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 Puasona varbūtību sadalījums
Sk. http://en.wikipedia.org/wiki/Poisson_distribution

Siméon Denis Poisson (1781-1840)

Google attēli: Poisson distribution

Formāli,  Puasona sadalījumam ir pakļauts gadījuma lielums X,
kurš pieņem kā vērtības visus naturālos skaitļus (sākot ar 0), un
skaitļa k varbūtība ir:

 P ( X =k )=e−λ λk

k !
(šeit λ ir sadalījuma parametrs).

Šo varbūtību summa ir 1, jo: e=12

2!
3

3!
... .

E(X) = λ, 

Var(X) = λ. 
Kādos procesos šāds lielums var parādīties? Tīrā veidā tas 
neparādās nekad un nekur. Tas parādās tikai kā tuvinājums, 
bet ļoti daudzos procesos!

Piemēri

http://podnieks.id.lv/slides/mining/varbut1.pdf
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Mathematicians/Poisson.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Poisson_distribution
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0
http://podnieks.id.lv/slides/mining/varbut2.pdf
http://podnieks.id.lv/slides/mining/varbut1a.pdf
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0


1) Aplūkosim manas tīmekļa lapas apmeklējumu statistiku 2001.gadā. Gada laikā to 
apmeklēja aptuveni 11000 reižu, t.i. vidēji λ=30 reizes dienā. Bet konkrētā dienā 
apmeklējumu skaits varēja būt arī 29, 31, 35, 25, 20 un pat 0 vai 100. Cik tad bija to 
dienu, kad manu lapu apmeklēja tieši k reizes? Protams, cītīgi piestrādājot, to varēja 
de facto saskaitīt: ... , N 29 , N 30 , N 31 , .. .  (summa 11000). Un konstatēt, ka šie 
skaitļi pakļaujas Puasona sadalījumam!

2) Ģirta Strazdiņa ģimenes eksperiments ar kēksiem (2012.gads, datizraces kurss). 
Izcepam palielu kēksu ar pavisam 300 rozīnēm tajā. Sadalām to 4x4x4=64 
gabaliņos. Vidēji vienā gabaliņā būs λ=4,7 rozīnes. Bet saskaitīsim rozīnes katrā no 
gabaliņiem, iegūstot skaitļus ... , N 3 , N 4 , N 5 , .. . (summa 300). Un salīdzināsim šo 
histogrammu ar Puasona sadalījuma līkni.

Vispārīgs modelis

Iedomāsimies notikumu, kas kādā laika periodā T (vai laukumā 
S, tilpumā V vai tml.) visos laika momentos var iestāties ar 
vienādām varbūtībām, un ir iestājies pavisam N reizes. Sadalīsim 
T vienādos mazākos laika intervālos t. Cik būs tādu intervālu, 
kuros notikums iestāsies tieši k reizes? Kā izskatīsies 
histogramma N 0 , N 1 , N 2, ... , N N (summa N)?

Jebkurā i-jā intervālā notikums iestāsies ar varbūtību
t
T

= λ
N

, 

t.i. vidēji λ=N
t
T

reizes.

Varbūtību trāpīt i-jā intervālā tieši k reizes iegūstam 
binomiālajam sadalījumam: 

P (N ,λ , k )=C N
k ( λ

N
)

k

(1− λ
N

)
N −k

,

jeb pārveidojot:

P (N ,λ , k )= λk

k !
N (N −1)...(N −k +1)

(N −λ)k (1− λ
N

)
N

.

Redzam, ka ja λ un k paliek fiksēti, bet N tiecas uz bezgalību, tad 
šajā izteiksmē otrais rezinātājs tiecas uz 1, bet trešais –

(1−λ
n
)

n

→e−λ
(to vajadzētu atcerēties no matemātiskās analīzes 

kursa).

Tātad:

http://podnieks.id.lv/slides/mining/GirtsStrazdins_Keksi.pdf


P (N ,λ , k )→e−λ λk

k !
.

Un tātad, ja zīmēsim histogrammu intervālu skaitam, kuros 
notikums iestājas tieši k reizes: N 0 , N 1 , N 2, ... , N k , .. . , tad 
pietiekami leilam N mums vajadzētu iegūt aptuvenu Puasona 
sadalījuma līkni:

Ne−λ ; Ne−λλ ; Ne− λ λ2

2 !
; ... ; Ne− λ λk

k !
; .. . .

Google attēli: Poisson distribution

Formālais izvedums. Aplūkosim n neatkarīgus un vienādi sadalītus gadījuma 
lielumus Xn1, ... , Xnn, kuri (kā iepriekš) pieņem vērtības 0 un 1, bet vieninieka 
varbūtība ir nevis konstanta, bet ir atkarīga no n un tiecas uz nulli.

X11

X21, X22

X31, X32, X33

...

