
INTRODUCCIÓ A LES XARXES BAYESIANES

SEMINARI SEA UAB
8 D’OCTUBRE DE 2019

Rosario Delgado
Departament de Matemàtiques
Universitat Autònoma de Barcelona
delgado@mat.uab.cat



ØLes Xarxes Bayesianes són models probabilístics que representen les 
relacions de dependència entre un (gran) nombre de variables i permeten 
realitzar inferències. 

ØEn opinió de molts investigadors en IA, són la contribució més important en 
aquest camp dels darrers anys. Formen part de les eines de l’Aprenentatge 
Automàtic (Machine Learning).

ØAplicacions: reconeixement de veu, robòtica, enginyeria, diagnosi, valoració 
de riscos, perfilat, classificació,…

Xarxes Bayesianes
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A

B

C D

Un graf dirigit és un parell (V,E), on V és un
conjunt finit, els elements del qual s’anomenen
nodes, i E és un conjunt de parells de nodes
ordenats, anomenats arcs o fletxes.

A l’exemple: V={A,B,C,D}

E={(A,B), (B,C), (B,D)}

Un camí del node X al node Y és un conjunt de fletxes 
que els connecta. 
A l’exemple, hi ha un camí de A a D: {(A,B), (B,D)}.

Definicions
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1. Introducció



A

B

C D

Un cicle dirigit és un camí d’un node a ell mateix.  

Un graf dirigit  (V,E) s’anomena graf dirigit acíclic (DAG) si no conté cap cicle dirigit.  

El node A és un node “arrel” ja que no té pares. 

Els nodes C i D són nodes “fulles” perquè no tenen fills. 

B és un “node intermedi” ja que no és arrel ni fulla. 

Donat un DAG, un node X és un “pare” d’un node Y (Y és un 
“fill” de X) si hi ha una fletxa de X a Y.

Exemple: A és un pare de B, B és un pare de C i D. 
A és un “avantpassat” de C (C és un “descendent” de A) ja que 
hi ha un camí de A a C.
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Sigui P una distribució de probabilitat conjunta d’un conjunt de v.a. V.  (discretes)

Sigui Γ=(V, E) un DAG. 

Diem que (Γ, P) satisfà la Condició de Markov si per a cada X en V es compleix que:

{X} és condicionalment independent del conjunt de variables de V format pels seus no-
descendents (que tampoc no són els seus pares), donat el conjunt dels seus pares:

Nota: Si X és un node arrel, llavors PA(X) és buit i la condició és 
simplement que {X} i ND(X) siguin independents. 

IP ({X},ND(X) / PA(X))
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Idea: Si partim d’una  distribució conjunta P satisfent la condició de Markov amb cert DAG Γ, 
les probabilitats de P vindran donades pel producte de les distribucions condicionades. 

TEOREMA 1 (Th. 1.4 Neapolitan, 2004):

Si (Γ, P) satisfà la condició de Markov, llavors P és igual al producte de les 
distribucions condicionades  de tots els nodes als valors dels seus pares 
(sempre que existeixin).  
És a dir, si V={X1,…,Xn}, per a tots els possibles valors xi de Xi, tenim que 

(la “Regla de la Cadena”)

P(X1 = x1,...,Xn = xn ) = P(Xi = xi / PA(Xi ))
i=1

n

∏
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Exemple:

C

L F

BB BA BA B B B A BA A

Variable Valor

L
(Lletra)

LA Objectes amb A

LB Objectes amb B

F
(Forma)

Fq Objectes quadrats

Fc Objectes circulars

C
(Color)

Cn Objectes negres

Cb Objectes blancs

Node Pares No-desc Independència Cond.

L C F L i F, donat C

F C L ídem

C Buit Buit Cap

(Γ, P) verifica la condició de Markov si L i F són condicionalment independents donat C.

Ω = conjunt format per aquests 13 objectes. P=uniforme discreta sobre Ω

V={L,F,C}

E={(C,L), (C,F)}

Γ=(V, E) és un DAG



BB BA BA B B B A BA A

En efecte, veiem que P(L, F / C) = P(L / C) P(F / C) ja que

Si C = Cn LA LB

Fq 2/9 4/9 2/3

Fc 1/9 2/9 1/3

1/3 2/3

Si C = Cb LA LB

Fq 1/4 1/4 1/2

Fc 1/4 1/4 1/2

1/2 1/2

Com que (Γ, P) verifica la condició de Markov, pel  Teorema 1 tenim que per a calcular 

qualsevol valor de la probabilitat conjunta P, només hem de trobar les probabilitats 

condiciones de cada variable als seus pares en el DAG, i fer servir la Regla de la Cadena. 



BB BA BA B B B A BA A

Cn Cb
9/13 4/13

L LA LB
Si C = Cn 1/3 2/3

Si C = Cb 1/2 1/2

F Fq Fc
Si C = Cn 2/3 1/3

Si C = Cb 1/2 1/2

C

L F

Sabem que P(C=Cn, L=LA, F=Fq) = 2/13, però podríem fer servir la Regla de la Cadena i 
calcular aquesta probabilitat així: 

P(C=Cn, L=LA, F=Fq) = P(L=LA / C=Cn) P(F=Fq / C=Cn) P(C=Cn) = (1/3) (2/3) (9/13) = 2/13
(anàlogament per a les altres 7 probabilitats). 

Distribució de probabilitat 
conjunta P: 2^3-1=8-1=7 
paràmetres.
CPTs: 1+2+2=5 paràmetres.

