
ΔΕΠΣ Ποσοτικές Ποιοτικές μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες Ι
Ακαδ. Έτος 2020 - 21 1 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

1 Κανονική Κατανομή
Πίνακες: Παράρτημα Β, σελ. 1139 -1144.

Τιμές τυποποιημένης κανονικής κατανομής N(0, 1), µ = 0, σ = 1.

z .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09
.0 .5000 .5040 .5080 .5120 .5160 .5199 .5239 .5279 .5319 .5359
.1 .5398 .5438 .5478 .5517 .5557 .5596 .5636 .5675 .5714 .5753
.2 .5793 .5832 .5871 .5910 .5948 .5987 .6026 .6064 .6103 .6141
.3 .6179 .6217 .6255 .6293 .6331 .6368 .6406 .6443 .6480 .6517
.4 .6554 .6591 .6628 .6664 .6700 .6736 .6772 .6808 .6844 .6879
.5 .6915 .6950 .6985 .7019 .7054 .7088 .7123 .7157 .7190 .7224
.6 .7257 .7291 .7324 .7357 .7389 .7422 .7454 .7486 .7517 .7549
.7 .7580 .7611 .7642 .7673 .7704 .7734 .7764 .7794 .7823 .7852
.8 .7881 .7910 .7939 .7967 .7995 .8023 .8051 .8078 .8106 .8133
.9 .8159 .8186 .8212 .8238 .8264 .8289 .8315 .8340 .8365 .8389
1 .0 .8413 .8438 .8461 .8485 .8508 .8531 .8554 .8577 .8599 .8621
1 .1 .8643 .8665 .8686 .8708 .8729 .8749 .8770 .8790 .8810 .8830
1 .2 .8849 .8869 .8888 .8907 .8925 .8944 .8962 .8980 .8997 .9015
1 .3 .9032 .9049 .9066 .9082 .9099 .9115 .9131 .9147 .9162 .9177
1 .4 .9192 .9207 .9222 .9236 .9251 .9265 .9279 .9292 .9306 .9319
1 .5 .9332 .9345 .9357 .9370 .9382 .9394 .9406 .9418 .9429 .9441
1 .6 .9452 .9463 .9474 .9484 .9495 .9505 .9515 .9525 .9535 .9545
1 .7 .9554 .9564 .9573 .9582 .9591 .9599 .9608 .9616 .9625 .9633
1 .8 .9641 .9649 .9656 .9664 .9671 .9678 .9686 .9693 .9699 .9706
1 .9 .9713 .9719 .9726 .9732 .9738 .9744 .9750 .9756 .9761 .9767
2 .0 .9772 .9778 .9783 .9788 .9793 .9798 .9803 .9808 .9812 .9817
2 .1 .9821 .9826 .9830 .9834 .9838 .9842 .9846 .9850 .9854 .9857
2 .2 .9861 .9864 .9868 .9871 .9875 .9878 .9881 .9884 .9887 .9890
2 .3 .9893 .9896 .9898 .9901 .9904 .9906 .9909 .9911 .9913 .9916
2 .4 .9918 .9920 .9922 .9925 .9927 .9929 .9931 .9932 .9934 .9936
2 .5 .9938 .9940 .9941 .9943 .9945 .9946 .9948 .9949 .9951 .9952
2 .6 .9953 .9955 .9956 .9957 .9959 .9960 .9961 .9962 .9963 .9964
2 .7 .9965 .9966 .9967 .9968 .9969 .9970 .9971 .9972 .9973 .9974
2 .8 .9974 .9975 .9976 .9977 .9977 .9978 .9979 .9979 .9980 .9981
2 .9 .9981 .9982 .9982 .9983 .9984 .9984 .9985 .9985 .9986 .9986
3 .0 .9987 .9987 .9987 .9988 .9988 .9989 .9989 .9989 .9990 .9990
3 .1 .9990 .9991 .9991 .9991 .9992 .9992 .9992 .9992 .9993 .9993
3 .2 .9993 .9993 .9994 .9994 .9994 .9994 .9994 .9995 .9995 .9995
3 .3 .9995 .9995 .9995 .9996 .9996 .9996 .9996 .9996 .9996 .9997
3 .4 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9998

P (x) = 0, 975 → x = 1, 96, P (Z < 2.00)] = 0.9772,

P (Z < 0, 33) = 0, 6293, P (Z < 0, 5) = 0.6915. (1)

Ισχύουν οι τύποι - σχέσεις: οι οποίο προκύπτουν από την γραφική
παράσταση 1, σελ. 2 λόγω της συμμετρίας ως προς τον κατακόρυφο
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Σχήμα 1: Τυποποιημένη κανονική κατανομή

άξονα.

