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75

Οι νόμοι των πιθανοτήτων, τόσο σωστοί γενικά, τόσο λάθος σε κάποιες περιπτώσεις.
 —Edward Gibbon

Είναι δύσκολο να ασχοληθείς με την επιστήμη δεδομένων χωρίς κάποια κατανόηση των πιθα-
νοτήτων και των μαθηματικών τους. Όπως κάναμε και με τη στατιστική στο Κεφάλαιο 5, θα 
αναφέρουμε εν τάχει αρκετά και θα προσπεράσουμε πολλές τεχνικές λεπτομέρειες. 

Για τους σκοπούς μας θα πρέπει να σκέφτεστε τις πιθανότητες σαν έναν τρόπο να ποσο-
τικοποιήσετε την αβεβαιότητα που σχετίζεται με ενδεχόμενα1 που ανήκουν σε κάποιο σύμπαν 
ενδεχομένων. Αντί να μπούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με το τι σημαίνουν αυτοί οι 
όροι, σκεφτείτε τη ρίψη ενός ζαριού. Το σύμπαν αποτελείται από όλα τα δυνατά αποτελέσματα. 
Και κάθε υποσύνολο αυτών των αποτελεσμάτων είναι ένα ενδεχόμενο· για παράδειγμα, «το 
ζάρι φέρνει 1» ή «το ζάρι φέρνει έναν άρτιο αριθμό».

Ως ορολογία, χρησιμοποιούμε P(E) για να συμβολίσουμε την «πιθανότητα του ενδεχομέ-
νου E».

Θα χρησιμοποιήσουμε θεωρία πιθανοτήτων για να δημιουργήσουμε μοντέλα. Θα τη χρη-
σιμοποιήσουμε επίσης για να αποτιμήσουμε μοντέλα. Θα χρησιμοποιήσουμε θεωρία πιθανο-
τήτων παντού.

Κάποιος θα μπορούσε, αν είχε τόσο ενδιαφέρον, να εμβαθύνει στη φιλοσοφία του τι σημαί-
νει θεωρία πιθανοτήτων. Δεν θα ασχοληθούμε με αυτό.

Εξάρτηση και Ανεξαρτησία

Διαισθητικά, λέμε ότι δύο ενδεχόμενα Ε και F είναι εξαρτημένα εάν το να γνωρίζουμε κάτι για 
το Ε μάς δίνει πληροφορία σχετικά με το αν το F θα συμβεί (και αντίστροφα). Αλλιώς, λέμε 
ότι είναι ανεξάρτητα. 

Για παράδειγμα, εάν ρίξουμε ένα «δίκαιο» νόμισμα δύο φορές, το να γνωρίζουμε αν η 
πρώτη ρίψη έφερε «κορώνα» δεν μας δίνει καμία πληροφορία σχετικά με το αν η δεύτερη ρίψη 
θα φέρει «κορώνα». Αυτά τα ενδεχόμενα είναι ανεξάρτητα. Από την άλλη, αν γνωρίζουμε ότι 
η πρώτη ρίψη έφερε «κορώνα», σαφώς μας δίνει πληροφορίες σχετικά με το αν αμφότερες 

1 Σ.τ.Μ.: Όρος που αποδίδει το αγγλικό “event”, που μεταφράζεται κάποιες φορές και ως «γεγονός». Προτι-
μήσαμε το «ενδεχόμενο», επειδή χρησιμοποιείται ευρύτερα στην ελληνική βιβλιογραφία των μαθηματικών 
και επειδή εκφράζει πιστότερα το ότι συχνά εξετάζουμε την πιθανότητα ενός “event” προτού αυτό συμβεί, 
προτού δηλαδή γίνει «γεγονός».
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οι ρίψεις φέρνουν «γράμματα» (εάν η πρώτη ρίψη φέρει «κορώνα», τότε σίγουρα δεν έχουμε 
την περίπτωση που αμφότερες οι ρίψεις φέρνουν «γράμματα»). Αυτά τα δύο γεγονότα είναι 
αλληλοεξαρτημένα.

