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Nosacītās varbūtības, Beijesa formulas
(Conditional probabilities, sk. arī 
http://en.wikipedia.org/wiki/Conditional_probability).

Sk. Google attēlus “conditional probability balls in box”.

Piemērs. Urnā ir 4 lodītes ar numuriem 1, 2, 3, 4, pirmās divas ir 
baltas, otrās divas – melnas. Velkam divas reizes, pirmajā reizē 
esam izvilkuši baltu lodīti, kāda tad ir varbūtība, ka (pirmo lodīti
atpakaļ urnā neliekot) otrajā reizē izvilksim melnu? Atbilde. 

protams,ir
2
3

, nevis
1
2

(jo pēc pirmās reizes urnā ir palikušas viena balta un 

divas melnas lodītes).

Bet kā te izskatās atbilstošā varbūtību telpa (Ω, P)?

Būvējam telpu visam procesam kopumā. Divās reizēs var izvilkt
šādas lodīšu kombinācijas:

 Ω={12 ,13 ,14 ,21 ,23 ,24 ,31 ,32 ,34 , 41 , 42 , 43} . 

Tie arī būs 12 elementārie notikumi, tātad katra varbūtība ir 1/12.
Notikums A="pirmā lodīte ir balta" ir kopa

 {12, 13, 14, 21, 23, 24}, P( A)= 6
12

=1
2

.

Ir arī notikums B="otrā lodīte ir melna" − tā ir kopa

 {13, 14, 23, 24, 34, 43}, P(B)= 1
2

.

http://podnieks.id.lv/slides/mining/varbut1.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Conditional_probability
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0
http://podnieks.id.lv/slides/mining/varbut2a.pdf
http://podnieks.id.lv/slides/mining/varbut1a.pdf
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0


Un ir arī notikums A∧B ="pirmā ir balta un otrā ir melna":

 {13, 14, 23, 24}, P( A∧B)= 4
12

=1
3

.

Bet mums vajadzīgā notikuma "B, ja A", jeb 

B|A="otrā lodīte ir melna, JA pirmā bija balta"

mūsu telpā nav!

Ko darīt? Jābūvē jauna varbūtību telpa (ΩA, PA)! Protams, 

Ω A=A={12, 13, 14, 21, 23, 24} (pirmā lodīte ir balta, t.i. 1 vai 2). 

Elementāro notikumu varbūtības jaunajā telpā ir vienādas:

P A(12)=P A(13)=P A(14)=P A(21)=P A(23)=P A(24)=1
6

.

Sākotnējā telpā: 

P (12)=P (13)=P (14)=P (21)=P (23)=P (24)= 1
12

,

summa ir 
6
12

=1
2
=P(A) . Tātad jaunajā telpā 

P A(12)=1
6
= 1

12
/ 1
2
=

P (12)
P (A)

; utt.

Tātad arī jebkuram notikumam B jaunajā telpā:

P A(B)=
P (A∧B)

P( A) .

Praksē notikumu B jaunajā telpā ir  pieņemts 
apzīmēt ar B|A, un varbūtību P(B|A) sauc par 

nosacīto varbūtību – “B varbūtību, ja A”. 
Tātad:

P (B | A)=P A(B)=
P (A∧B)

P (A)
.

Vai:

P (A∧B)=P (A)P (B∣A)



Fīlings! A un B iestāsies abi tad un tikai tad, ja iestāsies A un pie 
nosacījuma, ka A ir iestājies, iestāsies B. 

Piemērā:

 B|A=ar "otrā lodīte ir melna, JA pirmā bija balta";

 P (B | A)= P ( A∧B)
P (A)

=( 1
3
)/( 1

2
)= 2

3
,

kā konstatējām jau paša sākumā.

Formulas ir it kā vienkāršas, bet varbūtības tajās ir ņemtas no 
divām varbūtību telpām – P (A∧B) un P(A) – no telpas (Ω, 
P), bet P(B|A) – no telpas  (ΩA, PA).

["Parastās" varbūtību teorijas grāmatās šo niansi ignorē. Bet tā nav tikai mana ideja 
– sk., piemēram, Probability Space & Aumann Agreement by Wei_Dai, kur tiek 
runāts par TA kā par Bayessian update of probability space T.]

Ja notikumi A, B ir statistiski neatkarīgi, tad:

P (A∧B)=P ( A) P (B) , tāpēc:

P (B | A)=
P (A)P (B)

P (A)
=P (B) ,

kā "tam arī būtu jābūt".

