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9
ΑΞΙΑ

H πληροφορία έχει αξία – ή, για να είμαστε πιο ακριβείς, ορισμένα είδη πλη-
ροφορίας, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουν αξία για ορισμένους ανθρώπους. 
Μια προφανής ένδειξη αυτής της αξίας είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι 

αγοράζουν και πωλούν πληροφορία επί καθημερινής βάσεως, μέσω διάφορων 
μορφών και καναλιών επικοινωνίας: ημερήσιος και περιοδικός τύπος, τηλέφωνο, 
ιστοσελίδες με πολιτική και οικονομική ειδησεογραφία, γραπτής και ηλεκτρονική 
αλληλογραφία, εκτελέσεις μουσικών έργων, κ.ά. Ωστόσο, είναι συνήθως δύσκολο 
να προσδώσουμε με αντικειμενικό τρόπο συγκεκριμένη αξία σ’ ένα συγκεκριμένο 
στοιχείο πληροφορίας, βασιζόμενοι μόνο στη γνώση των γενικών χαρακτηριστι-
κών του. Για τις περισσότερες μορφές πληροφορίας, η αξία είναι υποκειμενική 
και συχνά αποτιμάται διαφορετικά από διαφορετικούς ανθρώπους. Υπ’ αυτό το 
πρίσμα, η πληροφορία μοιάζει με τα περισσότερα άλλα αγαθά· η αξία της καθορί-
ζεται μέσω μιας πολύπλοκης διαδικασίας «προσφοράς και ζήτησης».

Είναι δυνατόν να προσδώσουμε αντικειμενική αξία στην πληροφορία, όταν 
αυτή επηρεάζει ενέργειες σχετιζόμενες με οικονομικές δραστηριότητες. Τότε, 
η αξία ισούται με τη διαφορά κέρδους μεταξύ μιας ενέργειας που βασίζεται σε 
συγκεκριμένη πληροφορία και μιας ενέργειας που πραγματοποιείται εν τη απου-
σία αυτής της πληροφορίας. Για παράδειγμα, εάν σκοπεύετε να αγοράσετε ένα 
προϊόν με τιμή 100 ευρώ κι ένας φίλος σάς πει ότι μπορείτε να το αποκτήσετε από 
το διπλανό κατάστημα πληρώνοντας 75 ευρώ, τότε αυτή η πληροφορία αξίζει 25 
ευρώ, υπό τον όρο ότι θα προσαρμόσετε καταλλήλως την ενέργειά σας. Περιπτώ-
σεις όπως αυτή μπορούν να αναλύονται ποσοτικά. Μάλιστα, υπάρχει μια μορφή 
μαθηματικού λογισμού, η οποία μας επιτρέπει να υπολογίζουμε και να διαχειρι-
ζόμαστε την αξία των πληροφοριών που σχετίζονται με οικονομικές αποφάσεις.

Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με την ποσοτική ανάλυση της αξίας της 
πληροφορίας. Θα πρέπει να υπάρχει μια ενέργεια, η οποία ενδεχομένως επηρεά-
ζεται από την πληροφορία, και οι συνέπειές της πρέπει να αποτιμώνται με χρημα-
τικούς όρους,ή κάποια άλλη κλίμακα μέτρησης της αξίας. Συνεπώς, η μουσική, 
παρόλο που είναι πολύτιμη υπό μια ευρεία έννοια, εφόσον δεν επηρεάζει κάποια 
οικονομικής φύσεως ενέργεια, δεν έχει το είδος της (ποσοτικά προσδιοριζόμε-
νης) αξίας που εξετάζουμε στο παρόν κεφάλαιο. Εν αντιθέσει, μια μετεωρολογική 
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πρόβλεψη που μπορεί να επηρεάσει την απόφαση ενός αγρότη σχετικά με το εάν 
θα σπείρει το καλαμπόκι αυτή ή την επόμενη εβδομάδα, είναι του τύπου που εξε-
τάσουμε εδώ, διότι αυτή η πληροφορία μπορεί να έχει απτή αξία. Ωστόσο, εάν ο 
αγρότης επρόκειτο να προχωρήσει στη σπορά ανεξαρτήτως της μετεωρολογικής 
πρόβλεψη, η πρόβλεψη δεν θα είχε αντικειμενική αξία· θα ήταν απλώς κάτι το 
οποίο είπε κάποιος στην τηλεόραση. Από την άλλη, εάν ο αγρότης δεν επρόκειτο 
να προχωρήσει στη σπορά εάν η πρόβλεψη ήταν δυσμενής, ενώ θα έσπερνε εάν η 
πρόβλεψη ήταν ευνοϊκή και υπάρχει κάποια πιθανότητα να επαληθευτεί είτε η μία 
είτε η άλλη, τότε η πρόβλεψη θα είχε αξία.

9.1  Υπό Συνθήκη Πληροφορία
Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των περιπτώσεων που εξετάζουμε στο 
παρόν κεφάλαιο είναι το γεγονός ότι η χρήσιμη πληροφορία συνήθως 
λαμβάνεται (διακινείται) μέσω ενός καναλιού: η διαδικασία ενός τεστ, 
μια αναφορά σε μια εφημερίδα, ένα σήμα από ένα διαστημικό βολι-
στήρα, μια συζήτηση μ’ έναν ειδήμονα στα χρηματιστηριακά, τα απο-
τελέσματα μιας δημοσκόπησης, ή ένα εργαστηριακό δείγμα. Κάθε ένα 
από αυτά τα στοιχεία μπορεί να παρέχει πληροφορία σχετικά κάτι, το 
οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει μια απόφαση και την επακόλουθη 
ενέργεια. Με όρους του κεφαλαίου 5, αυτή είναι η αμοιβαία πληρο-
φορία (mutual information), αλλά στο πλαίσιο της λήψης αποφάσεων 
η αξία που προσδίδεται στην πληροφορία μετριέται ποσοτικά (χρημα-
τικά) και όχι με όρους δυαδικών ψηφίων. Ωστόσο, η έννοια του κανα-
λιού και της πιθανοτικής του δομής είναι ίδια με αυτή που εξετάσαμε 

στο κεφάλαιο 5.
Ο ρόλος της υπό συνθήκη (conditional), ή αλλιώς «δεσμευμένης», πληροφορίας 

μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητός στο πλαίσιο ενός παραδείγματος –συγκε-
κριμένα ένα έργο γεώτρησης πετρελαίου–, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε καθ’ 
όλη τη διάρκεια του κεφαλαίου.
Παράδειγμα 9.1 (Το κοίτασμα πετρελαίου της Red-Black Oil). Η εταιρεία Red-
Black Oil έχει εντοπίσει ένα υποσχόμενο κοίτασμα πετρελαίου. Το κόστος για τη 
γεώτρηση ανέρχεται στα $120 (βάσει μιας ορισμένης ονομαστικής κλίμακας). Εκτι-
μάται ότι υπάρχει πιθανότητα 1/3 να εντοπιστεί πετρέλαιο και πιθανότητα 2/3 να 
μην εντοπιστεί (ή να μην είναι αξιοποιήσιμο το κοίτασμα). Εάν εντοπιστεί πετρέ-
λαιο, η τελική απόδοση του εγχειρήματος (σε χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών) θα 
έχει αξία $600. Εάν δεν εντοπιστεί πετρέλαιο, η απόδοση θα είναι μηδενική.

Η συγκεκριμένη περίπτωση απεικονίζεται στο σχήμα 9.1, μ’ ένα στοιχειώδες 
δένδρο πιθανοτήτων. Χάριν απλότητας, θα θεωρήσουμε ότι η αξία ενός τέτοιου 
εγχειρήματος είναι η αναμενόμενη αξία της απόδοσης μείον το κόστος. Σ’ αυτή 
την περίπτωση, η αναμενόμενη αξία της απόδοσης είναι $200 και το κόστος είναι 
$120· επομένως, η αξία είναι $80. Αυτό είναι ένα σενάριο αναφοράς (baseline). 
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9.1 Conditional Information

One aspect of the situations discussed in this chapter is that useful information is
usually received through a channel: a test procedure, a newspaper report, a signal
from Mars, a talk with a friend or expert, a survey result, or a laboratory sample. Each
of these may provide information about something that could influence a decision
and its consequent action. In terms of chapter 5, it is mutual information, but in the
context of decision making the value assigned to information is measured monetarily,
not in terms of bits. However, the notion of a channel and its probabilistic structure
is the same as in chapter 5.

The role of conditional information can be illustrated concretely with a simple
example of an oil-drilling project, an example that is used throughout the chapter.

Example 9.1 (Red–Black Oil site). The Red–Black Oil company (so named because
the company may go in the red or the black) has located a somewhat promising site
to drill for oil. It will cost $120 (under some nominal scaling) to drill for oil. It is
estimated that there is a probability of 1/3 that oil will be discovered and a probability
of 2/3 that it will not. If oil is discovered, the ultimate payoff (over many years) is
worth $600. If no oil is discovered, the payoff is zero.

The situation is shown graphically in figure 9.1 by a simple tree of possibilities.
The value of such a venture is, for simplicity, taken to be the expected value of the
payoff minus the cost. In this case the expected value of the payoff is $200 and the cost
is $120; hence the value is $80. This is a baseline. There is no channel information yet.

The action possibilities in this example are simply to drill or stop. Currently, it
might be considered a marginally attractive project.

$120

$600

$0

1/3

2/3

Oil

Dry

FIGURE 9.1 Red–Black Oil well.
It costs $120 to drill and there is
a 1/3 chance that oil will be dis-
covered. If there is oil, the reward
will be $600; otherwise zero. Hence
the value of the well is currently $80.

Example 9.2 (A possible test). A standard geological test is available
that, if positive, indicates a strong possibility that oil is present. The test
represents an information channel from the actual state of oil at the site
to a test result.

Let A denote the random variable with two possible outcomes Oil and
Dry depending on whether there is oil at the site. The two possibilities
have probabilities 1/3 and 2/3, respectively. Let B be the random vari-
able defining the test result. It has two possible outcomes, Positive and
Negative.

The reliability of the test is defined by the conditional probabilities of
various test results as a function of the actual situation. These conditional
probabilities are listed in the table below. For example, the probability of
a positive test result, given that there is oil, is .75.

p(B|A) Positive Negative
Oil .75 .25
Dry .25 .75

Figure 9.2 shows two alternative graphical representations of the channel informa-
tion. Because the conditional probabilities in the chart are symmetric, this particular
channel is a binary symmetric channel (BSC), as defined in chapter 5.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9:  ΑΞΙΑ 159

Δεν υπάρχει ακόμη πληροφορία που να παρέ-
χεται από κάποιο κανάλι.