Μαθηματικά, λέμε ότι δύο ενδεχόμενα E και F είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους εάν η πιθα-
νότητα να συμβούν και τα δύο μαζί είναι το γινόμενο της πιθανότητας καθενός από αυτά να 
συμβεί ξεχωριστά:

P(E,F) = P(E)P(F)

Στο παράδειγμα με το ζάρι, η πιθανότητα «η πρώτη ρίψη να φέρει “κορώνα”» είναι 1/2, και 
η πιθανότητα «αμφότερες οι ρίψεις να φέρουν “γράμματα”» είναι 1/4, αλλά η πιθανότητα «η 
πρώτη ρίψη να φέρει “κορώνα” και αμφότερες οι ρίψεις να φέρουν “γράμματα”» είναι μηδέν.

Δεσμευμένη Πιθανότητα

Όταν δύο ενδεχόμενα E και F είναι ανεξάρτητα, τότε εξ ορισμού έχουμε:

P(E, F) = P(E) P(F)

Εάν τα E και F δεν είναι κατ’ ανάγκη ανεξάρτητα (και αν η πιθανότητα του F δεν είναι μηδε-
νική), τότε ορίζουμε την πιθανότητα του E «δεδομένου ότι συμβαίνει το F»2 ως:

P(E|F) = P(E, F)/P(F)

Συχνά το γράφουμε αυτό και σαν: 

P(E, F) = P(E|F)P(F)

Όταν τα E και F είναι ανεξάρτητα, μπορείτε να ελέγξετε ότι αυτό μάς δίνει: 

P(E|F) = P(E)

που είναι ο μαθηματικός τρόπος για να εκφράσουμε ότι γνωρίζοντας ότι το F συνέβη, δεν μας 
δίνει καμία πρόσθετη πληροφορία σχετικά με το αν το E συνέβη. Ένα συχνό «έξυπνο» παρά-
δειγμα αφορά μία οικογένεια με δύο (άγνωστα) παιδιά. Αν υποθέσουμε ότι:

  Κάθε παιδί είναι το ίδιο πιθανό να είναι αγόρι ή κορίτσι. 
  Το φύλο του δεύτερου παιδιού είναι ανεξάρτητο από το φύλο του πρώτου παιδιού. 

Τότε το ενδεχόμενο «κανένα κορίτσι» έχει πιθανότητα 1/4, το ενδεχόμενο «ένα κορίτσι, ένα 
αγόρι» έχει πιθανότητα 1/2, και το ενδεχόμενο «δύο κορίτσια» έχει πιθανότητα 1/4. 

Τώρα μπορούμε να ρωτήσουμε ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχομένου «και τα δύο παι-
διά είναι κορίτσια» (B) δεδομένου ότι συμβαίνει το ενδεχόμενο «το μεγαλύτερο παιδί είναι 
κορίτσι» (G); Χρησιμοποιώντας τον ορισμό της δεσμευμένης πιθανότητας:

2 Σ.τ.Μ.: Στη βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται ισοδύναμα και οι φράσεις «υπό τη συνθήκη (να συμβαίνει το) 
F» ή και «υπό τη δέσμευση (να συμβαίνει το) F».
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P(B|G) = P(B, G) /P(G) = P(B) / P(G) = 1/2

καθώς το ενδεχόμενο «B και G» («και τα δύο παιδιά είναι κορίτσια» και «το μεγαλύτερο παιδί 
είναι κορίτσι») είναι απλώς το ενδεχόμενο B (αν ξέρετε ότι και τα δύο παιδιά είναι κορίτσια, 
ισχύει αναγκαστικά ότι το μεγαλύτερο παιδί είναι κορίτσι).

Κατα πάσα πιθανότητα αυτό το αποτέλεσμα συμφωνεί με τη διαίσθησή σας.
Θα μπορούσαμε επίσης να ρωτήσουμε για την πιθανότητα του ενδεχομένου «και τα δύο 

παιδιά είναι κορίτσια» δεδομένου του ενδεχομένου «τουλάχιστον ένα από τα παιδιά είναι κορί-
τσι» (L). Απροσδόκητα, η απάντηση είναι διαφορετική από πριν!

Όπως και πριν, το ενδεχόμενο «B και L» («και τα δύο παιδιά είναι κορίτσια» και «τουλάχι-
στον ένα από τα παιδιά είναι κορίτσι») είναι απλώς το ενδεχόμενο B. Επομένως: 

P(B|L) = P(B, L) / P(L) = P(B) / P(L) = 1/3

Πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό; Λοιπόν, αν το μόνο που ξέρετε είναι ότι τουλάχιστον ένα από 
τα παιδιά είναι κορίτσι, τότε είναι διπλάσια πιθανό η οικογένεια να έχει ένα αγόρι και ένα 
κορίτσι από το να έχει δύο κορίτσια. 

Μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό «δημιουργώντας» πολλές οικογένειες: 

import enum, random

# An Enum is a typed set of enumerated values. We can use them
# to make our code more descriptive and readable.
class Kid(enum.Enum):
    BOY = 0
    GIRL = 1

def random_kid() -> Kid:
    return random.choice([Kid.BOY, Kid.GIRL])

both_girls = 0
older_girl = 0
either_girl = 0

random.seed(0)

for _ in range(10000):
    younger = random_kid()

# Το Enum είναι ένας τύπος συνόλου απαριθμήσιμων τιμών. Μπορούμε να τις
# χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε τον κώδικά μας πιο περιγραφικό και ευανάγνωστο.

    older = random_kid()
    if older == Kid.GIRL:
        older_girl += 1
    if older == Kid.GIRL and younger == Kid.GIRL:
        both_girls += 1
    if older == Kid.GIRL or younger == Kid.GIRL:
        either_girl += 1

print("P(both | older):", both_girls / older_girl)     # 0.514 ~ 1/2
print("P(both | either): ", both_girls / either_girl)  # 0.342 ~ 1/3
print("P(αμφότερα | μεγαλύτερο):", both_girls / older_girl) # 0.514 ~ 1/2 
print("P(αμφότερα | τουλάχιστον ένα): ", both_girls / either_girl)  # 0.342 ~ 1/3
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Το Θεώρημα του Bayes

Ένας από τους καλύτερους φίλους του επιστήμονα δεδομένων είναι το θεώρημα του Bayes, 
που είναι ένας τρόπος για να «αντιστρέφουμε» τις δεσμευμένες πιθανότητες. Ας πούμε ότι 
θέλουμε να μάθουμε την πιθανότητα κάποιου ενδεχομένου E δεδομένου κάποιου άλλου ενδε-
χομένου F. Αλλά έχουμε μόνο πληροφορία σχετικά με την πιθανότητα του F δεδομένου του 
E. Χρησιμοποιώντας τον ορισμό της δεσμευμένης πιθανότητας δύο φορές ανακαλύπτουμε ότι: 

P E F = P E, F /P F = P F E P E /P F

Το ενδεχόμενο F μπορεί να χωριστεί σε δύο αμοιβαία αποκλειόμενα γεγονότα "F και E" και "F 
και όχι E ". Αν γράψουμε ¬E για το "όχι E " (δηλαδή, "το E δεν συμβαίνει"), τότε

P F = P F, E + P F, ¬E

οπότε:

P E F = P F E P E / P F E P E + P F ¬E P ¬E

που είναι ο τρόπος με τον οποίο συνήθως διατυπώνεται το θεώρημα του Bayes. 
Αυτό το θεώρημα χρησιμοποιείται συχνά για να δείξει γιατί οι επιστήμονες δεδομένων 

είναι πιο ευφυείς από τους γιατρούς . Φανταστείτε μια συγκεκριμένη ασθένεια που προσβάλλει 
1 σε κάθε 10,000 ανθρώπους και φανταστείτε ότι υπάρχει ένα τεστ για την ασθένεια αυτή που 
δίνει τo σωστό αποτέλεσμα ("ασθενής" αν έχεις την ασθένεια, "μη ασθενής" αν δεν την έχεις) 
στο 99% των περιπτώσεων.

Τι σημαίνει ένα θετικό τεστ ; Ας χρησιμοποιήσουμε το T για να εκφράσουμε το ενδεχόμενο 
«το τεστ σας είναι θετικό» και το D για να εκφράσουμε το ενδεχόμενο «έχετε την ασθένεια». 
Τότε το θεώρημα του Bayes λέει ότι η πιθανότητα να έχετε την ασθένεια, δεδομένου ότι το 
test σας είναι θετικό, είναι: 

