
ალბათობის თეორიის სათავეებთან 

ალბათობის თეორია მათემატიკის შედარებით ახალგაზრდა დარგია. მის შესახებ 
არაფერი იცოდნენ ბაბილონში, ეგვიპტესა და საბერძნეთში. რამდენადაც ვიცით, არც 
ჩინეთსა და ინდოეთში ჰქონდათ მასთან უშუალო შეხება. ის ჩაისახა  და განვითარება 
დაიწყო გვიანი რენესანსის ეპოქაში.  

არ შეიძლება ითქვას, რომ კაცობრიობამ ძველ დროს საერთოდ აუარა  გვერდი 
შემთხვევით მოვლენებთან დაკავშირებულ კანონზომიერებებს. გარკვეული, ზოგადი 
ხასიათის, დასკვნები მაინც კეთდებოდა და აისახა იმდროინდელ წერილობით წყაროებში. 
მაგალითად, მოსახლეობის აღწერისას ძველ რომში და ჩინეთში შემჩნეული იყო, რომ  
მცირე დასახლებებში  გოგონებისა და ვაჟების რაოდენობები ძლიერ მერყეობდა, ხოლო 
დიდ თემებში  მათი რაოდენობები იყო დაახლოებით ერთნაირი. ამ დაკვირვებებს 
მნიშვნელობა ენიჭებოდა საჯარისო კონტინგენტების რაოდენობათა შესაფასებლად.  
თუმცა, მოსაზრება შემთხვევითი მოვლენების  რაოდენობრივი შეფასების შესაძლებლობის 
შესახებ გაჩნდა გაცილებით გვიან და გრძელი გზა განვლო, სანამ გახდებოდა პრაქტიკული 
გამოყენებისა და მეცნიერული კვლევების იარაღი. 

ცნობილია, რომ აზარტულმა თამაშებმა თავისი წვლილი შეიტანეს  შემთხვევითი 
მოვლენების მიმართ ინტერესის გაღვივებაში. მეტიც, ისინი  წარმოადგენდნენ გარკვეულ 
ბაზას ალბათობის თეორიის პირველადი ცნებების შესამუშავებლად. 

ჩვენ განვიხილავთ აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებულ ერთ-ერთ ამოცანას –  
„ამოცანას წილის გაყოფის  შესახებ“,  რომლის გადაწყვეტასაც ბევრი მკვლევარი 
ალბათობის თეორიის დასაწყისად მიიჩნევს. მანამდე, მოკლედ შევეხოთ ალბათობის 
თეორიის განვითარების რამდენიმე შემდგომ ეტაპს. 

ალბათობის თეორიის განვითარების შემდეგი (და ყველაზე მნიშვნელოვანი) ეტაპი 
დაკავშირებულია  XVIII  საუკუნის პირველ ნახევართან. 1713 წელს დაიბეჭდა იაკობ 
ბერნულის ნაშრომი, რომელშიც მოყვანილია დიდ რიცხვთა კანონის დამტკიცება და 1933 
წელს აბრაჰამ მუავრის მიერ დამტკიცდა ცენტრალური ზღვარითი თეორემა.  დიდ რიცხვთა 
კანონმა დააკავშირა ხდომილების ალბათობის ცნება შესაბამის ექსპერიმენტში 
ფარდობითი სიხშირეების მდგრადობასთან და ჰქონდა შემეცნებითი და ფილოსოფიური 
ღირებულებაც, ხოლო ცენტრალურმა ზღვარითმა თეორემამ გახსნა ალბათობის თეორიის 
გამოყენების ფართო არეალი.  მიუხედავად ამ და შემდგომში მიღებული  სხვა 
მნიშვნელოვანი შედეგებისა მათემატიკოსთა უმრავლესობა  ალბათობის თეორიას 
მათემატიკის თანასწორ და ორგანულ ნაწილად არ აღიქვამდა. ამის ძირითადი მიზეზი 
გახლდათ ის, რომ ალბათობის თეორია არ იყო ფორმალიზებული და საჭიროებდა 
აქსიომატურ დაფუძნებას. სწორედ ამ საკითხს მიუძღვნა დავიდ ჰილბერტმა თავისი  VI 
პრობლემა (გერმანელმა მათემატიკოსმა დავიდ ჰილბერტმა,  თავის გამოსვლაში 1900 