Xn1, ... , Xnn,

...

Precīzāk, n-jā rindā visi Xni pieņem vērtību 1 ar varbūtību pn, un vērtību 0 − ar 

varbūtību 1−pn, pie tam, pn →0  tādā veidā, ka npn →λ  kādai 

konstantei λ (t.i. lielam n, pn≈
λ
n

). Nosacījums lim
n∞

npn= šeit ir 

būtisks.

Teorēma. Ja lim
n∞

npn= , tad pie n→∞ summas Xn1 + ... + Xnn varbūtību 

sadalījums (binomiālais!) tiecas uz Puasona sadalījumu ar parametru λ.

Sk. grafikus http://en.wikipedia.org/wiki/Poisson_distribution.

Pierādījums. Precīzā varbūtība, ka summa Xn1 + ... + Xnn būs vienāda ar k, ir 

Cn
kpn

k(1−pn)n−k. Nav pārāk grūti pārliecināties, ka ja lim
n∞

npn= , tad šī izteiksme

tiecas uz e− k

k !
. Svarīgākais fakts no matemātiskās analīzes, kas šeit ir jāizmanto:

(1−λ
n
)

n

→e−λ
.

Atgriežamies pie abiem piemēriem. 

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


1) Manas tīmekļa lapas apmeklējumu statistika 2001.gadā. Iedomāsimies, ka visu 
gadu katru rītu esmu reģistrējis tīmekļa lapas skaitītāja stāvokli, un tādā veidā par 
katru no N=365 dienām man ir reģistrēts lapas apmeklējumu skaits. Izrēķināju 
vidējo aritmētisko skaitu, sanāca λ≈30 apmeklējumi vidēji diennaktī. Un beidzot, 
saskaitīju: N0 − to dienu skaits, kurās lapa netika apmeklēta vispār, N1 − to dienu 

skaits, kad lapu apmeklēja tieši vienreiz, utt., Nk − to dienu skaits, kad lapu 

apmeklēja tieši k reizes utt. ( ∑
k =0

∞

N k=365 ,
1
N ∑

k =0

∞

kN k≈30 ). 

Teorētiskais pareģojums: ja lapu vidēji apmeklē 30 reizes diennaktī, tad te mums 
vajadzēja sanākt Puasona sadalījumam ar parametru λ=30, t.i. dienu skaitam, kad 

lapu apmeklē tieši k reizes, ir jabūt aptuveni N k≈365e−30 30k

k !
. 

Rēķinām Excelī ar formulu =365*EXP(-30)*(30^K)/FACT(K)

e−30 30k

k !
k

1,24 17

2,06 18

3,26 19

4,89 20

6,99 21

9,53 22

12,43 23

15,54   24

18,65 25

21,52 26

23,91 27

25,62 28

26,51 29

26,51  30
25,65 31

24,05 32

21,86 33

19,29 34

16,53 35

13,78 36

11,17 37



8,82 38

6,78   39

5,08 40

3,72 41

2,65 42

1,85 43

1,26 44

Būtu labi, ja mūsu (ne)uzkrātie dati to apstiprinātu...

Reāls piemērs
Google attēli: alpha particle statistics

William Feller (1906-1970) savā klasiskajā mācību grāmatā "Introduction to 
Probability Theory and Its Applications" (ir tulkojums krievu valodā) citē Ernesta 
Rezerforda un kolēģu 1900to gadu sākumā veiktos eksperimentus ar alfa-daļiņu 
skaitīšanu, ko izstaro rādija vielas gabaliņš. Pavisam viņi bija izdalījuši N=2608 
laika intervālus, katru 7,5 sec garumā, un reģistrējuši, cik alfa-daļiņu katrā laika 
intervālā trāpa skaitītāja uztvērējā.

Pavisam šajā laikā skaitītājā trāpīja 10094 daļiņas, t.i. vidēji 
vienā intervālā A=3,870 reizes. Un lūk:

Nevienu reizi netrāpīja N0 = 57 intervālos. Bet Puasona 

sadalījums ar paramtru A prognozē: Ne− A=54,4.
Tieši vienu reizi trāpīja N1 = 203 intervālos. Bet Puasona 

sadalījums prognozē: Ne− A A=210,5 .
Tieši vienu reizi trāpīja N2 = 383 intervālos. Bet Puasona 

sadalījums prognozē: Ne− A A2

2 !
=407,4 .

N3 = 525 Ne− A A3

3 !
=525,5 .

N4 = 532 Ne− A A4

4!
=508,4 .

N5 = 408 Ne− A A5

5!
=393,5 .

N6 = 273 Ne− A A6

6 !
=253,8 .



N7 = 139 Ne− A A7

7 !
=140,3 .

N8 = 45 Ne− A A8

8!
=67,9 .

