
მეოთხე თავი წიგნიდან  
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ეს თავი წიგნის პირველი სამ თავში გადმოცემულ მასალაზე არ არის დამოკიდებული. 

 

 

4         ალბათობა 
 

 დასკვნითი სტატისტიკა შერჩევის მიხედვით პოპულაციაზე დასკვნების გამოტანის 
მეთოდებს შეისწავლის (ეს საკითხები წიგნის პირველ სამ თავშია განხილული). მისი 
საფუძველია ალბათობის თეორია, ვინაიდან ალბათობა განუზღვრელობისა და მასთან 
დაკავშირებული რისკის საზომია. წინამდებარე თავში ჩვენ გავეცნობით ალბათობის 
ცნების ინტუიციურ საფუძვლებს, ალბათობის აქსიომებსა და ალბათობათა აღრიცხვის 
ძირითად წესებს.  

 

§ 1. ექსპერიმენტი, ხდომილობა და მისი ალბათობა  

 შემთხვევითი ხდომილობა და ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცე. შემთხვევითი 
ექსპერიმენტი1  (ცდა) ეწოდება პირობათა რაიმე გარკვეული S კომპლექსის 
განხორციელებას. იგულისხმება, რომ: 

1. ექსპერიმენტის ჩატარებამდე შესაძლებელია ყველა შესაძლო 
ურთიერთგამომრიცხავი შედეგის მითითება. 

2. ექსპერიმენტის ჩატარებამდე შეუძლებელია მისი შედეგის ცალსახად განსაზღვრა. 

3. შესაძლებელია ექსპერიმენტის მრავალჯერადი განმეორება. 

 მაგალითი 4.1. ვთქვათ, ექსპერიმენტი ნიშნავს სიმეტრიული მონეტის აგდებას. 
ვაკვირდებით, რა „მოდის“ დავარდნილ მონეტაზე. ამ ექსპერიმენტის შედეგებია „გერბის 
მოსვლა“ (გ) და „საფასურის მოსვლა“ (ს). ცხადია, სრულდება ზემოთ ჩამოთვლილი სამივე 
პირობა. 

 ექსპერიმენტი აღიწერება2  მისი ურთიერთგამომრიცხავი შედეგების სრული 
ჩამონათვალით. ამ შედეგებს ელემენტარული ხდომილობები ეწოდება, ხოლო მათ სრულ 
ერთობლიობას – ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცე3.  უკანასკნელი Ω ასოთი 
აღინიშნება, თვით ელემენტარული ხდომილობა კი – ω  ასოთი უინდექსოდ ან ინდექსით. 

4.1 მაგალითისათვის ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცე იქნება 

Ω = {გ, ს}. 

                                                            
1 ზედსართავი შემთხვევითი ქვემოთ ხშირად გამოტოვებული იქნება 
2 აღწერის დეტალიზაციის დონეს ექსპერიმენტის მიზანი განაპირობებს. 
3 სიტყვა „სივრცე“ ამ კონტექსტში ტრადიციული და სავსებით ბუნებრივია, ვინაიდან 
ექსპერიმენტის ყოველ შედეგს შეესაბამება სივრცის გარკვეული ელემენტი და პირიქით. სივრცის 
ელემენტს წერტილს უწოდებენ. 



 მაგალითი 4.2. აგორებენ ერთ კამათელს. ცდას ექვსი შედეგი შეიძლება ჰქონდეს 
(ზედა წახნაგზე წერტილების რაოდენობის მიხედვით) 

Ω ={1,2,3,4,5,6}. 

 მაგალითი 4.3. აგდებენ ორ სხვადასხვა მონეტას. აქ ოთხი შესაძლო შედეგია და 

Ω = {გგ, გს, სგ, სს}. 

 მაგალითი 4.4. აგორებენ ორ გარჩევად კამათელს, ან ორჯერ აგორებენ ერთ 
კამათელს. ყოველ მოსალოდნელ შედეგს შევუსაბამოთ რიცხვთა წყვილი (i, j), სადაც i 
პირველ კამათელზე მოსასვლელი რიცხვია, ხოლო  j – მეორეზე. ამ ცდისათვის 

                                                         Ω ={(i,j) |  i=1, ... , 6;   j=1,...,6} = 

                                { (1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6) 

(2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6)  

(3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6)  

(4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6)  

(5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6)  

(6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6) }. 

