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چکیده
هدف مهم در سطوح باالی تلفیق داده ،درک عناصر محیط ،شناخت موقعیت فعلی و پیشبینی وضعیت در آیندهای نزدیک
میباشد ،از طرفی وجود مساله عدم قطعیت در این سطوح اجتنابناپذیر است .بنابراین نیاز است تا سیستمهای تلفیق داده مجهز به
تکنیکهایی برای مدیریت عدم قطعیت باشند .شبکههای بیزین بهطور گسترده برای بیان احتماالتی دانش همراه با عدم قطعیت ،در
زمینههای مختلف بهکار گرفته میشود .در این مقاله چگونگی بکارگیری شبکههای بیزین ،برای مدیریت عدم قطعیت در سیستمهای
تلفیق داده ،بررسی میشود .البته در سیستمهایی مانند سیستمهای کنترل و فرماندهی ،به دلیل موجودیتهای گوناگون و همچنین
روابط و الگوهای پیچیدهی بین آنها ،شبکههای بیزین چند موجودیتی کاربرد بیشتری دارد زیرا شبکه بیزین چند موجودیتی ،قدرت
شبکه بیزین در مدلسازی عدم قطعیت را با قدرت بیان در منطق مرتبه اول ،ترکیب میکند و از قابلیتهای بیشتری برای مواجهه با
مساله عدم قطعیت برخوردار میشود .برای توضیح بیشتر یک مطالعه موردی با سناریوی نظامی همراه با جزییات و مراحل مختلف
شامل تعریف توزیع احتمال توام برای شواهد و فرضیهها ،ساخت شبکه بیزین ،کامپایل و بکارگیری آن ،شرح داده خواهد شد.
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تلفیق داده ،شبکه بیزین ،شبکه بیزین چند موجودیتی ،عدم قطعیت.
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بکارگیری شبکههای بیزين چند موجوديتی برای مديريت…

روابط بین موجودیتها ،بیان دانش و الگوها که در تمام

 .1کلیات

93

.7-7

آنها موضوع عدم قطعیت  ،اجتنابناپذیر است ،موضوع

بیان مسئله

ماموریتهای نظامی در محیطهای شبکهمحور به
عامل4های خودکار و توزیعی نیاز دارند تا اطالعات را به
درستی به اشتراک بگذارند و با همکاری یکدیگر بتوانند
تصمیمات را در محیطهای با تغییرات سریع ،بهصورت
درست و بالدرنگ اتخاذ کنند .مدلهای مبارزه ،5این چنین
محیطی را در سطوح مختلف همراه با جزییات برای اهداف
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متفاوت ،بازنمایی میکنند .در چنین سناریوهایی ،هر عامل
فقط یک نمای جزئی 6از موقعیت سراسری دارد و وظایف
محلی خود را انجام میدهد و ممکن است در مواردی هر
عامل نیز به اطالعات غیرمحلی نیاز داشته باشد .از طرفی

کمی متفاوت است.
از سوی دیگر تئوری احتماالت 94یک روش مناسب
برای بیان دانش دامنه همراه با عدم قطعیت فراهم میکند.
با کمک بیان احتماالتی ،میتوان مدلهایی ساخت که قادر
به استنتاج میباشند .در حقیقت استنتاج از شواهد 95به
97

96

فرضیات به وسیله قوانین بیزین انجام میشود و استنتاج
بیزین

98

گفته

میشود[3].

در این تحقیق با بکارگیری

شبکههای بیزین ساده و شبکههای بیزین چند موجودیتی به
مسئله عدم قطعیت در سطوح باالی تلفیق داده پرداخته
میشود.

شناسایی رفتارها از طریق مشاهداتی که از مجموعه

.2-7

سنسورهای گوناگون بدست میآید یک کار پیچیده است

در سیستمهای کنترل و فرماندهی ،سطوح باالی تلفیق

که یقینا همراه با عدم قطعیت میباشد .با در نظر داشتن تمام

داده مانند سطح ارزیابی موقعیت و ارزیابی تهدید از

این موارد ،یک مدل مبارزه باید ساختار مناسبی برای کنترل

حوزههای پرکاربرد و مهم میباشد .در این حوزه ،سه فرایند

و فرماندهی در نظر داشته باشد .به عبارتی این مدلها ،باید

کلیدی وجود دارد :درک عناصر محیط ،شناخت موقعیت

عدم قطعیت را در تمام سطوح تلفیق داده لحاظ کنند ،به

فعلی و پیشیبینی آینده نزدیک [4].به عبارتی یک سیستم

عنوان مثال مدل رایج  [1,2] JDL7شامل چهار سطح ارزیابی

تلفیق داده در سطوح باال از نتایج فراهم شده از سطوح پایین

و ارزیابی

تلفیق داده استفاده میکند و روشن است که پشتیبانی

تهدید 99میباشد .برای سطوح پایین این مدل ،متدهای

اینگونه سیستمها از عدم قطعیت ،برای تلفیق دادههای گرفته

احتماالتی مانند کالمن فیلتر و غیره که همه آنها پایه

شده از دنیای واقعی ضروری است و باید مجهز به متدها و

ریاضی دارند ،ارائه شده است و اما برای سطح دوم و باالتر

تکنیکهایی برای برخورد با مسئله عدم قطعیت باشند.