N9 = 27 Ne− A A9

9 !
=29,2 .

Utt.

Tātad izskatās, ka fiziskajā realitātē tiešām aptuveni sanāk 
Puasona sadalījums!

Kā raksta Fellers: zvaigznes kosmosā, rozīnes keksā, 
nezāles uz lauka, defekti materiālos, telefonu 
zvani laikā utt. sadalās saskaņā ar Puasona 
sadalījumu! 
Ja lielu notikumu telpu sadalām vienādās mazās daļās, tad no 
notikumu vidējā skaita vienā daļā ( λ ) Puasona varbūtību 

sadalījuma formula N k≈N e−30 30k

k !
ļauj aptuveni novērtēt to 

daļu skaitu, kurā notikums iestājies 

Bet no teorijas viedokļa tas liekas neskaidri... Tas tāpēc, ka šajā 
uzdevumā nav nodefinēta varbūtību telpa! Kur to ņemt? 
Vai tāds modelis derēs: katru dienu S cilvēki neatkarīgi viens no otra “pieņem 
lēmumu” apmeklēt vai neapmeklēt manas tīmekļa lapas? Redzot rezultātus, 
izskatās, ka katru dienu vidēji 30 no viņiem nolemj apmeklēt, t.i. varbūtība 

lēmumam “apmeklēt” ir aptuveni
30
S

. Tā esam ieguvuši korektu varbūtību 

telpu, un teorētiski tad varam pielietot mūsu teoriju: varbūtība, ka šodien tieši k 

cilvēki nolems apmeklēt manas lapas, būs CS
k (30

S
)

k

(1−30
S

)
S−k

. Ja S ir liels 

skaitlis, tad šī varbūtība būs tuvu skaitlim e−30 30k

k !
, t.i. nebūs atkarīga no S. Bet 

kā šie cilvēki zin, cik viņu ir (lai pieņemtu lēmumu ar varbūtību
30
S

? Atbilde: viņi 

nezina, bet nez kāpēc uzvedas tā, ka katru dienu vidēji 30 nolemj apmeklēt manas 
lapas. Lai fenomenrs iestātos, te ir būtiska tieši šī stabilitāte – skaitlis λ=30 nez

kāpēc nav atkarīgs no S: pS≈
λ
S

; pS S→λ . Bet tas mehānisms, kas rada 



skaitli 30, mūsu modelī nav ielikts, tāpēc arī situācija mums izskatās pēc brīnuma! 

Atcerēsimies barometru un lietu...
http://www.anesi.com/poisson.htm − te var paspēlēties ar konkrētām Puasona 
sadalījuma vērtībām.

Hi-kvadrāta sadalījums
Sk. arī http://en.wikipedia.org/wiki/Chi-square_distribution

Pie šī varbūtību sadalījuma nonākam, analizējot šādu empīrisku 
eksperimentu:

k reizes atkārtojam procesu, kurā rodas gadījuma lieluma X 
vērtība ar nezināmu sagaidāmo vērtību μ un nezināmu 
dispersiju σ2. Pieņemsim, ka šajos mēģinājumos esam ieguvuši k 
skaitļus x1 , ... , x k . 

Ko no šiem datiem varam (aptuveni) uzzināt par abu nezināmo 
parametru vērtībām? 
[“Cepurītes” nozīmē empīriski iegūtās vērtības.]

Varam aprēķināt vidējo aritmētisko x̂= 1
k ∑i=1

k

x i . Laikam taču 

jādomā, ka μ≈ x̂ ? Ko gan citu varam te domāt...

Bet kā no mūsu datiem aprēķināt nezināmās dispersijas σ2 
aptuvenu vērtību? Protams, ir jāaprēķina noviržu kvadrātu 

summa ∑
i=1

k

(x i− x̂)2 . Vai drīkstam domāt, ka

σ2≈ 1
k ∑i=1

k

( xi− x̂)2 ?

Izrādās, ka te ir “paslēpts āķītis”... Lai to atklātu, ir jāveido

Teorētiskais modelis

Aplūkosim k neatkarīgus normāli sadalītus gadījuma lielumus
X 1 , ... , X k , kur visiem Xi sagaidāmā vērtība ir μ, bet dispersija 

σ2. [Pieņēmums par normālo sadalījumu ir patvaļīgs.]

[Augšējās svītras (pretstatā “cepurītēm”) nozīmē vērtības, ka aprēķinātas 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chi-square_distribution
http://www.anesi.com/poisson.htm


teorētiskajā modelī.]

Aplūkosim vidējo aritmētisko X̄ = 1
k ∑i=1

k

X i . Protams, X̄ ir 

normāli sadalīts gadījuma lielums ar sagaidāmo vērtību μ un 
dispersiju σ2. [Izmantojot dispersijas īpašības, pārliecinieties paši.]