 მაგალითი 4. 5. მონეტას აგდებენ გერბის პირველ გამოჩენამდე. აქ 

Ω = {გ, სგ, სსგ,...}. 

განსხვავებით პირველი 4 მაგალითისაგან, რომლებშიც Ω შეიცავდა ელემენტების სასრულ 
რაოდენობას (შესაბამისად 2, 6, 4 და 36 ელემენტარულ ხდომილობას), ამ მაგალითში Ω 
უსასრულოა, მაგრამ თვლადი, ანუ ისეთი, რომ შესაძლებელია ელემენტების გადანომრვა. 

 მაგალითი 4.6. მსროლელი ესვრის წრიული ფორმის სამიზნეს, რომელსაც ყოველი 
გასროლისას ახვედრებს. თუ წრის რადიუსია R და სამიზნის სიბრტყეში შემოღებულია 
კოორდინატთა xOy სისტემა, რომლის სათავე წრის ცენტრშია და ცდის თითოეულ შედეგს 
(სამიზნის განსაზღვრულ წერტილში მოხვედრას) შევუსაბამებთ ამ წერტილის 
კოორდინატებს, მაშინ Ω წარმოადგენს ყველა ისეთი რიცხვითი წყვილის ერთობლიობას, 
რომლებიც შემდეგნაირად ჩაიწერება: 

Ω ={(x,y) | x2+ y2≤ R2}. 

ამ შემთხვევაში ელემენტარულ ხდომილობათა სიმრავლე არ არის თვლადი. 

 

 ხდომილობა, ოპერაციები ხდომილობებზე. ელემენტარული ხდომილობების რაიმე 
ერთობლიობას შედგენილ ხდომილობას, ან უბრალოდ ხდომილობას უწოდებენ. ამრიგად, 
ხდომილობა ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცის ქვესიმრავლეა.4  

 ვიტყვით, რომ ცდის შედეგად ხდება A ხდომილობა, თუ ცდას მოჰყვა ისეთი  ω 
ელემენტარული ხდომილობა, რომელიც A-ს ეკუთვნის. შემთხვევითი ექსპერიმენტის 
განსაზღვრიდან და ჩვენი ბოლო შეთანხმებიდან ცხადია, რომ Ω-ს ყოველი ქვესიმრავლე A, 
გარდა თვით Ω-სი და ∅ ცარიელი სიმრავლისა (რომელიც არცერთ ელემენტარულ 
ხდომილობას არ შეიცავს), შემთხვევითი ხასიათისაა ანუ შემთხვევითი ხდომილობაა: 
ექსპერიმენტის ჩატარებამდე ვერ ვიტყვით, მოხდება თუ არა A. რაც შეეხება Ω-ს, იგი ცდის 

                                                            
4 სიზუსტისათვის შევნიშნოთ, რომ, საზოგადოდ, Ω სივრცის ყოველი ქვესიმრავლე არ არის 
ხდომილობა (იხ. ქვემოთ პუნქტი „ალბათობა ელემენტარულ ხდომილობათა ზოგად სივრცეზე“). 



ყოველი ჩატარებისას ხდება, ანუ აუცილებელი ხდომილობაა, ხოლო ∅ წარმოადგენს 
შეუძლებელ ხდომილობას, რომელიც ცდის არცერთი ჩატარებისას არ მოხდება. 

 როგორც ვხედავთ, ხდომილობა სხვა არაფერია, თუ არა სიმრავლეთა თეორიის 
ძირითადი ობიექტი – სიმრავლე. ამიტომ ოპერაციები შემთხვევით ხდომილობებზე 
ზუსტად იმდაგვარად განიმარტება, როგორც ჩვეულებრივ სიმრავლეებზე. უბრალოდ ამ 
ოპერაციებს სიმრავლეთა თეორიისაგან განსხვავებული სახელები ჰქვია (თუმცა, ჩვენ 
ხშირად მივმართავთ სიმრავლეთა თეორიის ენასაც). ქვემოთ მოყვანილია ცხრილი, 
საიდანაც ზემოთქმული ნათელი გახდება. 

A და B ხდომილობათა  A∪B ჯამი  (ანუ გაერთიანება) ეწოდება ისეთი ω 
ელემენტარული ხდომილობების ერთობლიობას, რომლებიც ეკუთვნის ერთს მაინც A და B 
ხდომილობათაგან (ან მხოლოდ A-ს ან მხოლოდ B-ს, ან A-სა და B-ს ერთად). 