P D T = P T D P D / P T D P D + P T ¬D P ¬D

Γνωρίζουμε ότι η P(T|D), δηλαδή η πιθανότητα κάποιος ασθενής να βγει θετικός στο τεστ, 
είναι 0.99. Η P(D), δηλαδή η πιθανότητα ένα συγκεκριμένο πρόσωπο να έχει την ασθένεια 
είναι 1/10.000 = 0.0001. Η P(T |¬D), δηλαδή η πιθανότητα κάποιος μη ασθενής να βρεθεί 
θετικός στο τεστ, είναι 0.01 και η P(¬D), η πιθανότητα ένα συγκεκριμένο πρόσωπο να μην 
έχει την ασθένεια είναι 0.9999. Αν αντικαταστήσετε τις τιμές αυτές στο θεώρημα του Bayes, 
θα βρείτε ότι:

P D T = 0 . 98 %

Δηλαδή, λιγότερο από το 1% των ανθρώπων με θετικό τεστ έχουν πραγματικά την ασθένεια. 

78  |  Επιστήμη Δεδομένων – Βασικές Αρχές και Εφαρμογές με Python 

Book  Data Science.indb   78Book  Data Science.indb   78 19/10/2021   2:06:13 µµ19/10/2021   2:06:13 µµ



Το παραπάνω παράδειγμα υποθέτει ότι όσοι κάνουν το τεστ επιλέγονται λίγο πολύ τυχαία. 
Αν μόνο άνθρωποι με συγκεκριμένα συμπτώματα κάνουν το τεστ, τότε θα έπρεπε αντί για 
αυτό να εξετάσουμε την πιθανότητα δεδομένου του ενδεχομένου «θετικό τεστ και συμπτώ-
ματα» και η τιμή πιθανότατα θα ήταν πολύ υψηλότερη.

Ένας πιο διαισθητικός τρόπος για να διαπιστώσετε τα παραπάνω είναι να φανταστείτε έναν 
πληθυσμό 1 εκατομμυρίου ατόμων. Θα περιμένατε 100 από αυτούς να έχουν την ασθένεια, 
και 99 από αυτούς τους 100 να βγούν θετικοί στο τεστ. Από την άλλη, θα περιμένατε 999,900 
από αυτούς να μην έχουν την ασθένεια, και 9999 από αυτούς να βγούν θετικοί στο τεστ. Αυτό 
σημαίνει ότι θα περιμένατε μόνο 99 από τους (99 + 9999) που βγήκαν θετικοί στο τεστ να 
έχουν πραγματικά την ασθένεια. 

Τυχαίες Μεταβλητές

Μια τυχαία μεταβλητή (random variable) είναι μια μεταβλητή της οποίας οι δυνατές τιμές είναι 
συνδεδεμένες με μια κατανομή πιθανότητας. Μια πολύ απλή τυχαία μεταβλητή ισούται με 1, 
αν μια ρίψη νομίσματος φέρει κορώνα, και με 0, αν φέρει γράμματα. Μια πιο σύνθετη μπο-
ρεί να μετράει το πλήθος των κορωνών που παρατηρείτε όταν ρίξετε ένα νόμισμα 10 φορές 
ή μια τιμή επιλεγμένη από το σύνολο range(10) με κάθε αριθμό να έχει την ίδια πιθανότητα 
επιλογής.

Η συνδεδεμένη κατανομή δίνει τις πιθανότητες με τις οποίες η μεταβλητή θα πάρει καθεμία 
από τις δυνατές τιμές της. Η μεταβλητή ρίψης νομίσματος ισούται με 0 με πιθανότητα 0.5 και 
με 1 με πιθανότητα 0.5. Η μεταβλητή που διατρέχει το range(10) συνδέεται με μία κατανομή 
που αποδίδει πιθανότητα 0.1 σε καθέναν από τους αριθμούς από το 0 έως το 9.

Κάποιες φορές θα κάνουμε λόγο για την αναμενόμενη τιμή (expected value) μιας τυχαίας 
μεταβλητής, που είναι ο μέσος όρος των τιμών της σταθμισμένος με τις πιθανότητές τους. Η 
μεταβλητή ρίψης νομίσματος έχει αναμενόμενη τιμή 1/2 (= 0 * 1/2 + 1 * 1/2), και η μεταβλητή 
που διατρέχει το range(10) έχει αναμενόμενη τιμή 4.5.