No šīs teorijas der atcerēties arī t.s. pilnās varbūtības formulu:

P (B)=P (B∧A)+P (B∧¬A) ;

P (B)=P (A)P (B | A)+P (¬A)P (B |¬A) .
(divi fīlingi!)

Beijesa formulas
Līdzīgi kā P(B|A) var nodefinēt arī P(A|B) – tikai tas notiek vēl 
vienā citā varbūtību telpā (ΩB, PB). Protams,

P (A∧B)=P (B)P (A | B)=P (A)P (B | A) , 
tāpēc, dalot abas puses ar P(B):

https://www.lesswrong.com/posts/JdK3kr4ug9kJvKzGy/probability-space-and-aumann-agreement


P (A | B)=
P (A)P (B | A)

P (B)
(fīlings!),

jeb – apvienojot ar pilnās varbūtības formulu:

P (A | B)=
P (A)P (B | A)

P (A)P (B | A)+P (¬A)P (B |¬A)
.

Thomas Bayes (1702 – 1761).

[Kā te ar varbūtību telpām? Tās te ir jau veselas piecas: sākotnējā
pilnā telpa T, un 4 “Bayessian updates” − T A , T¬A ,T B ,T¬B .]

Pēdējās divas formulas pieņemts saukt par 
Beijesa formulām (vai par Beijesa teorēmu). Tās 

ļauj aprēķināt P(A|B), ja jau protam izrēķināt

P(A), P(B) un P(B|A). 
Piemērs, 

kas parāda Beijesa formulu neparasto “jaudu” - sk. pastāstu par 
Šveiku manā grāmatiņā “Varbūtības vidusskolām”.

Cēlonis: no abiem notikumiem B|A un A|B viens parasti ir 
“dabiskāks” par otru, tam varbūtību ir iegūt vieglāk nekā 
otram.  

P (Sk)=P (Dz )=0.5 ;
P (Tr | Sk)=0.8 ; P (Tr | Dz )=0.2 ;

P (Dz |¬Tr)=? ;

P(Dz |¬Tr)=
P(Dz)P(¬Tr | Dz)

P(¬Tr)
;

P(Dz)=0.5 ; P(¬Tr | Dz)=1−0.2=0.8 ;
P(¬Tr)=P(Sk )P(¬Tr | Sk )+P(Dz)P(¬Tr | Dz)

P(¬Tr)=0.5⋅0.2+0.5⋅0.8=0.5 ;

P (Dz |¬Tr)= 0.5⋅0.8
0.5

=0.8>P (Dz ) .

Nosacītie varbūtību sadalījumi

https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/1451
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Mathematicians/Bayes.html


Sk. arī https://en.wikipedia.org/wiki/Conditional_probability_distribution 

Līdzīgi kā notikumiem, varam rēķināt nosacītās varbūtības arī 
gadījuma lielumiem. Ja lielumi X un Y parādās vienā procesā 
(t.i. vienā varbūtību telpā), un ir zināms, ka X=a, tad kāda 
varbūtība, ka Y=b? Šo varbūtību apzīmē ar

P (Y =b | X =a)=
P ( X =a∧Y =b)

P ( X =a)
.

Tā ir divu argumentu a, b funkcija. [Un te katrai vērtībai a atbilst sava 
varbūtību telpa Ta!]

Šim jautājumam un apzīmējumiem ir jēga tikai diskrētiem gadījuma lielumiem, jo
nepārtrauktiem lielumiem P (Y =b)=P ( X =a)=0 visām vērtībām a, b.

Ja lielumi X, Y ir statistiski neatkarīgi, tad, protams,

P (Y =b | X =a)=P (Y =b)
(T. i. X vērtības zināšana neko nedod, ja gribam kaut ko uzzināt par Y vērtību.) 

Piemērs diskrētā telpā

Metam divus spēļu kauliņus. Uzkritušos ciparus apzīmēsim ar K1 un K2. Ja ir 
uzkritusi summa K1+K2=9, kāda ir varbūtība, ka K1=4?

Uzkritušo summu nezinot, P(K1=4)=1/6.

Bet ja uzkritusi ir summa 9, tad ir iespējami tikai šādi varianti: 

1+8, 2+7, 3+6, 4+5, 5+4, 6+3, 7+2, 8+1. 