Tāpat kā mūsu eksperimentā, aplūkosim tagad noviržu kvadrātu 

summu ∑
i=1

k

( X i− X̄ )2 . Arī tas, protams, ir gadījuma lielums. Bet 

kāds ir tā varbūtību sadalījums, sagaidāmā vērtība un dispersija?

Izrādās, ka te mums ir darīšana ar jauna veida sadalījumu, ko 
tagad sauc

Hi-kvadrāta (chi-squared) varbūtību sadalījums.

Aplūkosim k neatkarīgus normāli sadalītus gadījuma lielumus
Z 1 , ... , Z k , kuru sagaidāmā vērtība ir 0, bet dispersija 1 (tas ir 

standarta normālais sadalījums).

Tad kvadrātu summa ∑
i=1

k

Z i
2 ir gadījums lielums, kura 

varbūtību sadalījums ir īpašs, un to sauc par hi-kvadrāta 

sadalījumu ar k brīvības pakāpem ( χk
2

).

[Bilde: sk. blīvuma funkciju grafikus Vikipēdijā, x nevar būt negatīvs, īpašie 
gadījumi k=1 un k=2.]

Šī sadalījuma blīvuma funkcijas formula ir sarežģītāka nekā 

normālajam sadalījumam – sk. Vikipēdijā. Reizinātāja e
− x2

2 vietā tur 

ieiet x
k
2
−1

e
− x

2 .

Sagaidāmā vērtība: k, dispersija: 2k.

Tagad atgriežamies pie summas ∑
i=1

k

( X i− X̄ )2 teorētiskā modeļa.

Lielumu Z i=
X i− X̄

σ sadalījumi ir standarta normālie, bet tie 



nav neatkarīgi, jo ∑
i=1

k

Z i=0  , t.i. brīvības pakāpju skaits ir k−1

, nevis k. Tāpēc sanāk šāda

Teorēma. Summas ∑
i=1

k

(X i− X̄ )2 varbūtību sadalījums atbilst 

lielumam σ2 χ k−1
2

. Tai skaitā, summas sagaidāmā vērtība ir

(k−1)σ2 .

Ko tas nozīmē cilvēku praksē (mūsu eksperimentā)?

Tā kā summas ∑
i=1

k

(x i− x̂)2  teorētiskā sagaidāmā vērtība ir

(k−1)σ2 , tad būs pareizāk domāt, ka:

 σ2≈ 1
k−1

∑
i=1

k

( xi− x̂)2 ,

t.i. lieluma X dispersija no datiem ir jārēķina, nevis dalot ar k, 
bet ar k−1.

Tas pats attiecas uz divu lielumu kovariācijas aprēķinu no 
datiem:

cov ( X ,Y )≈ 1
k−1

∑
i=1

k

( xi− x̂)( yi− ŷ) .

Teorētiski labi pamatoti šādi aprēķini ir tikai normāli sadalītiem lielumiem, bet 

praksē šīs formulas piemēro arī citos gadījumos. 

Svarīga īpašība:

Vairāku neatkarīgu hi-kvadrātā sadalītu gadījuma lielumu 
summa atkal ir hi-kvadrātā sadalīta (brīvības pakāpju skaits, 
sagaidāmās vērtības un dispersijas summējas).

Par hi-kvadrāta sadalījuma izmantošanu nopietnākai hipotēžu testēšanā nekā 
aplūkojām iepriekš, sk. http://en.wikipedia.org/wiki/Pearson%27s_chi-squared_test. Iegūstot
empīriskus datus un izvērtējot tos, var pārbaudīt hipotēzes par iesaistīto gadījumu 
lielumu statistisko neatkarību/nekorelāciju, par lieluma atbilstību noteiktam 
varbūtību sadalījumam utt. Jautājums, uz kuru tiek atbildēts, ir vienāds: ja hipotēze 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pearson's_chi-squared_test


ir patiesa, vai iegūtie empīriskie rezultāti varēja rasties nejauši?  

Studenta varbūtību t-sadalījums
http://en.wikipedia.org/wiki/Student's_t-distribution

Google attēli: students t distribution

William Sealy Gosset − tāds ir šī "Studenta" īstais vārds:

“Fisher would have discovered it all anyway.”

Pieņemsim, ka izmantojot empīriski iegūtus datus x1 , ... , xn , 
mēs vēlamies novērtēt varbūtību tam, ka lieluma X "īstā" vidējā 
vērtība E(X) atšķiras no mūsu aprēķinātā vidējā aritmētiskā

x̂=1
n
∑
i=1

n

xi ne vairāk kā par ε. Cik liela šī novirze var būt, 

piemēram, ar varbūtību 95%? 

