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TEOREMA LUI BAYES.  MODELUL PROBABILISTIC BAYES 

 

Teoria deciziei cuprinde un cadrul de reprezentare şi explicitare  a mecanismului de  

adoptare a  decziilor în condiţii de incertitudine şi risc. Teorema lui Bayes permite o abordare 

probabilistică  a raţionamentului. Modul de adopatare a deciziilor optime se bazează pe 

distribuţii de probabilitate dar şi pe seturi de date antrenate şi observate. Această abordare 

oferă o modalitate de calcul aproximativă în scopul justificării evaluării variantelor 

alternative. Teorema matematicianul britanic Thomas Bayes  este una din teoremele 

fundamentale din teoria probabilităților, care determină probabilitatea apartenenței 

evenimentelor și a obiectelor la o anumită clasă.  

Etapele clasice ale procesului decizonal se pot modifica în cazul în care se va utiliza 

teorema lu Bayes şi aplicaţiile sale conexe. În această situaţie prima etapă se referă la 

definirea probemei decizionale şi a modelului decizional asociat. Următoarea fază cuprinde o 

analiza anterioară bazată pe cunoştinţelor şi experienţei acumulate. Astfel se pot estima 

probablităţile de apariţie a evenimentelor şi se poate identifica o soluţie inţială. Dacă această 

soluţie nu corespunde va fi necesară obţinerea de informaţii suplimentare. Etapa următoare 

analizează dacă integrarea de informaţii suplimentare generează o soluţie mai bună în raport 

cu decizia adoptată iniţial. Ulterior se trece la achiziţa de informaţii suplimentare în scopul 

optimizării deciziei rezultate în etape anterioară. Etapa următoare presupune analiza 

rezultatelor după integrarea datelor suplimentare şi  adoptarea deciziei conform teoremei lui 

Bayes. 

Conceptul de bază în analiza incertitudinii pe baza teoremei lui Bayes este 

probabilitatea condiţionată (Dobre &colectiv, 2007). Dacă se consideră două evenimente A şi 

B şi se consideră că evenimentul B are loc cu siguranţa se pune întrebarea care este 

probabilitatea ca evenimentul A să se realizeze. Astfel probabilitatea condiţionată  de 

evenimentul B a apariţiei evenimentului A este  : 

𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)

𝑃(𝐵)
  (1) 

Aceasta înseamnă că dacă evenimentul  B are loc   atunci probabilitatea de realizarea 

a evenimentului A este  sigură. Astfel dacă se  exprimă  teorema lui Bayes din punct de 

vedere cantitativ se consideră că fiind date două evenimente A şi B  iar    P(A|B) se numeşte 

probabilitatea evenimentului A condiţionat de evenimentul B sau probalitatea condiţionată.  
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Spre exemplu pentru un lot de piese A reprezintă ipoteza că produsul are un defect 

structural ce poate apare cu o probabilitate P(A) = 0.2  iar B observaţia că produsul are un 

defect de formă cu probabilitatea P(B)= 0.03 iar dacă presupunem că P(A |𝐵)= 0.5  aceasta  

semnifică faptul că dacă un produs are defect de formă atunci probabilitatea de a avea şi 

defect structural este de 50%. 

Formula cunoscută a teoremei lui Bayes notată cu expresia (2) (Ciobanu, 2019). 

𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑃(𝐵|𝐴)𝑃(𝐴)

𝑃(𝐵)
  (2) 

Probabilitatea condiţionată  𝑃(𝐴|𝐵) reprezintă gradul de încredere al decidentului în 

evenimentul B ştiind că A are loc în mod sigur sau probabilitatea ulterioră. În  expresia 2 

evenimentul A reprezintă ipoteza de lucru (informaţii anterioare) sau cauza  iar  B efectul 

(informaţii suplimentare) astfel se poate ajunge la o reactualizare a informaţiilor privind 

procesul decizional . 

Dacă se consideră ca fiind date evenimentele A1, A2, … , An, ce formează o mulţime 

considerate de evenimente  mutual exclusive şi evenimentul B  astfel încȃt P(B) > 0 se poate 

demonstra teorema lui Bayes referitoare la probabilităţile condiţionate. Aceasta este 

prezentată în expresia următoare:  

𝑃(𝐴𝑖|𝐵) =
𝑃(𝐵, 𝐴𝑖 ) ∙ 𝑃(𝐴𝑖)

∑ 𝑃(𝐵, 𝐴𝑖)𝑛
𝑖=1 ∙ 𝑃(𝐴𝑖)

  (3) 

Prin mulţime de evenimente mutual exclusive literatura de specialitate se referă la  acele 

evenimente care satisfac  două  condiţii specifice. Prima condiţie se referă la faptul   că  

oricare ar fi cele două evenimente acestea nu pot avea loc simultan. A două condiţie  arată  

evenimentele din mulţime  pot descrie toate stările în care se află sistemul la care acestea sunt 

asociate. 

Analizȃnd expresia 3 se observă ca teorema lui Bayes reprezintă o modalitatea de a 

determina probabilitatea de apariţie a unui eveniment Ai  în situaţia în care se ştie că apariţia 

acestuia este condiţionată  de realizarea unui alt eveniment B. Atunci cȃnd sunt utilizate 

probabilitătile condiţionate în asociere cu teorema lui Bayes abordarea este cunoscută în 

literatura de specialitatea ca bayesiană. Abordarea bayesiană cuprinde un set de activităţi 

decizionale cum ar fi: 

- identificarea şi explicitarea evenimentelor posibile şi a deciziilor viitoare; 

- evaluarea consecinţelor pentru fiecare alternativă decizională ; 

- calculul fiecărei consecinţe în parte asociate  fiecărei decizii; 
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- selectarea decizei optime (Dobre &colectiv, 2007).  