Tātad P(K1=4 | K1+K2=9)=1/8. Negaidīti?

Bet P(K1=4 | K1+K2=5)=1/4.

Nepārtrauktiem gadījuma lielumiem visa tā 
vietā ir jārunā par nosacīto lieluma Y 
sadalījuma blīvumu pret lielumu X.
Viegli parādīt, ka:

f Y | X (Y =b | X =a)=
f X ,Y ( X =a∧Y =b)

f X ( X =a)
.

https://en.wikipedia.org/wiki/Conditional_probability_distribution


Arī te ir izvedama sava Beijesa formula, kas datu 
modelēšanas praksē ir ļoti svarīga:

f X |Y (X =a |Y =b)=

=
f X ( X =a) f Y | X (Y =b | X =a)

f Y (Y =b)
.

Funkciju f X ( X =a) sauc par lieluma X apriori varbūtību 

blīvumu: tā ir “varbūtība”, ka X=a, ja Y vērtība nav zināma. 
Reālās situācijas tā parasti ir hipotētiska funkcija, piemēram, 
kāds normālā sadalījuma variants. Mēs gribam noskaidrot, kā šo 
hipotēzi ietekmēs de facto informācija par lieluma Y vērtībām.

Funkcija f X |Y (X =a |Y =b) tad arī ir tas, ko sauc par 

Bayessian update – kā ir mainījusies lieluma X blīvuma 
funkcijas līkne pēc de facto informācijas saņemšanas, ka Y=b.
Fīlings! Sk. bildes Google attēlos “Bayessian update”

Tipiskais gadījums: blīvuma funkcijas “zvans” sašaurinās, jo 
papildus iegūtā informācija situācijas nenoteiktību (blīvuma 
dispersiju) samazina. 

Diemžēl, konkrētie piemēri te ir pārāk sarežģīti (modeļu 
parametru novērtēšana). 
Sk. arī Vikipēdijā Bayessian inference.

Kovariācija (covariance)
Sk. arī http://en.wikipedia.org/wiki/Covariance

Gadījuma lielumu X un Y savstarpējo atkarību mēģina mērīt ar 
t.s. kovariāciju (“tieksmi mainīties saskaņoti”). To definē šādi:

cov (X ,Y )=E (( X − E ( X ))(Y − E (Y ))) .

Starp citu:

 cov (X ,Y )=cov (Y , X ) ;

http://en.wikipedia.org/wiki/Covariance
https://en.wikipedia.org/wiki/Bayesian_inference


cov (a1 X+b1 , a2Y +b2)=a1 a2 cov (X ,Y ) ;

Var (X )=cov (X , X ) .

Ja lielumus iepriekš standartizējam, tad no kovariācijas iegūstam t.s. Pīrsona     
korelācijas koeficientu:

cov ( X

√Var ( X )
,

Y

√Var (Y )
)=

cov ( X ,Y )
√Var ( X )Var (Y )

=ρ( X ,Y ) .

Karl Pearson Vikipēdijā.

Šis koeficients raksturo tikai lielumu X, Y lineārās atkarības pakāpi, ne vairāk (sk. 
tālāk).

Teorēma.

1) cov (X ,Y )=E ( XY )− E ( X )E (Y ) .

2) Var (X+Y )=Var (X )+Var (Y )+2 cov (X ,Y ) .

3) Ja lielumi X, Y ir statistiski  neatkarīgi,  tad cov (X ,Y )=0 .
Bet ne otrādi! 

Ja cov (X ,Y )=0 , tad saka, ka lielumi X, Y nekorelē. Eksistē 
lielumi, kas nekorelē, bet nav statistiski neatkarīgi. 

Ja abi lielumi ir centrēti (vidējās vērtības ir 0), tad iznāk 
vienkārši:

cov ( X ,Y )=E ( XY ) . 

Tāpat ir ar dispersiju: Var ( X )=E (( X − E ( X ))2) , bet ja E ( X )=0 , 

tad

Var ( X )=E ( X 2) .

No novērotajiem datiem kovariāciju var aprēķināt, rēķinot 
vidējos aritmētiskos. 

Sk. arī https://en.wikipedia.org/wiki/Sample_mean_and_covariance .