سیگنال ،8ارزیابی شی ،1ارزیابی موقعیت

90

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

از آن ،به دلیل وجود مباحثی مانند قابلیت همکاری ،92بیان
Agent

4

Interoperability

Combat Models

5

Uncertainty

13

Partial View

6

Probability theory

14

Join Directors of Laboratories

7

Evidence

15

Signal assessment

8

Hypothesis

16

Object assessment

9

Bayes’ rule

17

Situation assessment

10

Bayesian reasoning

18

Impact assessment

11
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مقالـــــه
از طرفی شبکههای بیزین چند موجودیتی )MEBN(91

اصلی این تحقیق ”چگونگی مدیریت عدم قطعیت در

قابلیت استنتاج روی تعداد زیادی موجودیت با روابط از

سیستمهای تلفیق داده نظامی با بهرهگیری از شبکههای

نوعهای مختلف را فراهم میکند که این از خواستههای

بیزین“ میباشد.

سطوح باالی تلفیق داده مانند سطح ارزیابی موقعیت و یا
ارزیابی تهدید میباشد و بنابراین بکارگیری شبکه بیزین
چند موجودیتی برای بیان دانش همراه با عدم قطعیت در
سیستمهای تلفیق داده بسیار کارامد خواهد بود که تحقیقات
انجام شده تا کنون بخوبی این موضوع را نشان میدهند .به
عنوان مثال در مقالهای که اخیرا توسط  Parkو  Laskyدر
سال  2098ارائه شد MEBN ،برای پیشبینی آگاهی موقعیتی
تمام جزئیات بهنام

PSAW-MEBN

ارائه

شد[5].

یا در

تحقیقی دیگر بکارگیری شبکههای بیزین برای ارزیابی تهدید
در جنگهای هوایی مطرح شده است [6].کاربردهای بیشتر
از  MEBNدر این حوزه در مرجع ] [7ارائه شده است.
.9-7

در ادامه مقاله در بخش  2تعاریف و مفاهیم مورد نیاز
پیشزمینه در دو بخش معرفی شبکه بیزین و معرفی شبکه
بیزین چند موجودیتی بیان میشود .در بخش  3مطالعه
موردی با سناریوی نظامی برای روشنتر شدن مفاهیم
گفتهشده آورده میشود .گامهای مختلف بکارگیری
شبکههای بیزین در سیستمهای تلفیق داده شامل تعریف
توزیع احتمال توام برای شواهد و فرضیهها ،ساخت شبکه
بیزین ،کامپایل و بکارگیری آن و همچنین بسط آن به شبکه
بیزین چند موجودیتی همراه با جزییات شرح داده میشود
و در انتهای این بخش در رابطه با متدولوژی طراحی و
همچنین چالشهای

هدف تحقیق:
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بکار گرفته شده و بر این اساس مدل پایهای با در نظر داشتن

 . 1-7سازماندهی تحقیق

MEBN

توضیحات داده میشود .در

نهایت بخش  4به جمعبندی مطالب و نتیجهگیری

همانطور که در بخش بیان مسئله گفته شد در

میپردازد.

سیستمهای تلفیق داده مربوط به کاربردهای واقعی مانند
محیطهای نبرد ،وجود عدم قطعیت غیر قابل انکار است .از
این رو باید با بکارگیری تکنیکها و روشهای مناسب به
مدیریت عدم قطعیت در مراحل گوناگون مانند بیان دانش،
استنتاج و غیره پرداخته شود .هدف از این تحقیق بررسی
بکارگیری شبکههای بیزین چند موجودیتی برای مواجهه با
موضوع عدم قطعیت در حوزه نظامی میباشد .از این رو
سناریوی نظامی همراه با گامها و جزئیات آن شرح داده
خواهد شد.

 .7-2شبکه بیزين
شبکههای بیزین

20

)(BN

به طور گسترده برای بیان

احتماالتی دانش همراه با عدم قطعیت ،در زمینههای مختلف
به کار گرفته میشوند .شبکه بیزین یک گراف جهتدار
است که شامل اجزا و خصوصیات زیر است:
 )9یک مجموعه از متغیرهای تصادفی ،مجموعه رئوس
گراف را تشکیل میدهند که این متغیرها میتوانند گسسته
یا پیوسته باشند.

 .4-7پرسش تحقیق
این تحقیق به مساله عدم قطعیت در سطوح باالی تلفیق
داده در مدلهای مبارزه میپردازد .بطور دقیقتر پرسش
Multi Entity Bayesian Networks

19

 )2یک مجموعه از یالهای جهتدار که اگر از راس

x

به راس  yیالی باشد x ،را والد  yمینامیم.

Bayesian Networks

20

21
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برای نشان دادن عملیاتی بودن آن ،یک مطالعه موردی روی

 .2ادبیات تحقیق

بکارگیری شبکههای بیزين چند موجوديتی برای مديريت…

 )3هر گره
))P(xi|Parents(xi

xi

یک توزیع احتمال شرطی

دارد که تاثیر گرههای والد بر روی این

گره را نشان میدهد.
ساختار شبکه بیزین نشاندهنده وابستگیهای شرطی
است و وجود یک یال از  xبه  yنشاندهنده تاثیر مستقیم
بر

y

و یا وابستگی مستقیم

y

به

x

است که تعیین این

وابستگیها و ساختار شبکه با کمک فرد خبره انجام
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میشود .پس از تعیین ساختار ،تعیین توزیع شرطی مربوط
به گرهها ،ساختمان داده شبکه بیزی را کامل میکند و با
استفاده از آن میتوان توزیع توام کامل را بدست

بخش  2-2به طور کامل معرفی میشود.
 .2-2شبکه بیزين چند موجوديتی

 )4گراف هیچ دور جهتداری ندارد.

x

بایستی سراغ شبکههای بیزین چندموجودیتی رفت که در

آورد[3, .

