STATISTINË LINGVISTIKA

3 paskaita

Atsitiktiniai ávykiai ir dydþiai. Tikimybës supratimas.
Atsitiktiniai skaièiai
1. Atsitiktinybë
Þodþiais atsitiktinumas ar atsitiktinybë kasdieninëje kalboje daþniausiai apibûdiname tokius nutikimus, ávykius ir jø rezultatus, kuriø ið principo kaip ir neámanoma tiksliai nuspëti, prognozuoti. Todël tie þodþiai daþnai patenka á vienà gretà
su kitais kiek panaðios reikðmës þodþiais, tokiais kaip chaosas, netvarka, anarchija ir pan., ir ið jø tam tikra dalimi netgi
perima neigiamà konotaciná atspalvá. Kita gi vertus, atsitiktinybës prieðprieða yra tvarka, reguliarumas, dësningumas,
prieþastingumas  þodþiu, ta sfera, kurioje vieni ávykiai su kitais yra susijæ aiðkiais, vienareikðmiais prieþastiespasekmës tipo ryðiais. Vëlgi susiduriame su gana aiðkia tipologine ávykiø sàryðingumo poliarizacija: vienareikðmiai prieþastiniai ryðiai viename poliuje, visiðkos atsitiktinybës valdos  kitame, o visas tas tarpas tarp jø  gana problemiðkas, nes
èia pasireiðkia ir vienokio, ir kitokio pobûdþio sàryðingumas, kur daþniausiai veikia ne viena aiðki, o daugelis ávairiai
tarpusavy susipynusiø prieþasèiø, ir faktiðkasis priklausomybës laipsnis bei tipas  labai ávairuoja. Tad paprastai þiûrima
galimumo prognozuoti: ten, kur ávykius ið esmës galima numatyti, sakoma, jog vyrauja prieþastiniai ryðiai, o ten, kur
tegalimos tik apytikrës prognozës, kur spëjamasis ávykis gali arba tikrai ávykti, arba ir neávykti, sakoma, jog dominuoja
atsitiktinumas.
Ávykiø sàryðingumo, prieþastingumo bei atsitiktinumo klausimai gali bûti sprendþiami net filosofijos plotmëje, ir
ávairios filosofijos kryptys á juos þiûri nevienodai. Teistinio pobûdþio filosofiniai mokymai ið esmës visø ávykiø bei nutikimø prieþastimi laiko Dievo valià, o materialistiniø pakraipø filosofija stengiasi iðkelti objektyvøjá, pasakytum, paèios
natûros sàlygojamà prieþastingumà. Pabrëþtina, kad tarpais prieþastingumas traktuojamas perdëm supaprastintai, schematiðkai (mechanistinis determinizmas racionalizmo epochoje, kai atrodë, jog Niutono ar pan. dësniai paaiðkina jau
viskà  nuo obuolio kritimo iki planetø judëjimo; darvinistiniø modeliø tiesmukas taikymas socialiniams reiðkiniams ir
pan.). Ávairiais pavidalais gana daþnai sutinkama mintis, kad ávykiai mums tiktai atrodo esà atsitiktiniai  pirmiausia dël
to, kad mes nepaþástame ir nemokame áþvelgti tikrøjø jø prieþasèiø,  nëra ið esmës priimtina: atsitiktinybë ið tikrøjø
nëra kokia nors prieþastingumo prieðybë, o greièiau jau  viena ið jo formø ar pavidalø. Taip galvodami, ir susidurtume
su labai specifiðku ir kaip tik ðiai formai labiausiai bûdingu matmeniu  su tikimybe.

2. Atsitiktiniai ávykiai ir dydþiai
Atsitiktiniu vadinamas toks ávykis, kurá sàlygoja ne viena kokia, o daugelis ávairiø kartu veikianèiø prieþasèiø, kuriø
kiekvienos, atskirai paimtos, átaka ávykiui, jo baigmei tëra palyginti nedidelë ir lemiamos svarbos neturi. Tokiomis sàlygomis ávykio baigmë ir priklauso nuo visos to prieþasèiø komplekso visumos. O kadangi tas kompleksas yra nepastovus,
dinamiðkas ir kartojantis ávykiams ávairiai kinta bei nuolatos mainosi, tai tiksliai numatyti tokiø ávykiø baigmës ir pasidaro neámanoma, t. y. tie ávykiai darosi atsitiktiniai, pavaldûs atsitiktinybei. Todël ir akcentuojama, kad atsitiktinis yra toks
ávykis, kuris, nors ir kartodamasis ið esmës tomis paèiomis sàlygomis, kiekvienà syká vyksta vis ðiek tiek kitaip (dël to jo
baigmës ið anksto vienareiðmiðkai numatyti neámanoma).
Atsitiktiniø dalykø  ávykiø ar procesø, ar dydþiø  pavyzdþiø apstu kone kiekviename þingsnyje: metereologijos reiðkiniai, ið esmës tapaèiø biologiniø individø (vienu metu sodintø vienos rûðies augalø, vienos vados gyvuliukø ir pan.) augimas vienodomis sàlygomis, vaikø protinis bei fizinis vystymasis, tø paèiø daiktø kainos turguje, per dienà parodà aplankanèiø þmoniø skaièius, medþiø kiekis miðko hektare (ar kitokio pastovaus dydþio sklype), ávairiø sporto varþybø rezultatai...
Keletas lingvistiniø pavyzdþiø: sakiniø ilgis tekste x; þodþiø, prasidedanèiø balse, kiekis kiekviename (pilname, to
paties formato) teksto puslapyje, þodþiø ilgis skiemenimis ar raidëmis, pagrindinio tono daþnis hercais tariant tà patá
garsà ávairiems þmonëms, nekirèiuotø skiemenø kiekis tarp dviejø gretimø kirèiø riðliame tekste ir t. t.