P (a < Z < b) = P (−b < Z < −a), P (Z < b) = P (Z > −b), για b < 0. (2)

Ασκηση 1.
Να βρεθεί το 97.5ο εκατοστημόριο της τυποποιημένης κανονικής

κατανομής.
Βρίσκουμε πρώτα την τιμή 0, 9750 στον κανονικό πίνακα και λαμβάνουμε

την τιμή = 1, 96 από την αντίστοιχη γραμμή και στήλη.Το 97, 5o εκατοστημόριο
της τυπικής κανονικής κατανομής είναι 1, 96. Οι τιμές της τυποποιημένης
κανονικής κατανομής που απαιτούνται σημειώνονται στο πίνακα.

Ασκηση 2. Με την βοήθεια των σχέσεων 2 και του πίνακα των τιμών
της τυποποιημένης κανονικής κατανομής να υπολογισθούν οι τμές:

P (Z > 2.00) = 1− P (Z < 2.00) = 1− 0.9772 = 0.0228, (3)

P (Z < −2.00 είτε Z > 2.00) = 2 ∗ P (Z > 2.00) = 2 ∗ [1− P (Z < 2.00)] =

= 2 ∗ (1− 0.9772) = 0.0456 (4)

P (Z > 0, 33) = 1− P (Z < 0, 33) = 1− 0, 6293 = 0, 3707,

P (Z < −0, 33) = P (Z > 0, 33) = 1− P (Z < 0, 33) = 1− 0, 6293 = 0, 3707,

P (Z < 0, 33) = 0.6293, (5)
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P (Z < −0, 5) = P (Z > 0, 5) = 1− P (Z < 0, 5) = 1− 0.6915 = 0.3085 (6)

P (−0, 5 < Z < −0, 33) = P (0, 33 < Z < 0, 5) == P (Z < 0, 5)− P (0, 33) =

= 0, 6915− 0, 6293 = 0, 0622

Εναλλακτικά:

P (−0.5 < Z < −0, 33) = P (Z < −0, 33)−P (Z < −0, 5) = P (Z > 0, 33)−P (Z > 0, 5) =

= 1−P (Z < 0, 33) (1− P (Z < 0, 5)) = P (Z < 0, 5)−P (z < 0, 33) = 0, 6915−0, 6293 = 0, 0622

(1− P (Z < 0, 5)) = 1− 0, 6293− 0, 6915 = 0, 1293. (7)

P (−1 < Z < 1) = P (Z < 1)− (1− P (Z < 1)) =

= 2P (Z < 1)− 1 = 2 ∗ 0, 8413− 1 = 0.6828 ∼ 0.66 = 2/3. (8)

2 Δεσμευμένες πιθανότητες

Ασκηση 3. Ένας μη μεροληπτικός κύβος (ζάρι) ρίχνεται, ποια είναι
η πιθανότητα να εμφανισθεί ”1”, ”2”, ή ”3”;

Ένας μη μεροληπτικός κύβος ρίχνεται, ποια είναι η πιθανότητα να
εμφανισθεί ”1”, ”2” ή ”3” δεδομένου (ή γνωρίζοντας) ότι ο αριθμός
που εμφανίζεται είναι περιτός (μονός);

Αν S είναι ο χώρος του δείγματος (όλα τα πιθανά αποτελέσματα)
για ένα ζάρι, το S ως σύνολο δίνεται από: S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}.

Ας είναι το σύνολο A που αντιπροσωπεύει το γεγονός ένα απο τα
”1”, ”2” ή ”3” εμφανίζεται, αριθμός στοιχείων στο A Χρησιμοποιώντας
τον τύπο της κλασικής πιθανότητας, έχουμε (n(s) συμβολίζει το πλήθος
των στοιχείων ενός συνόλου s).