Probabilitats condicionades 
de L i F respecte de C: 

Probabilitat marginal del node arrel C
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No sempre es compleix la Condició de Markov! 

C

L F

BB BA BA B B B A BA A

Node Pares Non-desc. Independència Condicional

L Buit F L i F independents

F Buit L ídem

C L i F Buit Cap

Per tal que P, la uniforme discreta, satisfagui la condició de Markov amb aquest DAG Γ’, el 
que s’hauria de complir és que L i F siguin independents. Ho son?   
P(L=LA, F=Fq) = 3/13   però P(L=LA) P(F=Fq)=(5/13) (8/13)=(3/13) (40/39) ≠ 3/13
Per tant, L i F NO són independents! És a dir, (Γ’, P) NO satisfà la condició de Markov.

V={L,F,C}, E’={(L,C), (F,C)}, Γ’=(V, E’) també és un DAG



C

L F

BB BA BA B B B A BA A

La Regla de la Cadena NO funciona en aquest cas:

Fq Fc
8/13 5/13

LA LB
5/13 8/13

C Cn Cb
Si L=LA, F=Fq 2/3 1/3
Si L=LA, F=Fc 1/2 1/2
Si L=LB, F=Fq 4/5 1/5
Si L=LB, F=Fc 2/3 1/3

P(C=Cn, L=LA, F=Fq) = 2/13
P(C=Cn / L=LA, F=Fq) P(L=LA) P(F=Fq) = (2/3) (5/13 ) (8/13)= (2/13)(40/39) ≠ 2/13

La regla de la cadena no funciona, i això implica que 
la Condició de Markov no es pot complir, cosa que ja hem vist! 



TEOREMA 2 (Th. 1.5 Neapolitan, 2004):

Sigui Γ=(V, E) un DAG (amb les v.a. de V discretes). Si coneixem les 
distribucions de probabilitat condicionada de cada variable-node 
donats els seus pares en el DAG, i definim una distribució de 
probabilitat conjunta de les variables de V, P, com a producte de les 
probabilitats condicionades corresponents (segons la Regla de la 
Cadena), llavors (Γ, P) satisfà la Condició de Markov. 

A la pràctica el que es fa és, a partir d’un DAG Γ=(V, E) que representi les relacions de 
dependència entre les variables del problema, V, trobar o estimar les distribucions de 
probabilitat condicionades directament i definir la distribució de probabilitat 
conjunta P sobre V com la que ve donada per la Regla de la Cadena, però… 
podem estar segurs que el parell (Γ,P) així definit verificarà la condició de Markov? 
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DEFINICIÓ: 

Sigui P una distribució de probabilitat conjunta sobre les v.a. d’un conjunt V, i 
sigui Γ=(V, E) un DAG.  

Es diu que (Γ, P) és una Xarxa Bayesiana (XB) si satisfà la Condició de Markov.

Gràcies al Teorema 1, sabem que P es pot calcular com el producte de les probabilitats
condicionades de cada variable-node als seus pares en Γ.
A més, gràcies al Teorema 2, si tenim un DAG Γ i les distribucions de probabilitat
condicionada de cada node del DAG respecte dels seus pares, i construïm una distribució de
probabilitat conjunta P sobre les variables del DAG mitjançant la regla de la cadena, llavors el
parell (Γ, P) és una XB.

Així és com es construeixen les XB a la pràctica.
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C

X Y

Dues variables que no són una causa de 
l’altra són dependents si tenen una causa 
comuna. 

Les Xarxes Bayesianes són models matemàtics per a descriure les relacions entre variables. 
Aquestes relacions poden (o no) ser de tipus CAUSAL.
IMPORTANT! que dues variables siguin dependents NO vol dir que una sigui causa de l’altra!  

C = 0 C = 1
0.5 0.5

X X = 0 X = 1
Si C = 0 0.8 0.2

Si C = 1 0.1 0.9

Y Y = 0 Y = 1
Si C = 0 0.7 0.3

Si C = 1 0.2 0.8
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C

X Y

Dues variables que no són una causa de 
l’altra són dependents si tenen una causa 
comuna. 

Les Xarxes Bayesianes són models matemàtics per a descriure les relacions entre variables. 
Aquestes relacions poden (o no) ser de tipus CAUSAL.
IMPORTANT! que dues variables siguin dependents NO vol dir que una sigui causa de l’altra!  

C = 0 C = 1
0.5 0.5

X X = 0 X = 1
Si C = 0 0.8 0.2

Si C = 1 0.1 0.9

Y Y = 0 Y = 1
Si C = 0 0.7 0.3

Si C = 1 0.2 0.8

P(Y=0 / X=0)= P(Y=0 / C=0, X=0) P(C=0 / X=0) + P(Y=0 / C=1, X=0) P(C=1 / X=0)  
= P(Y=0 / C=0) P(C=0 / X=0) + P(Y=0 / C=1) P(C=1 / X=0) 
= 0.7 x P(X=0 / C=0) P(C=0) / P(X=0) + 0.2 x P(X=0 / C=1) P(C=1)/P(X=0)
= 0.7 x 0.8 x 0.5 / (0.8x 0.5 + 0.1x0.5) + 0.2 x 0.1 x 0.5 /(0.8x0.5+0.1x0.5)
= 0.29 / 0.45 = 0.64444

P(Y=0)= P(Y=0 / C=0) P(C=0) + P(Y=0 / C=1) P(C=1) = 0.7 x 0.5 + 0.2 x 0.5 =0.45

X i Y són independents donat C, 
per la Condició de Markov!