Οι τυχαίες μεταβλητές μπορεί να είναι δεσμευμένες πάνω σε ενδεχόμενα ακριβώς όπως 
συμβαίνει και με τα ενδεχόμενα. Επιστρέφοντας στο παράδειγμα των δύο παιδιών από την 
ενότητα «Δεσμευμένη Πιθανότητα» στη σελίδα 76, αν X είναι η τυχαία μεταβλητή που αντι-
προσωπεύει τον αριθμό των κοριτσιών, η X ισούται με 0 με πιθανότητα 1/4, με 1 με πιθανότητα 
1/2, και με 2 με πιθανότητα 1/4. 

Μπορούμε να ορίσουμε μια νέα μεταβλητή Y που εκφράζει τον αριθμό των κοριτσιών, 
δεδομένου ότι τουλάχιστον ένα παιδί είναι κορίτσι. Τότε η Y ισούται με 1 με πιθανότητα 2/3 
και με 2 με πιθανότητα 1/3. Επίσης, μια μεταβλητή Z που εκφράζει τον αριθμό των κοριτσιών, 
δεδομένου ότι το μεγαλύτερο παιδί είναι κορίτσι, ισούται με 1 με πιθανότητα 1/2 και με 2 με 
πιθανότητα 1/2.

Στο μεγαλύτερο μέρος, θα χρησιμοποιούμε τυχαίες μεταβλητές έμμεσα σε αυτά που θα 
κάνουμε, χωρίς να τους δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή. Αλλά αν κοιτάξετε πιο προσεκτικά, θα τις 
δείτε.
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Συνεχείς Κατανομές

Μια ρίψη νομίσματος αντιστοιχεί σε μια διακριτή κατανομή, δηλαδή σε μια κατανομή που απο-
δίδει θετική πιθανότητα σε διακριτά αποτελέσματα. Συχνά θα θέλουμε να αναπαραστήσουμε 
κατανομές πάνω σε ένα συνεχές πεδίο τιμών (για τους σκοπούς μας, αυτές οι τιμές θα είναι 
πάντοτε πραγματικοί αριθμοί, αν και αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε στον πραγματικό κόσμο). 
Για παράδειγμα, η ομοιόμορφη κατανομή (uniform distribution) αποδίδει ίσο βάρος σε όλους 
τους αριθμούς μεταξύ 0 και 1.

Επειδή υπάρχουν άπειροι αριθμοί μεταξύ 0 και 1, το βάρος που αποδίδεται σε μεμονωμένα 
σημεία θα είναι αναγκαστικά μηδέν. Για τον λόγο αυτό, αναπαριστούμε μια συνεχή κατανομή 
με μια συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (probability density function, PDF) έτσι ώστε η 
πιθανότητα να πάρουμε μια τιμή μέσα ένα συγκεκριμένο διάστημα να ισούται με το ολοκλή-
ρωμα της συνάρτησης πυκνότητας επάνω στο διάστημα αυτό.

Αν οι γνώσεις σας σε ολοκληρωτικό λογισμό είναι περιορισμένες, ένας απλούστερος τρό-
πος για να το καταλάβετε αυτό είναι ο εξής: αν μια κατανομή έχει συνάρτηση πυκνότητας 
f, η πιθανότητα να δείτε μια τιμή μεταξύ του x και του x + h είναι περίπου h*f (x) αν το h 
είναι μικρό.

Η συνάρτηση πυκνότητας για την ομοιόμορφη κατανομή είναι απλώς:

def uniform_pdf(x: float) -> float:
    return 1 if 0 <= x < 1 else 0

Η πιθανότητα μια τυχαία μεταβλητή που ακολουθεί την κατανομή αυτή να πάρει τιμή μεταξύ 
του 0.2 και του 0.3 είναι 1/10, όπως ακριβώς θα περιμένατε. Η random.random της Python είναι 
μια (ψευδο)τυχαία μεταβλητή με ομοιόμορφη πυκνότητα.