A და B ხდომილობათა  A∩B  ნამრავლი (ანუ თანაკვეთა) ეწოდება ისეთი ω-ების 
ერთობლიობას, რომლებიც ეკუთვნიან  A-ს და B-ს ერთად. თუ A∩B=∅,  მაშინ ვიტყვით, რომ 
A და B ხდომილობები  არათავსებადია (ისინი  არ ხდება ერთად).  

სიმოკლისათვის A და B ხდომილობათა ნამრავლს (თანაკვეთას) ჩვენ აღვნიშნავთ 
AB-თი. ხოლო უთავსებად A და B ხდომილობათა ჯამისათვის ვამჯობინებთ A+B აღნიშვნას. 

 A და B ხდომილობათა A\B სხვაობა ეწოდება ისეთი ω-ების ერთობლიობას, 
რომლებიც ეკუთვნის A-ს და არ ეკუთვნის B-ს. 

 A-ს საწინააღმდეგო ხდომილობაა  A =Ω \ A. 

 ცხადია, რომ A\B= A∩ B =A B ^ ხოლო )(A =A. 

 ამბობენ, რომ A ხდომილობა იწვევს B-ს (თუ მოხდა A, მომხდარა B ხდომილობაც) და 
წერენ A⊂ B, თუ A-ში შემავალი ყოველი ელემენტარული ხდომილობა შედის B-შიც. 

 ორ ხდომილობას ეწოდება ტოლი, თუ A⊂B და A⊃B ჩართვები ერთდროულად 
სრულდება. 
 

ცხრილი 4.1 

 სიმრავლეთა თეორიის ენა ალბათობის თეორიის ენა 

Ω სივრცე აუცილებელი ხდომილობა 

∅ ცარიელი სიმრავლე შეუძლებელი ხდომილობა 

ω∈A  ω  ეკუთვნის A სიმრავლეს ხდება A ხდომილობა 

A  A სიმრავლის დამატება 
A-ს საწინააღმდეგო ხდომილობა  

(A ხდომილობა არ ხდება) 

A∩B A და B სიმრავლეების თანაკვეთა 
A და B ხდომ. ნამრავლი (თანაკვეთა) 

(A და B ხდომილობები ერთად ხდება) 

A∪B A და B სიმრავლეების გაერთიანება 
A და B ხდომ. ჯამი (გაერთიანება) 

(ხდება ერთი მაინც A და B ხდომ.) 

A\B A და B სიმრავლეების სხვაობა 
A და B ხდომილობათა სხვაობა 

(ხდება A და არ ხდება B ხდომ.) 

A⊂B A სიმრავლე შედის B-ში A ხდომილობა იწვევს B-ს 



მაგალითი 4.7. (4.2. მაგალითის გაგრძელება) ამ შემთხვევაში ელემენტარული 
ხდომილობებია ω1={1}, ω2={2}, ω3={3}, ω4={4}, ω5={5}, ω6={6}.  განვსაზღვროთ ხდომილობები: 
A –"კამათელზე ლუწი რიცხვის მოსვლა", B –"კამათელზე სამის ჯერადი რიცხვის მოსვლა". 
ზემოთ თქმულის თანახმად, აღნიშნული ხდომილობები ასე ჩაიწერება A={2,4,6}, B={3,6}. 

ჩამოთვლილი ოპერაციებისათვის მივიღებთ: 

A∪B ნიშნავს კამათელზე ლუწი ან სამის ჯერადი რიცხვის მოსვლას, A∪B={2,3,4,6}. 

A∩B კამათელზე ერთდროულად ლუწი და სამის ჯერადი რიცხვის მოსვლაა, ე.ი. 
A∩B={6}. 

ლუწის საწინააღმდეგო კენტია და ამიტომ A ={1,3,5}. 

A\B ნიშნავს ლუწი, მაგრამ არა სამის ჯერადი რიცხვის მოსვლას, ე.ი. A-დან უნდა 
ამოვაგდოთ 6. ე.ი. A\B={2,4}.   