3. Ávykiø ávykimas, jø klasifikacija ir struktûra
Ávykius ðiaipjau yra áprasta grupuoti ir klasifikuoti pagal tai, kokie yra jø rezultatai, kaip jie pasibaigia. Tai visiðkai tinka
ir atsitiktiniams ávykiams. Paprasèiausi yra 2 paskaitoje aptarti ávykiai, kurie tegali baigtis dvejopai: arba vienaip, arba
kitaip: gimsta arba berniukas, arba mergaitë; metant kapeikà atsiverèia arba skaièius, arba herbas; ið kaladës traukiant
kortà, ji bûna arba raudonos, arba juodos spalvos, oro prognozë arba pasitvirtina, arba ne... Jeigu ávykis pasibaigia taip,
kaip spëjame arba laukiame, sakome, kad ávykis ávyko: gimë mergaitë, atsivertë herbas, prognozë pasitvirtino. Jei pasibaigia prieðingai, sakoma, jog ávyko prieðingas ávykis: gimë berniukas, prognozë nepasitvirtino, atsivertë skaièius. Tad binariðkø ávykiø atveju tarsi gali ávykti du skirtingi ávykiai: arba spëjamasis, arba jam prieðingas. Ávykus gi prieðingam ávykiui,
apie spëjamàjá kartais sakoma, jog jis neávyko: ta prasme bet kuris binariðkas ávykis (atsiverèia herbas, gimsta berniukas ir
pan.) gali arba ávykti, arba neávykti (vadinasi, tada ávyksta jam prieðingas ávykis).
Kebliau yra su ávykiais, kurie gali pasibaigti ne dvejopai, o keliariopai, ávairiais bûdais: metant ne kapeikà, o ðeðiabriauná
þaidimø kauliukà gali atsiversti bet kuri viena ið ðeðiø jo pusiø, pirmoji teksto puslapio raidë gali bûti bet kuri ið abëcëlës
raidþiø, pirmasis (ar paskutinysis, ar kuris kitas) paimtas sakinio þodis gali bûti bet kuri ið galimø kalbos daliø ir pan.
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Taèiau ir ðiuo atveju nesunku yra ávyká kaip ir dirbtinai binarizuoti, t.y. vienà kurià spëjamà jo baigmæ suprieðinti su
visomis kitomis likusiomis: iðkrito vienas taðkas/iðkrito ne vienas taðkas; tiriamojoje pozicijoje rasta raidë 'l'/ ne raidë 'l';
daiktavardis pavartotas naudininko linksniu/ ne naudininko linksniu; sakinio ilgis yra keturi þodþiai/ne keturi þodþiai ir
t.t. Tokiu bûdu ávykis, galintis turëti daug ávairiø baigmiø, tarsi suskaldomas á daug (faktiðkai á tiek, kiek yra galimø
baigmiø) binariðkø ávykiø, ið kuriø kiekvienas atskiro ávykio metu gali ávykti arba neávykti. Dël to tie tikimybiniai ávykiø
modeliai, kurie tinka binariðkiems ávykiams, gali bûti pritaikomi ir daugiau baigmiø turintiems ávykiams apraðyti 
svarbu tik, kad juos bûtø galima binarizuoti. Kita vertus, tokie daliniai ávykiai , apie kokius èia kalbama, yra ir savaip
elementarûs ta prasme, kad jø jau nebeámanoma iðskaidyti dar smulkiau, á dar paprastesnius ávykius. Dël to daþnai
juos vadina elementariaisiais ávykiais. Tokia sàvoka leistø kalbëti taip pat ir apie ávykiø struktûrà (sàrangà, sanklodà):
kiekvienas atsitiktinis ávykis tarsi yra sudarytas ið tam tikro kiekio elementariøjø ávykiø, kuriø kiekvienas ið principo
gali ávykti arba neávykti ir kuriø tik vienas tikrai ir bûtinai ávyksta tam sudëtiniam ávykiui kartojantis. Galimø
elementariøjø ávykiø kiekis atitinka sudëtinio ávykio galimø baigmiø skaièiø.
ÁSIDËMËTINA:
A. Elementariøjø ávykiø rinkinys, apimantis visas galimas sudëtinio ávykio baigmes, vadinamas elementariøjø ávykiø
erdve. Ji ir atspindi nagrinëjamojo bandymo (eksperimento) ar ávykio áprastine prasme binarizuotà struktûrà. Sakysim:
Sudëtinis ávykis (bandymas):

a) Gimusio vaiko lytis yra

b) Metant kauliukà iðkrito

c) Sakinys prasideda

Elementariøjø ávykø erdvë:
berniukas (1)
mergaitë (2)
1
2
3
4
5
6

taðkas (1)
taðkai (2)
taðkai (3)
taðkai (4)
taðkai (5)
taðkai (6)

daiktavardþiu (1)
bûdvardþiu (2)
skaitvardþiu (3)
ávardþiu (4)
veiksmaþodþiu (5)
prieveiksmiu (6)
prielinksniu (7)
jungtuku (8)
jaustuku (9)
iðtiktuku (10)
dalelyte (11)