]8

مسائل دنیای واقعی معموال شامل تعدادی متغیر از
موجودیتهای مختلف است که به شکلهای پیچیدهای با
یکدیگر در ارتباط هستند .به عنوان مثال در مدلهای مبارزه

شبکههای بیزین چند موجودیتی ترکیب شبکههای
بیزین با منطق مرتبه اول

()FOL29

قابلیت  BNها در مدلسازی عدم قطعیت با قدرت بیان FOL

در کنار یکدیگر قرار داده میشود .یک  MEBNمحیط را به
صورت مجموعهای از موجودیتها و صفاتشان به همراه
روابط میان آنها بیان میکند .دانش مربوط به صفات
موجودیتها و روابط بین آنها به صورت مجموعهای از
الگوها بیان میشود که
 MFragنامیده

MEBN Fragment

یک  MFragدانش غیرقطعی در رابطه با مجموعهای از
متغیرهای تصادفی

)(RV22

را بیان میکند.

نیاز به بیان و استنتاج در مورد موجودیتهای زیادی از
جمله تانکها ،وسایل نقلیه چندمنظوره ،جوخه و غیره

مجموعه موجودیتها میپردازند.

رفتار و مشخصات مختص خود را دارد .یک  BNمیتواند

یا به اختصار

میشود[9].

گرههای

میباشد و باید در نظر داشت که هر کدام از آنها ساختار،

هستند ،بعبارت دیگر

MFrag

MFrag

RV

ها همان

هستند که به بیان صفات و ویژگیهای
RV

های داخل یک

ممکن است پارامترهایی نیز داشته باشند که

متغیرهای معمولی 23نامیده میشوند .به عنوان مثال شکل

رفتار یک نمونه تانک را در موقعیت میدان جنگ به خوبی

 VehicleType(obj) 9یک متغیر تصادفی با یک آرگومان obj

مدلسازی کند و در یک شبیهسازی که شامل تعدادی تانک

است که میتواند با شی مشخص مثل  vehicle2مقداردهی

به تعداد تکرار میشود ،که این راه حل

متغیرهای تصادفی را در سه نوع مختلف

هست همان

BN

قادر به بیان تعامالت بین تانکها نیست و بنابراین در

شود.

MEBN

دستهبندی میکند:
24

باشند ،این مدلسازی کارا نمیباشد .این در حالی است که

هستند که موضوع اصلی آن

را بیان میکنند و هر

مدلها اغلب تمایل دارند که قادر به بیان موجودیتها و

گره مقیم ،توزیع محلی مربوط به خود را دارد که آن را به

ارتباط بین آنها ،ارزیابی موقعیتها ،و بیان سایر الگوهای

عنوان تابعی از مقادیر گرههای والدش تعریف میکند.

MFrag

پیچیدهی موجود در میدان جنگ باشند .از این رو برای
چنین محیطهایی نیاز به قدرت بیان باالتر و افزودن
قابلیتهای بیشتری به  BNها میباشد و برای این منظور

22

First Order Logic

21

Ordinary variable

Random Variable

22

Resident node

23
24
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شرایطی که چندین تانک در حال اجرای یک نقشه مشترک

 )9گرههای مقیم  :گرههای مقیم متغیرهای تصادفی

مقالـــــه

 )2گرههای ورودی :25گرههای ورودی روی توزیع
احتمالی گرههای مقیمی که در این

MFrag

فرزندانشان

منحصر بفرد را دارند که این همان تئوری

MEBN

یا

 MTheoryمیباشد.

هستند تاثیر میگذارد .الزم به ذکر است که توزیع مربوط
به گرههای ورودی در

MFrag

دیگری که در آنها از نوع

گره مقیم هستند ،تعریف میشود.

 .3یافتههای تحقیق

 )3گرههای زمینه :26متغیرهای تصادفی منطقی هستند
که شرایطی که بایستی برآورده شود تا توزیعهای
تعریفشده در  MFragمعتبر باشند ،را بیان میکنند.
شکل  MFrag 9ای را نشان میدهد که دانش احتمالی
اینکه چطور میزان خطر یک منطقه را بر اساس نوع وسایل
مثال اگر در یک منطقه تعداد زیادی وسیله نقلیه ردیابی
مانند تانک وجود داشته باشد ،میزان خطر باال خواهد بود.
فرض کنید  v1یک وسیله نقلیه و  r1یک منطقه باشد آنگاه
با توجه به گره زمینه ) ،rgn=Location(objنمونهی)v1,r1( 27
ایجاد میشود و یا اگر موقعیت موردبررسی ،دو منطقه  r1و
r2

داشته باشد ،با توجه به اینکه گره

)Danger_Level(rgn

منطقه را به عنوان آرگومان دارد ،آنگاه دو نمونهی
) Danger_Level(r1و ) Danger_Level(r2ایجاد میشود.
توزیعهای محلی را میتوان با زبان توصیفی مخصوص
با نام  LPD28تعریف کرد که در  MFragمثال مربوط به شکل
 ،9برای محاسبه میزان خطر یک منطقه با کمک این زبان،
دستورات الزم نوشته شده است .همانطور که در دستورات
نوشته شده در شکل  9مشاهده میشود برای میزان خطر
آنها بر اساس تعداد و نوع وسیلههای نقلیه انجام میشود.
در نهایت مجموعهای از MFragهای تعریفشده که
قیدهای

FOL

را برآورده میکنند ،یک توزیع احتمال توام

شبکههای بیزین چند موجودیتی ،میتوان به موضوع عدم
قطعیت در بیان دانش و همچنین عدم قطعیت در استنتاج
پرداخت .در این بخش برای بیان جزییات این راهکار و
روشن شدن مفاهیم گفته شده در بخش  2یک مطالعه
موردی توضیح داده میشود.
در مطالعه موردی فرض میشود گزارشهایی از
رادارهای  ، MTIسنسورهای تصویربردار ،سیستم آب و هوا
و پایگاه داده

GIS

دریافت میشوند و این اطالعات برای

استنتاج به کار برده میشوند .به عبارتی تلفیق از طریق
استنتاج بیزین با بکارگیری مدل ساخته شده از دانش خبره
و دادهها انجام

میشود[11].