თუ წარმოვიდგენთ, რომ წრიდან შემთხვევით ვირჩევთ წერტილს. მაშინ 
ელემენტარული ხდომილობები ამ წრის წერტილებია, აუცილებელი ხდომილობაა მთელი 
წრე, ხოლო სხვა ხდომილობები ამ წრის ქვესიმრავლეებია. ზემოთ ჩამოთვლილი 
ოპერაციები შეიძლება თვალსაჩინოდ გამოვსახოთ ე.წ. ვენის (Venn) დიაგრამების 
საშუალებით: 
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ნახ. 2.1. ვენის  დიაგრამები 

  

 

 ფარდობითი სიხშირე. უმარტივესი თვისებები, მდგრადობა. ვთქვათ, შემთხვევით 
ექსპერიმენტს ელემენტარულ ხდომილობათა Ω  სივრცე შეესაბამება და A⊂Ω ამ 
ექსპერიმენტის n-ჯერ ჩატარებისას A ხდომილობის სიხშირე νn(A) იმ ცდათა რაოდენობაა, 
რომელთაც მოჰყვა A ხდომილობა. ცხადია, რომ ყოველი n -ისათვის 

0 ≤ νn(A) ≤ n,     νn(Ω) = n,     νn(∅) = 0  

და თუ A და B ხდომილობები არათავსებადია (ანუ AB=∅, ე.ი., არ არსებობს ცდის ისეთი 
გამეორება, რომლის შედეგად  A და B  ხდომილობები ერთდროულად მოხდება), მაშინ 

νn(A+B) = νn(A)+ νn(B). 

 თუ ახლა შემოვიღებთ 



fn(A) = 
n

An )(ν
 

ფარდობით სიხშირეს, მაშინ სიხშირეთა ჩამოთვლილი თვისებები მოგვცემს შემდეგ 
თვისებებს, რომლებიც სამართლიანია ნებისმიერი n -ისათვის: 

 f1. ნებისმიერი A ხდომილობისათვის 0≤fn(A)≤1, 

 f2. . fn(Ω)≡1,   fn(∅)≡0, 

 f3. თუ AB=∅   მაშინ  fn(A+B) = fn(A)+ fn(B). 

ფარდობით სიხშირეთა შესანიშნავი და უმთავრესი თვისებაა მათი მდგრადობა, რაც 
შემდეგში მდგომარეობს: თუ დავაკვირდებით ფარდობითი სიხშირის ყოფაქცევას 
ექსპერიმენტის განმეორებათა ზრდასთან ერთად, უამრავი მაგალითია იმისა, რომ  fn(A)  
მცირედ იცვლება ცდათა საკმაოდ დიდი რაოდენობის მიღწევის შემდეგ და მრავალი 
ცდისაგან შემდგარი ერთი სერიიდან სხვა ასეთივე სერიაზე გადასვლისას. 

ფარდობითი სიხშირის მდგრადობა გვაფიქრებინებს დავუშვათ, რომ fn(A) ზომავს 
ობიექტურად არსებულ P(A) რიცხვს – A ხდომილობის ალბათობას, რომელიც მოცემულ 
ცდაში ხდომილობის განხორციელების შესაძლებლობის ხარისხის მახასიათებელია: 

fn(A) ≈ P(A).     (4.1) 

ბუნებრივია ვიფიქროთ, რომ გაზომვის სიზუსტე და საიმედოობა იზრდება ცდათა 
რაოდენობის ზრდისას, რაზეც მეტყველებს შემდეგი მაგალითები: 

 მაგალითი 4.8. (4.1. მაგალითის გაგრძელება). ვთქვათ A ხდომილობა ნიშნავს, რომ 
დავარდნილ მონეტაზე „მოვიდა“ გერბი A={გ}. ჩამოვთვალოთ  fn(A)-ს გაზომვის ზოგიერთი 
შედეგი: 

ა) n=4040, νn(A)=2048, fn(A)=0.507 (ჟ.ბიუფონი); 

ბ) n=24000, νn(A)=12012, fn(A)=0.505 (კ.პირსონი); 

გ) n=1000 ცდიან 10 სერიაში, fn(A) აღმოჩნდა შესაბამისად 0.502, 0.497, 0.529, 0.504, 
0.476, 0.507, 0.527, 0.528, 0.504, 0.529. (ჯ. კერიხი). 