Com que P(Y=0 / X=0) ≠ P(Y=0), veiem que X i Y són DEPENDENTS!   
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C

X Y

Dues variables que no són una causa de 
l’altra són dependents si tenen una causa 
comuna. 

Les Xarxes Bayesianes són models matemàtics per a descriure les relacions entre variables. 

Aquestes relacions poden (o no) ser de tipus CAUSAL.

IMPORTANT! que dues variables siguin dependents NO vol dir que una sigui causa de l’altra!  

C = 0 C = 1
0.5 0.5

X X = 0 X = 1
Si C = 0 0.8 0.2

Si C = 1 0.1 0.9

Y Y = 0 Y = 1
Si C = 0 0.7 0.3

Si C = 1 0.2 0.8

P(Y=0 / X=0)= P(Y=0 / C=0, X=0) P(C=0 / X=0) + P(Y=0 / C=1, X=0) P(C=1 / X=0)  

= P(Y=0 / C=0) P(C=0 / X=0) + P(Y=0 / C=1) P(C=1 / X=0) 

= 0.7 x P(X=0 / C=0) P(C=0) / P(X=0) + 0.2 x P(X=0 / C=1) P(C=1)/P(X=0)

= 0.7 x 0.8 x 0.5 / (0.8x 0.5 + 0.1x0.5) + 0.2 x 0.1 x 0.5 /(0.8x0.5+0.1x0.5)

= 0.29 / 0.45 = 0.64444

P(Y=0)= P(Y=0 / C=0) P(C=0) + P(Y=0 / C=1) P(C=1) = 0.7 x 0.5 + 0.2 x 0.5 =0.45

X i Y són independents donat C, 

per la Condició de Markov!

Sabent que X=0, la probabilitat que C=0

augmenta de 0.5 a 0.88889, i això fa

augmentar la probabilitat que Y=0! Com que P(Y=0 / X=0) ≠ P(Y=0), veiem que X i Y són DEPENDENTS!   
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Exemple: 
Un refredat pot causar tant esternuts com tenir el nas tapat, i cap 
d’aquests símptomes és causa directa de l’altre. Podem construir 
una XB amb les fletxes del DAG que indiquen relació causal:

R

E N

refredat

esternuts nas tapatLa Condició de Markov diu que E i N són independents 
condicionalment a R. 

Tanmateix, si hi ha una causa comuna oculta (per 
exemple, F=febre del fenc) que també pot provocar els 
dos símptomes,  llavors la independència condicional 
de E i N donat R NO es complirà ja que encara que el 
valor de R sigui conegut, E canviarà la probabilitat de F
que, a la seva vegada, canviarà la probabilitat de N
i la condició de Markov no es verificarà!

esternuts

R

E N

refredat

nas tapat

F
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A

C

B
B P(B)
true 0.001

A P(A)
true 0.002

A B C P(C / A,B)
false false true 0.001
false true true 0.29
true false true 0.94
true true true 0.95

Donada aquesta XB, tenim que A i B són 
independents per la Condició de Markov, però si 
fixem un valor de C, per exemple, C=true, A i B ja 
no seran independents!  Veurem que 
P(A=true, B=true/C=true) ≠ 

P(A=true/C=true) P(B=true/C=true)

Dues variables que no són una causa de l’altra són dependents si tenen una conseqüència comuna 
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A

C

B
B P(B)
true 0.001

A P(A)
true 0.002

Donada aquesta XB, tenim que A i B són 
independents per la Condició de Markov, però si 
fixem un valor de C, per exemple, C=true, A i B ja 
no seran independents!  Veurem que 
P(A=true, B=true/C=true) ≠ 

P(A=true/C=true) P(B=true/C=true)

Dues variables que no són una causa de l’altra són dependents si tenen una conseqüència comuna 

P(A=true, B=true/C=true) 
=P(C=true/A=true, B=true)P(A=true, B=true) / P(C=true) =P(C=true/A=true, B=true) P(A=true) P(B=true)/P(C=true) 
=0.95x0.002x0.001/ (0.95x0.002x0.001+0.94x0.002x0.999+0.29x0.998x0.001+0.001x0.998x0.999)≅0.0006

A B C P(C / A,B)
false false true 0.001
false true true 0.29
true false true 0.94
true true true 0.95
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A

C

B
B P(B)
true 0.001

A P(A)
true 0.002

Donada aquesta XB, tenim que A i B són 
independents per la Condició de Markov, però si 
fixem un valor de C, per exemple, C=true, A i B ja 
no seran independents!  Veurem que 
P(A=true, B=true/C=true) ≠ 

P(A=true/C=true) P(B=true/C=true)

Dues variables que no són una causa de l’altra són dependents si tenen una conseqüència comuna 

P(A=true, B=true/C=true) 
=P(C=true/A=true, B=true)P(A=true, B=true) / P(C=true) =P(C=true/A=true, B=true) P(A=true) P(B=true)/P(C=true) 
=0.95x0.002x0.001/ (0.95x0.002x0.001+0.94x0.002x0.999+0.29x0.998x0.001+0.001x0.998x0.999)≅0.0006
P(A=true/C=true)=P(C=true/A=true) P(A=true) / P(C=true)=
(P(C=true/A=true,B=true)P(B=true)+P(C=true/A=true, B=false)P(B=false)) P(A=true) / P(C=true)≅0.59373
P(B=true/C=true)=P(C=true/B=true) P(B=true) / P(C=true)=
(P(C=true/A=true,B=true)P(A=true)+P(C=true/A=false, B=true) P(A=false)) P(B=true) / P(C=true)≅0.09200

A B C P(C / A,B)
false false true 0.001
false true true 0.29
true false true 0.94
true true true 0.95
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Exemple: 

20

• Variable D: sona o no sona el despertador d’un treballador de 
certa empresa. 