در بخش  9-3توضیح داده میشود که چطور با به کار
گرفتن توزیع احتمال توام برای شواهد و فرضیات و
بکارگیری قوانین بیزین برای استنتاج ،نوع وسیله نقلیه
تشخیص داده میشود .در بخشهای  2-3و  3-3ساختار
شبکه بیزین و توزیعهای احتمالی آن توضیح داده میشود.
بخش  4-3بیان میکند که چگونه یک

BN

با کمک

نرمافزارهای مربوطه مانند  ،UnBBayesکامپایل میشود و
بخش  5-3بسط مطالعه موردی به شبکه بیزین چند
موجودیتی را بیان خواهد کرد .در بخش  6-3در مورد
چگونگی طراحی و مدلسازی یک  MEBNتوصیحاتی گفته

Input node

25

instance

Context node

26

Local Probability Description

27
28

23
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منطقه ،دو حالت  lowو  highتعریف میشود و مقداردهی

تلفیق داده مربوط به مدلهای مبارزه ،با بکارگیری
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نقلیه و تعداد آنها میتوان سنجید بیان میکند .به عنوان

همانطور که در بخشهای قبلی گفته شد در سیستمهای

بکارگیری شبکههای بیزين چند موجوديتی برای مديريت…

میشود و در آخر در

بخش  7-3چالشهای اصلی MEBN

مطرح میشوند.
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شکل  MFrag – 7مربوط به میزان خطر يک منطقه][10

 .7-9توزيع احتمال توام برای شواهد و فرضیهها:

از نوع وسیله نقلیه ردیاب باشد V(ω)=vW ،اگر شی از نوع

مسئله با تعریف RVها برای بیان مقادیر غیرقطعی حوزه

وسیله نقلیه چرخدار باشد و  V(ω)=vNاگر شی ،وسیله نقلیه

مورد نظر شروع میشود .طبق تعریف رسمی یک  RVتابعی

نباشد .متغیر تصادفی

یک تابع به صورت زیر است که

است که یک فضای نمونه که بیانکنندهی مجموعه

موقعیت نظامی  ωرا به یکی از اعضای  TVنگاشت میکند.

احتماالت برای مسئله موردنظر است را به یک فضای نتیجه

} 𝑁𝑣 𝑉: Ω → 𝑇𝑉 = {𝑣𝑇 , 𝑣𝑊 ,

نگاشت میدهد .در مثال مورد بررسی فضای نمونه یک

زیرمجموعهای از مقادیر ممکن  RVنسبت میدهد به طوری

مجموعه  Ωاز تمام موقعیتهای نظامی ممکن است 5 .متغیر

که اصول تئوری احتمال برآورده شود .به طور مشابه چهار

تصادفی تعریف میشود V :مشخصکننده نوع وسیله نقلیه،

Ω

مشخصکننده گزارش

تصویربرداری،

W

I ،MTI

متغیر تصادفی دیگر شامل  W ،M ،Iو  Gمانند یک تابع

مشخصکننده گزارش

را به مجموعه خروجیهای مربوطه نگاشت میکند .برای

G

سادهسازی ،خروجی سنسور تصویربرداری به صورت یک

مشخصکننده گزارش آب و هوا و

مشخصکننده گزارش پایگاه داده .GIS
هر یک از این RVها یک موقعیت

سیستم پردازش تصویر در نظر گرفته شده است که تصاویر
ωЄΩ

را به مقدار

 RVدر آن موقعیت نگاشت میکند .به عبارتی اگر

ωЄΩ

یک موقعیت واقعی باشد ،خواهیم داشت V(ω)=vT :اگر شی
Probability distribution

29

را در سه دسته وسیله نقلیه ردیاب ،وسییله نقلیه چرخدار و
وسایل غیرنقلیه کالسهبندی میکند .خروجی سنسور

MTI

به صورت سرعت باال ،سرعت متوسط و سرعت پایین بیان
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که بیانکننده مقادیر ممکن کمیتهای غیرقطعی است،

یک توزیع احتمالی 21برای یک  ،RVاحتماالت را به

M

24

)(1

V

مقالـــــه

میشود و حالت چهارمی که نشاندهنده عدم وجود شی
است .سیستم آب و هوا دو حالت صاف و ابری را گزارش

جاده باشد ،آنگاه احتمال اینکه شی وسیله نقلیه چرخدار
باشد به صورت زیر است.