B. Ið tai paèiai erdvei priklausanèiø elentariøjø ávykiø galima iðvesti (sudëlioti) ávairius sudëtinius tarpinio pobûdþio
ávykius, átelpanèius á tà bandymà (sudëtiná ávyká), kurá apibûdina visa elementariøjø ávykiø erdvë. Tiesa, tai darosi
ámanoma tik tada, kai bandymai (sudëtiniai ávykiai) turi pakankamai daug galimø baigmiø, kitaip tariant, yra palyginti
sudëtingi. Pavyzdþiui, kauliuko metimo atveju rûpi tarpinio pobûdþio sudëtinis ávykis iðkrito nelyginis taðkø skaièius. Ið
b) pavyzdþio aiðkiai matyti, kad toká ávyká turësime, jeigu ávyks kuris nors ið 1, 3 ar 5 elementariøjø ávykiø. Vadinasi, ðiø
trijø konkreèiø elementariøjø ávykiø visuma (aibë, susieta grieþtosios disjunkcijos ryðiu) ir suformuoja rûpimà sudëtiná
ávyká. Tokie elementarieji ávykiai, kuriems (tiksliau  kuriø vienam) ávykus ávyksta ir rûpimas sudëtinis ávykis (pavadinkime já ávykiu X), vadinami jam (ávykiui X) palankiais elementariaisiais ávykiais. Taigi:
Elementarieji ávykiai: Palankûs sudëtiniam ávykiui:
b) pavyzdys:

c) pavyzdys:

1, 3 ir 5
2, 4 ir 6

Iðkrito nelyginis taðkø skaièis;
Iðkrito lyginis taðkø skaièius

3 ir 6

Iðkritusiø taðkø skaièius be liekanos dalijasi ið 3

3, 4, 5 ir 6

Iðkrito daugiau kaip du taðkai

1, 2, 3 ir 4

Sakinys prasideda vardaþodþiu

7, 8, 8, 10 ir 11

Sakinys prasideda nesavarankiðku þodþiu

Atsimintina, kad:
* Vieno bandymo metu gali ávykti tik vienas kuris nors ið tai paèiai erdvei priklausanèiø elementariøjø ávykiø (jei
konkretus sakinys prasideda, tarkime, prieveiksmiu tai jis neprasideda jokia kita kalbos dalimi). Kitaip tariant, vienai
erdvei priklausantys elementarieji ávykiai tarpusavy yra susieti grieþtosios disjunkcijos ryðiu (kai elementariøjø ávykiø
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erdvëje tëra tik du, t.y. kai tiriamas ávykis yra binariðkas, ta elementariøjø ávykiø disjunkcija irgi yra dvinarë, o kitais
atvejais tampa daugianarë). Dël to jie daþnai apibûdinami kaip tarpusavy nesuderinami elementarieji atsitiktiniai ávykiai.
* Ávykiai (nebe elementarûs!), kurie neturi në vieno sau palankaus elementariojo atsitiktinio ávykio, vadinami negalimais ávykiais. Kauliuko metimo atveju toks bûtø, sakysim, ávykis Iðkrito daugiau kaip ðeði taðkai: nëra në vieno jam
palankaus elementriojo ávykio, o ir sveiku praktiniu protu suvokiame, kad toks ávykis negalimas.
* Ávykis, kuriam palankûs visi tam tikros erdvës elementarieji ávykiai, vadinamas bûtinuoju, nes atliekant bandymà jis
ávyksta kiekvienàkart,  bûtinai, neiðvengiamai. Kauliuko metimo bandymuose toks bûtø, tarkim, ávykis Iðkrito ne
daugiau kaip ðeði taðkai: jam palankûs yra visi b) pavyzdþio elementarieji ávykiai, ir ið tikro suvokiame, jog kad ir kuri
briauna beatsiverstø, toks ávykis ið tikro ávyks kiekvienàkart.
* Negalimieji ávykiai ir bûtinieji ávykiai yra savaip iðskirtiniai: tai tarsi dvi prieðingos atsitiktiniø ávykiø ribos, prieðprieðiniai jø poliai. Atsitiktiniais ir vadinami visi tokie ávykiai, kurie uþ negalimuosius labiau galimi, bet maþiau galimi
uþ bûtinuosius.