Συχνά θα ενδιαφερόμαστε περισσότερο για τη σωρευτική συνάρτηση κατανομής πιθανότη-
τας (cumulative distribution function, CDF), που δίνει την πιθανότητα μια τυχαία μεταβλητή 
να είναι μικρότερη ή ίση από μια συγκεκριμένη τιμή. Δεν είναι δύσκολο να δημιουργήσουμε 
τη CDF για την ομοιόμορφη κατανομή (Σχήμα 6-1):

def uniform_cdf(x: float) -> float:
    """Returns the probability that a uniform random variable is <= x"""
    if x < 0:   return 0    # uniform random is never less than 0
    elif x < 1: return x    # e.g. P(X <= 0.4) = 0.4
    else:       return 1    # uniform random is always less than 1

"""Επιστρέφει την πιθανότητα μια ομοιόμορφα τυχαία μεταβλητή να είναι <= x"""
# μια ομοιόμορφα τυχαία μεταβλητή δεν είναι ποτέ μικρότερη από 0
# π.χ. P(X <= 0.4) = 0.4
# μια ομοιόμορφα τυχαία μεταβλητή είναι πάντα μικρότερη από 1
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Η Ομοιόμορφη CDF

Σχήμα 6-1. Η ομοιόμορφη CDF

Η Κανονική Κατανομή

Η κανονική κατανομή είναι η κλασική κατανομή με μορφή καμπάνας και καθορίζεται πλήρως 
από δύο παραμέτρους: τη μέση τιμή της μ (mu) και την τυπική της απόκλιση σ (sigma). Η μέση 
τιμή δείχνει πού βρίσκεται το κέντρο της καμπάνας, και η τυπική απόκλιση πόσο «πλατιά» 
είναι.

Έχει την εξής PDF:

f x μ, σ = 1
2πσ exp − x − μ 2

2σ2

την οποία μπορούμε να υλοποιήσουμε με αυτό τον τρόπο:

import math
SQRT_TWO_PI = math.sqrt(2 * math.pi)

def normal_pdf(x: float, mu: float = 0, sigma: float = 1) -> float:
    return (math.exp(-(x-mu) ** 2 / 2 / sigma ** 2) / (SQRT_TWO_PI * sigma))

Στο Σχήμα 6-2, σχεδιάζουμε μερικές από αυτές τις PDF για να δούμε πώς μοιάζουν:
import matplotlib.pyplot as plt
xs = [x / 10.0 for x in range(-50, 50)]
plt.plot(xs,[normal_pdf(x,sigma=1) for x in xs],'-',label='mu=0,sigma=1')
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plt.plot(xs,[normal_pdf(x,sigma=2) for x in xs],'--',label='mu=0,sigma=2')
plt.plot(xs,[normal_pdf(x,sigma=0.5) for x in xs],':',label='mu=0,sigma=0.5')
plt.plot(xs,[normal_pdf(x,mu=-1)   for x in xs],'-.',label='mu=-1,sigma=1')
plt.legend()
plt.title(" ")
plt.show()

Μερικές Κανονικές PDF

Σχήμα 6-2. Μερικές κανονικές PDF

Όταν μ = 0 και σ = 1, η κατανομή λέγεται τυπική (standard) κανονική κατανομή. Αν η Z είναι 
μια τυπική κανονική τυχαία μεταβλητή, τότε προκύπτει ότι η:

X = σZ + μ

είναι επίσης κανονική αλλά με μέση τιμή μ και τυπική απόκλιση σ. Αντίστροφα, αν η X είναι 
μια κανονική τυχαία τιμή με μέση τιμή μ και τυπική απόκλιση σ, η 

Z = X − μ /σ

είναι μια τυπική κανονική μεταβλητή.
Η CDF για την κανονική κατανομή δεν μπορεί να γραφτεί με έναν «στοιχειώδη» τρόπο, 

αλλά μπορούμε να τη γράψουμε χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση λάθους math.erf της Python 
(http://en.wikipedia.org/ wiki/Error_function):
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def normal_cdf(x: float, mu: float = 0, sigma: float = 1) -> float:
    return (1 + math.erf((x - mu) / math.sqrt(2) / sigma)) / 2

Στο Σχήμα 6-3, σχεδιάζουμε μερικές CDF:

xs = [x / 10.0 for x in range(-50, 50)]
plt.plot(xs,[normal_cdf(x,sigma=1) for x in xs],'-',label='mu=0,sigma=1')
plt.plot(xs,[normal_cdf(x,sigma=2) for x in xs],'--',label='mu=0,sigma=2')
plt.plot(xs,[normal_cdf(x,sigma=0.5) for x in xs],':',label='mu=0,sigma=0.5')
plt.plot(xs,[normal_cdf(x,mu=-1) for x in xs],'-.',label='mu=-1,sigma=1')
plt.legend(loc=4) # 
plt.title(" ")
plt.show()