= ] 𝑅𝑔 = 𝐺 Pr[𝑉 = 𝑣𝑊 | 𝐼 = 𝑖 𝑇 , 𝑀 = 𝑚𝑀 , 𝑊 = 𝑤𝑆 ,
میکند .گزارش  GISنیز چهار حالت :در جاده ،خارج
)(5
] 𝑊𝑣 = 𝑉[Pr[𝐼 = 𝑖 𝑇 , 𝑀 = 𝑚𝑀 , 𝑊 = 𝑤𝑆 , 𝐺 = 𝑔𝑅 | 𝑉 = 𝑣𝑊 ] Pr
جاده-هموار ،خارج جاده-ناهموار و خارج جاده-بسیار
] 𝑅𝑔 = 𝐺 Pr[𝐼 = 𝑖 𝑇 , 𝑀 = 𝑚𝑀 , 𝑊 = 𝑤𝑆 ,

ناهموار دارد .در زیر فرضیات مربوط به چهار متغیر تصادفی
به صورت فرمول آورده شده است.
)(2

} 𝑁𝑖 𝐼: Ω → 𝑇𝐼 = {𝑖 𝑇 , 𝑖𝑊 ,
} 𝑁𝑚 𝑀: Ω → 𝑇𝑀 = {𝑚𝐹 , 𝑚𝑀 , 𝑚𝑆 ,
} 𝑂𝑤 𝑊: Ω → 𝑇𝑊 = {𝑤𝑆 ,
} 𝑉𝑔 𝐺: Ω → 𝑇𝐺 = {𝑔𝑅 , 𝑔𝑆 , 𝑔𝐻 ,

این پنج متغیر تصادفی میتوانند ترکیب شده و یک بردار
تصادفی ایجاد کند که ویژگیهای موقعیت را نشان میدهد.
فضای خروجی بردار تصادفی ،حاصلضرب کارتزین
𝐺𝑇 × 𝑊𝑇 × 𝑀𝑇 × 𝐼𝑇

گام بعد ساخت یک مدل برای توصیف روابط کیفی میان
RVها میباشد .این روابط کیفی از دانش پیشزمینه و
اطالعات افراد خبرهی آن حوزه بدست میآید .شبکه بیزین
مربوط به مطالعه موردی مطابق شکل  2مدل میشود.

میباشد .در حقیقت بردار تصادفی،

هر موقعیت  ω Є Ωرا به بردار
𝐺𝑇

پس از تعریف متغیرهای تصادفی شواهد و فرضیات،
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× 𝑉𝑇

 .2-9ساخت شبکه بیزين

× 𝐼𝑇 × 𝑉𝑇 𝜖)𝑔 (𝑣 , 𝑖, 𝑚, 𝑤,

× 𝑊𝑇 × 𝑀𝑇 نگاشت میکند .اگر توزیع احتمالی را برای

این بردار تصادفی مشخص کنیم توزیع احتمال توام 30نامیده
شکل-2شبکه بیزين مربوط به مطالعه موردی][11

میشود.
فرض کنید یک توزیع توام روی مجموعهای از
متغیرهای تصادفی وجود داشته باشد و فرضیات موردنظر
با  Hنشان داده میشود .اکنون فرض شود که متغیر تصادفی
E

مقدار

e

دارد ،باید اطالعات راجع به

اطالعات راجع به
توزیع شرطی

H

E

H

با توجه به

بهروزرسانی شود .برای انجام اینکار

به شرط

E=e

یعنی

]Pr[H|E=e

استفاده

میشود.
]𝑒 = 𝐸 Pr[𝐻 = ℎ ,
)(3
]𝑒 = 𝐸[Pr

تعریف شود که در ادامه به آن پرداخته میشود.
متغیرهای تصادفی

Terrain

و  :Weatherدر ابتدا توزیع

محلی برای این دو متغیرهای تصادفی تعریف میشود .این

=

فرمول  4با نام قانون بیزین شناخته شده است که یک
معادله اساسی است که توصیف میکند چطور عدم قطعیت
با توجه به دادههای دریافتی بهروز شود.
به عنوان یک مثال ساده اگر گزارشات نشاندهنده وسیله
نقلیه ردیاب ،هوای صاف ،سرعت متوسط و حرکت در

که شرایط آب و هوایی  %80مواقع صاف و  %20مواقع ابری
است .پس  Pr[W=wS]=0.8و . Pr[W=wO]=0.2
و فرض میشود که سطح شی موردبررسی در  %40در
جاده و  %30در خارج جاده-هموار و  %20غیرجاده-
ناهموار و  %90خارج جاده-بسیار ناهموار میباشد.
بعبارتی:

Pr[𝑇 = 𝑡𝑅 ] = 0.4 ; Pr[𝑇 = 𝑡𝑆 ] = 0.3
Pr[𝑇 = 𝑡𝐻 ] = 0.2 ; Pr[𝑇 = 𝑡𝑉 ] = 0.1

30

25
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]𝑒 = 𝐸 | Pr[𝐻 = ℎ

Joint probability distribution

بکارگرفته شده در مطالعه موردی باید به صورت شفاف

RVها بستگی ندارد و مستقیما تعیین میشود .فرض میشود

فرمول  3براساس تئوری احتمال به صورت فرمول 4
]Pr[𝐸 = 𝑒 |𝐻 = ℎ ] Pr[𝐻 = ℎ
)(4
]𝑒 = 𝐸[Pr

در این بخش توزیع محلی مربوط به متغیرهای تصادفی

دو مورد در  BNگرههای ریشه هستند و توزیعشان به سایر

= ]𝑒 = 𝐸 | Pr[𝐻 = ℎ

بازنویسی میشود.

 .9-9تعريف توزيع احتمال توام

بکارگیری شبکههای بیزين چند موجوديتی برای مديريت…

متغیر تصادفی  :Vehicle Typeاین متغیر فرضیه ی اصلی
را بیان میکند که توزیع اولیه آن مشروط به گره پدر آن
است ،بعبارتی احتمال اینکه وسیله نقلیه ،از چه نوعی باشد
به سطح قرارگیری آن بستگی دارد .بنابراین داریم:
-9جاده  :در جاده  %60اشیا وسیله نقلیه چرخدار%35 ،
وسیله نقلیه ردیاب و  % 5وسایل غیرنقلیه هستند.