• Variable T: el tren que el treballador agafa per anar a treballar 
arriba amb retard o no. 

Aquestes variables són independents i no són una causa de l’altra. 

• Variable F: el treballador arriba tard a la feina o no. 

D

F

T

Si un dia el treballador de l’empresa arriba tard a la feina i sabem que no li ha sonat el 
despertador, llavors que el tren s’hagi retardat és menys probable. De manera que D i T NO 
són independents donat F.
Això és degut a que cada causa explica l’ocurrència de l’efecte, així que la presència d’una de 
les causes fa menys probable l’altra (l’absència d’una fa l’altra més probable).  
D’aquest tipus de dependència se’n diu “selection bias”. 
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• Fer servir una XB per a calcular una probabilitat (a posteriori) a partir d’una evidència es 

diu que és fer “inferència” o “propagació”.
• Les inferències involucren variables de consulta  (“queries”) i variables de evidència, i 

corresponen a calcular probabilitats: P( X / E )

X = les variables de consulta E = les variables d’evidència

Les variables de la XB que no apareixen ni com a consulta ni com a evidència, són 

tractades com a no-observades. 

2. Inferència

üFer inferència de manera exacta només és possible en xarxes petites.

üEn xarxes grans es necessita molt de temps i no és factible.

üEs fan servir algoritmes d’inferència aproximada que són molt més ràpids i donen prou bons resultats.

üAquests algoritmes es troben implementats en diferent software, per exemple en el paquet bnlearn de R.
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Com es prediu una variable de consulta a partir d’una evidència? 

Donat que coneixem els valors de la (o les) variable d’evidència E, volem trobar la predicció
per a la variable de consulta X, a partir de la XB fent servir inferència.

La predicció per a X, donada l’evidència E, és el valor de la variable X amb la probabilitat a
posteriori més gran. És a dir, si x1,…,xn són els valors que pren X, llavors

és la predicció per a X (Maximum a Posteriori (MAP) estimation), i

s’anomena nivell de confiança de la predicció.
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X

Y

Z

W

Node Pares No-desc. Indep. Condicional
X Buit Buit Cap

Y X Buit Cap

Z Y X Z i X, donada Y

W Z X, Y W i {X, Y}, donada Z

X P(X)

x1 0.4

X Y P(Y/X)

x1 y1 0.9

x2 y1 0.8

Y Z P(Z/Y)

y1 z1 0.7

y2 z1 0.4

Z W P(W/Z)

z1 w1 0.5

z2 w1 0.6

Considerem aquesta XB en la qual cada v.a pren 
només dos valors. 

Les independències condicionals donades per la 
Condició de Markov són:

En primer lloc, les probabilitats a priori de totes les 
variables es poden calcular amb la Fórmula de la 
Probabilitat Total així:

� Inferència exacta
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X

Y

Z

W

X P(X)

x1 0.4

X Y P(Y/X)

x1 y1 0.9

x2 y1 0.8

Y Z P(Z/Y)

y1 z1 0.7

y2 z1 0.4

Z W P(W/Z)

z1 w1 0.5

z2 w1 0.6

Noteu que el càlcul per a cada variable requereix 
informació del seu pare. 

Per això aquest mètode és un cas senzill del que 
s’anomena message-passing algorithm, en el qual cada 
node “passa” als seus fills un missatge necessari per a 
calcular les probabilitats dels fills. 
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X

Y

Z

W

X=x1

X Y P(Y/X)

x1 y1 0.9

x2 y1 0.8

Y Z P(Z/Y)

y1 z1 0.7

y2 z1 0.4

Z W P(W/Z)

z1 w1 0.5

z2 w1 0.6

Suposeu ara que X pren el valor x1.
Com que la condició de Markov ens diu que cada variable Z i W 
és condicionalment independent de X donat el seu pare, podem 
calcular les probabilitats condicionals d’aquestes variables usant 
la Fórmula de la Probabilitat Total Condicionada.
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X=x1

X Y P(Y/X)

x1 y1 0.9

x2 y1 0.8

Y Z P(Z/Y)

y1 z1 0.7

y2 z1 0.4

Z W P(W/Z)

z1 w1 0.5

z2 w1 0.6

Aquest exemple mostra com fer servir la propagació 
descendent dels missatges per a calcular les 
probabilitats condicionades de las variables per sota 
de la que s’ha inicialitzat. 

Inicialitzada: X=x1

Calculades: P(y1/x1)=0.9
P(z1/x1)=0.67
P(w1/x1)=0.533

X

Y

Z

W Podem també calcular probabilitats condicionades de 
variables per sobre d’una variable inicialitzada? 
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X

Y

Z

W

X Y P(Y/X)

x1 y1 0.9

x2 y1 0.8

Y Z P(Z/Y)

y1 z1 0.7

y2 z1 0.4

Z W P(W/Z)

z1 w1 0.5

z2 w1 0.6

Si ara, en canvi, s’inicialitza W i pren el valor w1 (i cap altra 
variable ha estat inicialitzada), podem fer servir la
propagació ascendent dels missatges per a calcular les 
probabilitats condicionades de les variable per sobre de la 
inicialitzada. 