3. Tikimybës supratimas
Tikimybë yra atsitiktinio ávykio galimybës mastas (laipsnis, didumas, ðansas ir pan.). Kai sakome, jog atsitiktinis ávykis
gali ávykti ar neávykti, kartu postuluojame tam tikrà kiekvienos ið ðiø alternatyvø galimybæ, potencialumà, o tos galimybës didumas (lauktinumas, pasikliautinumas, intensyvumas ar pan.) ir yra atitinkamos alternatyvos tikimybë. Tikimybæ, t. y. atsitiktinio ávykio galimybës mastà, galima nusakyti þodþiais, apibûdinti apraðomuoju bûdu  pasitelkiant
atitinkamos reikðmës áprastinius pasakymus ir galima iðreikðti specialiais jos matavimo vienetais, kurie, kaip ir visi
matavimo vienetai, yra ið esmës susitarimo dalykas (o ne, sakysim, paèios gamtos padiktuoti). Þodinis tikimybës apibûdinimas yra paplitæs buitinëje, kasdieninëje kalboje, o jos raiðka specialiai tam skirtais mato vienetais  tiksliuosiuose
moksluose.
Tikimybës matas yra parinktas atsiþvelgiant á jau minëtas kraðtines atsitiktiniø ávykiø ribas  á negalimuosius ir bûtinuosius ávykius. Natûralu, kad negalimo ávykio tikimybë prilyginama nuliui (ávertinama nuliu). Bûtinojo gi ávykio tikimybë prilyginama arba vienetui, arba ðimtui. Tuomet bet kurio tarpinio atsitiktinio ávykio  t.y. galinèio arba ávykti, arba
neávykti  galimybë ávertinama arba intervalo [0;1] arba [0; 100] skaièiumi: to skaièiaus dydis tepriklauso tik nuo paèios
galimybës didumo (masto) ir tiesiogiai já iðreiðkia. Pirmu atveju sakoma, kad tikimybë yra reiðkiama vieneto dalimis,
antru  jog ji reiðkiama procentais (nuoðimèiais). Daþnesnis ir labiau áprastas yra tikimybës reiðkimas vieneto dalimis.
Natûralu ir savaime suprantama, jog tarp tø dviejø tikimybës reiðkimo sistemø esama vienareikðmio tiesioginio ryðio:
padauginæ vieneto dalimis iðreikðtà tikimybæ ið 100, gausime jà iðreikðtà procentais. Tad tikimybës reiðkimas vieneto
dalimis ir procentais yra visiðkai ekvivalentûs ir vienodai tikslûs, o jos apibûdinimas þodþiais  maþiau preciziðkas, bet
uþtat artimesnis áprastai kalbësenai. Palyginkime:
Tikimybë:

Apibûdinta þodþiais
jokiu bûdu
beveik neámanoma
sunku patikëti
menkai tikëtinas dalykas
gal ir galimas daiktas
ðiaip ámanoma
sunku pasakyti
gali bûti
lauktume, kad
visai gali bûti
greièiausiai
nëra abejonës
tikrø tikriausia, kad

Iðreikðta vieneto dalimis
0
0,0001
0,01
0,05
0,1
0,15
0,25
0,5
0,75
0,85
0,9
0,95
0,99
0,9999
1

Iðreikðta procentais
0%
0,01%
1%
5%
10%
15%
25%
50%
75%
85%
90%
95%
99%
99,99%
100%

Èia pridurtina, kad abiejø skaièiø stulpeliai eilutëse yra uþraðytas tiksliai tas pats tikimybës dydis, o þodiniai apibûdinimai
já teperteikia tik gerokai apytiksliai (pasakytum, maþdaug, á tà pusæ ir pan.).

5. Kaip ávertinti atsitiktinio ávykio (ar dydþio) tikimybæ?
Tai vienas ið paèiø esmingiausiø klausimø, kurá aiðkinsimës per visus mûsø uþsiëmimus ir teiðsiaiðkinsime tik nedidelæ
visø jo niuansø dalelæ. Bëda ta, kad patys atsitiktiniai ávykiai yra labai ávairûs, nevienodi, daþnai  net nepalyginamos
vidinës struktûros, todël vieno kokio ar ir keliø universaliø tikimybës iðmatavimo bûdø praktiniams reikalams
daþniausiai nepakanka. Pats pagrindinis dalykas tikimybiniø metodø taikytojui todël ir yra labai gerai iðmanyti bei
mokëti iðsiaiðkinti tø konkreèiø atsitiktiniø ávykiø ar dydþiø, su kuriais jis dirba, struktûrà ir pagal tai parinkti kuo
labiau tinkamus jø tikimybiø nustatymo (matavimo) bûdus. O tam skirtø aparatø (fiziniø instrumentø)  nëra ið viso.
Apskaièiuoti sudëtiniø ávykiø tikimybes nebûtø sunku, jei þinotume juos sudaranèiø elemetariøjø ávykiø tikimybes:
pagelbëtø Bûlio algebra. O elementariøjø atsitiktiniø ávykiø tikimybes ávertinti yra lengviausia tuomet, kai visø jø,
sudaranèiø pilnà elementariøjø ávykiø erdvæ, galimybës yra vienodos, kitais þodþiais tariant, kai bandymo (ar sudëtinio ávykio) visos ámanomos baigmës vienodai galimos. Taèiau taip tebûna tik tais palyginti retais atvejais, kuomet
bandymø átaisas (atsitiktiniø ávykiø ðaltinis arba, kaip labiau áprasta sakyti  generatorius) pasiþymi simetriðkumu: jei
metama nesulankstyta kapeika, galimybës atsiversti ir vienai, ir kitai jos pusei yra visiðkai vienodos; vienodos yra galimybës atsiversti bet kuriam taðkø skaièiui nuo 1 iki 6, kai metamas taisyklingas ðeðiabriaunis þaidimø kauliukas; kai ið
gerai iðmaiðytos kortø kaladës traukiama korta, galimybës iðtraukti bet kurià ið jø irgi yra vienodos ir t. t.
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Be abejo, logiðka ir natûralu yra tokiais atvejais visà lygias galimybes turinèiø elementariøjø atsitiktiniø ávykiø erdvæ
projektuoti á visà skaièiø intervalà, skirtà tikimybei reikðti, ir tà intervalà elementariesiems ávykiams padalinti po lygiai,
lygiomis dalimis (juk jø galimybës èia vienodos!), kitaip tariant  á tiek daliø, kiek erdvëje yra elementariøjø ávykiø:
tuomet visø jø tikimybës bus tokios paèios, vienodos:
Bandymas