P (A) =
n(A)

n(S)
= 3/6 = 1/2. (9)

Αν B είναι το συμβάν ”ο αριθμός που εμφανίζεται είναι περιττός”,
B = {1, 3, 5}.

Χρησιμοποιούμε το διάγραμμα Venn για να αναπαραστήσουμε τα
σύνολα A και B ως εξής
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Σχήμα 2: Υπό συνθηκη πιθανότητα εικόνα 1

Επειδή γνωρίζουμε ότι ο αριθμός που εμφανίσθηκε είναι στο σύνολο
Β (μονός αριθμός), το μέρος του Α που δεν είναι κοινό με το μπορεί
να παραλειφθεί και μας μένει ένας περιορισμένος χώρος δείγματος Β
(βλ. διάγραμμα παρακάτω). Το διάγραμμα Venn με τον περιορισμένο
χώρο δείγματος (βλ. διάγραμμα παρακάτω εικόνα 3, σελ 4) κάνει τον
υπολογισμό της πιθανότητας ενός δεδομένου Β που ορίζεται ως εξής
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P (A|B) =
στοιχεία του Α που είναι και στο Β

n(B)
=

=
n(A ∩B)

n(B)
=

2

3
. (10)

Διαιρώντας τον αριθμητή και τον παρονομαστή με n(S) δηλ. το
χώρο δείγματος και έχουμε:

P (A|B) =

n(A ∩B)

n(S)

n(B)

n(S)

=
P (A ∩ B)

P (B)
. (11)

Εξ ορισμού, η πιθανότητα να συμβεί το συμβάν Α δεδομένου ότι το
Β έχει συμβεί ονομάζεται πιθανότητα υπό όρους γράφεται ως P (A|B)
και δίνεται από:

P (A|B) =
P (A ∩ B)

P (B)
. (12)

για P (B) ̸= 0.

Ασκηση 4. Σε μια ομάδα παιδιών, αν κάποιος επιλεγεί τυχαία η πιθανότητα
να του αρέσουν τα πορτοκάλια είναι 0,6, η πιθανότητα να του αρέσουν
τα πορτοκάλια και τα μήλα είναι 0,3. Εάν ένα παιδί, που του αρέσουν
τα πορτοκάλια, επιλέγεται τυχαία, ποια είναι η πιθανότητα να του
αρέσουν και τα μήλα;

Γεγονός - συμβάν Ο: στο παιδί αρέσουν τα πορτοκάλια. Γεγονός
Α: στο παιδί αρέσουν τα μήλα

Δεδομένο P (O) = 0, 6. Δεδομένο P (A ∩ O) = 0, 3. Μας ζητείται να
βρούμε την υπό όρους - συνθήκη πιθανότητα P (A|O) ότι στο παιδί
αρέσουν τα μήλα δεδομένου ότι του αρέσουν τα πορτοκάλια.

P (A|O) =
P (A ∩ O)

P (O)
=

0.3

0.6
= 0.5. (13)

Ασκηση 5. Τα αποτελέσματα μιας έρευνας σε μια ομάδα 100 ατόμων
που αγόρασαν είτε κινητό τηλέφωνο είτε tablet από οποιαδήποτε
από δύο εμπορικά σήματα (μάρκες) Α και Β φαίνεται στον παρακάτω
πίνακα.

Κινητό τηλ. Tablet Σύνολο
A 20 10 30
B 30 40 70

Σύνολο 50 50 100

Εάν ένα άτομο επιλεγεί τυχαία από την ομάδα, ποια είναι η πιθανότητα
να

Αγόρασε αντικείμενο με εμπορικό σήμα Β;
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Αγόρασε ένα κινητό τηλέφωνο από το εμπορικό σήμα Β;
Αγόρασε ένα κινητό τηλέφωνο δεδομένου ότι αγόρασε το εμπορικό

σήμα Β;
Συνολικά 70 άτομα από το σύνολο των 100 αγόρασαν μάρκα Β.

έτσι

P (B) = 70/100 = 0.7

Συνολικά 30 άτομα αγόρασαν κινητό Β από το σύνολο των 70 που
αγόρασαν μάρκα Β, δηλ.

P (K ∩B) = 30/100 = 0, P (K|B) = P (K ∩B)/P (B) = 0.3/0.7 = 3/7

Συνολικά 30 άτομα αγόρασαν κινητό Β από το σύνολο των 100.