Piemēram, ja n eksperimentos ir novērotas lielumu X, Y vērtības 

xi,  yi, tad vispirms aprēķinām vidējās vērtības X̂ ≈ 1
n
∑
i=1

n

x i ,

https://en.wikipedia.org/wiki/Sample_mean_and_covariance
https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Pearson
https://en.wikipedia.org/wiki/Pearson_correlation_coefficient
https://en.wikipedia.org/wiki/Pearson_correlation_coefficient


Ŷ ≈ 1
n
∑
i=1

n

y i un tad empīrisko kovariāciju:

^cov (X ,Y )≈ 1
n−1∑i=1

n

( xi− X̂ )( yi−Ŷ ) .

Kāpēc jādala ar n−1  (nevis n) – par to vēlāk (Bessel’s correction).

Testa uzdevums. Izvediet formulu:

 Var (X+Y )=Var (X )+Var (Y )+2cov (X ,Y ) .

Kovariāciju matrica

Ja mums ir p gadījuma lielumi X 1 , ... , X p , tad to 

savstarpējās atkarības kaut kādā mērā raksturo viss kovariāciju

cij=cov (X i , X j) komplekts. Kopā tas veido pxp 

kovariāciju matricu C=(cij) (covariance matrix).

Tā ir simetriska matrica: c ij=c ji .

Uz diagonāles ir dispersijas: cii=Var (X i) .

Piemēram, ja p=3:

C=( Var (X 1) cov ( X 1 , X 2) cov (X 1 , X 3)
cov ( X 1 , X 2) Var ( X 2) cov ( X 2 , X 3)
cov (X 1 , X 3) cov ( X 2 , X 3) Var (X 3)

) .

Ja lielumi X i ir pa pāriem statistiski neatkarīgi, tad C ir 

diagonālmatrica (uz diagonāles – dispersijas, citur – nulles). 

Piemērā:

C=(Var ( X 1) 0 0
0 Var ( X 2) 0
0 0 Var (X 3)

) .



Sk. arī http://en.wikipedia.org/wiki/Covariance_matrix

Turpat sk. arī par korelāciju matricu (correlation matrix).

Lineārā korelācija
Sk. Google attēlus “two regression lines”

un attēlu https://en.wikipedia.org/wiki/Pearson_correlation_coefficient

Aplūkojam procesu, kurā rodas divu gadījuma lielumu vērtības. 
Iegūtos vērtību pārus (x1 , y1) , ... ,(xn , yn) attēlojam plaknē kā 
“punktu mākoni”. Mēs  gribam caur šo punktu mākoni novilkt  
vislabāko taisni. 

Taisne attēlo lineāru funkciju (A, B – konstanti koeficienti):

Y=AX+B,
Mums jāatrod “vislabākie” koeficienti A, B. Kā to izdarīt? 

Vispirms  –  teorētiskais  modelis,  kurā  X,  Y ir  divi  gadījuma
lielumi  vienā  varbūtību  telpā,  ar  saviem  E(X),  E(Y),  Var(X),
Var(Y), cov(X, Y).

Punkts (E(X), E(Y)) ir mākoņa “smaguma centrs”, bet Var(X),
Var(Y) raksturo mākoņa “platumu” X un Y asu virzienos.

Pirmais piegājiens. Atradīsim vislabākos A un B, kas  minimizē
vertikālo attālumu kvadrātu summu no mākoņa punktiem līdz
taisnei. [Bilde]

Mums ir jāminimizē E((Y−h(X))2), t.i. E((Y−AX−B)2) = E(Y2) − 2AE(XY) − 
2BE(Y) + A2E(X2) + 2ABE(X) + B2.

Atvasinot pēc B: 2B − 2E(Y) + 2AE(X) = 0, jeb B = −AE(X)ei:+E(Y), un AX+B = 
A(X−E(X))+E(Y).

Tagad: E((Y−AX−B)2) = E(Y2) − 2AE(XY) + 2A2E(X)E(Y) − 2E(Y)2 + A2E(X2) −
2A2E(X)2 + 2AE(X)E(Y) + A2E(X)2 − 2AE(X)E(Y) + E(Y)2 = Var(X)A2 − 
2A(E(XY) − E(X)E(Y)) + Var(Y).