 მაგალითი 4.9. თუ A ნიშნავს ხდომილობას „ახალშობილი ვაჟია“, მაშინ ვაჟის 
დაბადების ფარდობითი სიხშირის მდგრადობაზე მეტყველებს ის გარემოება, რომ 
ავსტრიაში 1866–1905 წლის მონაცემებით fn(A) აღმოჩნდა 0.515, ამასთან, ცალკეულ წლებში 
მნიშვნელობა 0.515 განმეორდა 11-ჯერ, 0.514 – 17-ჯერ, 0.516 – 9-ჯერ, 0.513 – 2-ჯერ, 0.517 – 
მხოლოდ ერთხელ (ე. ჩუბერი). საინტერესოა, რომ სხვადასხვა ქვეყნისა და დროის 
სტატისტიკური მონაცემები აღნიშნულისაგან მკვეთრად განსხვავებულ შედეგებს არ 
იძლევა, მოკლე პერიოდისათვის კი ასეთი მდგრადობა არ აღინიშნება.  

 4.8 მაგალითის მონაცემები ახლოსაა მონეტის სიმეტრიულობის გამო ბუნებრივად 
წარმოქმნილ ჰიპოთეზასთან იმის თაობაზე, რომ P(A)=0.5, მაშინ როცა 4.9 მაგალითი 
ასიმეტრიულობაზე მიუთითებს იმ აზრით, რომ აშკარად ჩნდება ჰიპოთეზა P(A)>0.5. 

 ახლა შევუდგეთ ალბათობის ცნების ფორმალიზაციას. ბუნებრივია ვეცადოთ, რომ 
ხდომილობის ფორმალურად შემოღებულ ალბათობას აღმოაჩნდეს ფარდობითი სიხშირის 
f1–f3 თვისებათა ანალოგიური თვისებები. 

 



 ალბათობა ელემენტარულ ხდომილობათა სასრულ სივრცეზე. თუ ელემენტარულ 
ხდომილობათა სივრცე სასრულია და, ვთქვათ, N წერტილისაგან შედგება, 

Ω = {ω1, ... ,ωN}, 

მაშინ Ω-ს ყოველ ქვესიმრავლეს ხდომილობად მივიჩნევთ და მისი ალბათობა 
შემდეგნაირად განისაზღვრება. 

 ელემენტარულ ხდომილობებს შევუსაბამოთ p1,...,pN  რიცხვები, რომლებიც ისეთია, 
რომ 

 (a) 0 ≤ pi ≤ 1,   i = 1, ... , N; 

 (b) p1 + ⋅⋅⋅ + pN = 1. 

თუ A ხდომილობა შეიცავს M წერტილს 

A = {
Mii ωω ,...,

1
}, 

მაშინ 

P(A) = 
Mii pp ++ ...

1
.                    (4.2) 

ეს ნიშნავს, რომ pi არის ωi  ელემენტარული ხდომილობის ალბათობა P({ωi})=pi& 

 ცხადია, რომ  P(∅)=0 და 

P(Ω) = p1+⋅⋅⋅+pN = 1.    (4.3) 

 თუ ახლა დავუშვებთ, რომ B={
Rjj ωω ,...,

1
} და AB=∅,  ანუ A-სა და B-ს საერთო 

ელემენტი არ გააჩნიათ, მაშინ 

A+B = {
Mii ωω ,...,

1
,

Rjj ωω ,...,
1

} 

და (4.2)-ის ძალით 

P(A+B) = 
Mii pp ++ ...

1
+

Rjj pp ++ ...
1

 = P(A)+P(B), 

რაც (4.3)-ის გათვალისწინებით გვაძლევს, რომ 

P(A)+P( A ) = 1     (4.4) 

ანუ 

     P( A )=1–P(A). 

 ამრიგად, ელემენტარულ ხდომილობათა სასრული Ω სივრცის ყოველ A 
ქვესიმრავლეს ჩვენ ხდომილობა ვუწოდეთ. ხდომილობის (4.2) თანაფარდობით 
შემოღებულ ალბათობას ფარდობით სიხშირეთა f1–f3 თვისებების ანალოგიური თვისებები 
გააჩნია. 

 P1. ყოველი A ხდომილობისათვის  0 ≤ P(A) ≤ 1, 

 P2.  P(Ω)=1, 

 P3. თუ A და B ხდომილობები უთავსებადია, მაშინ P(A+B) = P(A)+ P(B). 

 უკანასკნელ თვისებას ალბათობათა შეკრების თვისება ანუ ალბათობის 
ადიციურობა ეწოდება.  