X P(X)

x1 0.4

W=w1

Primer, per la  Fórmula de Bayes, 
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X

Y

Z

W

X Y P(Y/X)

x1 y1 0.9

x2 y1 0.8

Y Z P(Z/Y)

y1 z1 0.7

y2 z1 0.4

Z W P(W/Z)

z1 w1 0.5

z2 w1 0.6

X P(X)

x1 0.4

W=w1

Per a calcular P(y1/w1), l’apliquem de nou:

Però no podem completar el càlcul perquè no coneixem
P(w1/y1). Obtenim aquest valor usant propagació
descendent de la manera següent:
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X

Y

Z

W

X Y P(Y/X)

x1 y1 0.9

x2 y1 0.8

Y Z P(Z/Y)

y1 z1 0.7

y2 z1 0.4

Z W P(W/Z)

z1 w1 0.5

z2 w1 0.6

X P(X)

x1 0.4

W=w1

Llavors, fent servir que P(w1/y1)=0.53, 

Finalment, 
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W=w1

X Y P(Y/X)

x1 y1 0.9

x2 y1 0.8

Y Z P(Z/Y)

y1 z1 0.7

y2 z1 0.4

Z W P(W/Z)

z1 w1 0.5

z2 w1 0.6

Aquest exemple mostra com es pot fer servir la 
propagació ascendent dels missatges per tal de 
calcular les probabilitats condicionades per sobre  de 
la variable inicialitzada. 

Inicialitzada: W=w1

Calculades: P(z1/w1)=0.6096
P(y1/w1)�0.83246
P(w1/x1)�0.39865

X

Y

Z

W
Però… com podem girar les cantonades en un DAG en 
forma d’arbre?

X P(X)

x1 0.4
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X P(X)

x1 0.1

X Y P(Y/X)

x1 y1 0.6

x2 y1 0.2

Y W P(W/Y)

y1 w1 0.9

y2 w1 0.3

X Z P(Z/X)

x1 z1 0.7

x2 z1 0.1

Z T P(T/Z)

z1 t1 0.8

z2 t1 0.1

W=w1

Si en aquesta BN inicialitzem W amb el seu valor w1, per exemple, per a calcular, P(y1/w1) i 
P(x1/w1), farem servir propagació ascendent, i després, per a calcular P(z1/w1) i P(t1/w1) farem 
servir propagació descendent. 

X

Y

W

Z

T
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� Inferència aproximada
Una manera de fer inferència aproximada a partir d’una XB gran (amb molts nodes i
múltiples connexions) és el que s’anomena simulació estocàstica.

Aquest procediment fa servir la xarxa per a generar un nombre gran de “casos” a partir
de la distribució de probabilitat conjunta de les variables de la xarxa, i aquests casos per
a estimar la probabilitat a posteriori de les variables de consulta, donada l’evidència.

A mesura que es generen més i més casos, l’estimació va convergint cap al veritable
valor de la probabilitat a posteriori (Llei dels Grans Nombres).

A la pràctica, si la evidència per la qual es condiciona no té probabilitat molt petita (no 
és poc versemblant), l’aproximació convergeix prou ràpidament! 
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Logic Sampling (LS)

L’algoritme més senzill es diu Logic Sampling (o Direct Sampling) (Henrion, 1988).

Aquest algoritme genera molts casos seleccionant els valors de les variables
aleatòriament, segons la seva probabilitat associada.
Els nodes són recorreguts des de les arrels fins a les fulles, de tal manera que en cada pas
la probabilitat que es fa servir per a cada node és la marginal a priori si és un node arrel, o
la distribució condicionada pels valors seleccionats aleatòriament dels pares, en cas
contrari.
Quan tots els nodes s’han visitat una vegada, tenim un nou “cas”.

Per a estimar P(X=xi / E=e) es calcula el quocient entre el nombre de casos (dels generats)
pels quals es verifica que X=xi i E=e, i el nombre de casos pels quals simplement E=e.
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Pseudo-codi Logic Sampling (LS)
Inicialització:               
• Crear un comptador Count(xi,e) i un altre Count(e).
• Inicialitzar-los a 0.
En cada iteració (diguem H)
1. Per a tots els nodes arrel:  

Escollir a l’atzar un valor, segons la seva distribució de probabilitat marginal. 
2. Bucle:

Escollir els valors dels fills aleatòriament, fent servir la distribució de probabilitat 
condicionada donat que coneixem els valors dels pares. 
Continuar fins a arribar a tots els nodes fulla. 

3. Actualitzar els comptadors en cada iteració:
Si el cas inclou  E=e, Count (e)           Count(e) + 1
Si el cas inclou X=xi i E=e, Count(xi,e)          Count(xi,e) + 1

Estimació de la probabilitat a posteriori:
P’(X=xi ∩ E=e)= Count(xi,e) /H;    P’(E=e)= Count(e) /H;

P’(X=xi / E=e) = Count(xi,e) / Count(e)
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Fita de l’error absolut en l’aproximació
Donat un esdeveniment Es (per exemple, X=xi ∩ E=e), i donades les dades, que són N
realitzacions del vector aleatori X=(X1,...,Xn), diguem x1,...,xN, on cada realització és de la
forma x=(x1,...,xn), definim la funció d’una realització f(x) així:

Llavors, i

i per la Desigualtat de Hoeffding (1963),
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Fins ara hem considerat que tant l’estructura de la XB (és a dir, el DAG), com les distribucions de probabilitat
condicionada (paràmetres) eren coneguts.
Ara parlarem de com s’estimen o aprenen (“learning”) en una situació real. Pot ser:
Ø A partir de la opinió dels experts. Complicat si es tracta de xarxes amb molts nodes i molt connectades.
Ø A partir de les dades.
Ø Una situació híbrida en la qual bàsicament s’aprèn a partir de les dades però amb restriccions imposades

pels experts.