Μερικές Κανονικές CDF

Σχήμα 6-3. Μερικές κανονικές CDF

Κάποιες φορές θα χρειαστεί να αντιστρέψουμε τη normal_cdf για να βρούμε την τιμή που αντι-
στοιχεί σε μια συγκεκριμένη πιθανότητα. Δεν υπάρχει απλός τρόπος να υπολογίσουμε την αντί-
στροφή της, αλλά η normal_cdf είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα, οπότε μπορούμε να χρη-
σιμοποιήσουμε δυαδική αναζήτηση (http://en.wikipe dia.org/wiki/Binary_search_algorithm):

def inverse_normal_cdf(p: float,
                       mu: float = 0,
                       sigma: float = 1,
                       tolerance: float = 0.00001) -> float:
    """Find approximate inverse using binary search"""

    # if not standard, compute standard and rescale
    if mu != 0 or sigma != 1:

"""Βρες την αντίστροφη προσεγγιστικά, με δυαδική αναζήτηση"""

# αν δεν είναι τυπική, υπολόγισε τυπική και κλιμάκωσε
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    return mu + sigma * inverse_normal_cdf(p, tolerance=tolerance)

low_z = -10.0                      # normal_cdf(-10) is (very close to) 0
hi_z  =  10.0                      # normal_cdf(10)  is (very close to) 1
while hi_z - low_z > tolerance:
    mid_z = (low_z + hi_z) / 2     # Consider the midpoint
    mid_p = normal_cdf(mid_z)      # and the CDF's value there
    if mid_p < p:
        low_z = mid_z              # Midpoint too low, search above it
    else:
        hi_z = mid_z               # Midpoint too high, search below it

return mid_z

# η normal_cdf(-10) είναι (πολύ κοντά) στο 0 
# η normal_cdf(10) είναι (πολύ κοντά) στο 1 

# Βρες το μέσο 
# και την τιμή της CDF εκεί 

# το μέσο είναι πολύ χαμηλό, ψάξε πάνω από αυτό

# το μέσο είναι πολύ υψηλό, ψάξε κάτω από αυτό

Η συνάρτηση χωρίζει επαναληπτικά το διάστημα αναζήτησης στη μέση, «στενεύοντάς» το 
διαρκώς, έως ότου φτάσει σε ένα Z που να πλησιάζει αρκετά την επιθυμητή πιθανότητα.

Το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα

Ένας λόγος που η κανονική κατανομή είναι τόσο χρήσιμη είναι το κεντρικό οριακό θεώρημα 
(central limit theorem), που (ουσιαστικά) λέει ότι μια τυχαία μεταβλητή που ορίζεται ως ο 
μέσος όρος ενός μεγάλου πλήθους ανεξάρτητων και όμοια κατανεμημένων τυχαίων μεταβλη-
τών, ακολουθεί, κατά προσέγγιση, την κανονική κατανομή. 

Συγκεκριμένα, αν x1, ..., xn είναι τυχαίες μεταβλητές με μέση τιμή μ και τυπική απόκλιση σ, 
και αν το n είναι μεγάλο, τότε η:

1
n x1 + ... + xn

είναι κατά προσέγγιση κατανεμημένη κανονικά με μέση τιμή μ και τυπική απόκλιση σ / n. 
Ισοδύναμα (και συχνά με μεγαλύτερη χρησιμότητα) η,

x1 + ... + xn − μn
σ n

ακολουθεί κατά προσέγγιση την κανονική κατανομή με μέση τιμή 0 και τυπική απόκλιση 1.
Ένας εύκολος τρόπος για να απεικονίσουμε το παραπάνω είναι εξετάζοντας τις διω-

νυμικές τυχαίες μεταβλητές, που έχουν δύο παραμέτρους n και p. Μια τυχαία μεταβλητή 
τύπου Binomial(n,p) είναι απλώς το άθροισμα n ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών τύπου 
Bernoulli(p), καθεμία από τις οποίες ισούται με 1 με πιθανότητα p και με 0 με πιθανότητα 
1 – p:

def bernoulli_trial(p: float) -> int:
    """Returns 1 with probability p and 0 with probability 1-p"""
    return 1 if random.random() < p else 0