Οι ενδεχόμενες ενέργειες σ’ αυτό το παρά-
δειγμα είναι μόνο δύο: γεώτρηση, ή διακοπή 
της έρευνας. Επί του παρόντος, αυτό το έργο 
θα μπορούσε να θεωρηθεί οριακά ελκυστικό.
Παράδειγμα 9.2 (Τεστ και πιθανότητες). 
Υπάρχει ένα τυποποιημένο γεωλογικό τεστ, 
το οποίο, εάν δώσει θετικό αποτέλεσμα, υπο-
δεικνύει σημαντικά αυξημένη πιθανότητα 
ύπαρξης πετρελαίου. Το τεστ αντιπροσω-
πεύει ένα κανάλι πληροφορίας: από την 
πραγματική κατάσταση του κοιτάσματος 
πετρελαίου, έως το αποτέλεσμα του τεστ.

Έστω A μία τυχαία μεταβλητή με δύο 
πιθανές τιμές: να υπάρχει πετρέλαιο (Oil), ή να είναι άγορο το κοίτασμα (Dry). 
Τα δύο ενδεχόμενα έχουν πιθανότητες 1/3 και 2/3, αντίστοιχα. Έστω B η τυχαία 
μεταβλητή που αντιπροσωπεύει το αποτέλεσμα του τεστ, το οποίο έχει δύο πιθα-
νές εκβάσεις: Θετικό και Αρνητικό.

Η αξιοπιστία του τεστ ορίζεται από τις υπό συνθήκη πιθανότητες διάφορων 
αποτελεσμάτων του τεστ ως συνάρτηση της πραγματικής περίπτωσης. Αυτές οι 
υπό συνθήκη πιθανότητες παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα. Για παράδειγμα, η 
πιθανότητα το τεστ να δώσει θετικό αποτέλεσμα, με δεδομένο ότι υπάρχει πετρέ-
λαιο, είναι .75.
 p(B|A) Θετικό Αρνητικό
 Πετρέλαιο .75 .25
 Άγονο κοίτασμα .25 .75

Το σχήμα 9.2 απεικονίζει δύο εναλλακτικές γραφικές αναπαραστάσεις της 
πληροφορίας του καναλιού. Επειδή οι υπό συνθήκη πιθανότητες στο γράφημα 

ΣΧΗΜΑ 9.1 Το κοίτασμα της Red-
Black Oil. Το κόστος γεώτρησης είναι 
$120 και υπάρχει πιθανότητα 1/3 να 
εντοπιστεί πετρέλαιο. Εάν υπάρχει 
πετρέλαιο, η απόδοση θα είναι $600· 
διαφορετικά, θα είναι μηδέν. Συνεπώς, 
η αξία του κοιτάσματος επί του παρό-
ντος είναι $80.
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9.1 Conditional Information

One aspect of the situations discussed in this chapter is that useful information is
usually received through a channel: a test procedure, a newspaper report, a signal
from Mars, a talk with a friend or expert, a survey result, or a laboratory sample. Each
of these may provide information about something that could influence a decision
and its consequent action. In terms of chapter 5, it is mutual information, but in the
context of decision making the value assigned to information is measured monetarily,
not in terms of bits. However, the notion of a channel and its probabilistic structure
is the same as in chapter 5.

The role of conditional information can be illustrated concretely with a simple
example of an oil-drilling project, an example that is used throughout the chapter.

Example 9.1 (Red–Black Oil site). The Red–Black Oil company (so named because
the company may go in the red or the black) has located a somewhat promising site
to drill for oil. It will cost $120 (under some nominal scaling) to drill for oil. It is
estimated that there is a probability of 1/3 that oil will be discovered and a probability
of 2/3 that it will not. If oil is discovered, the ultimate payoff (over many years) is
worth $600. If no oil is discovered, the payoff is zero.

The situation is shown graphically in figure 9.1 by a simple tree of possibilities.
The value of such a venture is, for simplicity, taken to be the expected value of the
payoff minus the cost. In this case the expected value of the payoff is $200 and the cost
is $120; hence the value is $80. This is a baseline. There is no channel information yet.

The action possibilities in this example are simply to drill or stop. Currently, it
might be considered a marginally attractive project.

$120

$600

$0

1/3

2/3

Oil

Dry

FIGURE 9.1 Red–Black Oil well.
It costs $120 to drill and there is
a 1/3 chance that oil will be dis-
covered. If there is oil, the reward
will be $600; otherwise zero. Hence
the value of the well is currently $80.

Example 9.2 (A possible test). A standard geological test is available
that, if positive, indicates a strong possibility that oil is present. The test
represents an information channel from the actual state of oil at the site
to a test result.

Let A denote the random variable with two possible outcomes Oil and
Dry depending on whether there is oil at the site. The two possibilities
have probabilities 1/3 and 2/3, respectively. Let B be the random vari-
able defining the test result. It has two possible outcomes, Positive and
Negative.

The reliability of the test is defined by the conditional probabilities of
various test results as a function of the actual situation. These conditional
probabilities are listed in the table below. For example, the probability of
a positive test result, given that there is oil, is .75.

p(B|A) Positive Negative
Oil .75 .25
Dry .25 .75

Figure 9.2 shows two alternative graphical representations of the channel informa-
tion. Because the conditional probabilities in the chart are symmetric, this particular
channel is a binary symmetric channel (BSC), as defined in chapter 5.

Πετρέλαιο

Άγονο

ΣΧΗΜΑ 9.2 Το κανάλι που αντιπροσωπεύει το τεστ. Αριστερά: αναπαράσταση σε μορφή 
δένδρου. Δεξιά: συμβατική αναπαράσταση του καναλιού. Η φύση του τεστ ορίζεται από το 
σύνολο των υπό συνθήκη πιθανοτήτων.
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FIGURE 9.2 Test channel. Left: tree representation. Right: traditional channel representa-
tion. The nature of the test is defined by the set of conditional probabilities.

The decision of whether or not to drill is made after seeing the results of the test. An
intelligent decision should, however, be based on the revised probabilities of whether
or not there is oil. These are found by flipping the channel.

Flipping the Channel (or Tree)

As discussed in section 5.3, the flipping operation is accomplished with Bayes’ rule.
The probabilities of the output B are

p(bj) =
∑

i

p(bj|ai)p(ai)

for j = 1, 2, . . . , m, which expresses p(bj) as the sum of the probabilities of all ways
that bj can occur.

Next, Bayes’ rule is used to calculate the backward probabilities as

p(ai|bj) = p(bj|ai)p(ai)/p(bj).

Example 9.3 (Flipping Red–Black). The probabilities of the two test outcomes at
Red–Black Oil are

p(Pos) = p(Pos|Oil)p(Oil) + p(Pos|Dry)p(Dry)

= (3/4)(1/3) + (1/4)(2/3) = 5/12

p(Neg) = 1 − p(Pos) = 7/12.

The backward probabilities are calculated with Bayes’ rule.

p(Oil|Pos) = p(Pos|Oil)p(Oil)/p(Pos)

= (3/4)(1/3)/(5/12) = 3/5

p(Oil|Neg) = p(Neg|Oil)p(Oil)/p(Neg)

= (1/4)(1/3)/(7/12) = 1/7

p(Dry|Pos) = p(Pos|Dry)p(Dry)/p(Pos)

= (1/4)(2/3)/(5/12) = 2/5

p(Dry|Neg) = p(Neg|Dry)p(Dry)/p(Neg)

= (3/4)(2/3)/(7/12) = 6/7

Θετικό

Αρνητικό

Αρνητικό

Αρνητικό

Θετικό

Θετικό

Σημείο 
εκκίνη-

σης

Σημείο 
εκκίνησης
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είναι συμμετρικές, αυτό το συγκεκριμένο κανάλι είναι ένα δυαδικό συμμετρικό 
κανάλι (BSC), όπως το ορίσαμε στο κεφάλαιο 5.

Η απόφαση του εάν θα γίνει γεώτρηση ή όχι λαμβάνεται αφού εξεταστούν τα 
αποτελέσματα του τεστ. Ωστόσο, μια έξυπνη απόφαση θα έπρεπε να βασίζεται 
στις αναθεωρημένες πιθανότητες του εάν υπάρχει πετρέλαιο ή όχι. Αυτές μπο-
ρούν να προσδιοριστούν αντιστρέφοντας το κανάλι.

Αντιστροφή του Καναλιού (ή Δένδρου Πιθανοτήτων)

Όπως θα δούμε στην ενότητα 5.3, η λειτουργία αντιστροφής επιτυγχάνεται με 
χρήση του κανόνα του Bayes. Οι πιθανότητες της εξόδου B είναι
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FIGURE 9.2 Test channel. Left: tree representation. Right: traditional channel representa-
tion. The nature of the test is defined by the set of conditional probabilities.

The decision of whether or not to drill is made after seeing the results of the test. An
intelligent decision should, however, be based on the revised probabilities of whether
or not there is oil. These are found by flipping the channel.

Flipping the Channel (or Tree)

As discussed in section 5.3, the flipping operation is accomplished with Bayes’ rule.
The probabilities of the output B are

p(bj) =
∑

i

p(bj|ai)p(ai)

for j = 1, 2, . . . , m, which expresses p(bj) as the sum of the probabilities of all ways
that bj can occur.

Next, Bayes’ rule is used to calculate the backward probabilities as

p(ai|bj) = p(bj|ai)p(ai)/p(bj).

Example 9.3 (Flipping Red–Black). The probabilities of the two test outcomes at
Red–Black Oil are

p(Pos) = p(Pos|Oil)p(Oil) + p(Pos|Dry)p(Dry)

= (3/4)(1/3) + (1/4)(2/3) = 5/12

p(Neg) = 1 − p(Pos) = 7/12.