}𝑁 𝑥 ∈ { 𝑊 , 𝑇 ,

در رابطه با متغیر تصادفی

Report

 ،Imagingجدول

احتمال شرطی (CPT) 39در شکل  3مشاهده میشود .در این
جدول ،حالتهای متفاوت ساخته شده از ترکیب گرههای

پدر مربوط به گره مورد بررسی در باالی جدول قرار می-

گیرد و ستونها را تشکیل میدهند و ردیفها حالتهای
مختلف گره مورد بررسی هستند .یکی از ابزارهای متن باز

Pr[𝑉 = 𝑣𝑊 | 𝑇 = 𝑡𝑅 ] = 0.6
Pr[𝑉 = 𝑣𝑇 | 𝑇 = 𝑡𝑅 ] = 0.35
Pr[𝑉 = 𝑣𝑁 | 𝑇 = 𝑡𝑅 ] = 0.05

برای استنتاج احتماالتی و کار با شبکههای بیزین،

-2خارج جاده-هموار %50 :وسایل نقلیه چرخدار%45 ،
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وسیله نقلیه ردیاب و  %5وسیله غیرنقلیه هستند.

]UnBBayes[12,13

است که جداول

CPT

را میسازد و با

کمک افراد خبره جدول پر میشود و در هنگام استنتاج از
این جداول استفاده میکند.

Pr[𝑉 = 𝑣𝑊 | 𝑇 = 𝑡𝑆 ] = 0.5
Pr[𝑉 = 𝑣𝑇 | 𝑇 = 𝑡𝑆 ] = 0.45
Pr[𝑉 = 𝑣𝑁 | 𝑇 = 𝑡𝑆 ] = 0.05

-3خارج جاده-ناهموار %35 :وسایل نقلیه چرخدار،
 %55وسیله نقلیه ردیاب و  %90وسیله غیرنقلیه هستند.
Pr[𝑉 = 𝑣𝑊 | 𝑇 = 𝑡𝐻 ] = 0.35
Pr[𝑉 = 𝑣𝑇 | 𝑇 = 𝑡𝐻 ] = 0.55
Pr[𝑉 = 𝑣𝑁 | 𝑇 = 𝑡𝐻 ] = 0.1

شکل CPT-9مربوط به گره Imaging Report

-4خارج جاده-بسیار ناهموار %90 :وسایل نقلیه
چرخدار %70 ،وسایل نقلیه ردیاب و  %20وسایل غیرنقلیه
هستند.

متغیر تصادفی

-9سریع :در این حالت سرعت بیشتر از  60است.
-3آهسته :سرعت در بازهی  9تا  95است.
-4ساکن :در این حالت سرعت کمتر از یک است یا در

 :توزیع احتمال برای

این متغیر ،مشروط به مقادیر گرههای پدرش که

 Speedچهار حالت زیر را دارد:
-2متوسط :سرعت در بازه ی  96تا  51است.

Pr[𝑉 = 𝑣𝑊 | 𝑇 = 𝑡𝑉 ] = 0.1
Pr[𝑉 = 𝑣𝑇 | 𝑇 = 𝑡𝑉 ] = 0.7
Pr[𝑉 = 𝑣𝑁 | 𝑇 = 𝑡𝑉 ] = 0.2
Imaging Report

متغیر تصادفی

Speed

Weather

حال حرکت نمیباشد .بنابراین متغیر تصادفی
شکل زیر تعریف میشود.

و  Vehicle Typeهستند تعریف شده است:
-9در شرایط آب و هوایی صاف %16 ،شناسایی درست
برای هر سه دسته وسیله نقلیه گزارش میشود و احتمال
شناسایی نادرست بین دو فرضیه نادرست به طور مساوی
Pr[𝐼 = 𝑖𝑥 | 𝑊 = 𝑤𝑆 , 𝑉 = 𝑣𝑥 ] = 0.96
Pr[𝐼 = 𝑖𝑥 | 𝑊 = 𝑤𝑆 , 𝑉 ≠ 𝑣𝑥 ] = 0.02
}𝑁 𝑥 ∈ { 𝑊 , 𝑇 ,

-2در شرایط آب و هوایی ابری ،احتمال تشخیص
درست به  %40کاهش مییابد.

Pr[𝐼 = 𝑖𝑥 | 𝑊 = 𝑤𝑂 , 𝑉 = 𝑣𝑥 ] = 0.4
Pr[𝐼 = 𝑖𝑥 | 𝑊 = 𝑤𝑂 , 𝑉 ≠ 𝑣𝑥 ] = 0.3

Conditional Probability Table

26

31

متغیر تصادفی

Speed

به

} 𝑁𝑠 𝑆: Ω → 𝑇𝑆 = {𝑠𝐹 , 𝑠𝑀 , 𝑠𝑆 ,

MTI Report

همان حالتهای متغیر

تصادفی  Speedرا دارد.
متغیر تصادفی  :GIS Reportفرض میشود سیستم

GIS

در جاده بودن را با احتمال  %11و سه مورد دیگر (خارج
جاده-هموار ،خارج جاده-ناهموار ،خارج جاده-بسیار
ناهموار) را با احتمال  %10درست تشخیص میدهد.
Pr[𝐺 = 𝑔𝑅 | 𝑇 = 𝑡𝑅 ] = 0.99
Pr[𝐺 = 𝑔𝑆 | 𝑇 = 𝑡𝑅 ] = 0.01
Pr[𝐺 = 𝑔𝐻 | 𝑇 = 𝑡𝑅 ] = 0
Pr[𝐺 = 𝑔𝑉 | 𝑇 = 𝑡𝑅 ] = 0
Pr[𝐺 = 𝑔𝑅 | 𝑇 = 𝑡𝑆 ] = 0.05

] [ Downloaded from ic4i-journal.ir on 2023-01-08

تقسیم میشود.