 იმ კერძო შემთხვევაში, როდესაც ელემენტარულ ხდომილობათა ალბათობები 
ტოლია, ანუ შემთხვევითი ექსპერიმენტის ყველა შედეგი ერთნაირადაა მოსალოდნელი, 



ე.ი.,  p1=⋅⋅⋅=pN   (ამ შემთხვევას კლასიკურ სქემას უწოდებენ) (b) თვისების ძალით გვექნება 
ტოლობა 

p1 = ⋅⋅⋅ = pN = 
N
1

.    (4.5) 

თუ A ისევ  M ელემენტარულ ხდომილობას შეიცავს, (4.4) განსაზღვრა მოგვცემს, რომ 

P(A) = 
N
M

. 

 თუ ახლა |A| ნიშნავს A ხდომილობის დამთვლელ ზომას, ე.ი. მასში შემავალი (ანუ, 
როგორც ამბობენ ხოლმე, მისი ხელშემწყობი) ელემენტარული ხდომილობების 
რაოდენობას, მაშინ უკანასკნელი ტოლობა – ალბათობის კლასიკური განსაზღვრება 
შემდეგნაირად ჩამოყალიბდება: 

 თუ შემთხვევით ექსპერიმენტს აქვს ერთნაირად მოსალოდნელ (ტოლშესაძლო) 
შედეგთა სასრული რაოდენობა, მაშინ ხდომილობის ალბათობა ტოლია მისი ხელშემწყობი 
შედეგების რაოდენობის შეფარდებისა ყველა შესაძლო შედეგთა რაოდენობასთან: 

P(A) = 
||
||

Ω
A .     (4.6) 

 (4.5) იმ დაშვების ეკვივალენტურია, რომ P(Ω)=1 და ნებისმიერი A⊂Ω  ხდომილობის 
ალბათობა მასში შემავალი ელემენტარული ხდომილობების |A| რაოდენობის 
პროპორციულია. ტოლობები (4.5) კონკრეტული მოდელის არჩევას ნიშნავს შემთხვევითი 
ექსპერიმენტისათვის. არსებობს ბევრი ამოცანა, რომლისათვისაც (4.6) განსაზღვრა 
სავსებით საკმარისია. ალბათობის კლასიკური განმარტება ალბათობის განსაზღვრის 
პირველი ისტორიული მაგალითია, რომელიც  ცხადი სახით იაკობ ბერნულის (J.Bernoulli) 
მიერ იქნა შემოღებული და მან დიდი როლი ითამაშა ალბათობის თეორიის განვითარებაში. 

 მაგალითი 4.10. (4.2. მაგალითის გაგრძელება) სიმეტრიის მოსაზრებიდან 
გამომდინარე კამათლის ყოველ წახნაგს ერთი და იგივე ალბათობა შეგვიძლია მივანიჭოთ. 
აქედან, თუ A ლუწი რიცხვის მოსვლას ნიშნავს, გამოვა, რომ P(A)=3/6=1/2. 

 მაგალითი 4.11. (4.3. მაგალითის გაგრძელება) სიმეტრიული მონეტისათვის გერბის 
და საფასურის ალბათობები ტოლი გამოვა. რაც შეეხება ორი სხვადასხვა სიმეტრიული 
მონეტის აგდებას, ბუნებრივია, რომ გგ, გს, სგ, სს ელემენტარულ ხდომილობათაგან ყოველს 
1/4 ალბათობა მიენიჭოს. თუ A ნიშნავს, რომ მონეტებზე სხვადასხვა გვერდები მოვიდა, 
გვექნება P(A)=1/2. თუ ახლა მონეტები განურჩეველია, ერთი შეხედვით გვაქვს სამი 
ელემენტარული ხდომილობა გგ, სს და [გს], სადაც [გს] ნიშნავს, რომ ერთ-ერთ მონეტაზე 
გერბი მოვიდა, მეორეზე კი საფასური, მაგრამ ამ სამ ელემენტარულ ხდომილობას ერთსა 
და იმავე ალბათობებს ვერ მივანიჭებთ. განურჩეველი მონეტებისათვის უშუალოდ (4.4) 
განსაზღვრა უნდა ვიხმაროთ p1=p2=1/4 და  p3=P([გს])=1/2 წონებით. მართლაც, თუ 
წარმოვიდგენთ, რომ განურჩეველი მონეტები დანომრილია და ამგვარად Ω უკვე არა 3, 
არამედ 4 ელემენტარულ ხდომილობას შეიცავს, გამოვა, რომ გერბის ერთხელ მოსვლა არის 
შედგენილი ხდომილობა {გს,სგ}, რომლის ალბათობაა 1/2.  