The backward probabilities are calculated with Bayes’ rule.

p(Oil|Pos) = p(Pos|Oil)p(Oil)/p(Pos)

= (3/4)(1/3)/(5/12) = 3/5

p(Oil|Neg) = p(Neg|Oil)p(Oil)/p(Neg)

= (1/4)(1/3)/(7/12) = 1/7

p(Dry|Pos) = p(Pos|Dry)p(Dry)/p(Pos)

= (1/4)(2/3)/(5/12) = 2/5

p(Dry|Neg) = p(Neg|Dry)p(Dry)/p(Neg)

= (3/4)(2/3)/(7/12) = 6/7

για j = 1, 2, …, m, το οποίο εκφράζει την p(b1) ως άθροισμα των πιθανοτήτων 
όλων των τρόπων με τους οποίους μπορεί να συμβεί το bj.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιείται ο κανόνας του Bayes για τον υπολογισμό των 
αντίστροφων πιθανοτήτων, ως εξής:
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FIGURE 9.2 Test channel. Left: tree representation. Right: traditional channel representa-
tion. The nature of the test is defined by the set of conditional probabilities.

The decision of whether or not to drill is made after seeing the results of the test. An
intelligent decision should, however, be based on the revised probabilities of whether
or not there is oil. These are found by flipping the channel.

Flipping the Channel (or Tree)

As discussed in section 5.3, the flipping operation is accomplished with Bayes’ rule.
The probabilities of the output B are

p(bj) =
∑

i

p(bj|ai)p(ai)

for j = 1, 2, . . . , m, which expresses p(bj) as the sum of the probabilities of all ways
that bj can occur.

Next, Bayes’ rule is used to calculate the backward probabilities as

p(ai|bj) = p(bj|ai)p(ai)/p(bj).

Example 9.3 (Flipping Red–Black). The probabilities of the two test outcomes at
Red–Black Oil are

p(Pos) = p(Pos|Oil)p(Oil) + p(Pos|Dry)p(Dry)

= (3/4)(1/3) + (1/4)(2/3) = 5/12

p(Neg) = 1 − p(Pos) = 7/12.

The backward probabilities are calculated with Bayes’ rule.

p(Oil|Pos) = p(Pos|Oil)p(Oil)/p(Pos)

= (3/4)(1/3)/(5/12) = 3/5

p(Oil|Neg) = p(Neg|Oil)p(Oil)/p(Neg)

= (1/4)(1/3)/(7/12) = 1/7

p(Dry|Pos) = p(Pos|Dry)p(Dry)/p(Pos)

= (1/4)(2/3)/(5/12) = 2/5

p(Dry|Neg) = p(Neg|Dry)p(Dry)/p(Neg)

= (3/4)(2/3)/(7/12) = 6/7

Παράδειγμα 9.3 (Αντιστροφή καναλιού για το κοίτασμα της Red-Black Oil). Οι 
πιθανότητες για τα δύο αποτελέσματα του τεστ της Red-Black Oil είναι
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FIGURE 9.2 Test channel. Left: tree representation. Right: traditional channel representa-
tion. The nature of the test is defined by the set of conditional probabilities.

The decision of whether or not to drill is made after seeing the results of the test. An
intelligent decision should, however, be based on the revised probabilities of whether
or not there is oil. These are found by flipping the channel.

Flipping the Channel (or Tree)

As discussed in section 5.3, the flipping operation is accomplished with Bayes’ rule.
The probabilities of the output B are

p(bj) =
∑

i

p(bj|ai)p(ai)

for j = 1, 2, . . . , m, which expresses p(bj) as the sum of the probabilities of all ways
that bj can occur.

Next, Bayes’ rule is used to calculate the backward probabilities as

p(ai|bj) = p(bj|ai)p(ai)/p(bj).

Example 9.3 (Flipping Red–Black). The probabilities of the two test outcomes at
Red–Black Oil are

p(Pos) = p(Pos|Oil)p(Oil) + p(Pos|Dry)p(Dry)

= (3/4)(1/3) + (1/4)(2/3) = 5/12

p(Neg) = 1 − p(Pos) = 7/12.

The backward probabilities are calculated with Bayes’ rule.

p(Oil|Pos) = p(Pos|Oil)p(Oil)/p(Pos)

= (3/4)(1/3)/(5/12) = 3/5

p(Oil|Neg) = p(Neg|Oil)p(Oil)/p(Neg)

= (1/4)(1/3)/(7/12) = 1/7

p(Dry|Pos) = p(Pos|Dry)p(Dry)/p(Pos)

= (1/4)(2/3)/(5/12) = 2/5

p(Dry|Neg) = p(Neg|Dry)p(Dry)/p(Neg)

= (3/4)(2/3)/(7/12) = 6/7

Οι αντίστροφες πιθανότητες υπολογίζονται με τον κανόνα του Bayes.
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The decision of whether or not to drill is made after seeing the results of the test. An
intelligent decision should, however, be based on the revised probabilities of whether
or not there is oil. These are found by flipping the channel.

Flipping the Channel (or Tree)

As discussed in section 5.3, the flipping operation is accomplished with Bayes’ rule.
The probabilities of the output B are

p(bj) =
∑

i

p(bj|ai)p(ai)

for j = 1, 2, . . . , m, which expresses p(bj) as the sum of the probabilities of all ways
that bj can occur.

Next, Bayes’ rule is used to calculate the backward probabilities as

p(ai|bj) = p(bj|ai)p(ai)/p(bj).

Example 9.3 (Flipping Red–Black). The probabilities of the two test outcomes at
Red–Black Oil are

p(Pos) = p(Pos|Oil)p(Oil) + p(Pos|Dry)p(Dry)

= (3/4)(1/3) + (1/4)(2/3) = 5/12

p(Neg) = 1 − p(Pos) = 7/12.

The backward probabilities are calculated with Bayes’ rule.

p(Oil|Pos) = p(Pos|Oil)p(Oil)/p(Pos)

= (3/4)(1/3)/(5/12) = 3/5

p(Oil|Neg) = p(Neg|Oil)p(Oil)/p(Neg)

= (1/4)(1/3)/(7/12) = 1/7

p(Dry|Pos) = p(Pos|Dry)p(Dry)/p(Pos)

= (1/4)(2/3)/(5/12) = 2/5

p(Dry|Neg) = p(Neg|Dry)p(Dry)/p(Neg)

= (3/4)(2/3)/(7/12) = 6/7

Το αρχικό δένδρο και η αντεστραμμένη έκδοσή του απεικονίζονται στο σχήμα 
9.3. Οι καταληκτικοί κόμβοι αναπαριστούν συνδυασμένα («από κοινού») ενδε-
χόμενα και οι πιθανότητές τους πρέπει να ταιριάζουν. Για παράδειγμα, ο κορυ-
φαίος κόμβος αμφότερων των δένδρων είναι το συνδυασμένο ενδεχόμενο (Πετρέ-
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λαιο, Θετικό). Το συνδυασμένο ενδεχόμενο (Πετρέλαιο, Αρνητικό) είναι το δεύ-
τερο από την κορυφή στο αριστερό δένδρο και τρίτο από την κορυφή στο δεξιό.

9.2 Πληροφορικότητα και Γενικευμένη Εντροπία*
Μια ενδιαφέρουσα παράπλευρη πτυχή (η οποία μπορεί να παραληφθεί σε πρώτη 
ανάγνωση) συσχετίζει με τις διαισθητικά αντιληπτές έννοιες της σχετικής χρησι-
μότητας του καναλιού πληροφορίας με τις έννοιες της εντροπίας.

Υποθέστε ότι υπάρχει μια τυχαία μεταβλητή X και πληροφορία σχετική με την 
X, με τη μορφή μιας τυχαίας μεταβλητής Y. Η Y μπορεί να θεωρηθεί κανάλι πλη-
ροφορίας σχετικά με την X, και ο συντομογραφικός συμβολισμός γι’ αυτό είναι X 
= Y. Τώρα, υποθέστε ότι υπάρχει μια εναλλακτική πηγή πληροφορίας Z σχετική 
με την X, η οποία εκφράζεται ως X ⇒ Z. Για παράδειγμα, η X μπορεί να αναπαρι-
στά την κατάσταση του καρδιακού συστήματος κάποιου ατόμου, ενώ οι Y και Z 
είναι εναλλακτικά τεστ, σχεδιασμένα με τρόπο ώστε να αποκαλύπτουν πληροφο-
ρία σχετικά μ’ αυτή την κατάσταση. Είναι εύλογο να εξετάσουμε ποιο από τα δύο 
τεστ είναι καλύτερο.

Λέμε ότι η Y είναι περισσότερο πληροφοριακή από την Z (σε σχέση με την X) 
εάν όλη η πιθανοτική πληροφορία σχετικά με την X που δίνεται από την Z περιέ-
χεται στην Y. Αυτή η σχετικά αόριστη δήλωση καθίσταται ακριβής διά της συνέ-
πειάς της. Η Y είναι περισσότερο πληροφοριακή από την Z σε σχέση με την X 
εάν οι μεταβλητές X, Y, Z έχουν τη δομή καναλιού 
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FIGURE 9.3 The oil tree and its flipped version. Note that the center two end nodes
represent different combinations in the two trees. However, the end probabilities match
for identical combinations such as (Oil, Neg) and (Neg, Oil).

The original tree and its flipped version are shown in figure 9.3. The end nodes
represent joint events, and their probabilities must match. For example, the top node
in both trees is the joint event (Oil, Positive). The joint event (Oil, Negative) is second
from the top in the left tree and third from the top in the right tree.

9.2 Informativity and Generalized Entropy*

An interesting sidelight (which can be omitted at first reading) relates intuitive notions
of the relative usefulness of channel information to entropy concepts.

Suppose there is a random variable X and information about X in the form of a
random variable Y . Y can be regarded as channel information about X, and the short-
hand for this is X ⇒ Y . Now suppose that there is an alternate source of information
Z about X, expressed as X ⇒ Z . For example, X may be a condition of someone’s
heart with Y and Z being alternate tests designed to reveal information about that
condition. It is natural to consider which of the two tests is better.

We say that Y is more informative than Z (about X) if all the probabilistic infor-
mation about X given by Z is contained in Y . This somewhat vague statement is made
precise by its consequence. Y is more informative than Z about X if the variables X,
Y , Z have the channel structure

X ⇒ Y ⇒ Z .

Hence Z is merely a probabilistic transformation, of Y . For instance, Z may be a
corrupted version of Y .

The condition of Y being more informative than Z implies that when making
inferences about X or making decisions whose outcomes are governed by X, one
would always prefer to know Y rather than Z . For example, to estimate the temperature
outside your window, a thermometer would be more informative than noting whether
or not it is snowing.

Συνεπώς, η Z είναι απλώς ένας πιθανοτικός μετασχηματισμός, της Y. Για παρά-
δειγμα. η Z μπορεί να είναι μια «αλλοιωμένη» έκδοση της Y.

