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‘La théorie des probabilités n’est que 
le bon sens reduit au calcul.’

Pierre Simon, Marquis de Laplace



Bayes valószínűség elmélet - mi a valószínűség? 

I. Klasszikus (Gyakoriságos valószínűség)
P(A|I) a gyakorisága az A eseménynek sokszor (végtelen) 
ismételt I események között.
A egy valószínűségi változó
P(A|I) az A tulajdonsága.

II. Bayes (Szubjektív valószínűség)
P(A|I) a sansza (degree of belief),hihetősége az A eseménynek,
ismervén  az I körülményeket.
A egy lehetőség/javaslat (proposition)
P(A|I) az a mi tudásunknak a "mérteke" az A eseményről.

Minden eseményhez rendelhető valoszínűség

A valószínűség az, amit mindenki tud mielőtt valszámot tanul.

A szubjektum objektív véleménye az esemény bekövetkezéséről.



Cox axiómák  (hihetőség kalkulus – szubjektív valószínűség)

A hihetőség véges érték 
0≤P(A|I) ≤1

Tranzitív
ha P(A|I) < P(B|I) es P(B|I)<P(C|I), akkor P(A|I)<P(C|I)

Egyértelmű
P(A|I) csak a releváns információktól függ. Nem függhet attól, 
hogyan végezzük a következtetést.

Ezekből következnek a Kolmogorov axiómák.

Azaz a hihetőség megegyezik a valószínűséggel.
Ugyanúgy lehet vele számolni stb,de az értelmezése más.



Bayes-szabály
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A bayes elmálet elegánsan egyszerő racionális megközelíése
annak, hogy válaszoljunk bármely tudományos kérdésre a
rendelkezésre álló információk fényében.



Paraméter becslés

Egyszerű hipotézis - logikai állítás paraméterek nélkül
H jósol egy részecskét pontos tömeggel és bomlási  állandokkal. 
(Mérés - adott tömegnél adott magasságú adott szélességű csúcsot jósol.)

Összetett hipotézis - egy hipotézis ami függ egy vagy  több
paramétertől.

H jósol egy részecskét adott bomlási állandokkal, de a tömege függ a hipotézis 
egy belső paraméterétől.
(Mérés - adott magasságú adott szélességű csúcs de a helye nem meghatározott.)

Feltételezzük, hogy az összetett hipotézis igaz.
Paraméter becslés – meghatározni a összetett hipotézis 
paramétereinek posterior valószínűség eloszlását a 
paraméterek terében.



A ,,Bayes-recept” (paraméterbecslés)

• a feladat világos megfogalmazása és 
az összes feltétel rögzítése
H - az f() és a θ,ω paramétertér
I - a H összes ismert paramétere és

az egyébb feltételek.
• likelihood - valószínűségi modell
• prior
• következtetés levonása

a Bayes-szabály alkalmazása

• marginalizáció - hibák, hibaterjedés



A...........hatáskeresztmetszettel arányos

n............ismert,luminozitással arányos
B, n, xo, w..ismert (fizika)
Δx .........ismert (detektor)

Nk

A

B

xxk

Dk

A H1 hipotézis jósol egy részecskét, aminek a rezonanciája a xk=0
helyen jelenik meg, s csúcsa szélessége 2, a hatáskeresztmetszet
függ  xxx-től de fizikailag csak a 1 < A < 25 tartományban lehetséges.

A mérésből A-t kell maghatározni.

Minta feladat – paraméter becslés



Ismert szélességű Gauss csúcs x=0 ban.

Bayes módszer
Meghatároztuk az amplitúdó
valószínűség eloszlását
Jeffreys prior a [1,25] intervallumban



Eldönteni egy hipotézis - elmélet igaz voltát
(Nem tudok valószínűséget rendelni a hipotézishez).

Mivel a hipotézis igaz vagy nem azt lehet megmondani, hogy 
elfogadom-e az adott hipotézist vagy elutasítom.

(A hipotézis nem valószínűségi változó)
Azt tudom vizsgálni, hogy az adatok mennyire összeegyeztethetőek
a hipotézissel.

Klasszikus hipotézis teszt



A H0 hipotázis megadja az x valószínűségét (x vektor)

Konstruálok egy teszt vátozót (skalár) 

Meghatározom az eloszlását

Megadok egy konfidencia szintet

P-value =



Ha α kicsi elvetem a H0 hipotézist.
(Ha α nem kicsi hiba lenne elvetni a H0 hipotézist)
Így nem sok értelme van. Legyen egy másik H1 hipotézisünk

Ekkor a H0 helyett inkább H1-et veszem.

Ha sokszor megismételném a kísérletet akkor alpha 
valószínűséggel kapnék olyan értékeket amelyek x obs -nál
nagyobbak.



P-value nem  valószínűsége a hipotézisnek

Olyan lehetséges mérhető értékeket kell figyelembe vennem 
amit nem is mértem.

Önkényes teszt statisztika, önkényes α érték 

Nem minden eloszlás esetén igaz. P(x)

xxobs



Példa - Eseményeket számolok-
A hipotézisem (H) - az események  tizede jel  (f=0.1).