წელს მათემატიკოსთა II საერთაშორისო კონგრესზე, წარმოადგინა 23  ღია პრობლემა 
მათემატიკის სხვადასხვა სფეროდან, რომელთა გადაჭრა მისი აზრით იყო 
მნიშვნელოვანი), სადაც ის ყურადღებას ამახვილებს ალბათობის თეორიის აქსიომატური 
აგების აუცილებლობაზე. საინტერესოა აღინიშნოს, რომ ჰილბერტი ალბათობის თეორიას 
აღიქვამდა ფიზიკის ნაწილად, რომელშიც მათემატიკური მეთოდები მნიშვნელოვან როლს 
თამაშობს. ალბათობის თეორიის აგება, დაფუძნებული ზუსტ აქსიომატურ ფუნდამენტზე, 
პირველად განახორციელა ა. კოლმოგოროვმა 1933 წელს, რამაც არსებითად შეუწყო 
ხელი მის, როგორც მათემატიკური მეცნიერების, განვითარებას. 

გადავიდეთ, ზემოთ ნახსენები, წილის სამართლიანად გაყოფის ამოცანაზე. 

პირველ წერილობით წყაროს ამ ამოცანის შესახებ წარმოადგენს  ლუკა პაჩოლის 
ნაშრომი „ჯამური ცოდნა არითმეტიკის, გეომეტრიის, თანაფარდობებისა და 
პროპორციების შესახებ“,  რომელიც 1494 წელს ვენეციაში გამოიცა.  (საინტერესოა 
აღინიშნოს, რომ ლუკა პაჩოლი მეგობრობდა ლეონარდო და ვინჩისთან, რომელმაც 
ილუსტრაციები დაურთო მის მომდევნო ნაშრომს „ღვთაებრივი პროპორციები“) 

 ამოცანა შემდეგში მდგომარეობს: 

ორი მოთამაშე თამაშობს სამართლიან თამაშს (იგულისხმება, რომ ორივეს მოგების 
შანსი ერთნაირია). მათი მოლაპარაკების თანახმად, ის ვინც პირველად მოიგებს 6 
პარტიას, მიიღებს მთელ პრიზს (წინასწარ შეთანხმებულ თანხას). დავუშვათ, რომ თამაში 
შეწყდა ადრე,  როდესაც პირველ მოთამაშეს მოგებული ჰქონდა 5, ხოლო მეორეს – 3 
პარტია. როგორ უნდა განაწილდეს პრიზი სამართლიანად? 

თვით ლუკა პაჩოლი ვერ ხედავდა ამ ამოცანის კავშირს ალბათობის თეორიასთან, 
განიხილავდა მას, როგორც ამოცანას პროპორციებზე და მიიჩნევდა, რომ პრიზი უნდა 
გაიყოს მოგებული პარტიების რაოდენობების მიხედვით,  პროპორციით  5:3.  ამ ამოცანის 
გადაჭრას ბევრი ცნობილი მათემატიკოსი ცდილობდა. მაგალითად, არასწორი ამოხსნა 
მოგვცა ნიკოლო ტარტალიამაც (თუმცა მანამდე, ერთ-ერთმა პირველმა,  მან  აღმოაჩინა 
კუბური განტოლებების ფესვების ფორმულა). ის მიიჩნევდა, რომ პრიზი უნდა განაწილდეს 
პროპორციით 2:1. თუმცა ძნელი იყო მისგან და მისი წინამორბედებისგან სწორი 
ამონახსნის პოვნის მოთხოვნა, რადგან ამ დროისთვის ჯერ საერთოდ არ იყო 
გამოკვეთილი ალბათობისა და მათემატიკური ლოდინის ცნებები. 