Atvasinot pēc A: 2A Var(X) − 2(E(XY) − E(X)E(Y)) = 0, jeb

https://en.wikipedia.org/wiki/Pearson_correlation_coefficient
http://en.wikipedia.org/wiki/Covariance_matrix


A=
E ( XY )− E ( X )E (Y )

Var (X )
=

cov (X ,Y )
Var ( X )

,

[Kāpēc mēs uzskatām, ka esam atraduši minimumu, nevis maksimumu? Tāpēc, ka 
A augot vai dilstot līdz +∞ vai −∞ , izteiksme E((Y−AX−B)2) tiecas uz bezgalību.]

Iegūto “labāko” A vērtību sauc par lieluma Y regresijas 
koeficientu uz lielumu X un apzīmē ar ρ(Y/X):

ρ(Y / X )=
cov ( X ,Y )

Var ( X )
; 

Un tāpēc "labākās" (t.s. regresijas) taisnes vienādojums:

y= ρ(Y / X )(x− E ( X ))+ E (Y ) ,

t.i. ρ(Y/X) ir leņķa tangenss (slīpuma mērs) starp regresijas taisni
un X asi. Taisne iet caur punktu (E(X), E(Y)), t.i. mākoņa 
“smaguma centru”. Regresijas koeficients ir bezdimensiju 
lielums.

Minimizētā vertikālo attālumu kvadrātu summas sagaidāmā 
vērtība ir:

E ((Y − AX − B)2)=Var ( X ) A2−2 A(E ( XY )− E ( X )E (Y ))+Var (Y ) , jeb
cov2( X ,Y )

Var ( X )
− 2

cov2( X ,Y )
Var ( X )

+Var (Y )=Var (Y )−
cov2(X ,Y )

Var ( X )
=(1−ρ2)Var (Y ) , 

kur ρ=ρ( X ,Y ) ir Pīrsona korelācijas koeficients (sk. tālāk).

Otrais piegājiens. Minimizēsim horizontālo attālumu kvadrātu 
summu, iegūstot labāko A vērtību:

ρ( X /Y )=
cov ( X ,Y )

Var (Y )
.

otras regresijas taisnes vienādojumu:

x= ρ( X /Y )( y− E (Y ))+ E ( X ) ,

t.i. ρ(X/Y) ir leņķa tangenss starp otro regresijas taisni un Y asi. 
Arī šī taisne iet caur punktu (E(X), E(Y)), t.i. mākoņa “smaguma 



centru”.

Vispārīgajā gadījumā tās būs divas dažādas taisnes, kas 

krustojas punktā (E(X), E(Y)). [Kura tad būs labākā taisne 
caur punktu mākoni? Datizrace kursā studēsim PCA...]

Pīrsona korelācijas koeficients
Sk. arī https://en.wikipedia.org/wiki/Pearson_correlation_coefficient

Lielums:

ρ( X ,Y )=
cov ( X ,Y )

√Var (X )Var (Y )
ir bezdimensiju koeficients, kas simetrisks pret 
X un Y. 
ρ( X ,Y )  sauc par lielumu X, Y Pīrsona 

korelācijas koeficientu.
Karl Pearson, 1880tie gadi

Kāpēc ρ( X ,Y )  ir tik svarīgs lielums? Tāpēc, ka, pirmkārt, Y
regresijas taisnes vidējā (vertikālā) kvadrātiskā novirze no 

punktu mākoņa ir (1−ρ2)Var (Y ) .

Un otrkārt, X regresijas taisnes vidējā (horizontālā) kvadrātiskā

novirze no punktu mākoņa ir (1−ρ2)Var (X ) .

Tātad, −1≤ ρ≤ 1 , un jo tuvāk ρ ir skaitlim 1 vai −1, jo 
mazākas ir abas kvadrātiskās novirzes, t.i. jo stiprāk punktu 
mākonis grupējas ap regresijas taisnēm (un jo mazāks ir leņķis to 
starpā), t.i. jo noteiktāka ir X un Y lineārā atkarība. Un otrādi, jo 
tuvāk ρ ir skaitlim 0, jo X un Y lineārā atkarība ir mazāka. 

Korelācijas koeficienta īpašības:

a) −1≤ ρ( X ,Y )≤1 .

https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Pearson
https://en.wikipedia.org/wiki/Pearson_correlation_coefficient


Sk. bildes Vikipēdijā.

b) Ja lielumi X, Y ir statistiski neatkarīgi, tad
ρ( X ,Y )=0 . 

Bet ne otrādi: ρ=0 vēl nenozīmē, ka X, Y ir statistiski 
neatkarīgi! Bet normāli sadalītiem lielumiem no ρ=0
neatkarība tiešām seko.

