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Andrey (Andrei) Andreyevich Markov  (1856  – 1922) 

Wśród 20 tysięcy początkowych liter Eugeniusza Oniegina
8,638 to samogłoski, a 11,362 to spółgłoski.

A więc prawdopodobieństwo, że przypadkowo wybrana litera 
jest samogłoską wynosi 43%, a spółgłoską 57%

Markov wykazał po pierwsze, że jeśli poprzednia litera jest
samogłoską, to następująca po niej z prawdopodobieństwem
87% jest spółgłoską, a po spółgłosce z prawdopodobieństwem 
66% występuje samogłoska.  

A po drugie, Markov wykazał, że znajomość jeszcze jednej
poprzedniej litery nie wpływa na prawdopodobieństwo 
wystąpienia samogłoski bądź spółgłoski. 

x(1)  x(2)  x(3)

sa � sp 87%
sa � sa 13%  

sp � sp 34%
sp � sa 66%  



Przyszłość nie zależy od przeszłości, 
pod warunkiem że znana jest teraźniejszość

Własność Markowa



jeśli wypadnie orzeł, to dajesz mi             1 złotówkę
jeśli wypadnie reszka to ja Tobie daję      1 złotówkę

Mam odpowiednio przygotowaną monetę

prawdopodobieństwo wypadnięcia orła       ½  - ε
prawdopodobieństwo wypadnięcia reszki    ½ + ε

ε>0 i jest małe

Proponuję następującą grę hazardową

Czy zagrasz ?
Pytanie matematyczne: 

jaka jest wartość oczekiwana Twojej wypłaty ?

Akt I      Gry hazardowe



Policzmy

E = 1(½  + ε) + (-1) (½  - ε) = 2ε > 0 

Gra jest sprawiedliwa jeśli wartość oczekiwana wygranej 
jest równa 0 dla każdego z graczy.

Powyższa gra jest niesprawiedliwa, jest dla mnie niekorzystna.



A czy zagracie ze mną w następującą grę ?

Mam jeszcze dwie inne odpowiednio obciążone monety;
prawdopodobieństwo wyrzucenia orła dla monety drugiej wynosi 3/4      
a dla trzeciej 1/10.     

Wybór rzucanej monety zależy od wysokości mojego kapitału;
jeżeli jest on podzielny przez 3, to rzucam trzecią monetą,
w przeciwnym wypadku monetą drugą.

Tak jak poprzednio, orzeł oznacza złotówkę dla mnie, 
reszka złotówkę dla Ciebie.  

Może myślicie, że chcę Was oszukać

Bo pewnie chcecie obliczyć prawdopodobieństwo 
swojej wygranej w jednym rzucie w następujący sposób

1/3 x 9/10 + 1/3 x 1/4 + 1/3 x 1/4 = 7/15  < 1/2

Twierdzę, że jest to gra sprawiedliwa.



Ale kto powiedział, że mój kapitał jest podzielny przez 3 
w 1/3  wszystkich rzutów ???  

Wzór na prawdopodobie ństwo całkowite raz jeszcze

Mój kapitał, czyli łańcuch Markowa może znajdować się w jednym  
z trzech stanów: 0, 1 lub 2, odpowiadających reszcie przy dzieleniu 
kapitału przez 3.

Po długim okresie czasu, w stanie stacjonarnym,
częstości odwiedzania poszczególnych stanów
czyli prawdopodobieństwa π0, π1, π2 spełniają
następujące równania: 

prawdopodobieństwo wyrzucenia orła 
dla monety drugiej wynosi 3/4      
a dla trzeciej 1/10 



Nasz układ równań liniowych ma nieskończenie wiele rozwiązań
ale tylko jedno rozwiązanie 

spełnia warunek

Wynika stąd, że prawdopodobieństwo wygrania 
przeze mnie w jednym rzucie wynosi  

5/13 x 1/10 + 2/13 x 3/4 + 6/13 x 3/4 = 1/2

czyli gra jest sprawiedliwa



Jestem wspaniałomy ślny ,

zmniejszę prawdopodobieństwo wyrzucenia orła                                         
dla wszystkich trzech monet  i będą one wynosić odpowiednio:

1/2  – ε 3/4 - ε 1/10 - ε

Aby nam się nie nudziło będziemy zmieniać gry w sposób losowy. 

Oczywiście obie gry są dla mnie niesprawiedliwe.

No to gramy



Popatrzmy jak rośnie w czasie mój kapitał

Paradoksalne gry Parrondo

Odpowiednie złożenie dwóch gier przegrywających daje nam grę wygrywającą.

Dwie stochastyczne dynamiki malejące dają dynamikę rosnąca.   

Juan Parrondo,
Borja de Cisneros, 2003



Zadania domowe

Znajdź stan stacjonarny odpowiedniego łańcucha Markowa

Znajdź wartość oczekiwaną swojej wygranej



Charles Darwin    (1809 - 1882)

student medycyny, prawa, teologii

kompan kapitana statku Beagle,  
w 5 lat dookoła świata, 1831 - 1836

23 lata później wydaje dzieło swojego życia
„O powstawaniu gatunków”  (1859)



Teoria ewolucji Darwina 

na przykładzie dziobaka ziarnojada

Ciekawa biologia
podręcznik gimnazjalny
pod redakcją Wawrzyńca Kofty

WSIP

Akt II





Trzy składniki Teorii Ewolucji

selekcja 

dziedziczenie

przypadkowa mutacja



n = 2    myśliwych

GRA              Przykład

2) Zbiór strategii S = {polować na jelenia, gonić zająca}

3) Wypłaty jeleń   - 10  utils

zając   - 3  utils

J      Z            J     Z   

J     5      0            5      3

Z     3      3            0      3 

1)   Zbiór graczy



Jak grać?
Równowaga Nasha

Przypisanie graczom strategii, tak iż żadnemu z graczy,
przy ustalonych strategiach wszystkich innych graczy, 
nie opłaca się zmienić swojej strategii

(J,J)       równowaga efektywna

(Z,Z)      równowaga bezpieczna 

J      Z            J     Z   

J        5      0            5      3

Z        3      3            0      3 



Wzór na prawdopodobie ństwo całkowite po raz drugi

n  - liczba osobników

zt - liczba osobników grających A w czasie t

selekcja

zt+1  >  zt jeśli „średnia” z  A  > „średnia”  z  B

mutacje

Każdy osobnik może zmienić swoją strategię 
z prawdopodobieństwem ε



Łańcuch Markowa



Akt III      Ekspresja genu



Komórka biologiczna

Zakład Ultrastruktury Komórki
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN 
im. M. Mossakowskiego, Warszawa

500 nm



Komórka biochemiczna



Komórka matematyczna

DNA mRNA Ø

białko Ø



DNA białko Ø
k

Produkcja białka bezpośrednio z genu

proces urodzin i śmierci   - skokowy proces Markowa



rozkład Poissona

równowaga szczegółowa

Wzór na prawdopodobie ństwo całkowite po raz trzeci

W stanie stacjonarnym



Do zobaczenia na wykładach