P (K ∩B) = 30/100 = 0, 3

Η υπό όρους πιθανότητα P (K|) μπορεί επίσης να βρεθεί περιορίζοντας
τον χώρο του δείγματος στην επωνυμία Β. Πρόκειται για 30 κινητά
τηλέφωνα από το σύνολο των 70 εμπορικών σημάτων Β.

P (K|B) = 30/70 = 3/7.

Η παραπάνω πληροφορία μπορεί να εξαχθεί αν εξετάσουμε μόνο
την δεύτερη γραμμή του πίνακα.

3 Θεώρημα Bayes
https://www.analyzemath.com/probabilities/bayes-theorem.html

Ασκηση 6.
Ένα από δύο κουτιά περιέχει 4 κόκκινες μπάλες και 2 πράσινες

μπάλες και το δεύτερο κουτί περιέχει 4 πράσινες και δύο κόκκινες
μπάλες. Η πιθανότητα τυχαίας επιλογής του κουτιού 1 ή του κουτιού
2 είναι 1/3 για το κουτί 1 και 2/3 για το κουτί 2. Ένα κουτί επιλέγεται
τυχαία και επιλέγεται τυχαία μια μπάλα από αυτό.

α) Δεδομένου ότι η επιλεγμένη μπάλα είναι κόκκινη, ποια είναι η
πιθανότητα να επιλέχθηκε από το πρώτο κουτί;

β) Δεδομένου ότι η επιλεγμένη μπάλα είναι κόκκινη, ποια είναι η
πιθανότητα να επιλέχθηκε από το δεύτερο κουτί;

γ) Συγκρίνετε τα αποτελέσματα στα μέρη α) και β) και εξηγήστε
την απάντηση.

Ας ονομάσουμε το πρώτο κουτί B1 και το δεύτερο κουτί B2. Tο
συμβάν E1 είναι ”επιλέξτε το κουτί 1” και το συμβάν E2 ”επιλέξτε το
κουτί 2. To γεγονός R είναι ”επιλέγουμε μια κόκκινη μπάλα”. Όλες οι
παραπάνω πληροφορίες περιλαμβάνονται στο παρακάτω διάγραμμα.
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R 2/3 ∗ 1/3 = P (R ∩ E2) = P (R|E2)P (E2) 1
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R 1/3 ∗ 2/3 = P (R ∩ E1) = P (R|E1)P (E1) 2
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WWWWW

WWWWW
WWWWW

WWW

2/3
33hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
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Στην εικόνα σημειώνονται οι πιθανότητες που απαιτούνται για τους
υπολογισμούς. Tο ζητούμενο εκφράζεται από την έκφραση 1

1+2 .

Οι πιθανότητες επιλογής ενός από τα δύο κουτιά δίνονται (ανωτέρω)
από P (E1) = 1/3 και P (E2) = 2/3. Η υπό όρους πιθανότητα ότι μια
επιλεγμένη μπάλα είναι κόκκινη δεδομένου ότι επιλέγεται από το
κουτί 1 δίνεται από το P (R|E1) = 4/6 = 2/3, (4 μπάλες από τις 6 είναι
κόκκινες στο κουτί 1). Η υπό όρους πιθανότητα ότι μια επιλεγμένη
μπάλα είναι κόκκινη δεδομένου ότι επιλέγεται από το κουτί 2 δίνεται
από P (R|E2) = 2/6 = 1/3, 2 μπάλες από τις 6 είναι κόκκινες στο
κουτί 2.

Το ερώτημα είναι να βρεθεί η υπό όρους πιθανότητα ότι η μπάλα
επιλέγεται από το κουτί 1 δεδομένου ότι είναι κόκκινη, δίνεται από
το θεώρημα Bayes.
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P (E1|R) =
P (R|E1)P (E1)

P (R|E1)P (E1) + P (R|E2)P (E2)
=

=
2/3 ∗ 1/3

2/3 ∗ 1/3 + 1/3 ∗ 2/3
= 1/2. (14)

Το ερώτημα είναι να βρεθεί η υπό όρους πιθανότητα ότι η μπάλα
επιλέγεται από το κουτί 2 δεδομένου ότι είναι κόκκινη, δίνεται από
το θεώρημα του Bayes.