ΣΧΗΜΑ 9.3 Το δένδρο πιθανοτήτων για το κοίτασμα πετρελαίου και η αντεστραμμένη 
έκδοσή του. Σημειώστε ότι οι δύο κεντρικοί καταληκτικοί κόμβοι αναπαριστούν διαφορετι-
κούς συνδυασμούς στα δύο δένδρα. Ωστόσο, οι τελικές πιθανότητες ταιριάζουν για πανομοιό-
τυπους συνδυασμούς, όπως π.χ. (Πετρέλαιο, Αρνητικό) και (Αρνητικό, Πετρέλαιο).
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FIGURE 9.3 The oil tree and its flipped version. Note that the center two end nodes
represent different combinations in the two trees. However, the end probabilities match
for identical combinations such as (Oil, Neg) and (Neg, Oil).

The original tree and its flipped version are shown in figure 9.3. The end nodes
represent joint events, and their probabilities must match. For example, the top node
in both trees is the joint event (Oil, Positive). The joint event (Oil, Negative) is second
from the top in the left tree and third from the top in the right tree.

9.2 Informativity and Generalized Entropy*

An interesting sidelight (which can be omitted at first reading) relates intuitive notions
of the relative usefulness of channel information to entropy concepts.

Suppose there is a random variable X and information about X in the form of a
random variable Y . Y can be regarded as channel information about X, and the short-
hand for this is X ⇒ Y . Now suppose that there is an alternate source of information
Z about X , expressed as X ⇒ Z . For example, X may be a condition of someone’s
heart with Y and Z being alternate tests designed to reveal information about that
condition. It is natural to consider which of the two tests is better.

We say that Y is more informative than Z (about X) if all the probabilistic infor-
mation about X given by Z is contained in Y . This somewhat vague statement is made
precise by its consequence. Y is more informative than Z about X if the variables X,
Y , Z have the channel structure

X ⇒ Y ⇒ Z .

Hence Z is merely a probabilistic transformation, of Y . For instance, Z may be a
corrupted version of Y .

The condition of Y being more informative than Z implies that when making
inferences about X or making decisions whose outcomes are governed by X, one
would always prefer to know Y rather than Z . For example, to estimate the temperature
outside your window, a thermometer would be more informative than noting whether
or not it is snowing.
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ΜΕΡΟΣ  ΙΙ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ162

Η συνθήκη που θέλει την Y να είναι περισσότερο πληροφοριακή από την Z 
υποδηλώνει ότι όταν εξαγάγουμε συμπεράσματα σχετικά με την X, ή λαμβάνουμε 
αποφάσεις των οποίων οι εκβάσεις διέπονται από την X, θα πρέπει πάντα να προ-
τιμάμε να γνωρίζουμε την Y αντί της Z. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να εκτιμήσετε 
τη θερμοκρασία έξω από το παράθυρο του γραφείου σας, ένα θερμόμετρο θα ήταν 
περισσότερο πληροφοριακό από τη μη χρήση μετρικού οργάνου, ανεξάρτητα από 
το εάν χιονίζει ή όχι.

Γενικευμένη Εντροπία

Εάν η Y είναι περισσότερο πληροφοριακή από την Z σε σχέση με την X, δείχνει 
ευλογοφανές το ότι η αμοιβαία πληροφορία I(X;Y) (δείτε την ενότητα 5.4) είναι 
μεγαλύτερη από, ή ίση με την αμοιβαία πληροφορία I(X;Z). Πράγματι, αυτό απο-
δεικνύεται ως εξής:

H(X|Y, Z) = H(X|Y) εφόσον η Z δεν προσθέτει τίποτα στην Y σχετικά με την X.

H(X|Y, Z) ≤ H(X|Z) εφόσον η ύπαρξη συνθηκών δεν αυξάνει ποτέ την εντροπία.

H(X|Y) ≤ H(X|Z) συνδυάζοντας τα δύο παραπάνω.
Συνεπώς,
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Generalized Entropy

If Y is more informative than Z about X , it seems plausible that the mutual information
I(X; Y ) (see section 5.4) is greater than or equal to the mutual information I(X; Z).
Indeed, this is proved as follows.

H(X|Y , Z) = H(X|Y ) since Z adds nothing to Y about X.

H(X|Y , Z) ≤ H(X|Z) since conditioning never increases entropy.

H(X|Y ) ≤ H(X|Z) combining the two above.

Hence
I(X; Y ) ≡ H(X) − H(X|Y ) ≥ H(X) − H(X|Z) ≡ I(X; Z),

which shows that I(X; Y ) ≥ I(X|Z).
This result can be generalized and then used as an alternative characterization

of informativity. A generalized entropy function G(X) is a concave function1 of
the probabilities of X . An example is G(X) = ∑

i pi log (1/pi), equal to the normal
entropy H(X). Another example is G(X) = 1 − max{ p1, p2, . . . , pn}.

Associated with a generalized entropy function is a notion of generalized
conditional entropy defined as

G(X|Y ) = E[G(X)|Y ].
This is the expected value (before Y is observed) of the generalized entropy of X that
will hold after Y is observed. If G = H, the usual entropy, then G(X|Y ) is the usual
conditional entropy H(X|Y ). Likewise, the generalized mutual information is

IG(X; Y ) = G(X) − G(X|Y ).

It is not hard to prove that for any generalized entropy function G, there holds
IG(X; Y ) ≥ 0 and IG(X; Y ) ≥ IG(X; Z) when Y is more informative than Z about
X. (See exercise 2.)

Example 9.4 (Funny die). Let X be result of the toss of a die producing a number
between 1 and 6. Define the generalized entropy function as G(X) = ∑6

i=1 pi(1−pi).
The generalized entropy of X is then G(X) = (1/6)(5/6) × 6 = 5/6.

Let Y be the information about X that tells whether X is in the Lower half (1,
2, or 3) or the Upper half (4, 5, or 6). Given that Y says Lower, the probabilities
of 1, 2, 3 are each 1/3, and hence the generalized entropy conditional on Lower is
(1/3)(2/3) × 3 = 2/3. The same holds symmetrically when Y says Upper. These
each happen with probability 1/2, so the average conditional generalized entropy
is G(X|Y ) = 2/3. Hence IG(X; Y ) = 5/6 − 2/3 = 1/6 = .167.

Suppose Z has the same two signals as Y except that there is a 1/4 chance that
any reported signal is incorrect. Clearly Y is more informative about X than is Z . If
Z reports Lower, the probabilities of the low numbers are each (1/3)(3/4) = 1/4
(rather than 1/3) and those of the Upper numbers are (1/3)(1/4) = 1/12. These are

1Suppose x = (x1, x2, . . . , xn) and y = (y1, y2, . . . , yn) are vectors. A function f (x) is concave if for all
such vectors and all α with 0 ≤ α ≤ 1 there holds f (αx + (1 − α)y) ≥ αf (x) + (1 − α)f (y).

έκφραση η οποία υποδεικνύει ότι I(X;Y) ≥ I(X|Z). Αυτό το αποτέλεσμα μπορεί 
να γενικευτεί και κατόπιν να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτικός χαρακτηρισμός 
της πληροφορικότητας. Μια συνάρτηση γενικευμένης εντροπίας G(X) είναι μια 
κοίλη (concave) συνάρτηση1 των πιθανοτήτων της X. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα 
είναι η 
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Generalized Entropy

If Y is more informative than Z about X, it seems plausible that the mutual information
I(X; Y ) (see section 5.4) is greater than or equal to the mutual information I(X; Z).
Indeed, this is proved as follows.

H(X|Y , Z) = H(X|Y ) since Z adds nothing to Y about X .

H(X|Y , Z) ≤ H(X|Z) since conditioning never increases entropy.

H(X|Y ) ≤ H(X|Z) combining the two above.

Hence
I(X; Y ) ≡ H(X) − H(X|Y ) ≥ H(X) − H(X|Z) ≡ I(X; Z),

which shows that I(X; Y ) ≥ I(X|Z).
This result can be generalized and then used as an alternative characterization

of informativity. A generalized entropy function G(X) is a concave function1 of
the probabilities of X. An example is G(X) = ∑

i pi log (1/pi), equal to the normal
entropy H(X). Another example is G(X) = 1 − max{ p1, p2, . . . , pn}.

Associated with a generalized entropy function is a notion of generalized
conditional entropy defined as

G(X|Y ) = E[G(X)|Y ].
This is the expected value (before Y is observed) of the generalized entropy of X that
will hold after Y is observed. If G = H, the usual entropy, then G(X|Y ) is the usual
conditional entropy H(X|Y ). Likewise, the generalized mutual information is

IG(X; Y ) = G(X) − G(X|Y ).

It is not hard to prove that for any generalized entropy function G, there holds
IG(X; Y ) ≥ 0 and IG(X; Y ) ≥ IG(X; Z) when Y is more informative than Z about
X. (See exercise 2.)

Example 9.4 (Funny die). Let X be result of the toss of a die producing a number
between 1 and 6. Define the generalized entropy function as G(X) = ∑6

i=1 pi(1−pi).
The generalized entropy of X is then G(X) = (1/6)(5/6) × 6 = 5/6.

Let Y be the information about X that tells whether X is in the Lower half (1,
2, or 3) or the Upper half (4, 5, or 6). Given that Y says Lower, the probabilities
of 1, 2, 3 are each 1/3, and hence the generalized entropy conditional on Lower is
(1/3)(2/3) × 3 = 2/3. The same holds symmetrically when Y says Upper. These
each happen with probability 1/2, so the average conditional generalized entropy
is G(X|Y ) = 2/3. Hence IG(X; Y ) = 5/6 − 2/3 = 1/6 = .167.

Suppose Z has the same two signals as Y except that there is a 1/4 chance that
any reported signal is incorrect. Clearly Y is more informative about X than is Z . If
Z reports Lower, the probabilities of the low numbers are each (1/3)(3/4) = 1/4
(rather than 1/3) and those of the Upper numbers are (1/3)(1/4) = 1/12. These are

1Suppose x = (x1, x2, . . . , xn) and y = (y1, y2, . . . , yn) are vectors. A function f (x) is concave if for all
such vectors and all α with 0 ≤ α ≤ 1 there holds f (αx + (1 − α)y) ≥ αf (x) + (1 − α)f (y).

