
Prawdopodobieństwo nie istnieje

— Bruno de Finetti 

WOKÓŁ PRZYPADKU



„Wyobraźmy sobie, że dysponujemy 
urządzeniem wykrywającym 
oszustwa podczas dokonywania 
transakcji kartami kredytowymi. 

Urządzenie to poprawnie klasyfikuje 
99% legalnych transakcji jako 
dokonane za pomocą legalnej 
karty i poprawnie klasyfikuje 
99% nielegalnych transakcji 
jako dokonane za pomocą karty 
fałszywej”

Czy to dobre urządzenie?



Załóżmy, że u 1% kobiet w wieku 
40 lat, które biorą udział w badaniu 
przesiewowym stwierdza się raka 
piersi.

Badanie 80% kobiet z rakiem piersi 
da pozytywny wynik mammografii. 
Badanie 9,6% kobiet bez raka piersi 
także da wynik pozytywny.

Jakie jest prawdopodobieństwo, że 
kobieta w tym wieku, która otrzymała 
pozytywny wynik mammografii, ma w 
rzeczywistości raka piersi?

Tylko 15% lekarzy, którym zadawano 
to pytanie udzieliło poprawnej 
odpowiedzi.



Jednym ze sposobów obrazowania 
prawdopodobieństwa jest diagram 
Venna, gdzie z uniwersum wszystkich 
możliwych wyników wybieramy 
interesujący nas podzbiór.

Powiedzmy, że prowadzimy badania 
nad rakiem i myślimy o uniwersum ze 
zdrowymi i chorymi ludźmi – możemy 
je podzielić na ludzi z rakiem (A) 
oraz ludzi, u których tej choroby nie 
stwierdzono (~A) i przedstawić to 
na diagramie w sposób ukazany po 
prawej.

Prawdopodobieństwo, że losowo 
wybrana osoba cierpi na raka, to liczba 
elementów w A, podzielona przez 
liczbę elementów w U (uniwersum):



Załóżmy, że powstało nowe badanie 
przesiewowe, które daje wyniki: 
pozytywny lub negatywny. Jeśli przez 
B oznaczymy ludzi, których wynik był 
pozytywny otrzymamy diagram po 
prawej.

Oczywiście, analogicznie do 
przypadku z poprzedniego slajdu, 
prawdopodobieństwo B możemy 
zapisać jako:



Co jeśli przedstawimy A i B razem? 

Możemy wyliczyć 
prawdopodobieństwo 
współwystępowania obu zdarzeń
w ten sam sposób:

I tutaj zaczyna się robić ciekawie. 



Przy założeniu, że wynik testu 
dla losowo wybranej osoby 
wyszedł pozytywny, jakie jest 
prawdopodobieństwo, że ma ona raka?

Na diagramie po prawej opisać 
to można jako „przy założeniu, 
że znajdujemy się w B, jakie jest 
prawdopodobieństwo, iż jesteśmy 
w AB?” albo “jeśli uczynimy B 
nowym uniwersum, to jakie jest 
prawdopodobieństwo A?”. Formalnie 
zapisuje się to jako P(A|B) i czyta 
“prawdopodobieństwo A pod 
warunkiem, że B”.



Mamy więc:

co po podzieleniu licznika
i mianownika przez |U| daje postać:

co z kolei, używając równań podanych 
na wstępie, sprowadzić możemy do:



Jak natomiast przedstawić 
prawdopodobieństwo, że losowo 
wybrana osoba ma raka (A), a badanie 
dla niej dało wynik pozytywny? 
Analogicznie do przypadku na 
poprzednim slajdzie możemy to 
przedstawić jako:

Mamy już wszystko by wyprowadzić 
twierdzenie Bayesa. Wyznaczając P(AB) 
z dwóch powyższych równań możemy 
stwierdzić, iż:

Co – jeśli interesuje nas 
prawdopodobieństwo A pod 
warunkiem, że B – możemy przekształcić 
do formy po prawej.



Wracając do pytania...

A – kobiety z rakiem piersi
B – pozytywne mammogramy

(Pokrywają 80% zdarzenia A oraz 9,6% 
obszaru poza A)

Na diagramie widzimy jasno, że jeśli 
ograniczymy nasze uniwersum do 
B (kobiety z pozytywnym wynikiem 
mammografii), tylko mała część tej 
grupy rzeczywiście ma raka...

