

prove((GA, GB), OP, NP) :- !, 

prove(GA, OP, PA), prove(GB, PA, NP). 

prove(G, OP,[G-BI P]) :- 

clause(G,B), prove(B, OP, P). 

solution-graph([GI Gs],S) :- 

prove(G,[], P), assertz(proof(P)), fail; 

solution-graph(Gs,S); 

assertz(proof(end)), collect (US), sort(US,S). 

collect(L) :- 

retract (proof(X)), !, 

(X== end, !,L=[]; 

collect(R), append(X,R,L)). 

O procedimento solution-graph/2 é parecido com o findall/3 definido em 



(BRATKO, 1986). O resultado S é uma lista Prolog ordenada de arcos A-B de 

um nó - ou A para um nó e B no grafo solução de Vars. Para computar os caminhos - 

bem sucedidos utiliza-se o predicado prove/3 descrito em (STERLING, SHAPIRO, 

1986). Este retorna a lista de caminhos bem sucedidos no ultimo parâmetro. Tendo 

o grafo solução S, o predicado support-network/2 procura as CPDs associadas a cada 

cláusula utilizada para construir S: 

support-network([,[). 

sup~ort-network([N-Pal Es],[(N, T ,  D,[Parentsl Pas],[CPDI CPDs])l SN]) :- 

functor(N,P,NA), domain(P/NA,T,D), 

cpd(N, Pa, Parents, CPD), 

support-network(N, Es, Pus, CPDs, Rest), 

support-network(Rest,SN). 

support-network(-,l,lr/,1'l,1'l). 

support-network(N,[N-Pal R],[Parentsl Pas],[CPDI CPDs], Rest) :- 

cpd(N,Pa, Parents, CPD), 

support-netwok(N, R, Pus, CPDs, Rest). 

support-network(-, R,[,[, R). 

O ultimo passo é computar as distribuições de probabilidade condicionais com- 

binadas. Isto é feito utilizando o predicado apply_cornb/2: 

a~pl~-comb([,,[]).  

apply-com b ([F( Fs], [CFI CFs]) :- 

combine(F, CF), 

apply-comb(Fs, CFs). 

combine((N, T, D, LPa, LCPDs), (N, T ,  D, Pa, CPD)) :- 

functor(N, P, NA), 

clause (com bining-rule(P/NA, CR),-), 

C-. . [CR, LPa, L CPDs, Pa, CPD], 

call(C). 

A regra de combinação correspondente ao predicado P é chamada por call(C). 

Uma regra de combinação - cr é vista como um predicado prolog cr(PaL,CPDL, 



Pa, CPD). O argumento PaL é a lista do conjunto de pais. O argumento CPDL 

especifica a CPD correspondente. Então, o i-ézimo elemento de CPDL são as CPDs 

associadas ao i-ezimo conjunto de pais PaL. O conjunto de pais resultantes e as 

CPDs combinadas são retornadas em Pa e CPD. 

Depois de terminado todos os passos, a rede suporte é fornecida na variável 

SN. É escrita para um arquivo chamado ,out.net,. O resto do código implementa 

um prompt onde espera-se receber o arquivo com a teoria, que será utilizada para 

encontrar a rede Bayesiana, e a consulta. 

:-use-rnodule(1ibrary (listing)). 

:-use-rnodule(library(charsio)). 

~-op(50O,xfy, ' 1  '). 
:-dynamic domain/3, combining-rule/2,network/l. 

term-expansion((Headl Bodyl,Body2), (Head:-Bodyl,Body2)). 

term-expansion((Head/ Body), (Head:-Body)). 

term-expansion(domain(A/N, T ,  D), (:-dynamic A/N))  :- 

retractall(domain(A/N, -,-,I), assert (domain(A/N, T ,  D)) . 
term-expansion(combining-rule(A/N, B), (:-dynamic A/N))  :- 

retractall(cornbining-rule(A/N, -)), assert (combining-rule (A/N,B)).  

terrn-expansion(cpd((HI B), CPD), cpd(H, B, BL, CPD)) :- 

conj-2-list (B, BL)  . 

terrn-expansion(cpd(H, CPD), cpd(H, true,[l, CPD)) :- !. 

conj_2_list((A, B) ,  L ) :- 

conj_2_list (A, LA),  

conj-2-list (B, LB), 

append(LA,LB,L). 

coni2-list((A),[A]). Codificação do promt 

blop-shell :- 

assert(network([l)), blop-shell-help, blop-shell(next). 

blop-shell(next) :- !, 



write(' * Blop - Interpretador de programa e m  lógica Bayesiano *7, nL 
,,ite(' ........................................................... 