Ja mēs precīzi zinātu dispersiju D(X), tad varētu izmantot to, ka
standartizētā novirze 

x̂−E ( X )
√D( X )

aptuveni ir standarta normāli sadalīts gadījuma lielums, un 
atcerēties centrālo robežteorēmu secinājumus, lai noteiktu, cik 
liela šī novirze var būt, piemēram, ar varbūtību 95%.

Bet ja mēs precīzu dispersijas vērtību nezinām, tad D(X) vietā 
mums ir jāizmanto empīriskās dispersija

d̂ n=
1

n−1
∑
i=1

n

( xi− x̂)2 (dalīts ar n−1, nevis n),

un tas ienes papildus nenoteiktību (varianci), un rezultātā lielums

x̂−E ( X )

√ d̂ n

iznāk nevis normāli sadalīts, bet nedaudz vairāk "izsmērēts" (tā
blīvuma funkcija ir nedaudz zemāks un platāks “zvans”).
Google attēli: students t distribution

Tā  sadalījuma  blīvumu  aptuveni izsaka  Studenta  t-sadalījuma

http://en.wikipedia.org/wiki/William_Sealy_Gosset
http://en.wikipedia.org/wiki/Student's_t-distribution


formula ar ν=n−1 brīvības pakāpēm (mainīgā  x vietā te  tradicionāli
raksta t):

f ν(t )=
Γ( ν+1

2
)

√π νΓ( ν
2
)
(1+ t2

ν )
−ν+1

2 ,

Ja ν≥2 , tad šī sadalījuma sagaidāmā vērtība ir 0,

bet dispersija −
ν

ν−2 (tātad lielam brīvības pakāpju skaitam tā
maz atšķiras no 1). 

Ja ν→∞ , tad f ν(t) tiecas uz standarta normālā sadalījuma 
blīvumu.

Bet mazākiem n, Studenta sadalījuma atšķirība no normālā 
sadalījuma ir jūtama. 

Google attēli: students t distribution

T.i. ja mēs vēlamies precīzāk noteikt novirzes varbūtību situācijā,
kad datu mums nav pārāk daudz (n<10 vai tml.), tad vajag 
izmantot Excel funkcijas T .DIST ;T . INV , nevis normālo 
sadalījumu.

Lietojumi? Datizracē viena no efektīvākajām dimensiju 
redukcijas metode saucas t-SNE. Burts t ņemts no Studenta t-
sadalījuma, kas tur tiek izmantots. 

Eksponenciālais sadalījums
Sk. http://en.wikipedia.org/wiki/Exponential_distribution

Pieņemsim, ka mūs interesējošais gadījuma lielums ir gaidīšanas 
laiks T (vai kas tml.), kas nav atkarīgs no tā, cik ilgi jau esam 
gaidījuši (mēdz teikt, ka tāds lielums ir memoryless):

P (T> t1+ t2∣T > t1)=P (T> t 2) .

Izrādās, ka tā var būt tikai tad, ja P (T > t )=e−λ t , jeb varbūtību 
sadalījuma funkcija F(t):

 P(T < t )=1−e−λ t , ja t≥0 ; un P(T < t )=0 citādi.

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


Sadalījuma blīvums:

 f (t)=λ e−λ t , ja t≥0 ; un f (t)=0 citādi. 

Vidējā vērtība: 1
λ ; dispersija:

1

λ2 .

Excel funkcija EXPON.DIST.

Informācijas daudzuma mērīšana
 (Šennona entropija)

Claude Shannon, 1948

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Entropy_(information_theory) ,

Kā izmērīt saņemtās informācijas daudzumu?
Piemēri:

Pareiza, bet neskaidra ideja: saņemtās informācijas daudzumu varētu mērīt ar bitu 
skaitu, kas vajadzīgs tās binārai kodēšanai.

Uzzinot monētas metiena rezultātu, mēs saņemam 1 bitu informācijas. Uzzinot n 
neatkarīgu metienu rezultātus, mēs saņemam n bitus informācijas.

Ko tas nozīmē? Kā to var vispārināt: cik daudz informācijas mēs saņemam, uzzinot 
kauliņa metiena rezultātu 1, 2, 3, 4, 5 vai 6? Vairāk nekā 2 bitus: 00, 01, 10, 11 (4 
kodi) – par maz, 000, 001, ..., 111 (8 kodi) – par daudz. Vēlāk redzēsim, ka “vidēji” 
vajag 2.58 bitus. Ko tas nozīmē?

Pirmā ideja: saņemtās informācijas daudzumu Klods Šennons 
ieteica mērīt ar situācijas nenoteiktības samazinājumu, kas 
rodas informācijas saņemšanas rezultātā. 

Kā izmērīt situācijas nenoteiktības lielumu?

Pieņemsim, ka mēs gaidām iestājamies vienu no n vienādi 
iespējamiem rezultātiem. Nenoteiktības lielumu šeit nosaka 
skaitlis n, t.i. to mērīsim ar kādu funkciju Nen(n).