, η οποία ισούται με την κανονική εντροπία, H(X). 
Ένα άλλο παράδειγμα είναι η G(X) = 1 - max{p1, p2, ..., pn}.

Σχετιζόμενη με μια συνάρτηση γενικευμένης εντροπίας είναι η έννοια της 
γενικευμένης υπό συνθήκη εντροπίας, η οποία ορίζεται ως
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If Y is more informative than Z about X , it seems plausible that the mutual information
I(X; Y ) (see section 5.4) is greater than or equal to the mutual information I(X; Z).
Indeed, this is proved as follows.

H(X|Y , Z) = H(X|Y ) since Z adds nothing to Y about X.

H(X|Y , Z) ≤ H(X|Z) since conditioning never increases entropy.

H(X|Y ) ≤ H(X|Z) combining the two above.

Hence
I(X; Y ) ≡ H(X) − H(X|Y ) ≥ H(X) − H(X|Z) ≡ I(X; Z),

which shows that I(X; Y ) ≥ I(X|Z).
This result can be generalized and then used as an alternative characterization

of informativity. A generalized entropy function G(X) is a concave function1 of
the probabilities of X . An example is G(X) = ∑

i pi log (1/pi), equal to the normal
entropy H(X). Another example is G(X) = 1 − max{ p1, p2, . . . , pn}.

Associated with a generalized entropy function is a notion of generalized
conditional entropy defined as

G(X|Y ) = E[G(X)|Y ].
This is the expected value (before Y is observed) of the generalized entropy of X that
will hold after Y is observed. If G = H, the usual entropy, then G(X|Y ) is the usual
conditional entropy H(X|Y ). Likewise, the generalized mutual information is

IG(X; Y ) = G(X) − G(X|Y ).

It is not hard to prove that for any generalized entropy function G, there holds
IG(X; Y ) ≥ 0 and IG(X; Y ) ≥ IG(X; Z) when Y is more informative than Z about
X. (See exercise 2.)

Example 9.4 (Funny die). Let X be result of the toss of a die producing a number
between 1 and 6. Define the generalized entropy function as G(X) = ∑6

i=1 pi(1−pi).
The generalized entropy of X is then G(X) = (1/6)(5/6) × 6 = 5/6.

Let Y be the information about X that tells whether X is in the Lower half (1,
2, or 3) or the Upper half (4, 5, or 6). Given that Y says Lower, the probabilities
of 1, 2, 3 are each 1/3, and hence the generalized entropy conditional on Lower is
(1/3)(2/3) × 3 = 2/3. The same holds symmetrically when Y says Upper. These
each happen with probability 1/2, so the average conditional generalized entropy
is G(X|Y ) = 2/3. Hence IG(X; Y ) = 5/6 − 2/3 = 1/6 = .167.

Suppose Z has the same two signals as Y except that there is a 1/4 chance that
any reported signal is incorrect. Clearly Y is more informative about X than is Z . If
Z reports Lower, the probabilities of the low numbers are each (1/3)(3/4) = 1/4
(rather than 1/3) and those of the Upper numbers are (1/3)(1/4) = 1/12. These are

1Suppose x = (x1, x2, . . . , xn) and y = (y1, y2, . . . , yn) are vectors. A function f (x) is concave if for all
such vectors and all α with 0 ≤ α ≤ 1 there holds f (αx + (1 − α)y) ≥ αf (x) + (1 − α)f (y).

αυτή είναι η αναμενόμενη αξία (πριν από την παρατήρηση της Y) της γενικευμέ-
νης εντροπίας της X που θα ισχύει αφού παρατηρηθεί η Y. Εάν G = H, δηλαδή η 
συνήθης εντροπία, τότε η G(X|Y) είναι η συνήθης υπό συνθήκη εντροπία, H(X|Y). 
Παρόμοια, η γενικευμένη αμοιβαία πληροφορία είναι
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If Y is more informative than Z about X , it seems plausible that the mutual information
I(X; Y ) (see section 5.4) is greater than or equal to the mutual information I(X; Z).
Indeed, this is proved as follows.

H(X|Y , Z) = H(X|Y ) since Z adds nothing to Y about X.

H(X|Y , Z) ≤ H(X|Z) since conditioning never increases entropy.

H(X|Y ) ≤ H(X|Z) combining the two above.

Hence
I(X; Y ) ≡ H(X) − H(X|Y ) ≥ H(X) − H(X|Z) ≡ I(X; Z),

which shows that I(X; Y ) ≥ I(X|Z).
This result can be generalized and then used as an alternative characterization

of informativity. A generalized entropy function G(X) is a concave function1 of
the probabilities of X . An example is G(X) = ∑

i pi log (1/pi), equal to the normal
entropy H(X). Another example is G(X) = 1 − max{ p1, p2, . . . , pn}.

Associated with a generalized entropy function is a notion of generalized
conditional entropy defined as

G(X|Y ) = E[G(X)|Y ].
This is the expected value (before Y is observed) of the generalized entropy of X that
will hold after Y is observed. If G = H, the usual entropy, then G(X|Y ) is the usual
conditional entropy H(X|Y ). Likewise, the generalized mutual information is

IG(X; Y ) = G(X) − G(X|Y ).

It is not hard to prove that for any generalized entropy function G, there holds
IG(X; Y ) ≥ 0 and IG(X; Y ) ≥ IG(X; Z) when Y is more informative than Z about
X. (See exercise 2.)

Example 9.4 (Funny die). Let X be result of the toss of a die producing a number
between 1 and 6. Define the generalized entropy function as G(X) = ∑6

i=1 pi(1−pi).
The generalized entropy of X is then G(X) = (1/6)(5/6) × 6 = 5/6.

Let Y be the information about X that tells whether X is in the Lower half (1,
2, or 3) or the Upper half (4, 5, or 6). Given that Y says Lower, the probabilities
of 1, 2, 3 are each 1/3, and hence the generalized entropy conditional on Lower is
(1/3)(2/3) × 3 = 2/3. The same holds symmetrically when Y says Upper. These
each happen with probability 1/2, so the average conditional generalized entropy
is G(X|Y ) = 2/3. Hence IG(X; Y ) = 5/6 − 2/3 = 1/6 = .167.

Suppose Z has the same two signals as Y except that there is a 1/4 chance that
any reported signal is incorrect. Clearly Y is more informative about X than is Z . If
Z reports Lower, the probabilities of the low numbers are each (1/3)(3/4) = 1/4
(rather than 1/3) and those of the Upper numbers are (1/3)(1/4) = 1/12. These are

1Suppose x = (x1, x2, . . . , xn) and y = (y1, y2, . . . , yn) are vectors. A function f (x) is concave if for all
such vectors and all α with 0 ≤ α ≤ 1 there holds f (αx + (1 − α)y) ≥ αf (x) + (1 − α)f (y).

1 Υποθέστε ότι τα x = (x1, x2, …, xn) και y = (y1, y2, …,  yn) είναι διανύσματα. Μια συνάρτη-
ση f(x) είναι κοίλη (concave) εάν για όλα τα διανύσματα αυτού του τύπου και όλα τα α, με 0 ≤ α 
≤ 1, ισχύει f(αx + (1 - α)y) ≥ αf(x) + (1 - α)f(y).
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Δεν είναι δύσκολο να αποδείξει κανείς ότι, για οποιοδήποτε συνάρτηση γενι-
κευμένης εντροπίας G, ισχύει IG(X;Y) ≥ 0 και IG(X;Y) ≥ IG(X;Z), όταν η Y είναι 
περισσότερο πληροφοριακή από την Z σε σχέση με την X. (Δείτε την άσκηση 2.)
Παράδειγμα 9.4 (Ένα ιδιόμορφο ζάρι). Έστω ότι X είναι το αποτέλεσμα της 
ρίψης ενός ζαριού που παράγει έναν αριθμό μεταξύ 1 και 6. Ορίζουμε τη συνάρ-
τηση γενικευμένης εντροπίας ως 
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If Y is more informative than Z about X , it seems plausible that the mutual information
I(X; Y ) (see section 5.4) is greater than or equal to the mutual information I(X; Z).
Indeed, this is proved as follows.

H(X|Y , Z) = H(X|Y ) since Z adds nothing to Y about X.

H(X|Y , Z) ≤ H(X|Z) since conditioning never increases entropy.

H(X|Y ) ≤ H(X|Z) combining the two above.

Hence
I(X; Y ) ≡ H(X) − H(X|Y ) ≥ H(X) − H(X|Z) ≡ I(X; Z),

which shows that I(X; Y ) ≥ I(X|Z).
This result can be generalized and then used as an alternative characterization

of informativity. A generalized entropy function G(X) is a concave function1 of
the probabilities of X. An example is G(X) = ∑

i pi log (1/pi), equal to the normal
entropy H(X). Another example is G(X) = 1 − max{ p1, p2, . . . , pn}.

Associated with a generalized entropy function is a notion of generalized
conditional entropy defined as

G(X|Y ) = E[G(X)|Y ].
This is the expected value (before Y is observed) of the generalized entropy of X that
will hold after Y is observed. If G = H, the usual entropy, then G(X|Y ) is the usual
conditional entropy H(X|Y ). Likewise, the generalized mutual information is

IG(X; Y ) = G(X) − G(X|Y ).

It is not hard to prove that for any generalized entropy function G, there holds
IG(X; Y ) ≥ 0 and IG(X; Y ) ≥ IG(X; Z) when Y is more informative than Z about
X. (See exercise 2.)

Example 9.4 (Funny die). Let X be result of the toss of a die producing a number
between 1 and 6. Define the generalized entropy function as G(X) = ∑6

i=1 pi(1−pi).
The generalized entropy of X is then G(X) = (1/6)(5/6) × 6 = 5/6.

Let Y be the information about X that tells whether X is in the Lower half (1,
2, or 3) or the Upper half (4, 5, or 6). Given that Y says Lower, the probabilities
of 1, 2, 3 are each 1/3, and hence the generalized entropy conditional on Lower is
(1/3)(2/3) × 3 = 2/3. The same holds symmetrically when Y says Upper. These
each happen with probability 1/2, so the average conditional generalized entropy
is G(X|Y ) = 2/3. Hence IG(X; Y ) = 5/6 − 2/3 = 1/6 = .167.