P (E2|R) =
P (R|E2)P (E2)

P (R|E1)P (E1) + P (R|E2)P (E2)
=

=
1/3 ∗ 2/3

2/3 ∗ 1/3 + 1/3 ∗ 2/3
= 1/2. (15)

Οι δύο πιθανότητες που υπολογίζονται στiς δύο προηγούμενες ερωτήσεις
είναι ίσες. Αν και υπάρχουν περισσότερες κόκκινες μπάλες στο κουτί
1 από ό, τι στο κουτί 2 (δύο φορές περισσότερο), οι πιθανότητες που
υπολογίζονται παραπάνω είναι ίσες επειδή οι πιθανότητες επιλογής
του κουτιού 2 είναι υψηλότερες (διπλάσιες) από την πιθανότητα επιλογής
του κουτιού 1. Το θεώρημα του Bayes λαμβάνει υπόψη όλες τις πληροφορίες.

Ασκηση 7. Το 1% του πληθυσμού έχει μια συγκεκριμένη ασθένεια και
το υπόλοιπο 99% είναι απαλλαγμένο από αυτή την ασθένεια. Χρησιμοποιείται
μια δοκιμή για την ανίχνευση αυτής της ασθένειας. Αυτό το τεστ
είναι θετικό στο 95% των ατόμων με τη νόσο και είναι επίσης (ψευδώς)
θετικό στο 2% των ανθρώπων που είναι απαλλαγμένοι από την ασθένεια.
Εάν ένα άτομο, επιλεγμένο τυχαία από αυτόν τον πληθυσμό, έχει
βρεθεί θετικό, ποια είναι η πιθανότητα να έχει την ασθένεια;

Ας είναι D (disease) το γεγονός ”έχουν την ασθένεια” και DF (disease
free) το γεγονός ”απαλλαγμένο από την ασθένεια”

Ας είναι η εκδήλωση TP (test positive) το γεγονός ότι το ”τεστ
είναι θετικό”. Ένα διάγραμμα με όλες τις παραπάνω πληροφορίες
φαίνεται παρακάτω.
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TP 2 ∗ 99 = P (TP ∩D) = P (TP |DF )P (DF ) 1
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R 1 ∗ 95 = P (TP ∩D) = P (TP |D)P (D) 3
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Στην εικόνα σημειώνονται οι πιθανότητες που απαιτούνται για τους
υπολογισμούς 3

3+1

Η πιθανότητα ότι ένα άτομο έχει την ασθένεια δεδομένου ότι έχει
βρεθεί θετικό δίνεται από το θεώρημα του Bayes:
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P (D|TP ) =
P (TP |D)P (D)

P (TP |D)P (D) + P (TP |ND)P (ND)
=

=
95%1%

95%1%+ 2%99% = 0.3242. (16)

Αν και ένα άτομο είναι θετικό, η πιθανότητα να είναι πράγματι ασθενής
είναι αρκετά χαμηλή.

Σημειώστε ότι ακόμη και όταν ένα άτομο είναι θετικό, αυτό δεν
σημαίνει ότι έχει την ασθένεια και αυτό γιατί ο αριθμός των απαλλαγμένων
από ασθένειες (99%) είναι πολύ υψηλότερο από εκείνους που έχουν
την ασθένεια (1%). Ας αποσαφηνίσουμε τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν
παραπάνω χρησιμοποιώντας ορισμένους συγκεκριμένους αριθμούς.
Ας υποθέσουμε ότι 10.000 άτομα ελέγχονται 99% × 1.000 = 9.900, και
2%× 9.900 = 198 θετικοί.

Πραγματικά ασθενείς: 1% × 10.000 = 100, και απο αυτούς απο το
τέστ θετικοί είναι 95%× 100 = 95.

Από όλους εκείνους που βρέθηκαν θετικοί και είναι συνολικά 198+
95 μόνο 95 έχουν τη νόσο. Το ποσοστό όσων είναι θετικοί και πάσχουν
από τη νόσο είναι: 95/(198+95) = 0, 3242 που είναι η πιθανότητα P (D|FP )
που υπολογίζεται παραπάνω. H επιλογή 10.000 έγινε ώστε να μην έχουμε
δεκαδικούς - απλούστεροι υπολογισμοί.
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