Elementariøjø ávykiø kiekis erdvëje

Kiekvieno ið elementariøjø ávykiø tikimybë

Kapeikos mëtymas

2

1/2 = 0,5

Kauliuko mëtymas

6

1/6 = 0,16666...

Kortos traukimas ið 36 korø kaladës

36

1/36 = 0,027777...

"Sportloto" kamuoliuko iðkritimas ið lototrono

49

1/49 = 0,0204

Egzamino bilieto traukimas (64 bilietai)

64

1/64 = 0,015625

Tai klasikinë, ið 1718 a. atëjusi tikimybës samprata, tinkanti labiausiai þaidimams ar dirbtiniams bandymams, kur
lygias elemtariøjø ávykiø galimybes uþtikrina akivaizdi, dirbtinai kuriama bandymø (þaidimø) árenginio bûsenø simetrija. O pats toks tikimybës radimo bûdas vadinamas tiesioginiu tikimybës apskaièiavimu. Taèiau  dar kartà pabrëþtina
 jis tetinka tik tiems atistiktiniams ávykiams, kuriems bûdinga simetrija. O praktikoje, ypaè  kalbos tyrinëjimuose
tokios galimø variantø simetrijos beveik niekuomet nebûna, tad ir tiesioginis tikimybiø apskaièiavimo bûdas èia netinka. Sakysim, paþvelgus á anksèiau pateiktà c) pavyzdá (þr. 2 psl.), nesunku suprasti, jog 1, 2, 3 ir t. t. elementariøjø
ávykiø galimybës ið tikrøjø nëra vienodos, jø vienodumo neuþtikrina jokios iðankstinës aplinkybës ar sàlygos, tad ir jø
tikimybiø laikyti vienodomis bei apskaièiuoti tiesiogiai  nëra jokio pamato. Kaip tik atvirkðèiai  jos priklauso nuo to,
kaip daþnai kalboje pasitaiko daiktavardþiø, bûdvardþiø, skaitvardþiø, ávardþiø ir t. t. , o skirtingos kalbos dalys nevienodai
daþnos. Tokiais ir panaðiais atvejais (o praktiðkai jie ir yra patys daþniausi!) belieka mëginti tikimybes nustatyti netiesiogiai. Ir èia labai pagelbsti dëmesys atsitiktinio ávykio daþnumui.
Atsitiktiniø ávykiø modeliavimas urnø schemomis
Teoretikai (o kai kada ir praktikai, taikytojai) atsitiktiniams ávykiams modeliuoti neretai pasitelkia vadinamàsias urnø
schemas  arba tikras, fizines, arba  kur kas daþniau  ásivaizduojamas, virtualias urnas, t. y. dëþes ar puodus, á kuriuos
dedama tam tikras kiekis visiðkai vienodo dydþio bei formos, bet ávairiø spalvø rutuliukø. Uþdengtoje urnoje rutuliukai
gerai iðmaiðomi ir neþiûrint traukiamas vienas ið jø. Taip imituojamas (modeliuojamas) elementarusis atsitiktinis ávykis.
Po to rutuliukas metamas atgal á urnà, vël gerai iðmaiðoma ir bandymas kartojamas tiek, kiek reikia.Kai kada rutuliukai
bûna vienos spalvos, bet numeruoti, ir traukiant þiûrima jø numeriø.
Visø simetriðkøjø bandymø (kapeikos mëtymo, kauliuko mëtymo ir pan.) imitacijoms bûtina sàlyga yra, kad skritingø
spalvø rutuliukø bûtø po vienodà kieká, o spalvø skaièius atitiktø skirtingø elemntariøjø ávykiø (kitaip  galimø baigmiø) skaièiø. Jei urnoje yra, sakysim, 20 juodø ir 20 baltø rutuliukø, traukdami rutuliukà ir þiûrëdami jo spalvos,
puikiai imituosime kapeikos mëtymà. Norëdami imituoti kauliuko mëtymà, turësime á urnà ádëti po, tarkime, 10 (ar
po koká kità vienodà skaièiø, nesvarbu koká konkreèiai) raudonø, þaliø, geltonø, baltø, mëlynø ir juodø rutuliukø:
tuomet vienos kurios ið ðiø ðeðiø spalvø rutuliuko iðtraukimas atitiks vieno kurio taðkø skaièiaus iðkritimà. Aiðku, jog
spalvos irgi gali bûti bet kokios, svarbu tik, kad jø bûtø ðeðios skirtingos.
Ir visai kitaip bûtø, jei rutuliukais bandytume imituoti kalbos dalis, randamas sakinio pradþioje. Èia mes teþinome
tik, kad ásivaizduojamoje urnoje yra 11 skirtingø spalvø rutuliukø, bet po kiek katros spalvos jø ten ádëta  neþinome.
Ir dar  svarbu, kas mums rûpi: ar ribotas, baigtinis sakiniø kiekis, pavyzdþiui, tik konkretaus teksto sakiniai (tuomet
ir bendras rutuliukø kiekis ásivaizduojamoje urnoje turëtø bûti baigtinis, toks pat, kaip ir sakiniø kiekis), ar sakiniai
apskritai kalboje (antru atveju urnà derëtø vaizduotis esant begalinio dydþio ir begalybæ rutuliukø joje).
Modernesnë urnø schemos atmaina yra lototronas  tokia speciali maðinëlë, kuri pati iðmaiðo jos indan sudëtus rutuliukus
ir po to atsitiktinai iðmeta vienà ið jø. Savaip giminingos urnoms yra ir ávairios ruletës (laimës ratai).