و

Report

 :MTIمتغیر تصادفی

مقالـــــه
Pr[𝐺 = 𝑔𝑆 | 𝑇 = 𝑡𝑆 ] = 0.9
Pr[𝐺 = 𝑔𝐻 | 𝑇 = 𝑡𝑆 ] = 0.05
Pr[𝐺 = 𝑔𝑉 | 𝑇 = 𝑡𝑆 ] = 0
Pr[𝐺 = 𝑔𝑅 | 𝑇 = 𝑡𝐻 ] = 0
Pr[𝐺 = 𝑔𝑆 | 𝑇 = 𝑡𝐻 ] = 0.05
Pr[𝐺 = 𝑔𝐻 | 𝑇 = 𝑡𝐻 ] = 0.9
Pr[𝐺 = 𝑔𝑉 | 𝑇 = 𝑡𝐻 ] = 0.05
Pr[𝐺 = 𝑔𝑅 | 𝑇 = 𝑡𝑉 ] = 0
Pr[𝐺 = 𝑔𝑆 | 𝑇 = 𝑡𝑉 ] = 0
Pr[𝐺 = 𝑔𝐻 | 𝑇 = 𝑡𝑉 ] = 0.1
Pr[𝐺 = 𝑔𝑉 | 𝑇 = 𝑡𝑉 ] = 0.9

شکل  4با توجه به دادههای دریافتی و جداول ،CPT
شبکه بیزین کامپایل شده در  UnBBayesرا نمایش میدهد
که مشاهدات با احتمال  %900نشان داده شدهاند و استنتاج
این نتیجه را داده است که با احتمال باالیی( ،)%17.45وسیله
نقلیه از نوع ردیاب میباشد.
 1-9بسط مسئله به شبکه بیزين چند موجوديتی:
اگرچه شبکههای بیزین یک ابزار مدلسازی ساده و

مدل شبکه بیزین با توجه به متغیرهای تصادفی تعریف

مناسب است و بخوبی مساله عدم قطعیت را مدیریت

شده در مثال موردبررسی ،توزیع توام را به شکل زیر

میکند اما برای حل مشکل محدودیت قدرت بیان آن و

توصیف میکند.

بهرهمندی از قابلیتهای باالی  ،MEBNدر ادامه نحوه
همانطور که در بخش  2-2بیان شد برای استنتاج
MEBN

نیاز است تمام MFragها و متغیرهای مربوط به

درستی ساخته شوند .همچنین باید به تعریف LPDهای هر

 .4-9کامپايل و بکارگیری مدل:
بعد از تعریف همه CPTها و وارد کردن آنها در ابزار
 ،BNآنگاه مدل گرافیکی میتواند کامپایل شود .کامپایل یک
BN
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= ])𝐺 Pr[(𝑇, 𝑊, 𝑉, 𝑆, 𝐼, 𝑀,
× ]𝑇 Pr[𝑇] × Pr[𝑊] × Pr[𝑉|𝑇] × Pr[𝑆|𝑉,
Pr[𝐼|𝑊, 𝑉] × Pr[𝑀| 𝑆] × Pr[𝐺|𝑇] .

بکارگیری آن گفته میشود.

به معنی بکارگیری الگوریتم استنتاج برای محاسبه

توزیعها برای همه RVها میباشد .به عنوان یک مثال با
توجه به دادههای دریافت شدهی زیر میخواهد تعیین کند
که نوع شی وسیله نقلیه ردیاب یا چرخدار است یا وسیله
غیرنقلیه است.
-9سنسور تصویربرداری یک وسیله نقلیه ردیاب
گزارش کرده است.

 MFragنیز پرداخت .شکل MFrag 5های مربوط به مطالعه
موردی را نشان میدهد .آنگاه هر زمان دادههای مربوط به
موقعیتی خاص داده شود ،استنتاج گر

SSBN32 ،MEBN

مربوطه را میسازد .بعبارتی برای استنتاج در  MEBNالزم
است که یک

SSBN

ایجاد شود که در واقع شبکه بیزینی

است که با ایجاد و ترکیب نمونههایی از MFragها ساخته
میشود.
به عنوان مثال شکل  SSBN 6مربوط به دو شی مشاهده
شده را نشان میدهد که گزارش

GIS

برای هر دو سطح

خارج جاده-بسیارناهموار بوده و آب و هوا ابری گزارش

-2آب و هوا صاف است.

شده است .گزارش سنسور تصویربرداری برای شی اول،

-3گزارش  ،MTIسرعت متوسط است.

وسیله نقلیه چرخدار و برای شی دوم وسیله نقلیه ردیاب را

-4گزارش  GISشی در جاده است.

و برای شی دوم سرعت متوسط را اعالم کرده است.

