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The purpose of this thesis is to explore the theory of probabilistic graphical model based
feature selection methods, implement, and test different existing algorithms and propose a
new one. We give a comprehensive literature review related all parts of the examined theory,
such as information theory or graph theory. 

Firstly, we review the definitions from the theory of probabilistic graphical models, introduce
the conditional independence, Markov networks and present a famous example of graphical
models, the Bayesian networks. Next, we give a comprehensive overview of dimensionality
reduction methods,  including  the reasons  why feature  selection is  useful,  the  two main
approaches  to  perform  it:  feature  selection  and  feature  extraction.  We  give  examples,
focused on the feature selection methods, which we use in the thesis. After that, we discuss
the fields needed to understand the algorithms. We collect the most important definitions
and theorems of information theory and graph theory, including the theory of hypergraphs.
We  uncover  the  reason  why  we  can  use  graphical  models  to  represent  the  conditional
independence relation between variables. 

In the main part, we introduce the idea of C.K. Chow and C.N. Liu about approximating the
original  distribution of  an  n-dimensional  discrete  probability  distribution by a product  of
second-order  distributions,  using  dependence  trees,  called  Chow-Liu  trees.  The
generalization of  the dependence trees are a special  kind of  junction trees used for  the
approximation of the original probability distribution. We introduce the main idea of Edith
Kovács  and  Tamás  Szántai,  and  define  the  graphical  model  called  cherry  tree.  Next,  we
implement the two already existing cherry tree algorithms in Python. As a new contribution a
new algorithm is proposed which starts from a Chow-Liu tree and builds a cherry tree. The
algorithm does not give as good approximations as the former ones, but is much faster and
performs well in higher dimensions, where the other two algorithms become very expensive.
Finally,  we illustrate  our  algorithms  on  five  datasets,  and  compare  them  according  to
computational time and the performance of estimation
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A dolgozat célja, hogy bemutassa a grafikus modelleken alapuló magyarázó-változókiválasztás
elméletét, különböző algoritmusokat ismertessen és teszteljen le valós adatokon. Széleskörű
irodalomáttekintést  adunk  az  érintett  elméletekről,  mint  az  információelmélet  és  a
gráfelmélet.

Az első fejezetben a valószínűségi grafikus modellekhez kapcsolódó elméletet ismertetjük.
Bemutatjuk  a  feltételes  függetlenséget,  a  Markov  hálózatokat,  és  az  egyik  legismertebb
grafikus  modellt,  a  Bayes-hálót.  Ezután  a  dimenziócsökkentő  eljárások  témakörét  járjuk
körbe,  ismertetve  a  dimenziócsökkentés  szükségességének  okait,  és  két  fő  módszerét,  a
magyarázó-változókiválasztást  (feature  selection)  és  magyarázóváltozó  kinyerést  (feature
extraction). Az elméleti áttekintést példákkal szemléltetjük, előtérbe helyezve a dolgozatban
is  szereplő  módszer,  a  magyarázó-változókiválasztás  fajtáit.  A  továbbiakban  az
algoritmusokhoz szükséges elméleti hátteret tekintjük át: információelméleti és gráfelméleti
fogalmakat  ismertetünk,  kitérve  a  hipergráfok  elméletére  is.  Végül  választ  keresünk  arra,
miért használhatunk gráfokat a feltételes függetlenség szemléltetésére valószínűségi változók
között.

A dolgozat  tartalmi  részében bemutatjuk C.K.  Chow és C.N.  Liu elméletét az  n-dimenziós
diszkrét  valószínűségi  eloszlások  közelítéséről  másodfokú eloszlásokkal,  ú.n.  függőségi  fák
segítségével, melyeket Chow-Liu fáknak nevezünk. Ezen elmélet egyik általánosítása elágazási
fákat (junction tree) használ az eredeti eloszlás közelítésére, az ötlet Kovács Edith és Szántai
Tamás nevéhez kapcsolódik, akik továbbfejlesztve az eljárást, definiálták az ú.n. cseresznyefa
(cherry tree) grafikus modellt. Ezután implementálunk két korábban is ismert, cseresznyefát
használó algoritmust Pythonban. Új eredményként kidolgozunk egy harmadik, Chow-Liu fából
cseresznyefát építő algoritmust, mely bár nem ad olyan jó közelítést, mint a korábbiak, de
futási időben sokkal gyorsabb, így magasabb dimenziókban is hatékonyan használható. Végül
teszteljük  a  három  algoritmust  öt  adathalmazon,  és  összehasonlítjuk  őket  futási  idő  és
közelítési  pontosság  szempontjából.  Megfigyelhető,  hogyan  változik  az  algoritmusok
teljesítménye különböző változó, - és mintaszám esetén.