ეს ამოცანა, რომლის გადაწყვეტასაც დაახლოებით 160 წელი დასჭირდა, 
ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ამოხსნეს ფრანგმა მათემატიკოსებმა პიერ ფერმამ და 
ბლეზ პასკალმა. ორივე განიხილავდა ამ პრობლემას როგორც ალბათობის თეორიის 
ამოცანას და მათ  ეს პრობლემა სრულიად განსხვავებული გზებით გადაჭრეს.  შევნიშნოთ, 
რომ პასკალი ცხოვრობდა პარიზში, ფერმა კი – ტულუზაში და ამ ამოცანის ამოხსნა 
აღწერილია მათ მიმოწერაში, რომელიც 1654 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა.  



 

ფერმას ამოხსნა: 

ფერმას ძირითადი მოსაზრების მიხედვით სამართლიანია პრიზის გაყოფა იმის 
მიხედვით, თუ ვინ რა ალბათობით მოიგებდა თამაშს მისი გაგრძელების შემთხვევაში. 

ვაჩვენოთ, რომ თუ პირველ მოთამაშეს პრიზის მოსაპოვებლად სჭირდება ერთი 
პარტიის მოგება, ხოლო მეორემ გამარჯვებისთვის უნდა მოიგოს სამი, მაშინ  სამართლიანი 
ფარდობა იქნება 7:1. 

რომ მივყვეთ ფერმას იდეას და გავაგრძელოთ თამაში სამი ფიქტიური პარტიით, 
მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი მათგანი შეიძლება ზედმეტიც კი იყოს (მაგალითად, თუ 
პირველი მოთამაშე მოიგებს პირველივე პარტიას, ის უკვე იგებს პრიზს და არ ექნება 
მნიშვნელობა იმას, თუ როგორ დამთავრდება დანარჩენი ორი პარტია). თამაშის ასეთი 
გაგრძელება  ყველა შესაძლო 2×2×2=8 შემთხვევას ხდის ტოლალბათურს. რადგან მეორე 
მოთამაშე მიიღებს პრიზს მხოლოდ ერთადერთი რეალიზაციის დროს (როდესაც ის 
მოიგებს ზედიზედ სამ პარტიას), სამართლიანი იქნება პრიზის განაწილება 7:1 
პროპორციით. 

თანამედროვე გაგებით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ფერმამ ააგო ელემენტარულ 
ხდომილებათა სივრცე. ამის წარმოსადგენად,  a სიმბოლოთი აღვნიშნოთ პირველი 
მოთამაშის მოგება, ხოლო მეორეს მოგება აღვნიშნოთ  b-თი. 

მაშინ ალბათურ სივრცეს ექნება მოგებათა შემდეგი მიმდევრობის სახე: 

 

 

 

 

 

 

 

საიდანაც ჩანს, რომ A მოთამაშე პრიზს მოიგებდა 7/8 ალბათობით, ხოლო მეორე 
მოთამაშე – ალბათობით 1/8, რადგან სიმეტრიულობის გამო რვავე შემთხვევა 
ტოლალბათურად შეგვიძლია ჩავთვალოთ და B  მოთამაშე იგებს მხოლოდ ერთ 
შემთხვევაში.  

 

 

# მოგებათა მიმდევრობა პრიზს იღებს 
1 a a a A 
2 a a b A 
3 a b a A 
4 a b b A 
5 b a a A 
6 b a b A 
7 b b a A 
8 b b b B 



შევნიშნოთ, რომ 1-4 ელემენტარული ხდომილებების გაერთიანება არის ხდომილება, რომ  
A მოთამაშე იგებს პირველივე პარტიას და ამ ხდომილების ალბათობა 1/2-ის ტოლია. 5-6  
ელემენტარული ხდომილებების გაერთიანება არის ხდომილება, რომ  A მოთამაშე აგებს 
პირველს და იგებს მეორე პარტიას. ამ ხდომილების ალბათობაა 1/4. მეშვიდე 
ელემენტარული ხდომილების განხორციელება ნიშნავს, რომ A მოთამაშე აგებს პირველ 
ორ პარტიას და იგებს მესამეს. ამ სამი ხდომილების ალბათობების ცოდნა საკმარისია A 
მოთამაშის მოგების ალბათობის გასაგებად, რომელსაც ვიღებთ მათი შეკრებით 1/2 + 1/4 
+1/8 = 7/8 . 

