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Teme de discuţie 

- Probabilitatea condiţionată – definiţie şi caracteristici 

- Teorema Bayes – definiţie şi aplicabilitate 

- Reţele bayesiene – cadru general de definire 

 

Aplicaţii 

1.    Se consideră  sistem automatizat de producţie care realizează mai multe tipuri de 

produse. Din totalul de produse  realizat 50% sunt de culoare albă iar restul de culoare 

albastră. Din   produsele albe 50% au formă de cub iar 50% au formă  de sferă. Dintre toate 

produsele de culoare albastră 25% au formă de cub, 50% au formă de piramidă şi restul de 

25% au formă sferică. Să presupunem că despre un  anumit produs se ştie că are formă de 

cub. Se cere să se calculeze utilizȃnd teorema lui Bayes probabilitatea ca acest produs să aibă 

culoarea albă. 

Conform teoriei lui Bayes trebuie definit setul de evenimente în conformitate cu datele 

problemei. Astfel: 

A1- produse albe  

A2- produse albastre 

 C - produse sub formă de cub 

S - produse sub formă de sferă  

P - produse sub formă de piramidă 

Dacă se integrează informaţiile de propabilitate din problemă rezultă: 

- Pentru produsele albe 

P(A1)= 0.5  

P(C|A1)= 0.5 

P(S|A1)= 0.5 

- Produsele albastre 
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P(A2)= 0.5 

P(C|A2)= 0.25 

      P(P|A2)= 0.5 

      P(S|A2)= 0.25 

Conform teoriei lui Bayes trebuie calculată probabilitatea condiţionată P(A1|𝐶) pentru 

produsul alb de tip cub.  

 

 

𝑃(𝐴1|𝐶) =
𝑃(𝐶|𝐴1)𝑃(𝐴1)

𝑃(𝐶|𝐴1)𝑃(𝐴1) + 𝑃(𝐶|𝐴2)𝑃(𝐴2)
 (1) 

 

 

Sunt cunoscute din datele problemei   P(A1)= 0.5,  P(C|A1)= 0.5, P(A2)= 0.5 şi 

P(C|A2) = 0.25 deci după integrarea lor în expresia (1) rezultă P(A1|C)= 0.67 

2.   Se consideră o maşină cu comandă numerică ce realizează loturi de piese . Se consideră 

că piesele respective pot avea două tipuri defecte de structură şi de formă. Astfel  că la fiecare 

lot de piese probabiltatea de apariţiei unui defect de structură este de 0.003% iar cea pentru 

defectul de formă este de 5%. Se presupune că defectul de structură  poate determina şi un 

defect de formă într-o proporţie de 60%. Se cere să se estimeze probabilitate ca o piesă cu 

defect de formă poate avea şi un defect de structură.  

Se notează: 

- P(S) probabilitatea ca o piesă să aibă un defect structural unde P (S)= 0.003%;  

- P(F) probabilitatea ca o piesă să aibă un defect de formă  unde P (F)= 5%; 

- P(F|S) probabilitatea ca defectul de structură să determine şi defect de formă P (S|F)= 60%; 

Dacă  o piesă are defect de formă probabilitatea să aibă un defect strucural este notată cu  

P(S|F) şi este calculată conform teoremei lui Bayes.  

𝑃(𝑆|𝐹) =
𝑃(𝐹|𝑆)𝑃(𝑆)

𝑃(𝐹)
= 0.36% 