Suppose Z has the same two signals as Y except that there is a 1/4 chance that
any reported signal is incorrect. Clearly Y is more informative about X than is Z . If
Z reports Lower, the probabilities of the low numbers are each (1/3)(3/4) = 1/4
(rather than 1/3) and those of the Upper numbers are (1/3)(1/4) = 1/12. These are

1Suppose x = (x1, x2, . . . , xn) and y = (y1, y2, . . . , yn) are vectors. A function f (x) is concave if for all
such vectors and all α with 0 ≤ α ≤ 1 there holds f (αx + (1 − α)y) ≥ αf (x) + (1 − α)f (y).

. Η γενικευμένη εντροπία 
της X είναι, τότε, G(X) = (1/6)(5/6) x 6 = 5/6.

Έστω ότι Y είναι η πληροφορία σχετικά με την X που μας λέει εάν η X είναι στο 
Κατώτερο μισό (1, 2, ή 3), ή στο Ανώτερο μισό (4, 5, ή 6) του πεδίου τιμών. Με 
δεδομένο ότι η Y υποδεικνύει το Κατώτερο μισό, οι πιθανότητες για καθένα από 
τα 1, 2, 3 είναι 1/3, και άρα η γενικευμένη εντροπία «υπό τη συνθήκη του Κατώ-
τερου μισού» είναι (1/3)(2/3) x 3 = 2/3. Το ίδιο ισχύει συμμετρικά, όταν Y υπο-
δεικνύει το Ανώτερο μισό. Κάθε ένα από αυτά τα ενδεχόμενα συμβαίνει με πιθα-
νότητα 1/2, οπότε η μέση υπό συνθήκη γενικευμένη εντροπία είναι G(X|Y) = 2/3. 
Συνεπώς, IG(X;Y) = 5/6 - 2/3 = 1/6 = .167.

Υποθέστε ότι η Z έχει τα ίδια δύο σήματα με την Y εκτός από το γεγονός 
ότι υπάρχει 1/4 πιθανότητα οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα σήματα να είναι 
λανθασμένο. Σαφώς, η Y είναι περισσότερο πληροφοριακή σε σχέση με την X, 
συγκριτικά με την Z. Εάν η Z υποδεικνύει το Κατώτερο μισό, οι πιθανότητες για 
κάθε έναν από τους τρεις μικρότερους αριθμούς είναι (1/3)(3/4) = 1/4 (αντί για 
1/3), ενώ οι πιθανότητες για κάθε έναν από τους τρεις μεγαλύτερους αριθμούς 
είναι (1/3)(1/4) = 1/12. 

Αυτές οι σχέσεις αντιστρέφονται εάν αναφερθεί το Ανώτερο μισό. Συνεπώς, η 
μέση υπό συνθήκη γενικευμένη εντροπία είναι (1/4)(3/4) x 3 + (1/12)(11/12) x 3 
= 19/24 = .79. Συνεπακόλουθα, IG(X ;Z) = 5/6 - 19/24 = .042, τιμή η οποία είναι 
μικρότερη από αυτή που υπολογίσαμε παραπάνω, IG(X;Y) = .167, και αυτό είναι 
συνεπές με το ότι η Y είναι περισσότερο πληροφοριακή από την Z.

Ένα αποτέλεσμα με βαθύτερη σημασία είναι το ακόλουθο, το οποίο συσχετίζει 
στενά τη γενικευμένη εντροπία με την πληροφορικότητα.
Θεώρημα 9.1. Η Y είναι περισσότερο πληροφοριακή από την Z σε σχέση με την X 
εάν, και μόνο εάν, IG(X;Y) ≥ IG(X;Z) για όλες τις κοίλες συναρτήσεις γενικευμένης 
εντροπίας G. Αυτό είναι ένα μαθηματικώς κομψό αποτέλεσμα, το οποίο καθορίζει 
μια πλήρη και συμμετρική σχέση μεταξύ της γενικευμένης πληροφορίας και της 
πληροφορικότητας.

9.3  Αποφάσεις
Η πληροφορία που παρέχεται μέσω ενός καναλιού μπορεί να επηρεάζει αποφά-
σεις, επειδή μια τέτοια πληροφορία αλλάζει τις πιθανότητες που αντιστοιχίζονται 
στα σχετικά ενδεχόμενα. Οι αποφάσεις μπορούν να διαμορφώνονται σε άμεση 
αντιστοιχία με την πληροφορία. Αυτή η δυνατότητα κατάλληλης διαμόρφωσης 
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αποφάσεων είναι υπεύθυνη για την αξία της πληροφορίας του καναλιού. Στην 
πραγματικότητα, η πληροφορία του καναλιού έχει αξία μόνο εάν μια απόφαση 
πρόκειται να διαφοροποιείται ανάλογα με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα που λαμ-
βάνεται. Η διαφοροποίηση της απόφασης με βάση το αποτέλεσμα που λαμβάνε-
ται από το κανάλι αποκαλείται στρατηγική.
Παράδειγμα 9.5 (Η απόφαση της Red-Black για γεώτρηση). Από το σχήμα 
9.3 μπορεί κανείς να υπολογίσει τις βέλτιστες αποφάσεις και τα σχετιζόμενα με 
αυτές καθαρά κέρδη. Για παράδειγμα, εάν το τεστ είναι θετικό, τότε η πιθανότητα 
να υπάρχει πετρέλαιο είναι 3/5. Υποθέτοντας ότι η απόφαση είναι να ξεκινήσει 
γεώτρηση, το αναμενόμενο κέρδος είναι (3/5)$600 - $120 = $240. Εάν το τεστ 
είναι αρνητικό, το αναμενόμενο κέρδος για τη γεώτρηση είναι (1/7)$600 - $120 = 
-$34.29. Συνυπολογίζοντας τα άλλα πιθανά ενδεχόμενα, μπορεί κανείς να κατα-
σκευάσει τον ακόλουθο πίνακα καθαρών κερδών ως συνάρτηση της απόφασης 
για γεώτρηση ή διακοπή του έργου.
 Καθαρή Απόδοση Γεώτρηση Διακοπή 
 Θετική $240 $0
 Αρνητική -$34  $0

Από αυτό τον πίνακα είναι σαφές ότι η απόφαση θα πρέπει να είναι γεώτρηση 
εάν το τεστ είναι θετικό και διακοπή του έργου εάν το τεστ είναι αρνητικό.

Η αξία του έργου, βάσει της αποφασισθείσας στρατηγικής μπορεί να υπολογι-
στεί, και αυτός ο υπολογισμός απεικονίζεται στο σχήμα 9.4. Το προκύπτον ανα-
μενόμενο καθαρό κέρδος είναι $100. Συνεπώς, η αξία του έργου έχει αυξηθεί από 
τα $80 στα $100. Η διαφορά των $20 είναι η αξία της πληροφορίας του τεστ (πριν 
γίνει το τεστ).

ΣΧΗΜΑ 9.4 Η εκτίμηση για την Red-Black Oil. Οι αριθμοί στα τελικά πλαίσια είναι τα τελικά 
κέρδη στους αντίστοιχους κόμβους, υποθέτοντας ότι ακολουθείτε η βέλτιστη στρατηγική από-
φασης. Η αξία των $240 στο μεσαίο επάνω κόμβο υπολογίζεται ως (3/5)$600 - $120=$240, 
δεδομένου ότι τα $120 πρέπει να πληρωθούν στη φάση της γεώτρησης.
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FIGURE 9.4 Red–Black valuation. The numbers at the end are the final payoffs at the
corresponding nodes assuming the optimal decision strategy is followed. The value of
$240 at top center is found from (3/5)$600−$120=$240, since $120 must be paid upon
drilling.

Suppose that the underlying source of uncertainty is the random variable A with
possible values (a1, a2, . . . , an). There is a decision set D from which a decision d
can be selected. Finally, there are net payoffs v(ai, d) that depend on the event A and
the decision d.

For each event ai there is a maximum payoff defined by

v∗(ai) = max
d∈D

v(ai, d).

In Red–Black Oil, v∗(Oil) = $600 − $120 = $480 and v∗(Dry) = $0.
It can be useful, in itself, to determine these optimal values of events, for those

values bound the overall possible value. If your car is acting up and the mechanic
tells you that it is either the clutch or the brakes, and repair of the clutch would cost
$1,500 and the brakes $1,000, you may decide to trade the car in for a new one
without bothering to get more information. Knowledge of the bounds is as far as you
need go.

Value of A

The baseline situation is the value defined by the random variable A, its probabilities,
its payoffs, and its decision set. This value is

V∗(A) = max
d∈D

n∑
i=1

p(ai)v(ai, d).

In this definition, a single d ∈ D is selected to maximize the expected value of the
payoff. In the Red–Black Oil problem, this is determined by the best overall decision,
which is to drill. The associated value is V∗(A) = (1/3)$480 − (2/3)$120 = $80.
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9.4 Η Δομή της Αξίας
Έχουμε ήδη τονίσει ότι η υπό συνθήκη πληροφορία (καναλιού) μπορείτε να έχει 
αξία εάν έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει μια απόφαση. Σ’ αυτή την ενότητα θα 
αναλύσουμε εν τάχει πώς μετριέται η αξία της πληροφορίας, γενικεύοντας τις 
ιδέες που παρουσιάσαμε στα παραπάνω παραδείγματα.

Υποθέστε ότι η υποκείμενη πηγή αβεβαιότητας είναι η τυχαία μεταβλητή A, 
με πιθανές τιμές (α1, α2, …, αn). Υπάρχει ένα σύνολο αποφάσεων D, από το οποίο 
μπορεί να επιλεχτεί μια απόφαση d. Τέλος, υπάρχουν καθαρά κέρδη v(αi, d), τα 
οποία εξαρτώνται από το ενδεχόμενο A και την απόφαση d.

Για κάθε ενδεχόμενο ai υπάρχει ένα μέγιστο κέρδος, το οποίο ορίζεται από 
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Suppose that the underlying source of uncertainty is the random variable A with
possible values (a1, a2, . . . , an). There is a decision set D from which a decision d
can be selected. Finally, there are net payoffs v(ai, d) that depend on the event A and
the decision d.

For each event ai there is a maximum payoff defined by

v∗(ai) = max
d∈D

v(ai, d).

In Red–Black Oil, v∗(Oil) = $600 − $120 = $480 and v∗(Dry) = $0.
It can be useful, in itself, to determine these optimal values of events, for those

values bound the overall possible value. If your car is acting up and the mechanic
tells you that it is either the clutch or the brakes, and repair of the clutch would cost
$1,500 and the brakes $1,000, you may decide to trade the car in for a new one
without bothering to get more information. Knowledge of the bounds is as far as you
need go.