Tymczasem większość lekarzy 
szacowało to prawdopodobieństwo
na 70-80%!



1% kobiet z grupy, o której mowa ma 
raka piersi, więc P(A) = 0,01.

80% tych kobiet ma pozytywny wynik 
mammografii, tak jak 9,6% kobiet 
zdrowych:
P(B) = 0,8 P(A) + 0,096 (1 – P(A)) =
= 0,008 + 0,09504 = 0,10304

Możemy odczytać P(B|A) wprost z treści, 
gdzie czytamy, że 80% kobiet z rakiem 
piersi otrzymuje wyniki pozytywne,
tak więc: P(B|A) = 0,8.

Podstawiając te wartości do twierdzenia 
Bayesa otrzymujemy:

...co daje około 7,8% szans, że 
pozytywny wynik mammografii oznacza 
raka piersi.



Teoria Bayesa pozwala ocenić 
prawdopodobieństwo warunkowe – że 
dana teoria lub hipoteza jest prawdziwa, 
jeśli został spełniony jakiś warunek, 
np., że doszło do zdrady w przypadku 
znalezienia kobiecej bielizny nieznanego 
pochodzenia w szufladzie stałego 
partnera.

Po pierwsze, trzeba oszacować 
prawdopodobieństwo, że pojawienie 
się bielizny oznacza spełnienie hipotezy 
zdrady. Jeśli zdradza, to można by 
się spodziewać po nim większej 
ostrożności, więc przyjmijmy, że 
prawdopodobieństwo pojawienia się 
bielizny jako dowodu zdrady wynosi 
50%.

Inne zastosowanie wzoru



Po drugie, trzeba oszacować 
prawdopodobieństwo, że pojawienie się 
bielizny nie oznacza spełnienia hipotezy 
zdrady – może kupił i zapomniał 
zapakować... Załóżmy, że jest 5% szans, 
że znalazła się w szufladzie, a nie doszło 
do zdrady.

Na koniec trzeba oszacować 
prawdopodobieństo aprioryczne – jak 
oceniłoby się prawdopodobieństwo 
zdrady przed znalezieniem bielizny. 
4%  żonatych mężczyzn zdradza co 
roku swoje partnerki, więc taki odsetek 
wydaje się rozsądnym założeniem.



Podczas zdobywania nowych dowodów 
nasze poglądy zbliżają się do siebie
(i prawdy).

Każdy z inwestorów na wykresie ma 
inne wyjściowe przekonania (jeden jest 
optymistą pewnym na 90% panowania 
hossy, a inny pesymistą, na 90% 
przekonanym o panowaniu bessy).

 Wzrost na giełdzie w tej symulacji 
następuje w 60% przypadków, co do 
czego po czasie nie mają wątpliwości 
wszyscy uczestnicy, kierujący się teorią 
Bayesa.

Konwergencja Bayesowska



Wprowadzony wzór bardzo 
dobrze sprawdza się (średnio) przy 
przewidywaniu przyszłości.

Istnieje popularna hipoteza, że 
system nerwowy utrzymuje modele 
probabilistyczne, które są uaktualniane 
podobnie do Bayesowskich.

Upuszczamy piłkę i przewidujemy, że 
spadnie, na podstawie wcześniejszych 
doświadczeń.... ale też chcąc zawierać 
znajomości, kierujemy ich rozwojem 
na bazie poprzednich doświadczeń z 
kontaktami społecznymi i ich efektów.

Bayesowski umysł



Artystoteles

„(...) nauka o przypadku nie jest 
nawet możliwa, (...) bo wszelka 
wiedza naukowa dotyczy tego, co 
istnieje zawsze albo najczęściej,
a przypadek nie jest ani jednym,
ani drugim”

„A zatem słuszne zajmuje stanowisko, 
kto twierdzi, że przypadek jest 
zdarzeniem nieobliczalnym, 
albowiem to, co da się obliczyć, 
należy do dziedziny rzeczy zawsze 
albo najczęściej istniejących, podczas 
gdy przypadek należy do tych, które 
właśnie w tamtych stanowią wyjątek”



św. Tomasz z Akwinu

„(...) im bardziej nauka zbliża się do 
rzeczy jednostkowych, jak dzieje się 
to w takich naukach praktycznych 
jak medycyna, alchemia lub etyka, 
tym mniej może ona dawać pewności 
z powodu wielkiej liczby rzeczy 
jednostkowych, które muszą być 
wzięte pod uwagę”



Stoimy na przystanku...

