


 

Zakres prezentacji

● Przedstawienie motywacji badawczej
● Wprowadzenie definicji grafu-strumienia
● Algorytm przekształcający strumienie danych 

wielowymiarowych do grafu strumienia
● Przykładowe wyniki
● Kolejne badania
● Podsumowanie



 

Motywacja badawcza

● Obserwowany jest złożony, powtarzalny proces.
● Składa się on z wielu podprocesów, których czas 

realizacji nakłada się
● Aktorzy występujący w podprocesach mogą 

oddziaływać między sobą
● Przyjmuje się, że istnieje więcej niż jedno źródło 

danych dostarczające informację o procesie 
obserwowanym z różnych perspektyw

● Dane mogą być heterogeniczne



Dlaczego graf skierowany?
Reprezentacja danych 
w postaci sekwencji



Rekonstrukcja przebiegu procesu



 

Problem badawczy - cele

● Dokładniejsze odwzorowanie zależności 
przyczynowo-skutkowych zachodzących 
pomiędzy podprocesami przy pomocy grafu 
skierowanego

● Pozyskanie i usystematyzowanie wiedzy o 
procesie na podstawie zestawu informacji 
cząstkowych dostarczanych w strumieniu



 

Problem badawczy - definicja

● Niech S będzie sekwencją zbiorów wartości ze 
zbioru atrybutów A opisujących obserwacje 
złożonego procesu P wyrażonego przez zbiór 
zmiennych losowych 

● Problem ekstrakcji grafu-strumienia polega na 
identyfikacji podprocesów wchodzących w 
skład P i opisania interakcji zachodzących 
pomiędzy nimi oraz zmian w ich rozkładach 
danych   



Struktura grafu strumienia

● Węzeł zawiera zbiór atrybutów opisujących 
zdarzenie

● Występują 3 rodzaje węzłów:
– opisujące interakcje,

– opisujące stan,

– opisujące przekształcenie obiektu.



 

Struktura grafu strumienia

● Epizod składa się z węzła opisującego interakcję lub 
kreację

● Następnie pojawia się węzeł opisujący stan początkowy
● Kolejno następuje seria węzłów zawierających opis 

transformacji 
● Epizod kończy się węzłem opisującym stan końcowy i 

interakcją lub zamknięciem

Interakcja Stan

Transformacja Transformacja Transformacja

Stan Interakcja

...



 

Struktura grafu-strumienia

● Wątek tworzy sekwencja epizodów powiązanych 
zależnością przyczynowo-skutkową

● Graf strumień to zbiór wątków
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Rekonstrukcja grafu strumienia
z danych sekwencyjnych

● Zadanie polega na stworzeniu grafu strumienia 
z danych sekwencyjnych 

● Obserwacje są opisane przez wielowymiarowy 
strumień informacji

● Interakcje są obserwowane z perspektywy 
(mogą być pozorne!)



Algorytm konwertujący dane
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Eksperymenty

● Wykonane dla danych syntetycznych i 
rzeczywistych (zbiory UCI)

● Opracowana została własna miara oceny 
podobieństwa między elementami



Przykładowy graf-strumień



 

Podsumowanie

● Omawiana metoda pozwala na przekazania 
dokładniejszej informacji o przyczynach zdarzeń niż 
reprezentacja sekwencyjna

● Możliwa jest jednoznaczna reprezentacja wielu 
niezależnych podprocesów, przy czym jest ona bardziej 
odporna na braki w synchronizacji od reprezentacji 
sekwencyjnej

● W naturalny sposób reprezentacja grafowa może 
posłużyć do automatycznej konstrukcji ontologii oraz 
budowy dynamicznych sieci Bayesa opisujących  proces
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