Value of A

The baseline situation is the value defined by the random variable A, its probabilities,
its payoffs, and its decision set. This value is

V∗(A) = max
d∈D

n∑
i=1

p(ai)v(ai, d).

In this definition, a single d ∈ D is selected to maximize the expected value of the
payoff. In the Red–Black Oil problem, this is determined by the best overall decision,
which is to drill. The associated value is V∗(A) = (1/3)$480 − (2/3)$120 = $80.

Στην Red-Black Oil, v*(Πετρέλαιο) = $600 - $120 = $480 και v*(Άγονο) = $0.
Ο καθορισμός αυτών των βέλτιστων τιμών για τα ενδεχόμενα μπορεί να είναι 

χρήσιμος από μόνος του, διότι αυτές οι τιμές οριοθετούν τη συνολική πιθανή αξία. 
Εάν το αυτοκίνητό σας έχει πρόβλημα και ο μηχανικός σας πει ότι μπορεί να 
οφείλεται είτε στο συμπλέκτη είτε στα φρένα, και η επισκευή του συμπλέκτη θα 
κοστίσει $1,500, ενώ η επισκευή των φρένων $1,000, θα μπορούσατε ν’ αποφασί-
σετε να μην επισκευάσετε το αυτοκίνητο και να το πουλήσετε για να πάρετε ένα 
καινούριο, χωρίς να μπείτε στον κόπο να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες. Η 
γνώση των ορίων είναι το μόνο που χρειάζεστε.

Η Αξία της A

Η «περίπτωση αναφοράς» (baseline) είναι η αξία που ορίζεται από την τυχαία 
μεταβλητή A, τις πιθανότητές της, τις αποδόσεις της, και την απόφαση που ελή-
φθη βάσει αυτής. Αυτή η αξία είναι
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Suppose that the underlying source of uncertainty is the random variable A with
possible values (a1, a2, . . . , an). There is a decision set D from which a decision d
can be selected. Finally, there are net payoffs v(ai, d) that depend on the event A and
the decision d.

For each event ai there is a maximum payoff defined by

v∗(ai) = max
d∈D

v(ai, d).

In Red–Black Oil, v∗(Oil) = $600 − $120 = $480 and v∗(Dry) = $0.
It can be useful, in itself, to determine these optimal values of events, for those

values bound the overall possible value. If your car is acting up and the mechanic
tells you that it is either the clutch or the brakes, and repair of the clutch would cost
$1,500 and the brakes $1,000, you may decide to trade the car in for a new one
without bothering to get more information. Knowledge of the bounds is as far as you
need go.

Value of A

The baseline situation is the value defined by the random variable A, its probabilities,
its payoffs, and its decision set. This value is

V∗(A) = max
d∈D

n∑
i=1

p(ai)v(ai, d).

In this definition, a single d ∈ D is selected to maximize the expected value of the
payoff. In the Red–Black Oil problem, this is determined by the best overall decision,
which is to drill. The associated value is V∗(A) = (1/3)$480 − (2/3)$120 = $80.

Σ’ αυτό τον ορισμό, επιλέγεται ένα μεμονωμένο d ∈ D για τη μεγιστοποίηση 
της αναμενόμενης αξίας της απόδοσης. Στο πρόβλημα της Red-Black Oil, αυτό 
καθορίζεται από τη βέλτιστη συνολική απόφαση, η οποία συνηγορεί υπέρ της 
γεώτρησης. Η αξία που σχετίζεται μ’ αυτή την απόφοαση είναι V*(A) = (1/3)$480 
- (2/3)$120 = $80.

Η Αξία της Τέλειας Πληροφορίας

Οι οποιεσδήποτε επιπλέον έννοιες αξίας εξαρτώνται από τη φύση της διαθέσι-
μης πληροφορίας. Η βέλτιστη πληροφορία είναι η τέλεια πληροφορία – δηλαδή, η 
τέλεια γνώση του συγκεκριμένου ενδεχομένου στο A, γνωστή πριν από την από-
φαση που πρέπει να ληφθεί. Η σχετιζόμενη αξία μπορεί να γραφεί ως V*(A|αi) για 
ένα συγκεκριμένο αi. Προφανώς,
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The Value of Perfect Information

Additional concepts of value depend on the nature of the information available. The
best information is perfect information—that is, perfect knowledge of the specific
event in A, known before the decision must be made. The associated value can be
written as V∗(A|ai) for a particular ai. Clearly,

V∗(A|ai) = v∗(ai)

because if ai is known to be the event, the decision can be optimized for it.
The value with perfect information is V∗(A|A), which is the expected value of

V∗(A|ai) with the expectation taken with respect to the various ai’s. Thus V∗(A|A) =∑
i V∗(A|ai)p(ai).
For Red–Black Oil, the value with perfect information is (1/3)($600 − $120) +

(2/3)$0 = $160, because one can drill if there is oil and stop if there is not. These
occur with probabilities 1/3 and 2/3, respectively.

The value of perfect information is the maximum amount a decision maker would
pay for perfect information. It is

VI(A|A) = V∗(A|A) − V∗(A).

A nice way to speak about this is in terms of a clairvoyant. The value of perfect
information is the amount one would pay for the services of clairvoyant who, before
a decision is required, could reveal exactly which event in A occurs.

The Value of Channel Information

If information about A is given by B, the new overall value with B is denoted V∗(A|B).
It is defined as

V∗(A|B) =
mp∑
j=1

p(bj)

[
max
d∈D

n∑
i=1

p(ai|bj)v(ai, d)

]
.

The interpretation is straightforward. Once B is observed as some bj, the new prob-
abilities for the events in A are given by the conditional probabilities p(ai|bj). With
knowledge of bj one maximizes the expected payoff, using a single decision for that
bj. This is done for each bj and the results averaged according to the probabilities of
the bj’s.

This procedure was earlier carried out in example 9.5 for Red–Black Oil when
B was the outcome of a geologic test. The value with the test was found to
be $100.

επειδή εάν το αi είναι γνωστό ότι θα συμβεί, η απόφαση μπορεί να βελτιστοποιη-
θεί γι’ αυτό.

Η αξία με τέλεια πληροφορία είναι V*(A|A), η οποία είναι η αναμενόμενη 
αξία του V*(A|αi) με την προσδοκία να υπολογίζεται σε σχέση με διάφορα αi. 
Συνεπώς, 
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The Value of Perfect Information

Additional concepts of value depend on the nature of the information available. The
best information is perfect information—that is, perfect knowledge of the specific
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(2/3)$0 = $160, because one can drill if there is oil and stop if there is not. These
occur with probabilities 1/3 and 2/3, respectively.

The value of perfect information is the maximum amount a decision maker would
pay for perfect information. It is

VI(A|A) = V∗(A|A) − V∗(A).

A nice way to speak about this is in terms of a clairvoyant. The value of perfect
information is the amount one would pay for the services of clairvoyant who, before
a decision is required, could reveal exactly which event in A occurs.

The Value of Channel Information

If information about A is given by B, the new overall value with B is denoted V∗(A|B).
It is defined as

V∗(A|B) =
mp∑
j=1

p(bj)

[
max
d∈D

n∑
i=1

p(ai|bj)v(ai, d)

]
.

The interpretation is straightforward. Once B is observed as some bj, the new prob-
abilities for the events in A are given by the conditional probabilities p(ai|bj). With
knowledge of bj one maximizes the expected payoff, using a single decision for that
bj. This is done for each bj and the results averaged according to the probabilities of
the bj’s.

This procedure was earlier carried out in example 9.5 for Red–Black Oil when
B was the outcome of a geologic test. The value with the test was found to
be $100.
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The Value of Perfect Information

Additional concepts of value depend on the nature of the information available. The
best information is perfect information—that is, perfect knowledge of the specific
event in A, known before the decision must be made. The associated value can be
written as V∗(A|ai) for a particular ai. Clearly,

V∗(A|ai) = v∗(ai)

because if ai is known to be the event, the decision can be optimized for it.
The value with perfect information is V∗(A|A), which is the expected value of

V∗(A|ai) with the expectation taken with respect to the various ai’s. Thus V∗(A|A) =∑
i V∗(A|ai)p(ai).
For Red–Black Oil, the value with perfect information is (1/3)($600 − $120) +

(2/3)$0 = $160, because one can drill if there is oil and stop if there is not. These
occur with probabilities 1/3 and 2/3, respectively.

The value of perfect information is the maximum amount a decision maker would
pay for perfect information. It is

VI(A|A) = V∗(A|A) − V∗(A).

A nice way to speak about this is in terms of a clairvoyant. The value of perfect
information is the amount one would pay for the services of clairvoyant who, before
a decision is required, could reveal exactly which event in A occurs.

The Value of Channel Information

If information about A is given by B, the new overall value with B is denoted V∗(A|B).
It is defined as

V∗(A|B) =
mp∑
j=1

p(bj)

[
max
d∈D

n∑
i=1

p(ai|bj)v(ai, d)

]
.

The interpretation is straightforward. Once B is observed as some bj, the new prob-
abilities for the events in A are given by the conditional probabilities p(ai|bj). With
knowledge of bj one maximizes the expected payoff, using a single decision for that
bj. This is done for each bj and the results averaged according to the probabilities of
the bj’s.

This procedure was earlier carried out in example 9.5 for Red–Black Oil when
B was the outcome of a geologic test. The value with the test was found to
be $100.

Για την Red-Black Oil, η αξία με τέλεια πληροφορία είναι (1/3)($600 - $120) 
+ (2/3)$0 = $160, επειδή μπορεί κανείς να προβεί σε γεώτρηση εάν υπάρχει αξιο-
ποιήσιμο κοίτασμα πετρέλαιο και να διακόψει τις εργασίες εάν δεν υπάρχει. Αυτά 
τα δύο ενδεχόμενα συμβαίνουν με πιθανότητες 1/3 και 2/3, αντίστοιχα.

Η αξία της τέλειας πληροφορίας είναι το μέγιστο ποσό που θα πλήρωνε ένας 
υπεύθυνος λήψης αποφάσεων για να αποκτήσει την τέλεια πληροφορία. Υπολο-
γίζεται ως 
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because if ai is known to be the event, the decision can be optimized for it.
The value with perfect information is V∗(A|A), which is the expected value of

V∗(A|ai) with the expectation taken with respect to the various ai’s. Thus V∗(A|A) =∑
i V∗(A|ai)p(ai).
For Red–Black Oil, the value with perfect information is (1/3)($600 − $120) +

(2/3)$0 = $160, because one can drill if there is oil and stop if there is not. These
occur with probabilities 1/3 and 2/3, respectively.

