Probabilities

Probabilities
 يؼًُ ٔاسزؼًبالد االحزًبالد
 طشق حسبة االحزًبالد
 ثؼض لٕاٍٍَ االحزًبالد Probability Laws

يؼُى االحزًبالد
ٌمصذ ثبالحزًبل فشصخ حذٔس أٔ ٔلٕع حبدصخ يؼٍُخ
انزجشثخ انؼشٕائٍخ :Randomized Experiment
ًْ أي ػًهٍخ رزى ًٌكٍ رحذٌذ كم انُزبئج انًًكُخ نٓب ٔنكٍ
ال ًٌكٍ يسجمب رحذٌذ انُزٍجخ انزً سزظٓش أٔ رحذس  .مثال:
رمي قطعة معدنية () H,T
رمي زهرة نرد ()1,2,3,4,5,6

• فشاؽ انؼٍُخ ( Sample Space ) S
فشاؽ انؼٍُخ ْٕ يجًٕػخ انُزبئج انًًكُخ نهزجشثخ وعددها (n)s
أيضهخ:
 .1ػُذ إنمبء لطؼخ ػًهخ غٍش يزحٍضح يشح ٔاحذح؛ فشاؽ انؼٍُخ ْٕS:{H , T } :
؛ و n(s)=2
 .2ػُذ سيً صْشح َشد غٍش يزحٍضح يشح ٔاحذح كم انُزبئج انًًكُخ (فراغ العينة)
هى ()1,2,3,4,5,6؛ n(s)=6
 .3ػُذ إنمبء لطؼخ ػًهخ غٍش يزحٍضح يشرٍٍ (أٔ لطؼزٍٍ يشح ٔاحذح ):

فشاؽ انؼٍُخ ْٕn(s)=4 .S:{HH ,HT,TH,TT} :

•

انحبدس (…Event )A, B,C,
انحبدس ْٕ فئخ جضئٍخ يٍ انُزبئج انًكَٕخ نفشاؽ انؼٍُخْٕٔ .
َٕػبٌ-:

 .1حبدس ثسٍط  ْٕٔ :Simple Eventانزي ٌحزٕي ػهى
َزٍجخ ٔاحذح يٍ انُزبئج انًكَٕخ نفشاؽ انؼٍُخ.
 .2حبدس يشكت ٌٔ :Composite Eventشًم َزٍجزٍٍ أٔ
أكضش يٍ انُزبئج انًكَٕخ نفشاؽ انؼٍُخ،
ٌشيض نؼذد انُزبئج انًكَٕخ نهحبدس ثبنشيض …n(A), n(B),
ْٔكزا

أيضهخ:
• ػُذ إنمبء لطؼخ ػًهخ غٍش يزحٍضح يشرٍٍ فشاؽ انؼٍُخ فً
ْزِ انحبنخ ْٕS:{HH, HT, TH,TT} , :
 .1انحبدس ) Aظٕٓس انصٕسح يشرٍٍ(ٌشًم َزٍجخ ٔاحذح ًْ
} .A:{HHإذا A :حادث تسيط.
ٔ .2انحبدس ( Bظٕٓس انصٕسح يشح ٔاحذح ػهى األلم )
ٌشًم صالس َزبئج ًْ } .B:{HT, TH, HHإذا
Bحادث مركة ًٌكٍ رمسًٍّ إنى أحذاس ثسٍطخ

• االرحبد ( :Union ) 
• ٌؼجش ارحبد انحبدصبٌ  B , Aػٍ ٔلٕع أحذْب ػهى األلم،
ٔثًؼُى آخش ٔلٕع األٔل أٔ انضبًَ أٔ كالًْبٌٔ ،ؼجش ػٍ
رنك سٌبضٍب ٔ-- A Bرمشأ ( )A union Bأٔ
(ًٌٔ .) A or Bكٍ االسزؼبَخ ثشكم "فٍ" Ven.
 Diagramكًب ٌهً:

• مثال االتحاد:
ػُذ إنمبء صْشح َشد يزضَخ يشح ٔاحذح ٔ ،ػشف انحبدس A
ثأَّ ظٕٓس ٔجّ ٌمجم انمسًخ ػهى ٔ ، 3انحبدس  Bثأَّ
ظٕٓس ػذد فشديٌ ،الحظ أٌ:
}ٌٔ ، B:{1,3,5}, A:{3,6}, S:{1,2,3,4,5,6كٌٕ ارحبد
انحبدصبٌ ٌٔ ،A  B: 1,3,5,6 :ْٕ B , Aؼجش ػٍ
رنك فً شكم  Venكًب ٌهً:

• انزمبطغ ( Intersection ) 
ٌؼجش رمبطغ انحبدصبٌ  B , Aػٍ ٔلٕع االصُبٌ فً آٌ ٔاحذ ،
ٌٔشًم كم انُزبئج انًشزشكخ ثٍٍ انحبدصٌٍٍٔ ،ؼجش ػٍ رنك
سٌبضٍب   A Bأٔ (ٌٔ ، )A and Bظٓش رنك فً
شكم "فٍ" كًب ٌهً :

يٍ انًضبل انسبثكB:{1,3,5}, A:{3,6},:

}A  B:{3

• األحذاس انًزُبفٍخ Mutually Exclusive events
انحبدصبٌ  B, Aيزُبفٍبٌ ،إرا كبٌ ٔلٕع أحذًْب ٌُفً ٔلٕع
اَخش ،ثًؼُى اسزحبنخ ٔلٕػًٓب فً آٌ ٔاحذٔ .يٍ صى ٌكٌٕ
َزٍجخ رمبطغ انحبدصبٌ انًزُبفٍبٌ ًْ انفئخ انخبنٍخ ٌٔشيض
نٓب ثبنشيض  أي أٌ ًٌٔ ، A  B  كٍ رًضٍهٓب ثشكم
" فٍ " كًب ٌهً:

• انحبدس انًكًم :Compliment Event
انحبدس انًكًم نهحبدس  ْٕ Aانحبدس انزي ٌشًم كم َزبئج
انزجشثخ ثبسزضُبء انُزبئج انًكَٕخ نهحبدس ٌٔ ،Aشيض نهحبدس
انًكًم ثبنشيض ٔ ، Aيٍ صى َسزُزج أٌ :
A  A   






كًب ْٕ يجٍٍ ثبنشكم انزبنً:

A  A   S ,






 تىجد عدة مفاهيم لتفسير وحساب االحتماالت منها:
 .1االحزًبل انزجشٌجً Empirical probability
ٌٔؼجش ػُّ ثبنزكشاس انُسجًٌٔ ،حست ثزطجٍك انًؼبدنخ:
n
N

P ( A) 

 ْٕ Nيجًٕع انزكشاساد( انؼذد انكهً نهًشبْذاد) ْٕ :n ،ركشاس انحبدس ،A
يضال ثؼذ إنمبء لطؼخ ػًهخ غٍش يزحٍضح  500يشحٔ ،رسجٍم ػذد يشاد ظٕٓس كم
ٔجّ كبنزبنً:
SUM

T

H
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ًٌكٍ حسبة احزًبل ظٕٓس انصٕسح  ،Hيٍ انًؼبدنخ االحزًبلٔ ،انزً
رؼزًذ ػهى انزكشاس انُسجً ،أي أٌ :
n 260

 0.52
N 500

P( H ) 

 .2االحزًبل انُظشي Theoretical Probability
ٌزى رحذٌذ ػذد انُزبئج انًًكُخ نهزجشثخٔ ،ػذد انُزبئج انًًكُخ نٕلٕع
انحبدسٔ ،يٍ صى َسزخذو لٕاػذ انشٌبضٍبد نحسبة ْزا انُٕع يٍ
االحزًبل  ،ثزطجٍك انًؼبدنخ انزبنٍخ:
)n( A
) n(S

P( A) 

 حٍش أٌ ْٕn(S) :ػذد انُزبئج انًًكُخ نهزجشثخ ْٕ n(A) ،ػذد انُزبئج
انًًكُخ نٕلٕع انحبدس  ،Aمثال:
 أرا أنمٍذ لطؼخ ػًهخ يشح ٔاحذح :فشاؽ انؼٍُخ ْٕ S:{H, T} :؛ػذد
انُزبئج انًًكُخ  ،n(S)=(2) :ثبنُسجخ نهحبدس ( Aظٕٓس صٕسح) َ ،جذ
أٌ } ، A:{Hأي أٌ ػذد انُزبئج انًكَٕخ نهحبدس،n(A)=1 :ًْ A
ٌٔكٌٕ احزًبل ٔلٕع انحبدس : ْٕ A

n( A) 1
P( A) 
  0.5
n( S ) 2