Interpretarea corectă a acestei expresiei   3 în  cadrul teoremei lui Bayes se referă la  

probabilitatea ca evenimentul B să fi avut deja loc ştiind că apariţia sa este  urmată de apariţia 

evenimentului Ai. 

Utilizarea Reţelele Bayesiene în diferite domenii reprezintă o metodă adecvată de 

analiză pentru diferite domenii precum: diagnoza medicală, studii de fiabilitate, analiza 

riscului, proceduri de decizie, clasificare, data minig etc. Un alt exemplu de aplicabilitate al 

reţelelor Bayesiene  îl reprezintă adoptarea   deciziilor  privind mentenanţa şi evaluarea 

performanţei sistemelor industriale. Un alt avantaj  important al reţelelor Bayesiene  îl 

reprezintă posibilitatea  integrării de informații din diferite surse integrand astfel  date 

experimentale, date probabilistice precum și opinii ale experților. Spre exemplu,  acest fapt  

este deosebit de util pentru evaluarea fiabilității sistemelor tolerante la defectări, în cazul în 

care apar erori la testare (Ciobanu, 2019). Dezavantajele principale ale unei Reţele Bayes se 

referă la  necesitatea cunoaşterii apriorice a probabilităţilor şi restrictivitatea ipotezei de 

independenţă  între clase (Munteanu, 2007). 

Literatura de specialitate cuprinde mai  multe definiţii generale pentru reţelele 

bayesiene  sub diferite forme dar care exprimă în esenţă aceiaşi idee referitoare la analiza 

deciziilor în condiţii de incertitudine pe baza teoriei lui Bayes. Astfel o reţea bayesiană este 

consideră a fi  o modalitate de vizualizare grafică şi de analiză a modelelor care implică 

incertitudinea ce este gestionată într-un mod matematic riguros eficient. O altă abordare   

defineşte reteaua bayesiană ca  model  de tip graf  probabilitic cu o mulțime de noduri, care 

reprezintă evenimente aleatorii, conectate de arce, care reprezintă condiţionalităţile între 

evenimente. O astfel de reţea se dezvoltă începȃnd cu specificarea nodurilor. Fiecărui  nod îi 

corespunde unei variabile aleatoare din domeniul problemei. Apoi sunt specificate domeniile 

variabilelor şi conexiunile arcelor.  Fiecare arc indică o influenţa directă a unei variabile 

asupra alteia. Ulterior sunt dezvoltate  tabele de probabilităţi pentru fiecare nod în parte. 

Astfel graful configurează partea calitativă a unei reţele bayesiene iar probabilităţile asociate 

reprezintă partea cantitativă a acesteia . 

Se poate concluziona că reţelele bayesiene utilizează  teorema lui Bayes  integrȃnd  

astfel două surse de informaţii şi anume  informaţia iniţială  despre procesul analizat şi 

informaţia conţinută în datele disponibile despre acesta. Astfel regula lui Bayes este un dintre 

cele mai cunoscute  metode de clasificare.  

Modelul de clasificare bayesian naiv (Naive Bayes) se bazează pe calcularea 

probabilităților ca un anumit obiect  să aparțină claselor problemei. Se utilizează  pentru a 

clasificarea  datelor  pe baza  unor estimări  ce cuprind  date antrenate şi etichetate. Din acest 
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motiv este este potrivită pentru mulțimi de antrenare de dimensiuni medii sau mari  spre  

exemplu pentru clasificarea documentelor text, diagnoză etc (Leon, 2010). 

Este un model grafic simplu dar care rezolvă multe probleme de clasificare. În metoda 

Bayes naivă se consideră  toate atributele ca fiind independente dată fiind clasa.  Figura 1 

prezintă un exemplu de model Bayes naiv. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1 

C este variabila clasă şi se presupune ca între perechile de atribute Ai să existe o  

relație de independență condiționată, dată fiind variabila clasă.  De asemenea sunt incluse 

distribuția  de probabilitate P(C) a variabilei clasă și distribuția condiționată de probabilitate 

P(Ai|C) a atributului Ai .  Astfel fiecare atribut și clasa sunt considerate  variabile aleatorii.   

Se poate calcula distribuţia de probabilitate a modelului Bayes naiv cu relaţia (4) : 

 

𝑃(𝑋) = 𝑃(𝐶𝑘 , 𝐴1…𝐴𝑛 ) = 𝑃(𝐶𝑘) ∏ 𝑃(𝐴𝑖|𝐶𝑘)

𝑛

𝑖−1

 (4) 

 

Problema de clasificare în acest caz presupune alegerea valorii clasei care maximizeză 

expresia (4). Astfel în conformitate cu  teorema Bayes se poate determina probabilitatea ca un 

obiect  sa aparţină la o clasă cunoscȃnd probabilitatea anterioară. Simplificȃnd raţionamentul 

se poate spune că  metoda se reduce la stabilirea clasei pentru care produsul are valoare 

maximă. 
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