Moralne i niemoralne dyskretne statystyczne
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W statystyce matematycznej od lat osiemdzisi¡tych poprzedniego wieku grafy wykorzystywane s¡ do modelowania struktury markowskiej wielowymiarowych
rozkªadów prawdopodobie«stwa - zob. [1].
Niech G oznacza DAG (directed acyclic graph) o szkielecie b¦d¡cym grafem
nieskierowanym G = (V, E), gdzie V to (sko«czony) zbiór wierzchoªków, a E
zbiór kraw¦dzi. Niech pa(v) oznacza zbiór rodziców wierzchoªka v , a nd(v) zbiór
wierzechoªków, które nie s¡ potomkami wierzchoªka v (nieosi¡galnych skierowan¡
±cie»k¡ z v ).
Z ka»dym wierzchoªkiem u wi¡»e si¦ skªadow¡ Xu wektora losowego X =
(Xv , v ∈ V ). Mówimy, »e rozkªad wektora X jest markowski wzgl¦dem DAGu G
je±li ∀ u ∈ V zmienna losowa Xu i wektor losowy (Xv , v ∈ nd(u) \ p(u)) s¡ warunkowo niezale»ne pod warunkiem wektora losowego (Xv , v ∈ p(u)). Klasycznemu
poj¦ciu markowsko±ci odpowiada wtedy ªa«cuch skierowany 1 → 2 → . . . → n. Je±li rozkªad prawdopodobie«stwa wektora X jest dyskretny, tzn. P(X = i) = p(i),
i ∈ I, zaªo»enie markowsko±ci wzgl¦dem DAGu G nakªada warunki faktoryzacyjne na wektor prawdopodobie«stw p = (p(i), i ∈ I). Rodzina DAGów o zadanym
szkielecie dzieli si¦ na rozª¡czne klasy zadaj¡ce te same warunki na prawdopodobie«stwo p. DAGi z tej samej rodziny s¡ markowsko równowa»ne.
Okazuje si¦, »e rodziny takie mo»na scharakteryzowa¢ w terminach czysto grafowych za pomoc¡ poj¦cia niemoralo±ci: mówimy, »e trójka (a; b, c), a, b, c ∈ V ,
jest niemoralno±ci¡ w G je±li b, c ∈ p(a) oraz b i c nie s¡ poª¡czone kraw¦dzi¡. Na
szczególn¡ uwag¦ zasªuguj¡ modele moralne, tzn. zwi¡zane z DAGami, dla których zbiór niemoralno±ci jest pusty. W tej sytuacji dobrze rozwini¦te jest podej±cie
bayesowskie, w którym na wektor prawdopodobie«stw nakªada si¦ miar¦ probabilistyczn¡. Jest to miara na rozmaito±ci (zawartej w sympleksie jednostkowym)
wzynaczonej przez warunkowe niezale»no±ci pochodz¡ce od moralnego DAGu. W
modelach niemoralnych (czyli w takich, w których zbiór niemoralo±ci pusty nie
jest) sytuacja jest zdecydowanie bardziej skomplikowana. W szczególno±ci, do jej
opisu wykorzystuje si¦ specjalne grafy ªa«cuchowe, zwane grafami istotnymi (ang.
essential).
W wykªadzie omówimy gªówne fakty dotycz¡ce dyskretnych modeli gracznych oraz naszkicujemy nowe wyniki uzyskane ostatnio wspólnie z Helene Massam
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(York University, Toronto) [3] oraz bardzo ostatnio z Johnem Noble (Uniwersytet
Warszawski) [2].
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