The value of perfect information is the maximum amount a decision maker would
pay for perfect information. It is

VI(A|A) = V∗(A|A) − V∗(A).

A nice way to speak about this is in terms of a clairvoyant. The value of perfect
information is the amount one would pay for the services of clairvoyant who, before
a decision is required, could reveal exactly which event in A occurs.

The Value of Channel Information

If information about A is given by B, the new overall value with B is denoted V∗(A|B).
It is defined as

V∗(A|B) =
mp∑
j=1

p(bj)

[
max
d∈D

n∑
i=1

p(ai|bj)v(ai, d)

]
.

The interpretation is straightforward. Once B is observed as some bj, the new prob-
abilities for the events in A are given by the conditional probabilities p(ai|bj). With
knowledge of bj one maximizes the expected payoff, using a single decision for that
bj. This is done for each bj and the results averaged according to the probabilities of
the bj’s.

This procedure was earlier carried out in example 9.5 for Red–Black Oil when
B was the outcome of a geologic test. The value with the test was found to
be $100.

Ένας επιτυχημένος τρόπος για να αποδώσουμε φραστικά την παραπάνω σχέση 
είναι με τη μεσολάβηση ενός διορατικού ατόμου. Η αξία της τέλειας πληροφο-
ρίας είναι το ποσό που θα πλήρωνε κάποιος για τις υπηρεσίες ενός διορατικού 
ατόμου, το οποίο, πριν απαιτηθεί μια απόφαση, θα μπορούσε να ανακαλύψει ποιο 
ακριβώς ενδεχόμενο του A πραγματοποιείται.

Η Αξία του Καναλιού Πληροφορίας

Εάν η πληροφορία σχετικά με το A δίνεται από το B, η νέα συνολική αξία με το B 
συμβολίζεται ως V*(A|B). Ορίζεται ως
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The Value of Perfect Information

Additional concepts of value depend on the nature of the information available. The
best information is perfect information—that is, perfect knowledge of the specific
event in A, known before the decision must be made. The associated value can be
written as V∗(A|ai) for a particular ai. Clearly,

V∗(A|ai) = v∗(ai)

because if ai is known to be the event, the decision can be optimized for it.
The value with perfect information is V∗(A|A), which is the expected value of

V∗(A|ai) with the expectation taken with respect to the various ai’s. Thus V∗(A|A) =∑
i V∗(A|ai)p(ai).
For Red–Black Oil, the value with perfect information is (1/3)($600 − $120) +

(2/3)$0 = $160, because one can drill if there is oil and stop if there is not. These
occur with probabilities 1/3 and 2/3, respectively.

The value of perfect information is the maximum amount a decision maker would
pay for perfect information. It is

VI(A|A) = V∗(A|A) − V∗(A).

A nice way to speak about this is in terms of a clairvoyant. The value of perfect
information is the amount one would pay for the services of clairvoyant who, before
a decision is required, could reveal exactly which event in A occurs.

The Value of Channel Information

If information about A is given by B, the new overall value with B is denoted V∗(A|B).
It is defined as

V∗(A|B) =
mp∑
j=1

p(bj)

[
max
d∈D

n∑
i=1

p(ai|bj)v(ai, d)

]
.

The interpretation is straightforward. Once B is observed as some bj, the new prob-
abilities for the events in A are given by the conditional probabilities p(ai|bj). With
knowledge of bj one maximizes the expected payoff, using a single decision for that
bj. This is done for each bj and the results averaged according to the probabilities of
the bj’s.

This procedure was earlier carried out in example 9.5 for Red–Black Oil when
B was the outcome of a geologic test. The value with the test was found to
be $100.

Η ερμηνεία αυτής της σχέσης είναι απλή. Αφού το B παρατηρηθεί ως κάποιο 
bj, οι νέες πιθανότητες για τα ενδεχόμενα του A δίνονται από τις υπό συνθήκη 
πιθανότητες p(ai|bj). Έχοντας γνώση του bj, μπορεί κανείς να μεγιστοποιήσει το 
αναμενόμενο κέρδος, χρησιμοποιώντας μία μεμονωμένη απόφαση γι’ αυτό το 
συγκεκριμένο bj. Αυτό γίνεται για κάθε bj και υπολογίζεται η μέση τιμή των απο-
τελεσμάτων σύμφωνα με τις πιθανότητες των bj. Αυτή η διαδικασία χρησιμοποι-
ήθηκε παραπάνω, στο παράδειγμα 9.5 για την Red-Black Oil, με την B να αντι-
προσωπεύει το αποτέλεσμα ενός γεωλογικού τεστ. Η αξία με συνυπολογισμό του 
τεστ είχε υπολογιστεί στα $100.

Η αξία της πληροφορίας B σχετικά με την A είναι η διαφορά
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The value of information B about A is the difference

VI(A|B) = V∗(A|B) − V∗(A).

For Red–Black Oil, this difference is $100 − $80 = $20.

Nonnegative Value of Information

The value resulting from a particular information outcome may be either positive or
negative. In Red–Black Oil, a positive test result leads to a new valuation of $240
instead of the original $80. However, a negative test result leads to a new valuation
of $0, a big decrease. Nevertheless, the new expected value, before the test is carried
out, is $100, which is an increase. This is true in general,2 as shown below.

Nonnegative value of Information. The value of information is always non-
negative.

Proof:

V∗(A|B) =
m�

j=1

p(bj)

�
max
d∈D

n�
i=1

p(ai|bj)v(ai, d)

�

≥ max
d∈D

⎡
⎣

m�
j=1

p(bj)
n�

i=1

p(ai|bj)v(ai, d)

⎤
⎦

= max
d∈D

⎡
⎣

m�
j=1

n�
i=1

p(ai|bj)p(bj)v(ai, d)

⎤
⎦

= max
d∈D

⎡
⎣

m�
j=1

n�
i=1

p(ai, bj)v(ai, d)

⎤
⎦

= max
d∈D

�
n�

i=1

p(ai)v(ai, d)

�
= V∗(A).

Hence V∗(A|B) ≥ V∗(A).

Hence, just as conditional information never increases overall entropy (and thus
mutual information is always nonnegative), the value of conditional information is
always nonnegative.

2It is true in general for single decision-maker situations. Information can have negative value to a group
in some situations.

Για την Red-Black Oil, αυτή η διαφορά είναι $100 - $80 = $20.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9:  ΑΞΙΑ 167

Μη-Αρνητική Αξία της Πληροφορίας

Η αξία που προκύπτει από μία συγκεκριμένη έκβαση που βασίζεται σε μία πληρο-
φορία μπορεί να είναι είτε θετική είτε αρνητική. Στο παράδειγμα της Red-Black 
Oil, ένα θετικό αποτέλεσμα του τεστ οδηγεί σε μια νέα αποτίμηση ίση με $240, 
αντί της αρχικής $80. Ωστόσο, ένα αρνητικό αποτέλεσμα του τεστ οδηγεί σε μια 
νέα αποτίμηση ίση με $0 – μια μεγάλη μείωση. Παρά ταύτα, η νέα αναμενόμενη 
αξία, πριν από τη διεξαγωγή του τεστ είναι $100 – δηλαδή, έχουμε αύξηση. Αυτό 
ισχύει γενικά2, όπως θα δούμε στη συνέχεια.
Μη-αρνητική αξία της πληροφορίας. Η αξία της πληροφορίας είναι πάντα 
μη-αρνητική.

Απόδειξη:
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The value of information B about A is the difference

VI(A|B) = V∗(A|B) − V∗(A).

For Red–Black Oil, this difference is $100 − $80 = $20.

Nonnegative Value of Information

The value resulting from a particular information outcome may be either positive or
negative. In Red–Black Oil, a positive test result leads to a new valuation of $240
instead of the original $80. However, a negative test result leads to a new valuation
of $0, a big decrease. Nevertheless, the new expected value, before the test is carried
out, is $100, which is an increase. This is true in general,2 as shown below.

Nonnegative value of Information. The value of information is always non-
negative.

Proof:

V∗(A|B) =
m�

j=1

p(bj)

�
max
d∈D

n�
i=1

p(ai|bj)v(ai, d)

�

≥ max
d∈D

⎡
⎣

m�
j=1

p(bj)
n�

i=1

p(ai|bj)v(ai, d)

⎤
⎦

= max
d∈D

⎡
⎣

m�
j=1

n�
i=1

p(ai|bj)p(bj)v(ai, d)

⎤
⎦

= max
d∈D

⎡
⎣

m�
j=1

n�
i=1

p(ai, bj)v(ai, d)

⎤
⎦

= max
d∈D

�
n�

i=1

p(ai)v(ai, d)

�
= V∗(A).

Hence V∗(A|B) ≥ V∗(A).

Hence, just as conditional information never increases overall entropy (and thus
mutual information is always nonnegative), the value of conditional information is
always nonnegative.

2It is true in general for single decision-maker situations. Information can have negative value to a group
in some situations.

Συνεπώς, V*(A|B) ≥ V*(A).
Αυτό σημαίνει ότι, ακριβώς όπως η υπό συνθήκη πληροφορία δεν αυξάνει ποτέ 

τη συνολική εντροπία (και άρα η αμοιβαία πληροφορία είναι πάντα μη-αρνητική), 
η αξία της υπό συνθήκη πληροφορίας είναι πάντα μη-αρνητική.

9.5  Συναρτήσεις Ωφέλειας*
Όταν έρχονται αντιμέτωποι με μια προοπτική της οποίας το κέρδος εξαρτάται ένα 
τυχαίο συμβάν, πολλοί άνθρωποι υπολογίζουν την προοπτική σε μικρότερη από 
την αναμενόμενη αξία της, λόγω του κινδύνου που μπορεί να ενέχει. Για παρά-
δειγμα, μια προοπτική με πιθανότητες 50-50 για $1,000 ή $0 θα μπορούσε να απο-
τιμηθεί σε αξία μικρότερη από $500. Η αποφυγή του κινδύνου μπορεί να ενσωμα-

2 Ισχύει γενικά για περιπτώσεις που απαιτούν τη λήψη μιας μεμονωμένης απόφασης. Η πληρο-
φορία μπορεί να έχει αρνητική αξία για μια ομάδα, σε ορισμένες περιπτώσεις.
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