Bet ja mēs gaidām iestājamies divus neatkarīgus rezultātus:

- vienu: no m vienādi iespējamiem rezultātiem,

https://en.wikipedia.org/wiki/Entropy_(information_theory)
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Shannon


- otru: no n vienādi iespējamiem rezultātiem,

tad tas nozīmē, ka kopumā mēs gaidām iestājamies vienu no mn 
vienādi iespējamiem rezultātiem (i, j), t.i. situācijas kopējā 
nenoteiktība ir Nen(mn). 

Ja sākumā mums ir nenoteiktība Nen(mn), tad uzzinot pirmo 
rezultātu (tam ir m iespēju, t.i. nenoteiktība Nen(m)), mēs 
iegūstam situāciju, kuras nenoteiktība ir Nen(n). Citiem vārdiem, 
nenoteiktība Nen(mn) ir samazinājusies par Nen(m) un   

Nen(mn)−Nen(m)=Nen(n) , jeb

Nen(mn)=Nen(m)+Nen(n)

jebkuriem diviem neatkarīgiem rezultātiem.
Secinājums: Nen(1)=0.

Kurai matemātiskai funkcijai piemīt šāda īpašība? Atceramies 
logaritmus:

loga(mn)=loga(m)+ loga(n) .

No šejienes otrā ideja: situācijas nenoteiktību varam mēģināt 
mērīt ar logaritmu no sagaidāmo vienādi iespējamo variantu 
skaita n:

Nen(n)=log(n);
Nen(mn)=log(mn)=log (m)+ log(n)=Nen(m)+Nen(n) .

Principā te derētu jebkura logaritmu bāze – un tā mēs 
nenoteiktībai iegūtu dažādas mērvienības: log2(n) – biti, ln(n)
– nati, log10(n) – diti vai bani.

Tagad iedomāsimies vispārīgāku situāciju: mēs gaidām n vienādi 
iespējamus rezultātus, bet tie ir sadalīti k grupās:

 n1 , n2 , ... ,nk (∑
i

ni=n) ,

t.i. i-jā grupā ir ni rezultātu varianti. Uzzinot, ka esam ieguvuši 
rezultātu, kas pieder i-jai grupai, situācijas nenoteiktība no 
Nen(n) ir samazinājusies līdz Nen(ni) , t.i. samazinājums ir 

Nen(n)−Nen(ni)=log n−log ni=log
n
ni

.



Tā kā pi=
ni
n

ir varbūtība, ka rezultāts piederēs i-jai grupai, tad, 

to uzzinot, nenoteiktība ir samazinājusies par log
1
pi

.  

Tātad, uzzinot rezultāta grupu, nenoteiktība samazinās vidēji par

 ∑
i

ni

n
log

n
ni

=∑
i

pi log
1
pi

.

Vispārinot šos apsvērumus jebkuram procesam, kura iznākumi 

rodas ar varbūtībām p1 , p2 , ... , pk (∑
i

pi=1) , nonākam pie 

Šennona trešās idejas: 

Uzzinot procesa rezultātu, iegūtās informācijas daudzumu 
(nenoteiktības jeb entropijas samazinājumu) definēsim kā 
funkciju (H ir grieķu lielais burts “eta” - entropija, fiziķu tradīcija
no Bolcmana laikiem):

H ( p1 , p2 , ... , pk)=∑
i=1

k

pi log
1
pi

=−∑
i=1

k

pi log pi .

Te tiek pieņemts, ka 0 log
1
0
=0 , t.i. ir atļautas arī nulles varbūtības. 

Grāmatās šo procesu mēdz uzdot par gadījuma lielumu X, kas ar 

varbūtībām p1 , p2 , ... , pk (∑
i

pi=1) pieņem k dažādas vērtības, 

piemēram, x1 , x2 , ... , x k . Un tad saka: uzzinot lieluma X 
vērtību, mēs vidēji saņemam informācijas daudzumu:

H (X )=∑
i=1

k

pi log
1
pi

.

Piemēri:

Ja k=2: H (p ,1− p)=−p log p−(1−p) log(1−p) .

Tātad monētas mešanai: H (1
2
,
1
2
)=log 2 , jeb 1 bits, tik arī vajag metiena 

rezultāta kodēšanai.

Spēļu kauliņa mešanai: H (1
6
,
1
6
,
1
6
,
1
6
,
1
6
,
1
6
)=log 6 , jeb ~2.58 biti. Tātad 



metiena rezultāta kodēšanai 2 bitu kods nederēs, bet 3 bitu kods – derēs.