 
პასკალის ამოხსნა:  

პასკალმა გადაჭრა ეს პრობლემა სრულიად განსხვავებული გზით, რომელსაც დღეს  
შექცეული ინდუქციის მეთოდს უწოდებენ. 

სიმბოლურად მოხერხებულია პასკალის ამოხსნის მეთოდი ხისებრი სტრუქტურის 
სახით წარმოვიდგინოთ (იხილეთ ნახ. 1), საიდანაც ვხედავთ, თუ როგორ შეიძლებოდა 
განვითარებულიყო თამაში საწყისი წერტილიდან (ანუ როდესაც ანგარიში იყო 5:3) მის 
დამთავრებამდე. 

 

ნახ. 1  პასკალის სქემა 

 

ბოლო კვანძში მარცხნივ A მოთამაშე იღებს მთელ თანხას, ხოლო ბოლო კვანძში მარჯვნივ 
მთელ თანხას მიიღებს B მოთამაშე. დავუშვათ, რომ პრიზის ღირებულება 8 ფულადი 
ერთეულია და კვანძების ბოლოს მივაწეროთ ის თანხა, რომელსაც A მოთამაშე მიიღებდა. 
B მოთამაშის მოგება შესაბამის კვანძში იქნება 8-ს გამოკლებული A მოთამაშის მოგება. 



დავიწყოთ მოძრაობა ხის ბოლო კვანძიდან ქვევით და გავასაშუალოთ მოთამაშის 
შესაძლო მოგებები შესაბამის კვანძებში. ჯერ განვიხილოთ შემთხვევა, როდესაც 
მოთამაშეებს მოგებული აქვთ ხუთ-ხუთი პარტია და თამაში შეწყდა, შემდეგ შემთხვევა, 
როდესაც პირველს მოგებული აქვს 5, მეორეს კი – 4 და ბოლოს გადავიდეთ საწყის  
შემთხვევაზე. 

ასე მივიღებთ: 

‒ თუ ანგარიში იყო 5:5, მაშინ A მოთამაშე მიიღებდა (8+0)/2=4 -ის ტოლ თანხას, 
‒ 5:4 ანგარიშის დროს A მოთამაშე მიიღებდა  (8+4)/2=6 -ის ტოლ თანხას და 
‒ 5:3 ანგარიშის შემთხვევაში  A მოთამაშემ უნდა მიიღოს (8+6)/2=7 ფულადი ერთეული. 

შემორჩა წერილი, სადაც  პასკალი ფერმას ამ ამოცანის ამოხსნას უზიარებს. ეს 
წერილი 1594 წლის 29 ივლისით  თარიღდება და შემდეგი ცნობილი, სასიხარულო ფრაზით 
მთავრდება: “მე ვხედავ, რომ ჭეშმარიტება ტულუზასა და პარიზში ერთი და იგივეა“. 

ფერმასა და პასკალის მიმოწერაში ჩანს ალბათობის თეორიის სამი ძირითადი იდეა, 
რომლებიც დღესაც ამ თეორიის საფუძვლის  მნიშვნელოვან  ნაწილს წარმოადგენს. 

1) ფერმას ნუსხა: ეს არის ის, რასაც ჩვენ შესაძლო სცენარების მოდელს ვუწოდებთ. 
მათემატიკურად ის წარმოდგება, როგორც ალბათური სივრცე თავისი 
ელემენტარული და რთული  ხდომილებებით. 

2) პასკალის რეკურსიული მეთოდი: პასკალის რეკურსიული მეთოდი ძალიან 
პრაქტიკულია და არსებითად ამარტივებს გამოთვლებს. დღეს ამ მეთოდს იყენებენ 
ბინომური ხეების მოდელებში ფინანსური ინსტრუმენტების ფასების 
დასათვლელად. პასკალის მეორე მნიშვნელოვანი იდეა იმაში მდგომარეობს, რომ 
ყოველთვის არ არის აუცილებელი ყოველი ელემენტარული ხდომილების 
ალბათობის ცოდნა  და საკმარისია მხოლოდ ისეთი ხდომილებების ალბათობების 
გამოთვლა, რომელიც უშუალოდ თამაშს უკავშირდება. 