3. Learning

Hi ha dues aproximacions, en general, al problema del “learning” en XB:
1. Aproximació basada en la Funció de Versemblança: es tracta d’aprendre tant l’estructura com els

paràmetres de manera que es maximitzi la funció de versemblança o alguna funció d’ella (score). Aquesta
és la que farem servir.

2. Aproximació Bayesiana: requereix introduir més informació en el procés d’aprenentatge del model (una
meta-distribució a priori sobre l’estructura de la xarxa i els paràmetres). D’aquesta manera es redueix el
problema de l’aprenentatge a un problema d’inferència clàssica en el qual les dades són l’evidència que
permet calcular una meta-distribució a posteriori, a partir de la qual es defineixen les estimacions.
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El conjunt de dades D={c1,...,cM} està format per M casos, on cada cas ci és una

realització del vector aleatori (X1,...,Xn), en el cas de dades completes, o una realització

parcial del vector en el cas de dades incompletes.

Abans de començar el procés d’aprenentatge, es divideix el conjunt de dades

aleatòriament en dos conjunts disjunts, diguem T i V, seguint la regla del 80-20%.

T és el conjunt de dades que es faran servir per a l’aprenentatge o entrenament

(“training”), i V el de les que es faran servir per a la validació del model (“validation”).

Com que són disjunts, cap cas del conjunt de validació és al conjunt d’entrenament,

així que tots els casos es poden considerar com a “nous” per a la XB apresa amb el

conjunt d’entrenament. Després de l’aprenentatge amb T, es fa servir V per a “validar”

la XB, amb diferents mesures del seu comportament com a model predictiu.

Split-validation



43

El comportament de la XB obtinguda per entrenament a partir del conjunt de dades T
depèn de si aquest conjunt és o no suficientment gran per a l’entrenament.

Quina és la mida que assegura aquesta suficiència? Això depèn de:

a. el nombre de nodes (variables),

b. el nombre de possibles valors diferents de cada node, i

c. la distribució de probabilitat conjunta subjacent.

Mentre que el nombre de nodes i els seus possible valors són coneguts a partir de la
formulació del problema, la distribució de probabilitat conjunta subjacent NO ho és,
amb la qual cosa no és possible saber, a priori, quin nombre de casos en T ens
asseguren la seva suficiència per a fer l’entrenament.
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Suposem primer fixada l’estructura de la XB (DAG) i veurem com s’estimen els paràmetres del model a partir
de les dades amb l’aproximació basada en la Funció de Versemblança.

Com a estimadors dels paràmetres s’agafen aquells valors que maximitzen la funció de versemblança
(estimadors de la màxima versemblança, MLE).

A. Learning parameters

Els paràmetres del model són de la forma:
Θx/u = P(X=x / PA(X)=u)

on X és un node qualsevol de la XB i PA(X) és el conjunt dels seus pares. Suposem que tots els paràmetres
estan ben definits. Sigui Θ el vector de tots els paràmetres.

Denotem per L(Θ|T) la funció de versemblança associada al conjunt d’entrenament. Llavors, agafem com a
estimador de Θ el valor que maximitza la funció de versemblança, EML, és a dir,

Θ* = argmaxΘ L(Θ|T).
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TEOREMA 3 (Th. 17. 1 Darwiche, 2009): Si T és un conjunt de casos complets, aleshores
l’EML Θ* compleix que les seves components s’obtenen a partir de la funció de
distribució empírica. És a dir,

Θ*x/u= # T(x,u) / # T(u)

on # T(x,u) és el nombre de casos ci en el conjunt T pels quals X=x i PA(X)=u, i # T(u)
el de casos pels quals PA(X)=u.

Per tant, l’EML del vector de paràmetres de la XB és ÚNIC si el conjunt de dades T està format per casos complets. 
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TEOREMA 3 (Th. 17. 1 Darwiche, 2009): Si T és un conjunt de casos complets, aleshores
l’EML Θ* compleix que les seves components s’obtenen a partir de la funció de
distribució empírica. És a dir,

Θ*x/u= # T(x,u) / # T(u)

on # T(x,u) és el nombre de casos ci en el conjunt T pels quals X=x i PA(X)=u, i # T(u)
el de casos pels quals PA(X)=u.

TEOREMA 4 (Th. 17.2 Darwiche, 2009): Si T és un conjunt de casos complets, aleshores
l’EML Θ* minimitza la divergència de Kullback-Leibler entre la distribució de
probabilitat empírica P’ i la distribució de probabilitat PΘ de la XB amb el vector de
paràmetres Θ:

Θ* ( = argmaxΘ L(Θ|T) ) = argminΘ KL(P’,PΘ )

Per tant, l’EML del vector de paràmetres de la XB és ÚNIC si el conjunt de dades T està format per casos complets. 
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B. Structure learning
A l’apartat A. hem suposat que l’estructura de la XB (DAG) era coneguda i el que fèiem era estimar (aprendre)
els paràmetres. Ara, en canvi, suposem que l’estructura en sí mateixa és desconeguda i veurem com s'aprèn. Un
cop apresa l’estructura, s’estimen els paràmetres com hem vist, i ja es pot fer servir la XB per a fer inferències.