6. Ávykiø daþnumas. Absoliutus ir santykinis daþnumas
Ávykio daþnumas  tai jo kartojimosi intensyvumas: apie intensyviai besikartojanèius ávykius sakoma, kad jie yra daþni,
o apie retkarèiais pasirodanèius  reti. Daþnumas  labai svarbi statistikos kategorija, tarsi dar vienas ávykiø matmuo,
leidþiantis juos, ávykius, palyginti, be visø kitø galimø atþvilgiø, dar ir ðiuo specifiniu poþiûriu: kurie karojasi daugiau,
o kurie  maþiau.
Skiriamos dvi daþnumo atmainos: absoliutus (kartais pasakoma absoliutinis) daþnumas (daþnis) ir santykinis daþnumas
(daþnis).
Absoliutus daþnumas
Santykinis daþnumas
Skaièius, nurodantis, kiek ið viso kartø ávyko
(pasikartojo) tiriamasis ávykis (já áprasta þymëti
m), kai bandymas buvo kartojamas kaþkiek (sakysim, n) kartø.

Santykis, rodantis, kokioje visø atliktø bandymø dalyje ávyko (pasikartojo) tiriamasis ávykis. Nustatomas
absoliutø daþnumà m dalinant ið visø bandymø skaièiaus n (m/n)

Pavyzdþiui, tiriame, kaip daþnai kartojasi triskiemeniai þodiai
Bandymas: imame þodá ir þiûrime, ar jis triskiemenis. Jei taip  tiriamasis ávykis ávyko, jei ne  neávyko.
Iðtyrëme 2 tekstus (atlikome 2 bandymø serijas): pirmajame tekste ið viso rasta þodþiø (n=): 415; triskiemeniai
ið jø buvo (m=): 94, o antrajame ið viso rasta þodþiø 712; tarp jø triskiemeniø 153. Tuomet:
1 tekstas:
2 tekstas:

Absoliutus daþnumas

Santykinis daþnumas

94
153

94/415 = 0.2265
153/712 = 0.2149
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Nesunku suprasti, kad:
Palyginti absoliuèius daþnumus logiðkai ámanoma tik tada, kai atliekamos dvi ar kelios bandymø serijos, ir atliktø bandymø skaièiai (kiekiai)
jose yra vienodi.

Palyginti santykinius daþnumus logiðkai ámanoma
visada, nes iðreikðdami tiriamojo ávykio pasikartojimø
santyká su bendru bandymø skaièiumi, jie visuomet yra
bendramaèiai.

Dël tos prieþasties santykinis daþnumas statistikoje yra labiau populiarus, ir daþniausiai remiamasi kaip tik juo. Taèiau
tais atvejais, kai yra uþtikrinamas bandymø kiekio vienodumas (pavyzdþiui, apsispræstume ið kiekvieno teksto imti,
sakysim, tik po 350 ar po kitoká vienodà skaièiø þodþiø), visiðkai galima palyginimams naudoti ir absoliutø daþnumà.

7. Santykinio daþnumo raiðka, jo santykis su tikimybe
Kadangi santykinis daþnumas yra ne kas kita kaip santykis (m/n), tai já irgi natûralu matuoti arba vieneto dalimis,
arba procentais, t. y. tais paèiais vienetais, kuriais matuojama tikimybë. Dar daugiau: jei tiriamasis ávykis bûtinai
ávyksta kiekvieno bandymo metu, kiekvienàkart (sakysim, visi rutuliukai urnoje yra balti, ir mums rûpi ávykio iðtrauktas
baltas rutuliukas daþnumas), tai pasidaro m=n ir santykinis tokio ávykio daþnumas tampa, suprantama, lygus vienetui
arba 100% (nes m/n=n/n=1). Ir atvirkðèiai: jei tiriamasis ávykis pasidaro ið principo negalimas (tarkime, ir toliau rûpi
ávykio iðtrauktas baltas rutuliukas daþnumas, bet urnoje tëra vien tik juodi rutuliukai), tai m tampa lygus nuliui, o tuo
paèiu ir tokio ávykio santykinis daþnumas prilygsta nuliui (nes 0/n=0). Taigi, santykinis daþnumas labai jau primena
tikimybæ: bûtino ávykio atveju jis lygus vienetui, negalimo  nuliui, o galinèio ávykti ar neávykti ávykio  svyruoja tarp 0 ir 1.
Taip yra dël to, kad:
Atsitiktinio ávykio santykinis daþnumas yra jo tikimybës empirinis pasireiðkimas konkreèioje situacijoje, konkreèioje
bandymø serijoje, tarsi jos koks praktinis atitikmuo, analogas, viena ið daugybës galimø tikimybës realizacijø.
Taigi, tikimybë priklauso labiau idealybës sferai, abstraktybei, teorijai, "grynajai" matematikai, o santykinis daþnumas
 labiau realybës dalykams, konkretiems bandymams ar ávykiø srautams, jø serijoms, statistikai.
Literatûroje tikimybë ir santykinis daþnumas net ir þenklinami (þymimi) labai panaðiai: didþiàja P arba maþàja p 
matyt, ið angliðko þodþio probibility. Kartai, norëdami akivaizdþiai parodyti, kur P ar p reiðkia tikimybæ, o kur  santykiná
daþnumà, pastaràjá dar þymi P* arba p*.