Teorēma. a) H ( p1 , p2 , ... , pk)=0 tad un tikai tad, ja visi
pi=0 , izņemot vienu, kas ir vienāds ar 1. T.i. H=0 nozīmē, ka 

nenoteiktības nav.

b) H ( p1 , p2 , ... , pk)≤log k , un H (1
k
, ... ,

1
k
)=log k , t.i. 

vislielākā nenoteiktība ir vienādi iespējamu iznākumu gadījumā.

Šennona metode izrādījās ārkārtīgi efektīva! Piemēram, 
izgudrojot metodes informācijas optimālai kodēšanai un sakaru 
kanālu optimālai projektēšanai. 
Sk. Coding theory Vikipēdijā.

Nepārtrauktam gadījuma lielumam X entropiju definē kā 
integrāli ( f X ir varbūtību blīvuma funkcija):

H (X )=∫
−∞

+∞

f X (x) log
1

f X (x)
dx .

Divu gadījuma lielumu entropija
Pieņemsim, ka X un Y ir divi gadījuma lielumi vienā varbūtību 
telpā (“dabā” –  abu lielumu vērtības rodas vienā procesā).

Ievedīsim šādus saīsinātus apzīmējumus (nepārtrauktiem lielumiem p 
vietā figurē blīvuma funkcija, summu vietā – integrāļi):

p(x)=P(X=x);
p( y)=P(Y= y);

p(x , y)=P(X=x∧Y= y);
p(x | y)=P(X=x |Y= y);

H (X)=∑
x
p(x) log 1

p(x)
; H (Y )=∑

y
p( y) log 1

p( y)
.

Kopējā (joint) entropija diviem gadījuma lielumiem X, Y:

H (X ,Y )=−∑
x , y

p(x , y) log p(x , y) .

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


Tas nozīmē, ka H (X ,Y )≤H (X )+H (Y ) , bet ja X, Y ir 

statistiski neatkarīgi, tad H (X ,Y )=H (X )+H (Y )
(pierādiet paši!).

Kodēšanas terminos: divu neatkarīgu lielumu vērtību kopīgai kodēšanai vajag abu 
lielumu bitu summu, bet ja lielumi ir atkarīgi, tad principā, kādus bitus varētu 
ietaupīt (cik tieši – sk. tālāk par savstarpējo informāciju).

Lieluma X nosacītā (conditional) entropija, ja dota lieluma Y 
vērtība, jeb cik daudz (vidēji) informācijas satur X, ja Y vērtība 
jau ir zināma:

Y vērtībai y:

H (X | y)=H (X |Y= y )=−∑
x

p(x | y)log p(x | y) ;

vidēji:

H (X |Y )=−∑
y

p( y)H (X | y)=−∑
y

p( y)∑
x

p(x | y) log p(x | y) .

Tā kā p(x , y)=p( y) p(x | y ) ,

tad: H (X |Y )=−∑
x , y

p(x , y) log p(x | y) (pierādiet paši!) un

H (X |Y )=H (X ,Y )−H (Y ) (pierādiet paši!), jeb 
(dabiski, ka tā ir jābūt):

 H (X ,Y )=H (Y )+H (X |Y ) .

Ja lielumi ir neatkarīgi, tad, protams, H (X |Y )=H (X ) un
H (Y |X )=H (Y ) .

Kodēšanas terminos: ja X ir atkarīgs no Y, tad kodējot X vērtību pēc tam, kad Y 
vērtība jau nokodēta, principā, kādus bitus varētu ietaupīt: H (X |Y )<H (X ) .  

Pašu šo ietaupījumu, t.i. H (X)−H (X |Y ) sauc par

X un Y savstarpējo (mutual) informāciju:

I (X ,Y )=H (X )−H (X |Y );
I (X ,Y )=H (X )+H (Y )−H (X ,Y )

.

Tātad I(X, Y) pret X, Y ir simetrisks lielums (X, Y viens par otru 
satur vienādu informācijas daudzumu).



Var arī šādi:

H (X ,Y )=H (X )+H (Y )−I (X ,Y ) .

Kodēšanas terminos:  ja X un Y ir atkarīgi, tad kodējot tos abus kopā, var ietaupīt 
I(X,Y) bitus, salīdzinot ar X un Y kodu vienkāršu “sakabināšanu”.

Bez tam:  

I (X ,Y )=−∑
x , y
p(x , y)log p(x) p( y)

p(x , y)
(pārliecinieties paši).

Lietojumi? Datizraces kursā redzēsiet: ir algoritmi, kuriem dažās
situācijās jāpieņem lēmums, izvēloties no variantiem, kas 
samazina situācijas nenoteiktību. Tad vislabākais būs lēmums, 
kas nenoteiktību samazina visvairāk. Visefektīvākā te izrādās 
nenoteiktības mērīšana ar Šennona entropiju H.  