Encara que també es pot fer seguint les indicacions dels experts, veurem com s’aprèn l’estructura a partir de les
dades. Considerarem només el cas de tenir les dades completes. El cas de dades incompletes és similar però
molt més exigent des d’un punt de vista computacional.

Aprendre l’estructura de la xarxa és un problema NP-hard, que vol dir que com a mínim és NP. A la teoria de la
complexitat computacional, NP és l’acrònim en anglès de “nondeterministic polynomial time” i fa referència al
conjunt de problemes computacionals que poden ser resolts en temps polinòmic per una màquina de Turing no
determinista.

Degut a la complicació computacional, no és factible trobar una solució òptima i per això es fan servir mètodes
heurístics, és a dir, que no garanteixen donar una solució òptima, encara que sí una solució que pot ser
suficientment satisfactòria per als nostres propòsits.
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Els mètodes heurístics per a aprendre l’estructura poden ser:

a) Mètodes “Score-based” (també anomenats “Search-and-score”), en els quals es fa servir
una funció de puntuació (“score”), usualment relacionada amb la funció de versemblança,
de manera que l’algoritme busca l’estructura quemaximitza la funció score.

a) Mètodes “Constraint-based”, en els que es fan tests d’independència condicional entre les
variables per tal d’establir les relacions entre elles i així construir el DAG que satisfà
aquestes relacions. Encara que aquests algoritmes són relativament simples
d’implementar, avaluar les dependències entre les variables és complicat i poc fiable quan
el nombre de variables és gran. És per això que són preferibles els mètodes Score-Based.

a) Mètodes híbrids que combinen els dos anteriors. Fan servir mètodes constraint-based per
a reduir l’espai de cerca, i una funció “score” per a trobar el pseudo-òptim a l’espai reduït.
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Quan fem servir aquesta metodologia per a aprendre l’estructura d’una XB a partir de les

dades, a cada DAG se li assigna una funció puntuació o “score”, basat en com s’adapta a les

dades la corresponent XB, donada pel DAG i la distribució de probabilitat conjunta

obtinguda a partir dels corresponents paràmetres estimats per MLE (EM-MLE si les dades

fossin incompletes) mitjançant la regla de la cadena. Es poden fer servir diferents scores. Un

dels més utilitzats és el Bayesian Information Criterion (BIC).

a) Score-Based Structure Learning

Sigui V={X1,…,Xn} (v.a. discretes) i T={x1,…,xN} el conjunt d’entrenament, format per N casos

diferents, on cada cas és de la forma x=(x1,…,xn), és a dir, és una realització del vector

aleatori (X1,…,Xn).

Per a cada DAG Γ sobre V, denotem per θΓ el vector de paràmetres associat, per θΓ
MLE el seu

MLE, LT(θΓ
MLE) denota el valor de la funció de versemblança avaluada per a θΓ

MLE a partir del

conjunt de dades T, i d és la dimensió de Γ, és a dir, el nombre de paràmetres no redundants

de la XB donada pel DAG Γ (és una mesura de la seva complexitat!).
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El logaritme de la funció de versemblança mostra com de bé prediu el model les dades
realment observades quan es fan servir com a valors dels paràmetres les seves estimacions
(MLE).

Conseqüència: si simplement busquéssim una estructura de xarxa que maximitzi la funció
de versemblança, acabaríem amb una xarxa completament connectada (no es podrien
afegir més arcs sense introduir cicles dirigits). Problemes:

Ø És un model massa complex que no es pot interpretar bé
(Principi de la navalla d’Occam: en igualtat de condicions, el model més simple és millor).
Ø Té molts paràmetres per a estimar, que poden ser excessius comparats amb les

dades disponibles.
Ø Encara que tinguem prou dades, possiblement tindríem overfitting: mal

comportament en casos que no formen part de les dades.

Resultat (Corollary 12 Darwiche 2009):
si el DAG Γ* s’obté del DAG Γ afegint arcs, llavors LT(ΘΓ*

MLE) ≥ LT(ΘΓ
MLE)
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Solució:

El BIC score és intuïtivament adequat per a valorar el comportament de la xarxa
Bayesiana ja que conté, a més del logaritme de la funció de versemblança, un
terme que penalitza per complexitat:

Un score similar però que penalitza menys (si N és gran, N > 7) és l’AIC (Akaike
Information Criterion) i, per tant, dóna lloc a DAGs més connectats que el BIC:
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Aprenent l’estructura: el “Greedy Search-and-Score Algorithm”
Es tracta d’un algoritme pel qual l’espai de cerca consisteix en els DAGs amb conjunt de nodes V, format per
les n variables del problema. L’objectiu és trobar un DAG amb el màxim valor de la funció score (BIC).

TEOREMA 5 (R. R. Bouckaert, “Belief networks construction using the minimum description  length principle”. Lecture Notes in 
Computer Science, 747:41–48, 1993)

on

.