),nk 

write('*ajuda. I + esta mensagem *7,nL 

write('*Q1, ..., Qn. 1 +rede suporte para computar * 7 , 4  
write('* I P ( Q I ,  .-.> Qn) *7 ,4  
write('*Ql, ..., QnIE1 = e l ,  ..., EM = e ~ .  I + rede suporte para computar *>),nl, 

write('* I p(Qi ,  Qn(E1 = e l ,  ..., EM = e ~ )  *'),nl, 

write ('*pfamilia. blp '7. I + consulta arquivo BLP"fami1ia. blp" *y,nl, 

write('sair. I + sai do promot * y d 7  
write(' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i ), nl, 

blop-shell(he1p) :- 

blop-shell-help, blop-shell(next). 

blop-shell([X]) :- 

consult(X), !, blop-shell(next). 

blop-shell((Q;E)) :- !, 

query([Q],[E]), blop-shell(next). 

blop-shell(Q) :- !, 

query([Q],,[l), blop-shell(next). 

blop-shell(-) :- !, 

f o r m a t r  n Comando desconhecido ? n- nJ,(1), blop-shell(next). 

blop-shell-promt :- 

write('< BLop> ?- '),fEush~output(user~output). 

Regra de combinação identidade 



id ([Pa], [CPD], Pa, CPD). 

Escrevendo a rede suporte na linguagem HUGIN. 

write-support-network(SN) :- 

~ush~output(user~output), tell('out.net 7 ,  
format('net" n {-" n node-sixe = (100 do),=' n }- n" n9,[I), 

write-nodes(SN), write-potentials(SN), told. 

write-nodes ([I). 

write-nodes([(N, T,D,,-)I R]) :- write-node(N, T,D),write-nodes(R). 

write-node(N,continuous,-) :- format('nó continuo- @ " n { " n label=" q"; " n } " 

n" n ',[write-no-brackets(N), N]. 

write-node(N,discrete,D):- format('nó discreto- @" n { " n states=(' 42);- n l ~ b e l = ' ~  

q";" n } " n" n ',[write-no-brackets(N),write-ddomain(D),N]. 

write-ddomain([I). 

write-ddomain([DI Ds]) :- format("' qJ",[D]), write-ddomain(Ds). 

write-potentials([I). 

write-potentials([(N, continuous,-,Pa, CPD)I R]) :- 

format('potenciais r @" @ f n {" n data=(' @),=' n {" n" n ', 
[write-no-brackets(N), write-cond(Pa), write-continuous-cpd(CPD)]), 

write-potentials(R). 

write-potentials ([(N, discrete,-, Pa, CPD) I R]) :- 

format('potenciais (* @" @ r n {" n data=(' O),: n {" n" n ', 
[write-no-brackets(N), write-cond(Pa), write-list(CPD)]), 

write-potentials (R) .  



write-continuous-cpd([I). 

write~continuous~cpd([normal(M, V)[ Ps]) :- 

format('norma1r @; @) ', [ write-no-brackets(M),write-no-brackets(V)]), 

write-continuous-cpd(Ps). 

write-list ([I). 

write-list([PI Ps]) :- 

format('" @',[write-no-brackets(P)]), write-list(Ps). 

write-no-brackets(T) :- 

write-to-chars(T, C), delete(C,40, Cl), delete(C1,41, C2), 

substitute(44, C2,95, NT), name(N, NT), write(N). 



Apêndice A 
- 

Implementação do RBLP-AP 

Aqui apresentamos uma idéia geral da implementação do RBLPAP. A figura 

3.2 representa os processos de revisão de um programa em lógica Bayesiano. As 

seções seguintes detalham a implementação de cada um desses processos. 

A . l  Processo - Constrói Rede Bayesiana 

A revisão começa com o usuário fornecendo um conjunto de exemplos e o 

BLP inicial. As redes Bayesianas para cada exemplo de treinamento são, então, 

construídas. Para isto utilizamos o interpretador descrito no apêndice B com algu- 

mas modificações. Como o interpretador é executado como um programa indepen- 

dente e para isto espera receber um arquivo descrevendo o BLP ao qual será feita a 

consulta, foram necessárias modificações para incorpora-lo ao RBLPAP. Um novo 

predicado, calLquery/3, foi criado para permitir que este interpretador modificado, 

que chamamos de probabiEisticprover.pl, pudesse ser chamado pelos outros progra- 

mas Prolog do RBLPAP. Para cada exemplo de treinamento, então, o predicado 

call_query/3 é executado na tentativa de construir a rede Bayesiana correspondente. 

call-query((Q1 E), Theory, Arq) :- 

erase-module(pdom), 

compile(Arq), assert(current-threory(Theory)), query([Q],[E]), 

retract(current-threory(Theory)). 

implementação ainda não foi concluída, e por este motivo alguns procedimentos, que serão 
descrito nesta seção, ainda não foram suficientemente testados. 
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