Situation Specific Bayesian Network

32

27
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همانطور که در شکل  6مشاهده میشود نتیجه استنتاج

میباشد که خروجیهای اصلی و ترتیب تولید آنها را به

برای هر دو شی ،تشخیص وسیله نقلیه ردیاب است که دلیل

طور واضح مشخص میکند .همانطور که در شکل 7

آن این است که در دادههای دریافتی مربوط به شی اول،

مشاهده میشود دایره آبی به نیازمندیهای مدل اشاره
35

برای نوع سطح با احتمال باالیی خارج جاده-بسیار ناهموار

میکند ،در واقع اهداف

گزارش شده است و بنابراین روی استنتاج تاثیر گذاشته

همچنین شواهد مربوط به هر هدف بیان میشود .سه دایره

است ،پس میتوان حدس زد که به دلیل شرایط آب و

سبز رنگ به تحلیل و طراحی مدل اشاره دارند و

هوایی ابری ،احتمال خطا و اشتباه در گزارش سنسور

موجودیتها ،صفاتشان ،روابط بین آنها و قوانین مرتبط

تصویربرداری برای شی اول وجود دارد.

با هر کدام توصیف میشود .دو دایره قرمز مربوط به موارد

 .6-9طراحی و مدلسازی

بهدرستی تعریف میشوند و

پیادهسازی میباشد و موجودیتها ،صفات ،روابط و قوانین

MEBN

طراحی درست نیاز به متدولوژی رسمی دارد .برای این

دارد کد میشود .و در آخر دایره بنفش مربوط به تست و

منظور میتوان از چرخهی مدلسازی آنتولوژی احتماالتی

ارزیابی است که با کمک سناریوهای مختلف به این مورد

ذکر این مطلب ضروری است که یک

MEBN

 )POMC(33بهره برد که بخشی از فرایند مدلسازی عدم
قطعیت در تکنولوژیهای معنایی یا همان

پرداخته
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برای

با زبان مشخص که قدرت بیان موارد احتمالی و معنایی را

میشود[12].

UMP-ST34

شکل-6يک نمونه  SSBNساخته شده][11

Probabilistic Ontology Modeling Cycle

33

Uncertainty Modeling Process for Semantic Technology

34

Goals

35

29

] [ Downloaded from ic4i-journal.ir on 2023-01-08

.
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عدم قطعیت ارائه میدهد .اما از سمت دیگر

MEBN

با

چالشها و مسائلی نیز روبهرو میباشد که میتوان آنها را
در موارد زیر خالصه

کرد[7]:

-9مقیاسپذیری هنوز یک مساله جدی در

MEBN

میباشد.
-2اگرچه که فرایند مدلسازی استانداردی وجود دارد،
)(UMP-ST

اما همچنان فرایند ساخت

MEBN

بیشتر یک

روال دستی است که مدلسازی و ایجاد آن نیاز به انسان
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دارد.
-3عدم وجود روش استانداردی که به MFragهای
 MEBNاجازه دهد تا به صورت پویا ،تکامل و بهینهسازی
شکل-1چرخه مدلسازی [12] POMC

 -1-9چالشهای

شوند.
-4روش جامع و قابل اطمینان برای یادگیری  MEBNاز

MEBN

پایگاههای دانش آن دامنه وجود ندارد.

تاکنون تالشهای زیادی در زمینه ارائه زبانهای بیان
دانش احتماالتی انجام شده است و تعدادی از محققان به

 .4جمعبندی :

سمت روشهای ترکیب منطق کالسیک و احتماالت

در سیستمهای کنترل و فرماندهی ،انجام تلفیق دادهی

رفتهاند .یک رویکرد معمول فراهم کردن زبانی است که نه

درست و بههنگام در سطوح باال شامل سطح ارزیابی

تنها امکان بیان تئوری مرتبه اول برای اشیا یک دامنه را دارد

موقعیت و ارزیابی تهدید بسیار موردتوجه محققان میباشد

بلکه درجه باور 36برای گزارههای مربوط به این اشیا را نیز

و وجود عدم قطعیت در این سطوح انکارناپذیر است.

میتواند بیان کند .تعدادی از زبانهایی که توسعه داده

بنابراین در نظر گرفتن روشهایی برای مدیریت صحیح

شدهاند قادر به بیان دانش احتماالتی به صورت واحدهای

عدم قطعیت بسیار ضروری میباشد .از طرفی شبکههای

ماژوالری هستند که میتواند مدلهای پیچیدهی آن دامنه را

بیزین چندموجودیتی برای بیان دانش احتماالتی و استنتاج

و شبکه

غیرقطعی ،بکار گرفته میشوند و در این مقاله از قابلیتهای

به عنوان دو مورد اصلی در

شبکه بیزین چند موجودیتی شامل قدرت مدلسازی عدم

بسازد .به مدل رابطهای احتماالتی
بیزین شیگرا

)[15](OOBN38

([14])PRM37

30

رابطهای احتماالتی و "کالس"های اشیا در شبکههای بیزین

شد ،و با ذکر مثال گامهای مختلف بکارگیری آن شرح داده

شیگرا ،معادل همان MFragها در  MEBNهستند.

شد .پس از بررسی سناریوهایی میتوان اینگونه نتیجه

بطور کلی میتوان گفت استنتاج  MEBNبا ترکیب دانش

گرفت که با بهرهگیری از متدولوژیهای رسمی که در این

قبلی و مشاهدات فعلی ،نتایج جدیدی را با در نظرداشتن

زمینه وجود دارد و همچنین با کمک دانش افراد خبره در

Degrees of belief

36

Probabilistic Relational Model

37

Object Oriented Bayesian Networks

38
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این زمینه میتوان اشاره کرد که "ساختار"ها در مدل

قطعیت و قدرت بیان باال برای تلفیق داده سطوح باال استفاده
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