Kísérlet - mértem 102 eseményt ebből 5 jel.

Legyen  α 5%

P-value 0.102 – H-t nem vetem el.

Addig mértem amíg 5 jelet nem kaptam ehhez 102 esemény kellett

P-value 0.0442 – H-t elvetem.



"Pluralitas non est ponenda sine neccesitate" 
William Ockham (1285-1349) 

angol filozófus és ferencesrendi szerzetes
XXII. János kiátkozta -válaszként egy értekezésbenn bemutatta, hogy János pápa eretnek.

Occam borotvája



Bayes modell választás

Köszonhetően a szubjektív valószínűségi értelmezésnek nincs 
lényeges különbség paraméter és hipotézis között.
Általában - hipotézis diszkrét néhány

- paraméter folytonos
Ugyanúgy adandó valószínűség neki és ugyanúgy kell velük 
számolni.

Néhany definíció
Modell
Modell paraméterei
Hipotézis tér - aminek a valószínűségi eloszlását akarjuk meghatározni.
Paraméter becslés esetén 

hipotézis tér – egy modell paramétertere 
Modell választás esetén 

hipotézis tér – több modell paramétertereinek direkt szorzatai  



Meg kell adni versengő(egymást kizáró) modellek teljes rendszerét {Hi}.

Bayes szabály alkalmazása

Célszerűbb az odds-ot megadni

Posterior odds  = Prior odds X Bayes factor

Bayes Modell Választás esetén a modell valószínűsége iránt 
érdeklődünk függetlenűl a modell paraméterértékeitől.



Legyen H1 és H2

O12 >> 1
Elfogadom H1-t elvetem H2-t

O12 ~ 1
Az adatok és a prior információ nem elegséges a döntéshez

O12 << 1
Elvetem H1-t elfogadom H2-t

I nem abszolút – különböző I különböző következtetés
Ahogy D változik, vátozik a következtetésem
Nincs abszolút valószínűség.



Paraméter becslés

P(θ|D,H1,I) maximuma és szélessége kell 
Optimalizálás és a Hessian meghatározása

Az evidence-t kell kiszámolni
Függ a prior-tól

Modell vállasztás

Aki kiszámolja a P(D|H)-t megkapja a PhD-t.



H1 legyen egy modell egy theta paraméterrel
H0 legyen ugyanez de rögzített θ0 parameterértékkel 
(azaz nincs paramétere)
Az adatok relevánsak a paraméterre nézve 
A posterior keskenyebb mint a proir.



Odds = Likelihood ratio X Occam faktor
Odds =        (> 1)            X (<1)

Bayes modell vállasztás bizonyítja az Occam faktor létét. 



Legyen a két modellünk H és 

De mit is  jelent                     ?

Ez túl határozatlan – nincs Bayes hipotézis teszt.



Hogyan határozzuk meg a valószínűségeket

Bernoulli – principle of insufficient reason
Szimetria megfontolások
Maximum entropia elve

A valószínűség eltolás invariáns

A valószínűség skálainvariáns

Jeffreys prior



A H1 hipotézis jósol egy részecskét, aminek a rezonanciája a xk=0
helyen jelenik meg, a csúcs szélessége 2, a hatáskeresztmetszet
függ  xxx-től de fizikailag csak a 1 < A < 25 tartományban lehetséges.

A H0 hipotézis szerint az erre a részecskére való bomlás tiltott, azaz 
A = 0.

Példa I



H1

H0

O12 = 10 >> 1
Elfogadom H1-t elvetem H2-t

Az Odds-t log10-ben mérjük.



Klasszikus teszt - Ns = 12







A H1 hipotézis jósol egy részecskét, aminek a rezonanciája a 
-40 < xk < +40 csatornák közé esik a csúcsa szélessége 2, 
a hatáskeresztmetszet  miatt  a 1 < A < 25 tartományban lehetséges.

A H0 hipotézis szerint az erre a részecskére való bomlás tiltott, azaz 
A = 0.

Példa II

H1H0



Odds:10





Milyen alakú a csúcs?

Hány csúcs van?



A Nóbeldíjas kérdés
Hól a Higgs bozon az LHC méréseken?

A modell mérési joslata csak MonteCarlo-ból ismert
statisztikus és szisztematikus hibák

Tömegfüggő vágások kellenek
Sok csatorna
Prior
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Sok esetben a Bayes paraméterbecslés a szokásos statisztikus
módszerekre vezet.

A relevans prior információkat fel lehet használni.

Az érdektelen paraméterek marginalizációja

Van modellvállasztás – kvantitatív Occam faktor

Szisztematikus hibák kezelése



D.S. Sivia,      Data Analysis: A Bayesian Tutorial
E.T.   Jaynes, Probability theory: The Logic of Science
P.C. Gregory, Bayesian Logical Data Analysis for the Physical Sciences
P.E. Gill,        Practical Optimization



Köszönöm a figyelmet!