Ja cov(X, Y)=0 (tad arī ρ=0 ), tad saka, ka lielumi X, Y 
nekorelē. Ja X, Y nekorelē, tas ne vienmēr nozīmē, ka tie ir 
statistiski neatkarīgi. Jāiemācās biežāk teikt “nekorelē”, labi vai
slikti “korelē”.

c) Ja ρ( X ,Y )=±1 , tad abas regresijas taisnes 
sakrīt, un abas summārās kvadrātiskās novirzes 
ir 0, t.i. visi mākoņa punkti atrodas uz regresijas 
taisnes. T.i. tad lielumi X, Y ir lineāri atkarīgi:
Y =AX +B .

Svarīgi! Korelācijas koeficients raksturo divu 
lielumu X, Y lineārās atkarības pakāpi. Ja šis 
koeficients ir mazs, tad tas nenozīmē, ka X un Y vispār nav 
atkarīgi. Tie nav lineāri atkarīgi, t.i. formula Y=aX+b nevar 
sasaistīt X un Y vērtības, kādus a, b mēs arī neizvēlētos. Bet ja nu
Y = aX2+bX+c, vai vēl kā savādāk? 

d) ρ( X /Y )ρ(Y / X )=ρ2( X ,Y ) .
Tātad abiem regresijas koeficientiem ir vienādas zīmes. Ja tie ir pozitīvi, tad vienam
lielumam augot, "vidēji" pieaug arī otrs, bet augšanas ātrumu saistība ir atkarīga no 
korelācijas koeficienta lieluma. Ja regresijas koeficienti ir negatīvi, tad abi lielumi 
mainās "vidēji" pretējos virzienos.

Tagad atgriežamies pie novērotajiem datiem:

(x1 , y1) , ... ,(xn , yn) .

No tiem pēc zināmajām formulām varam aprēķināt empīriskās 



vidējās vērtības X̂ , Ŷ , empīrisko kovariāciju ^cov (X ,Y ) un 
empīriskās dispersijas ^Var (X ) , ^Var (Y ) . Atliek piemērot 
korelācijas koeficienta formulu:

ρ̂(X ,Y )=
^cov ( X ,Y )

√ ^Var ( X ) ^Var (Y ) .

Brīdinājums. Vēlreiz: ja X un Y nekorelē vai korelē slikti (
|ρ| ir stipri mazāks par 1), tas nozīmē tikai to, ka šie lielumi 

nav lineāri saistīti, bet tai pat laikā tie var nelineāri funkcionāli 
atkarīgi. Piemēram, ja Y=X2 tad |ρ̂| būs tālu no 1 (parēķiniet 
paši).
Sk. Google attēlus “nonlinear regression”.

Sk. arī Anscombe’s quartet Vikipēdijā.

Svarīgākie varbūtību sadalījumi

Binomiālais sadalījums
Sk. http://en.wikipedia.org/wiki/Binomial_distribution

Vislabākais veids kā skaidrot binomiālo sadalījumu, ir parādīt, kā
tas “dabā” rodas:

Teorēma. Aplūkosim n neatkarīgus un vienādi sadalītus 
gadījuma lielumus X1, ..., Xn, kuri katrs pieņem vērtību 1 ar 

varbūtību p, un vērtību 0 − ar varbūtību 1−p. Tad summas
 X1 + ... + Xn varbūtību sadalījums ir binomiāls, t.i. varbūtība, ka

šī summa būs vienāda ar k, ir C n
k pk (1− p)n− k

, kur

0≤k≤n un

Cn
k=

n(n−1)...(n−k+1)
k (k−1)...1

= n!
k !(n−k )!

.

Skaitītājā ir k reizinātāju − tikpat, cik saucējā.

Piezīme. Vairumā tekstu skaitli Cn
k  apzīmē ar (n

k) .

http://en.wikipedia.org/wiki/Binomial_distribution
https://en.wikipedia.org/wiki/Anscombe's_quartet


Piemērs − monētas mešana. Te p=1
2

, un varbūtība, ka n 

metienos uzkritīs k ģerboņi, ir C n
k

2n
.

Sk. arī Paskāla trīsstūri: http://en.wikipedia.org/wiki/Pascal's_triangle.

