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 Sieć Bayesowska służy do przedstawiania 
zależności pomiędzy zdarzeniami bazując na 
rachunku prawdopodobieństwa. 

 Klasycznym przykładem jest reprezentowanie 
zależności pomiędzy symptomami a chorobą.  

 Sieć Bayesa to skończony, acykliczny graf 
skierowany, zbudowany na podstawie 
prawdopodobieństw warunkowych (które są 
zawarte w zbiorze CP). 

 



 Sieć Bayesa to trójka: 
B = <N, E, Cp> 

Gdzie: 
N – zbiór wierzchołków grafu 
E – zbiór krawędzi grafu 
Cp – zbiór prawdopodobieństw warunkowych. 
 Wierzchołkami grafu są stwierdzenia lub 

hipotezy.  
 Krawędzie grafu to relacje określające przejście 

od wierzchołka do wierzchołka z 
prawdopodobieństwem określającym to 
przejście. 



 Zbuduj Sieć Bayesa dla określonego zbioru Cp: 

P = {P(a), P(b|a), P(c|b), P(d|b), P(G|c), P(G|d), 
P(e|a), P(F|e), P(F|c)} 

Taki graf pozwala na 
prowadzenie 
wnioskowania w 
oparciu o 
prawdopodobieństwo 
i wzór Bayesa. 



 Prawdopodobieństwo łączne (całkowite) 

Jeśli zbiór  podzielimy na zbiory B, ~B takie, że B  ~B = ,  
B  ~B = ø i P(B) > 0 oraz P(~B) > 0, to dla dowolnego zdarzenia 
A   prawdziwy jest wzór: 

P(A  B) = P(A|B)*P(B) + P(A|~B)*P(~B) 
gdzie: 

P(B) – prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia B 

P(~B) – prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia przeciwnego do B 

P(A|B) – prawdopodobieństwo (warunkowe) zajścia 

zdarzenia A pod warunkiem zajścia zdarzenia B. 
◦  Jeśli zdarzenia A i B są niezależne wówczas 

prawdopodobieństwo łączne liczone jest ze wzoru: 

P(A  B) =P(A)*P(B) 
 Prawdopodobieństwo warunkowe (twierdzenie Bayesa lite) 

 
 
 



 

Wiadomo, że test w 95% daje wynik negatywny jak dopingu nie brano.  
W 5% daje wynik pozytywny jeśli doping stosowano. 
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P(Test) = P(Test| Dopping)*P(Dopping) + 
   P(Test| ~Dopping)*P~(~Dopping) 
           = 0.98*0.5 + 0.05*0.5  
           = 0.49 + 0.025 = 0.515 ~= 0.52 
 
Albo odwrotnie – jeśli wiemy, że test dał 
wynik pozytywny to jakie jest 
podobieństwo, że używam doppingu? 
 



 Do modelowania i wnioskowania w sieciach 
Bayesa można wykorzystać oprogramowanie 
GeNIe: http://genie.sis.pitt.edu 

http://genie.sis.pitt.edu/


 Chance (szansa) – przyjmują wartości dyskretne. 

 Deterministic (deterministyczne) – przyjmują wartości 
stałe, bądź wartość nominalną określoną przez 
użytkownika ze skończonego zbioru wartości. 

 Equation (równanie) – wyraża bardziej 
skomplikowane zależności miedzy zmiennymi, które 
należy poddać ocenie. 

 Decision (decyzja) – modeluje możliwe do podjęcia 
przez użytkownika decyzje. 

 Value (wartość) – modelują wartości powiązane z 
każdą możliwą do wykonania decyzją użytkownika. 

 Submodel – oznacza konceptualnie powiązaną grupę 
zmiennych. 



Arc (łuk) – umożliwia 
rysowanie połączeń 
między danymi 
wierzchołkami grafu. 

TextBox (pole tekstowe) – 
umożliwia opis stworzonych 
sieci. 

Update (aktualizacja) – 
dokonuje wyliczeń lub 
aktualizacji odpowiednich 
prawdopodobieństw  w sieci 

Menu Node / View as umożliwia zmianę 
sposobu wyświetlania zaznaczonych 
węzłów sieci. 
 
Menu Node / Set Evidence określenie 
które zdarzenie miało miejsce. 
 



 Wyobraźmy sobie, że inwestor zastanawia się nad ryzykiem 
zainwestowania w nowo powstałą firmę. Źródłem niepewności 
jest tutaj sukces tej firmy. Inwestor jest świadom faktu, że 
tylko ok. 20% wszystkich nowopowstałych firm osiąga sukces. 
Tą niepewność można zmniejszyć pytając o zdanie eksperta. 
Przewidywania eksperta jednak nie zawsze się sprawdzają. 
Ekspert ocenia, że ze wszystkich firm które osiągają sukces 
40% ma dobry pomysł na rozwój działalności, 40% ma średni 
pomysł, a 20% ma kiepski pomysł. Spośród wszystkich firm 
którym się nie udaje, ekspert wyznaczył, że 10% ma świetny 
pomysł, 30% ma niezły pomysł, a 60% ma kiepski pomysł. 

 Załóżmy, że inwestor chce włożyć kwotę $5,000 w 
przedsięwzięcie. Wie on, że jeśli firma osiągnie sukces to 
zarobi na tym $10,000. Jeśli firma upadnie to straci on swój 
wkład $5,000, ale jeśli w ogóle nie zainwestuje, zyska $500 
na bezpiecznej lokacie w banku. 

 Co zrobić? Inwestować czy nie?  





NIE! Lepiej dać na lokatę! 



 Proszę wykonać ćwiczenie znajdujące się pod 
adresem: 

http://tomaszx.pl/materialy/si_lab4_bayes2.pdf 

 Kolejna porcja ćwiczeń znajduje się tu: 

http://tomaszx.pl/materialy/si_lab4_bayes.pdf 

 

Zadanie domowe: 

Proszę korzystając z programu GeNIe stworzyć 
sieć Bayesa na wymyślony przez Państwa temat 
(każdy inny) i przeprowadzić wnioskowanie. 

http://tomaszx.pl/materialy/si_lab4_bayes2.pdf
http://tomaszx.pl/materialy/si_lab4_bayes.pdf