8.Tikimybës ávertinimas santykiniu daþnumu. Statistinë tikimybës samprata.
Tais atvejais, kai tikimybæ apskaièiuoti tiesiogiai anksèiau minëtu bûdu negalima (pirmiausiai  dël to, jog ið anksto yra
aiðku, kad bandymas nepasiþymi simetriðkumu ir visø jo potencialiø baigmiø galimybës nëra vienodos), tenka vietoj
paèios tikimybës imti jos empiriná analogà, t. y. santykiná daþnumà ir já laikyti bent jau apytikre tikimybës reikðme, jos
daugiau ar maþiau patikimu ávertinimu.
Gráþdami prie urnø schemos, galime tarti, jog þinome tik, kad ávairiø spalvø rutuliukø jon ádëta ne po lygiai, bet
kokios konkreèios jø proporcijos ten yra  neþinia. Mums rûpi tik vienos kurios spalvos rutuliukai. Kadangi neþinome, koká visø urnoje esanèiø rutuliukø procentà (dalá) ðios spalvos rutuliukai sudaro, turime atsitiktinai traukti tam
tikrà kieká (kelias deðimtis ar ðimtus) rutuliukø ir þiûrëti, kiek tarp jø pasitaikys rûpimos spalvos.

Labai svarbus klausimas: ar empiriniu bûdu nustatytas santykinis daþnumas (o daþniausiai jis nustatomas ið palyginti
riboto bandymø skaièiaus) tikimybæ atspinti (ávertina) pakankamai tiksliai ir kokia gali bûti to ávertinimo (prielaidos,
kad ir pati tikimybë esanti maþdaug tokio pat dydþio, kaip ir nustatytasis santykinis daþnumas) paklaida? Gaustai
atsakyti galima taip: kuo ið didesnio bandymø kiekio santykinis daþnumas apskaièiuojamas, tuo, apskritai imant, tiksliau
jis gali ávertinti (reprezentuoti) neþinomà tikimybæ.
Yra nustatyta, kad kai iðlaikomos dvi sàlygos:
- tiriamieji ávykiai tikrai yra atsitiktinio pobûdþio
- pati tikriamojo ávykio tikimybë kartojant bandymus netinta, iðlieka visà laikà vienoda
tai santykinis daþnumas pasiþymi vadinamàja stochastinio stabilumo savybe  daug kartø kartojat bandymø serijas, jis
atsitiktinai svyruoja apie tiksliai mums neþinomà tikimybës reikðmæ: vienàkart bûna uþ jà kiek didesnis, kitàkart galbût
maþesnis, ir ið kuo gausesnës bandymø serijos jis nustatomas, tuo to svyravimo amplitudë maþesnë. Kai bandymø
skaièius serijoje neribotai didëja, bendra ðiø svyravimø amplitudë neribotai maþëja. Tad:
Statistiðkai suprantama tikimybë ir yra tasai dydis, daþniausiai  ið anksto tiksliai në neþinomas,
apie kurá atsitiktinai svyruoja atsitiktinio ávykio santykinis daþnumas, ir  su tuo maþiau tikëtina
didele paklaida (nuokrypiu), ið kuo didesnio bandymø skaièiaus jis apskaièiuotas.
Tikslia matematikos kalba tai galima bûtø uþraðyti tokia formule:

P{ / p - p*/ < e} → 1, kai n → ∞

Þodþiais tariant  tikimybë ávykio, kad tikimybës ir santykinio daþnumo skirtumas absoliutiniu didumu nevirðys bet
kokio labai maþo dydþio e, artëja á vienetà, kai bandymø skaièius artëja á begalybæ, t. y. toks ávykis, bandymø skaièiui
artëjant á begalybæ, darosi vis labiau praktiðkai bûtinas.
Jei atliekama daug bandymø serijø, ið kuriø kiekvienos apskaièiuojama vis kiek kitokia konkreti santykinio daþnumo
reikðmë, galima sakyti, kad statistinë tikimynë yra tas dydis, apie kurá ðios reikðmës telkiasi (koncentruojasi), ir  tuo
glaudþiau, kuuo didesni bandymø kiekiai serijose.
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9.Atsitiktiniø ávykiø generatoriai. Atsitiktiniai skaièiai
Generatoriø, generuojanèiø dirbtinius atsitiktinius ávykius, pavyzdþiø jau buvo paminëta: tai ávairûs þaidimø kauliukai, kortos, urnos su rutuliukais, lototronas; dar galima bûtø pridëti ruletæ ir greitaeigius elektroninius skaitiklius. Visi
jie turi savø ypatumø.
Parankus atsitiktinybës ðaltinis, su kuriuo neretai susiduria ir á tikslumà linkstantys lingvistai, yra atsitiktiniai skaièiai.
Jie parankûs tuo, kad nereikia nei turëti kokiø nors specialiø átaisø, nei paèiam atlikti bandymø: jø lentelës pateikiamos
labai daþname matematinës statistikos ar tikimybiø teorijos vadovëlyje; be to, skaièiø, labai panaðiø á atsitiktinius (ið
tikrøjø  kvaziatsitiktiniø arba pseudoatsitiktiniø) lengvai galima prisigeneruoti tiek, kiek reikia, su kompiuteriu. Mes
irgi jais naudosimës palyginti daþnai. Atsitiktiniai skaièiai patogûs dar ir tuo, kad jais palyginti lengvai galima modeliuoti labai ávairias atsitiktinybës formas (vadinamuosius tikimybinius pasiskirstymus). Labiausiai paplitæ yra tolygiai pasiskirstæ (kokiame nors intervale) atsitiktiniai skaièiai: vadinasi, bet kuris to intervalo skaièius bet kurioje pozicijoje gali
pasirodyti su vienoda tikimybe.
Tikrus (ne - kvazi...) tolygiai pasiskirsèiusius atsitiktinius skaièius patogu generuoti irgi panaudojant urnà: uþtenka
á jà ádëti 10 rutuliukø, sunumeruotø nuo 0 iki 9, ir atsitiktinai traukti po vienà rutuliukà, kuris po to vël gràþinamas
atgal. Iðtrauktø rutuliukø skaitmenis grupuodami po keturis gautume atsitiktinius sveikuosius skaièius, tolygiai pasiskirsèiusius intervale [0; 9999]; jei tuos skaitmenis uþraðytume kitokio dydþio grupëmis, intervalai bûtø, aiðku, atitinkamai kitokie.
Tolygiai pasiskirsèiusiems atsitiktiniams skaièiams generuoti taip pat puikiai tinka ir elektroninis greitaeigis deðimtainis vienaskiltis skaitiklis, kuriame, paspaudus mygtukà, didþiuliu greièiu ima keistis skaitmenys nuo 0 iki 9 ir nustoja
keistis po to, kai paspaudþiame antrà mygtukà. Kadangi laiko tarpas tarp dviejø mygtukø paspaudimø yra, lyginant su
skaitiklio apsukomis, atsitiktinis dydis, tai tiktimybë, kad skaitiklis sustos, kai bus rodomas tas ar kitas skaitmuo, yra
visuomet vienoda ir lygi 0,1.
Daþnai yra pateikiami atsitiktiniai skaièiai, tolygiai pasiskirstæ tame paèiame intervale, kuriame ásitenka atsitiktiniø
ávykiø tikimybës bei jø santykiniai daþnumai, t. y. intervale [0; 1]. Norëdami gauti juos, pirma turëtume generuoti
atsitiktinius skaièius, tolygiai pasiskirsèiusius kokiame nors palyginti plaèiame intervale (tarkime [0; 999999]), ir ið
kiekvieno tokio skaièiaus dalinti vienetà.
Vëliau susidursime ne tik su tolygiai, bet ir su kitaip pasiskirsèiusiais atsitiktiniais skaièiais.

10. Truputëlis tikimybiø (ir  santykiniø daþnumø) "algebros"
* Jeigu kokio nors ávykio (pavadinkime já ávykiu A) tikimybë yra p, tai jam prieðingo (negacija !)
ávykio (not A) tikimybë bus lygi (1 - p). Savaime suprantama.
* Jei ávykio A tikimybë yra pA, o ávykio B  pB, ir A ir B yra nesutaikomi ávykiai (t. y. negali abu ávykti
vieno bandymo metu) tai ávykio (A xor B) tikimybë bus lygi (pA +pB). Disjunkcija  loginë sudëtis!
* Jei ávykiai A ir B yra nepriklausomi (t. y. vieno ið jø tikimybë niekaip nepriklauso nuo to, ávyko ar
neávyko kitas), o jø tikimybës atitinkamai lygios pA ir pB, tai ávykio (A and B) tikimybë bus lygi (pA x
pB). Konjunkcija  loginë daugyba!

Kiek kebliau yra su sutaikomø atsitiktiniø ávykiø disjunkcija (natûralu, jog tai bûna paprastoji arba silpnoji disjunkcija,
A or B) ir priklausomø atsitiktiniø ávykiø konjunkcija: formulës bendrai sudëtiniø ávykiø tikimybei apskaièiuoti tampa
ðiek tiek sudëtingesnës.
Pateiktosios formulës tinka ne tik dvinarëms, bet ir daugianarëms disjunkcijoms bei konjunkcijoms (mat, tos loginës
jungtys ið principo gali sieti ne tiktai du, bet ir daugiau nariø).
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