Teorēmas pierādījums. Summa X1 + ... + Xn rodas procesā, kura varbūtību telpā

elementārie notikumi e ir visas 0 un 1 virknes garumā n, ikvienas atsevišķas virknes
varbūtība ir pk(1−p)n−k, kur k − vieninieku skaits virknē. Tad mūsu lielums [X1 + ...

+ Xn](e) būs vieninieku skaits virknē e, un  P X =k =
C n

k

2n
, kur Cn

k
= cik

veidos no n elementu kopas var izvēlēties k elementu apakškopu. Q.E.D.

Formāli, binomiālajam sadalījumam ar parametriem n un p ir 
pakļauts gadījuma lielums X, kurš pieņem kā vērtības naturālos 
skaitļus no 0 līdz n, un varbūtība pieņemt vērtību k ir

C n
k pk (1− p)n−k

,

Viegli pārliecināties, ka:

E(X)=np, 

Var(X) = np(1−p).

Multinomiālais sadalījums
Sk. arī https://en.wikipedia.org/wiki/Categorical_variable;
https://en.wikipedia.org/wiki/Categorical_distribution;
https://en.wikipedia.org/wiki/Multinomial_distribution. 

Tas ir binomiālā sadalījuma vispārinājums: tam pamatā ir nevis 
(simetriskas vai nesimetriskas) monētas mešana, bet tāda spēļu 
kauliņa mešana n reizes, kam ir k skaldnes ar skaitļiem 1, 2, ..., k,
un kam varbūtība uzkrist i-jai skaldnei ir pi , kur pi>0 un

∑
i=1

k

pi=1 .

Varbūtība, ka n metienos skaldne 1 uzkritīs tieši n1 reizes, skaldne

https://en.wikipedia.org/wiki/Multinomial_distribution
https://en.wikipedia.org/wiki/Categorical_distribution
https://en.wikipedia.org/wiki/Categorical_variable
http://en.wikipedia.org/wiki/Pascal's_triangle


2 – tieši n2 reizes, ..., un skaldne k – tieši nk reizes (kur

ni≥0 ;∑
i=1

k

ni=n ) ir vienāda ar

  
n!

n1 ! ...nk !
p1

n1 ... pk
nK

.

Ja X i ir reižu skaits (no n), kad ir uzkrīt skaitlis i, tad 

E ( X i)=npi , 

Var ( X i)=npi (1− pi) ,

Cov ( X i , X j)=−npi p j , ja i≠ j .

Normālais sadalījums (viendimensiju)
Sk. bildes http://en.wikipedia.org/wiki/Normal_distribution

“Pilnīga haosa” modelis – varbūtību sadalījuma blīvums (sk. 
centrālo robežteorēmu):

pμ ,σ2( x)= 1
σ √2π

e
−( x−μ)2

2σ2

(sagaidāmā vērtība μ, dispersija σ2)

Standarta normālais sadalījums:

p (x)= 1

√2π
e

−1
2

x2

(sagaidāmā vērtība 0, dispersija 1).

Tipisks lietojums: ja mūsu modelī, piemēram, Y=f(X) vēlamies 
ieviest nejaušu kļūdu vai novirzi, tad ņemam Y=f(X)+q, kur q ir 
normāli sadalīts gadījuma lielums ar sagaidāmo vērtību 0 un 
piemērotu dispersiju σ2. To var realizēt, piemēram, ar MS Excel 
izteiksmi =NORMINV(RAND(), 0,  σ) (standartnovirze, ne 
dispersija).

http://en.wikipedia.org/wiki/Normal_distribution


Teorēma. Ja X un Y ir normāli sadalīti neatkarīgi gadījuma 
lielumi, tad arī aX +bY +c ir normāli sadalīts gadījuma lielums 
ar sagaidāmo vērtību aμX +bμY +c un dispersiju aσ X

2 +bσY
2 .

Mazpazīstamā pārsteidzošā Darmua-Skitoviča teorēma (sk. 
http://podnieks.id.lv/kinet/Podnieks_Kinet.pdf, sadaļa 1.3).

Normālais sadalījums (vairākdimensiju)
Sk. http://en.wikipedia.org/wiki/Multivariate_normal_distribution 

Šo sadalījumu parasti izmanto, ja nepieciešams modelēt 
vairākdimensiju “haosu”.

Vispārīgais gadījums:

Aplūkosim k gadījuma lielumu vektoru X= (X1, ...,. Xk).