Kullbaka-Leiblera diverģence
Sk. arī https://en.wikipedia.org/wiki/Kullback%E2%80%93Leibler_divergence 

1951.gads

Aplūkosim divus varbūtību sadalījumus P un Q vienai (diskrētai) 
elementāro notikumu kopai Ω={e1 , ... , ek}. Apzīmēsim:
pi=P(ei);qi=Q(ei) .

Īstenībā mums te ir darīšana vienkārši ar diviem vienāda garuma 
varbūtību komplektiem:

p1 , p2 , ... , pk (∑
i

pi=1) ; q1 ,q2 , ... , qk(∑
i

qi=1) .

Pirmo (P) uzskatīsim par “īsto” sadalījumu, otro (Q) – par tā 
tuvinājumu.

Kā izmērīt Q “informatīvo kļūdu” attiecībā pret P? Vai P 
“pārākumu” pār Q? Cik tālu informācijas ziņā Q ir no P?
Uzzinot, ka ir iestājies i-tais notikums, P mums saka, ka esam ieguvuši informācijas 

daudzumu log
1
pi

, bet Q – ka esam ieguvuši log
1
qi

, t.i. “kļūda” ir

log
1
qi

−log 1
pi

. Vidējā “kļūda” mums ir jārēķina, izmantojot “īsto” varbūtību 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kullback%E2%80%93Leibler_divergence


sadalījumu P, t.i. kā ∑
i

pi(log
1
qi

−log 1
pi

)=∑
i

pi log
pi
qi

. 

To tad arī sauc par tuvinātā sadalījuma Q Kullbaka-Leiblera 
diverģenci (novirzi) no “īstā” sadalījuma P:

DKL(P ||Q)=∑
i

pi log
pi
qi

=−∑
i

pi log
qi
pi

.

[Neparasti un nepatīkami, ka, ka Q te raksta aiz P. Formulu arī nav iespējams 
atcerēties, vienmēr būs jāskatās “avotā”. Manuprāt, vieglāk atcerēties būtu formulu

∑
i

pi( log
1
qi

−log 1
pi

) - vidējā Q novirze no P.]

Nepārtrauktā varbūtību telpā formula būtu šāda (p, q ir 
varbūtību blīvuma funkcijas):

DKL(P ||Q)=∫
−∞

+∞

p(x) log
p(x)
q(x)

.

Īpašības.

1) DKL nav simetrisks lielums (parasti, DKL(P ||Q)≠DKL(Q ||P) ),
un tam neizpildās trīsstūra nevienādība. Tātad DKL nav attālums.
Tas šeit ir dabiski, jo P skaitās “īstais”, bet Q – tuvinātais, simetrijas te nav! 

2) DKL(P ||Q)≥0 (Gibsa nevienādība), un DKL(P ||P)=0 tad un
tikai tad ja P=Q (nepārtrauktiem sadalījumiem jāpiebilst: “gandrīz visur”).

Lietojumi? Datizraces kursā redzēsiet:
– atrasto asociāciju salīdzināšana pēc to “interesantuma” (te 
diverģenci vajag maksimizēt: interesantāka ir tā asociācija, kas 
esošo varbūtību sadalījumu ietekmē visstiprāk, t.i. ir vismazāk 
gaidītā);

– pēdējā fāze dažas  dimensiju redukcijas algoritmos (te vajag 
diverģenci minimizēt).

Perplexity
Sk. https://en.wikipedia.org/wiki/Perplexity.

Ja mūs interesē nevis informācijas daudzums vai kodēšana, bet 
iespējamais variantu skaits, tad H vietā ir jārēķina Perp=2H .

https://en.wikipedia.org/wiki/Perplexity
https://en.wikipedia.org/wiki/Gibbs'_inequality


Ja par nenoteiktības mēru ņemsim variantu skaitu, iegūsim mēru, 
ko sauc par perplexity (samulsums, apjukums). Šī mēra 
pamatīpašība neatkarīgiem notikumiem ir reizināšana:

Perp(mn)=Perp(m)Perp(n) .

Protams, Perp(1)=1.

Teorētiski, abi mēri ir līdzvērtīgi: H=log Perp un Perp=2H . 
Praksē perplexity dažreiz ir uzskatāmāks.

Piemēram, kauliņa mešanu labāk raksturo perplexity=6 nevis 
H=log 6=2.58, jo te mēs taču netaisāmies metienu rezultātus 
kodēt bitos.

Lietojumi? Datizraces kursā: dimensiju redukcijas algoritmam
 t-SNE perplexity ir galvenais parametrs. Varat paspēlēties vietnē 
https://projector.tensorflow.org/.

Testa uzdevumi
1-2-3. “Pierādiet/pārliecinieties paši” (sk. augstāk) – atrisiniet 3 
no šiem uzdevumiem.

...

https://projector.tensorflow.org/