Notacions:
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Pel Teorema 5, el BIC es pot calcular com la suma del “scores” locals de cadascun dels nodes,
que depenen només dels valors del node i dels seus pares. Així és més fàcil avaluar l’efecte
d’una modificació simple del DAG en el valor del BIC, que és el que farà l’algoritme.
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El Greedy Search-and-Score Algorithm és un algoritme de tipus “hill-climbing (hc)” que 
consisteix en fer una cerca a l’espai de possibles DAGs així: 
1. Comença amb un DAG escollit a l’atzar (o el DAG sense cap arc): solució sub-òptima que

compleix les restriccions del problema (no tenir cicles dirigits).
2. En cada pas de la cerca, de tots els DAGs “propers” al DAG actual, en el sentit de poder

passar de l’un a l’altre afegint, eliminant o canviant de sentit un arc, sempre i quan no es
generin cicles dirigits, s’escull el que maximitza la funció “score”, que el millorarà.

3. L’algoritme s’atura quan donat el DAG actual, cap DAG “proper” incrementa el valor del
BIC, és a dir, no es pot millorar pel procediment 2.

A diferència d’altres algoritmes, en cada pas només considera aquells canvis que
augmenten el BIC.
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Problema: troba un màxim local de la funció “score” que no té per què ser un màxim global.
Pseudo-Solucions:
• iterated hill-climbing algorithm: un cop trobat un DAG que dóna un màxim local de la

funció “score”, es pertorba aleatòriament i a partir d’aquest nou DAG s’enceta una nova
cerca d’un màxim local. El procés es repeteix diverses vegades i s’agafa com a DAG resultant
el que maximitza la funció “score” de tots els màxims locals trobats.

• random-restart hill-climbing algorithm fa el mateix però començant cada vegada en un
DAG triat aleatòriament.

• Simulated annealing és un altre algoritme que aborda aquesta qüestió però permetent que
en alguns passos disminueixi el valor de la funció “score”, empitjorant temporalment per a
després tornar a millorar.

Local scoring updating: per a avaluar l’efecte d’un canvi a un DAG Γ que involucri un
determinat node Xi i doni lloc a un altre DAG Γ’, s’ha d’obtenir BIC(Γ’,T) a partir de BIC(Γ,T), i per
a fer-ho només hem de
ü re-avaluar g({Xi, PA(Xi)}, T), si el que fem és afegir o eliminar un arc que arriba a Xi,
ü re-avaluar g({Xi, PA(Xi)}, T) i g({Xj, PA(Xj)}, T) si canviem de sentit un arc entre Xi i Xj.



64

Una de les raons principals per a fer aprendre una XB és la de fer-la servir com a “classificador”.

La classificació és una feina molt important en anàlisi de dades i reconeixement de patrons, i requereix de la
construcció d’un classificador, que és una funció que assigna una classe a un nou cas, a partir dels valors que
prenen un conjunt d’atributs o característiques en aquest cas. L’obtenció d’un classificador a partir d’un conjunt
de dades (casos) pre-classificats és un dels problemes cabdals del machine learning.

Diferents aproximacions al problema de la classificació supervisada:
² K-Nearest Neighbors,
² Xarxes Neuronals,
² Arbres de Decisió,
² Random Forest,
² Support Vector Machine,
² ...
² Bayesian Network Classifiers: Naive Bayesian, Augmented Naive Bayesian, Tree-Augmented Naive

Bayes (TAN), unrestricted Bayesian Network, Selective Naive Bayesian,...
(són models white-box !).

4. Les XB com a classificadors
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És un dels classificadors més efectius (en el sentit de comportament predictiu).

Aprèn del conjunt de dades d’entrenament T la distribució de probabilitat condicionada de cada atribut

Ai, donada la classe C. L’estructura està fixada per endavant en aquest classificador, i és:

La classificació d’un nou cas, a partir del valor dels atributs A1,..., Ak, es fa aplicant la Fórmula de Bayes

per a calcular la probabilitat de C condicionada als atributs, i agafant com a classificació la classe amb

probabilitat (a posteriori) més alta.

La condició de Markov implica assumir que tots els atributs són condicionalment independents entre

ells donat el valor de la classe C. Malgrat que aquesta suposició és forta i poc realista, el classificador es

comporta sorprenentment bé!

� El Naive Bayesian classifier

C

Ak

A1

A2 A3

…
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Aquest és un classificador basat en l’estructura del Naive Bayesian. La variable classe C ha de ser, com
en l’altre cas, pare de tots els atributs, però ara, a més, es permeten arcs addicionals entre els atributs:

És a dir, modela les interaccions entre els atributs mitjançant aquesta estructura sobre-imposada a
l’estructura del Naive Bayesian.
Aquesta extensió implica costos computacionals addicionals. A diferència del Naive Bayesian, en
aquest cas també s’ha d’aprendre (a partir de les dades) l’estructura de la XB però amb restriccions:

v Black list: NO poden haver-hi arcs dels atributs a la classe C.

v White list: Els arcs de C a cadascun dels atributs (com al Naive Bayesian) són obligats.

� El Augmented Naive Bayesian

C

Ak

A1

A2 A3
…
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Aquest classificadors és un cas particular de Augmented Naive Bayesian network en el qual cada
atribut té com a pares la classe C i, com a màxim, un altre atribut.

� El Tree-Augmented Naive Bayes (TAN)

C

Ak

A1
A2 A3

…

C

Ak

A1
A2 A3

…

C

Ak

A1
A2 A3

…

Naive Bayesian

Tree-Augmented Naive BayesAugmented Naive Bayesian
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