"""Επιστρέφει 1 πιθανότητα p και με 0 με πιθανότητα 1 – p """
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def binomial(n: int, p: float) -> int:
    """Returns the sum of n bernoulli(p) trials"""
    return sum(bernoulli_trial(p) for _ in range(n))

"""Επιστρέφει το άθροισμα n δοκιμών bernoulli(p)"""

Η μέση τιμή μιας μεταβλητής Bernoulli(p) είναι p, και η τυπική της απόκλιση είναι p 1 − p . 
Το κεντρικό οριακό θεώρημα λέει ότι όσο μεγαλώνει το n, μια μεταβλητή τύπου Binomial(n,p) 
προσεγγίζει μια κανονική τυχαία μεταβλητή με μέση τιμή μ = n p και τυπική απόκλιση 
σ = np 1 − p . Αν τις σχεδιάσουμε και τις δύο, μπορείτε εύκολα να δείτε την ομοιότητα:

from collections import Counter

def binomial_histogram(p: float, n: int, num_points: int) -> None:
    """Picks points from a Binomial(n, p) and plots their histogram"""
    data = [binomial(n, p) for _ in range(num_points)]

    # use a bar chart to show the actual binomial samples
    histogram = Counter(data)
    plt.bar([x - 0.4 for x in histogram.keys()],
            [v / num_points for v in histogram.values()],
            0.8,
            color='0.75')

    mu = p * n
    sigma = math.sqrt(n * p * (1 - p))

    # use a line chart to show the normal approximation
    xs = range(min(data), max(data) + 1)
    ys = [normal_cdf(i + 0.5, mu, sigma) - normal_cdf(i - 0.5, mu, sigma)
          for i in xs]
    plt.plot(xs,ys)
    plt.title("Binomial Distribution vs. Normal Approximation")
    plt.show()

"""Επιλέγει σημεία από μια Binomial(n, p) και σχεδιάζει το ιστόγραμμά τους"""

# χρήση ραβδογράμματος για τα πραγματικά δείγματα της διωνυμικής

# χρήση γραμμογράμματος για να δειχθεί η προσέγγιση μέσω της κανονικής

("Διωνυμική Κατανομή και Προσέγγιση μέσω Κανονικής")

Για παράδειγμα, καλώντας make_hist (0.75, 100, 10000), παίρνετε το γράφημα του Σχήμα-
τος 6-4.
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Διωνυμική Κατανομή και Προσέγγιση μέσω Κανονικής

Σχήμα 6-4. Η έξοδος της συνάρτησης binomial_histogram

Το «μάθημα» από αυτή την διαδικασία προσέγγισης είναι ότι αν θέλετε να μάθετε την πιθανό-
τητα (ας πούμε) ένα«δίκαιο» νόμισμα να φέρει πάνω από 60 φορές «κορώνα» σε 100 ρίψεις, 
μπορείτε να την εκτιμήσετε σαν την πιθανότητα μια κανονική μεταβλητή τύπου Normal(50,5) 
να είναι μεγαλύτερη από 60, που είναι ευκολότερο από το να υπολογίσετε την CDF μιας 
Binomial(100,0.5) – αν και στις περισσότερες εφαρμογές θα χρησιμοποιούσατε μάλλον κάποιο 
στατιστικό πακέτο που θα σας υπολόγιζε άνετα όποιες πιθανότητες του ζητούσατε.

Για Περαιτέρω Διερεύνηση

 Η βιβλιοθήκη scipy.stats (https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/stats.html) περιέχει τις 
συναρτήσεις PDF και CDF για τις περισσότερες δημοφιλείς κατανομές πιθανοτήτων.

 Θυμάστε που, στο τέλος του Κεφαλαίου 5, σας είπα ότι θα ήταν καλή ιδέα να μελετήσετε 
ένα σύγγραμμα στατιστικής; Θα ήταν επίσης καλή ιδέα να μελετήσετε ένα σύγγραμμα 
πιθανοτήτων. Το καλύτερο που γνωρίζω από τα διαθέσιμα online είναι το Introduction to 
Probability (http://www.dartmouth.edu/~chance/teaching_aids/books_articles/probability_
book/book.html), των Charles M. Grinstead και J. Laurie Snell (American Mathematical 
Society).
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