Ja katram nenulles vektoram a visas skalārie reizinājumi (lineārās

kombinācijas) aX=∑
i=1

k

ai X i ir normāli sadalīti lielumi, tad 

teiksim, ka X ir normāli sadalīts gadījuma vektors.

Te netiek prasīts, lai visas koordinātes Xi būtu savstarpēji 
neatkarīgas! Koordinātu X1, ...,. Xk savstarpējās atkarības uzdod 
k x k kovariāciju matrica C=(cij), kur c ij=COV (X i , X j) . Tā ir 
jebkura simetriska matrica, kurai visas īpašvērtības ir 
nenegatīvas. 

Ja viendimensiju normālo sadalījumu uzdod divi parametri 
(sagaidāmā vērtība μ, dispersija σ2), tad k-dimensiju normālo 
sadalījumu uzdod sagaidāmās vērtības k-dimensiju vektors μ un 
k x k kovariāciju matrica (kopējais skaitlisko parametru skaits 
tātad ir k+k 2 ).

Ja vektors X=(X1, ...,. Xk) ir normāli sadalīts, un kovariāciju 
matrica C nav deģenerēta, tad X sadalījuma blīvums ir

http://en.wikipedia.org/wiki/Multivariate_normal_distribution
http://podnieks.id.lv/kinet/Podnieks_Kinet.pdf


p(x)= 1

√(2π)k det (C)
e

−1
2
(x−μ)T C−1(x−μ)

.

Ērtās īpašības: ja vektors X=(X1, ...,. Xk) ir normāli sadalīts 
(tikko definētajā nozīmē), tad:

1) arī katra komponente Xi ir normāli sadalīta (vienā dimensijā);

2) ja nofiksē dažu komponentu vērtības, tad atlikušo komponentu
vektors arī ir normāli sadalīts.

Ja visi Xi ir normāli sadalīti un savstarpēji statistiski  neatkarīgi, 
tad vektors X=(X1, ...,. Xk) automātiski ir normāli sadalīts.

Tas ir

Tipiskais gadījums: 

Divu neatkarīgu lielumu (X, Y) gadījumā kopīgais divdimensiju
sadalījuma blīvums būs

p( x , y)= 1
2πσ X σY

e
−

(x−μ X )
2

2σ X
2 −

( y−μY )
2

2σY
2

,

ar vidējo vērtību (μX ,μY )  un dispersiju (σ X
2 ,σY

2 ) .

Ja divi lielumi X, Y var būt atkarīgi, tad formulā parādās arī to 
korelācijas koeficients ρ , sk. formulu Vikipēdijā. 
[Atcerēsimies, ka normāli sadalītiem gadījuma lielumiem, ja kovariācija (vai korelācijas 
koeficients) ir 0, tad šie lielumi IR neatkarīgi.]

Ja korelācijas koeficients ρ=1 vai −1, tad lielumi X, Y ir lineāri 
atkarīgi un tad sanāk deģenerētais gadījums (nesanāk īsts 
divdimensiju gadījuma vektors).

Ja korelācijas koeficients −1<ρ<1, tad sanāk nedeģenerētais 
gadījums (sk. formulu Vikipēdijā).



Tipisks lietojums: ja mūsu modelī, piemēram, Y=f(X) vēlamies 
ieviest nejaušu kļūdu vai novirzi, tad ņemam Y=f(X)+q, kur q ir 
normāli sadalīts gadījuma vektors ar sagaidāmo vērtību 0. To var 
realizēt, ja katrai vektora q koordinatei, izmanto, piemēram, MS 
Excel izteiksmi =NORMINV(RAND(), 0,  σi) (standartnovirzes, 
ne dispersijas). Tad koordinātes būs statistiski neatkarīgas.

Testa uzdevumi
1. Aprēķiniet divos veidos nosacīto varbūtību, ka “pirmā lodīte 
bija balta (A), ja otrā bija melna (B)”: a) tiešā veidā – saskaitot 
attiecīgos elementāros notikumus; b) ar Beijesa formulu. 

2. Aprēķiniet aptuveni (izmantojot 6 grafika punktus), kāds 
empīriskais korelācijas koeficients sanāk lielumiem X, Y, ja
Y=X2 kvadrātā [0, 1]x[0,1].

3. Pierādiet multinomiālā sadalījuma sagaidāmās vērtības, 
dispersijas un kovariācijas formulas.

...