3) სამართლიანი თამაში: ყველა ჩვენ მსჯელობაში ვუშვებდით, რომ  ყოველ შესაძლო 
შემთხვევას ერთი და იგივე ალბათობა გააჩნია. ერთ შემთხვევაში ეს იყო ფერმას 
ნუსხა, ხოლო მეორეში – ალტერნატიული განშტოებები პასკალის სქემაში. ამ 
ძირითადი იდეიდან წარმოიშვა მარტინგალების თეორია, რომელიც მნიშვნელოვან 
როლს თამაშობს თანამედროვე ალბათობის თეორიაში. 

ჩვენ შევეცდებით ავხსნათ (ამ ინფორმაციას მოგვიანებით მოგაწვდით), თუ როგორ 
მოახდინა  გავლენა ზემოაღნიშნულმა ფუძემდებლურმა იდეებმა  ფინანსური  და 
სადაზღვევო მათემატიკის ორ მოდელზე, რომელთაგან პირველი ეხება წარმოებული 
ფინანსური ინსტრუმენტების ფასდადებას, ხოლო მეორე – სადაზღვევო კომპანიის 
გაკოტრების ალბათობის შეფასებას. 



ბოლოს ამოსახსნელად გთავაზობთ წილის გაყოფასთან დაკავშირებულ კიდევ ერთ 
ამოცანას.  

მსგავსი სიტუაცია შეიქმნა კარპოვსა და კასპაროვს შორის მსოფლიო ჩემპიონობისთვის 
მიმდინარე მატჩის დროს. ამ მატჩში გამარჯვებისთვის 6 პარტიის მოგება იყო აუცილებელი. 
მატჩი შეწყდა, როდესაც ანგარიში იყო 5 : 3 კარპოვის სასარგებლოდ და გამარჯვებული არ 
გამოვლენილა. ჩვენ არ ვიცით, თუ რა თანხა იყო გამოყოფილი საპრიზო ფონდიდან მატჩის 
მონაწილეებისთვის და როგორ განაწილდა პრიზი, მაგრამ გარკვეული თანხა, 
სავარაუდოდ, დამარცხებულისთვისაც უნდა ყოფილიყო გათვალისწინებული. ეს 
მოსაზრება გვიბიძგებს, ოდნავ გავართულოთ წილის გაყოფის ამოცანა და დავსვათ ლუკა 
პაჩოლის ამოცანა შემდეგნაირად: 

ამოცანა 2. ორი მოთამაშე თამაშობს სამართლიან თამაშს (იგულისხმება, რომ 
ორივეს მოგების შანსი ყოველ პარტიაში ერთნაირია) 6 მოგებამდე. ვთქვათ,  დაწესებულია 
პრიზი, რომლის ღირებულებაა 16 ფულადი ერთეული,  საიდანაც გამარჯვებული მიიღებს 
12-ს, ხოლო დამარცხებული – 4 ფულად ერთეულს.  დავუშვათ, რომ თამაში შეწყდა ადრე,  
როდესაც პირველ მოთამაშეს მოგებული ჰქონდა 5, ხოლო მეორეს – 3 პარტია. როგორ 
უნდა განაწილდეს პრიზი სამართლიანად? 

ამოხსენით ეს ამოცანა როგორც ფერმას, ისევე პასკალის გზით. 

მითითება. ფერმას ძირითადი მოსაზრების მიხედვით, პირვანდელ ამოცანაში 
სამართლიანია პრიზის გაყოფა იმის მიხედვით, თუ ვინ რა ალბათობით მოიგებდა თამაშს 
მისი გაგრძელების შემთხვევაში. რადგან ამ შემთხვევაში დამარცხებულიც იღებს 
გარკვეულ თანხას, წილის გაყოფა თამაშში გამარჯვების ალბათობების შეფარდების 
მიხედვით აღარ არის სამართლიანი. სამართლიანი იქნება მთელი საპრიზო ფონდის (ამ 
შემთხვევაში 12+4=16 ფულადი ერთეულის) გაყოფა  მოთამაშეების მოსალოდნელი 
მოგებების მიხედვით, თამაშის გაგრძელების შემთხვევაში.  

 

 

 

 

 

 

 