...i czekamy na tramwaj. Który 
przyjedzie pierwszy i jakie jest 
prawdopodobieństwo, że będzie to 
jedynka?

Różne są w drodze i obiektywnie 
wiadomo, który pojawi się na 
przystanku, ale jest to dla nas 
tajemnicą, dlatego możemy 
oszacować – odwołując się do 
rachunku prawdopodiobieństwa – 
którego się spodziewać (ponieważ 
np. więcej jest tramwajów o danym 
numerze).

Czy jednak prawdopodobieństwo 
zawsze wynika z niewiedzy?



Demon Laplace’a 

„Umysł, który w pewnym momencie 
poznałby wszystkie siły wprawiające 
naturę w ruch oraz pozycje wszystkich 
obiektów składających się na świat 
przyrody i który byłby wystarczająco 
sprawny, by poddać te wszystkie 
dane analizie, mógłby stworzyć 
jedną formułę określającą ruchy 
zarówno największych obiektów we 
wszechświecie, jak i najmniejszych 
atomów. Dla takiego umysłu nic nie 
byłoby niejasne, a przyszłość jawiłaby 
się jego oczom równie pewna jak 
przeszłość”
   – Pierre Simon de Laplace



Edward Lorenz

Podczas gdy zespół Lorenza pracował 
nad programem do prognozy 
pogody dla identycznych – jak im 
się wydawało – danych wejściowych 
uzyskiwali albo słoneczną pogodę, 
albo burzę z piorunami.

Po kilku tygodniach poszukiwania 
błędu odkryli, że dane nie były 
identyczne, ponieważ jeden z 
techników zaokrąglił je do trzeciego 
miejsca po przecinku (0,506 zamiast 
0,506127).

„Chaos oznacza, że stan obecny 
determinuje przyszłość, ale jego 
przybliżenie nie określa przyszłości
w sposób przybliżony”



Chaos deterministyczny

Efekt motyla, to anegdotyczne 
przedstawienie chaosu 
deterministycznego wedle którego 
trzepot skrzydeł motyla w Ohio, może 
po trzech dniach spowodować burzę 
piaskową w Teksasie.

Tzw. ułady nieliniowa charakteryzują 
się wielką wrażliwością zachowania 
na małe zmiany warunków 
początkowych, a ponieważ nigdy nie 
będziemy mogli poznać ich
z nieskończoną precyzją, pewnych 
zjawisk nie da się przewidzieć.



Emergencja

Pojawianie się nowych jakości, 
cech, czy zjawisk w miarę wzrostu 
złożoności układu. 

Układ emergentny to taki, który jako 
całość przejawia cechy, jakich nie da 
się wyprowadzić z badania każdej
z jego cech z osobna (jest 
nieredukowalny).

Przykładowo umysł i świadomość, jak 
się wydaje, „wyłania się” ze złożonych 
zjawisk neurofizjologicznych
i biochemicznych w mózgu.



Czym jest przypadek?

Wedle jednej interpretacji 
(subiektywnej, epistemicznej) 
prawdopodobieństwo jest miarą 
naszej niewiedzy o rzeczywistym 
stanie rzeczy.

Według drugiej (obiektywnej, 
ontologicznej) prawdopodobieństwo 
jest miarą niezdeterminowania 
lub nieokreślenia rzeczywiście 
występującego w przyrodzie.



Indeterminizm
mechaniki kwantowej

Zgodnie z interpretacją kopenhaską 
mechaniki kwantowej, indeterminizm 
jest własnością materii.

Z wyjątkiem szczególnych 
przypadków nie możemy przewidzieć 
wyniku pojedynczego pomiaru, 
a jedynie wartość średnią wielu 
pomiarów.

Nie może istnieć żadna metoda 
postępowania czy rozumowania, 
która pozwoliłaby przewidzieć, 
w jakiej chwili i w jakim kierunku 
atom będący w stanie wzbudzonym 
wypromieniuje foton.
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