მაგალითი 4.12. (4.4. მაგალითის გაგრძელება) სავსებით ანალოგიურად, ორი 
გარჩევადი კამათლის გაგორებისას თითოეულ (i, j)  ელემენტარულ ხდომილობას 1/36 
ალბათობა მიენიჭება ისევ სიმეტრიის მოსაზრებით. მაგრამ, თუ  კამათლები 
განურჩეველია, გვექნება ექვსი ე.წ. „წყვილი“ (1,1), ... , (6,6) და 15 განურჩეველი კომბინაცია 
[i, j], 1 ≤ i < j ≤ 6, რომელთაგან "წყვილებს“ თითოეულს 1/36 ალბათობა გამოუვა, ხოლო 
დანარჩენი 15 კომბინაციიდან თითოეულს 1/18, ვინაიდან [i, j]=(i, j) + (j, i). 



კლასიკური განსაზღვრის მეშვეობით ალბათობის გამოთვლის სხვა მაგალითები 
განიხილება 4.3 პარაგრაფში. 

 

 

 გეომეტრიული ალბათობა. თუ ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცე Ω 
არათვლადია, მაშინ ალბათობები მიეწერება არა Ω-ს ცალკეულ  ω წერტილებს, არამედ მის 
ქვესიმრავლეებს გარკვეული A კლასიდან. საილუსტრაციოდ ჩვენ შემოვიფარგლებით ე.წ. 
ალბათობის გეომეტრიული განსაზღვრით, სადაც Ω−ს როლში იღებენ რაიმე გეომეტრიულ 
ობიექტს: წრფის სასრულ მონაკვეთს, წრეხაზს ან მის რკალს, სიბრტყის სასრული 
ფართობის მქონე ნაწილს, სასრული მოცულობის სივრცულ სხეულს და ა.შ. 

 თუ Ω, ვთქვათ, ბრტყელი არეა და შემთხვევით ვირჩევთ ω წერტილს Ω-დან, მაშინ 
იმის ალბათობის როლში, რომ ω მოხვდა Ω-ს რაიმე A ქვესიმრავლეში (შეადარე 4.7 
მაგალითს), ალბათობის (4.6) კლასიკური განსაზღვრის მსგავსად შეგვიძლია მივიჩნიოთ 

P(A) = 
||
||

Ω
A ,                       (4.8) 

სადაც |A| აქ უკვე, (4.6) ფორმულისაგან განსხვავებით, ფართობს ნიშნავს. (4.8) ფორმულით 
გამოთვლილ ალბათობას გეომეტრიულ ალბათობას უწოდებენ. 

 

 

 

 

 

ნახ. 4.2 

 

 ამ შემთხვევაში ხდომილობათა A კლასი Ω−ის იმ A ქვესიმრავლეებისაგან შედგება, 
რომლებისთვისაც შეიძლება ფართობი განისაზღვროს, ხოლო P(A) მოიცემა (4.8) 
ფორმულით. 

 ცხადია, რომ ასე განსაზღვრული ალბათობისათვის P(∅)=0, P(Ω)=1, ხოლო ვინაიდან 
0≤|A|≤|Ω|, სრულდება  0≤P(A)≤1  უტოლობებიც, ხოლო ფართობის ადიციურობა 
მიგვიყვანს როგორც P3 ისე P3’ თვისებებამდე. აღსანიშნავია, რომ (4.8)-ის ძალით ცალკეული 
წერტილის ალბათობა ნულის ტოლია, რადგან წერტილის ფართობი ნულის ტოლია 
(შეადარე დისკრეტულ შემთხვევას). 

 მაგალითი 4.14. (შეხვედრის ამოცანა). ორი პირი შეთანხმდა გარკვეულ ადგილზე 
შეხვდეს ერთმანეთს 18-იდან 19 საათამდე. თითოეული შემთხვევით მომენტში მიდის და 
მეორეს ელოდება 20 წუთის მანძილზე. ვიპოვოთ ალბათობა იმისა, რომ ეს პირები 
ერთმანეთს შეხვდებიან. 

 თუ 18+x პირველი პირის მოსვლის მომენტია, ხოლო 18+y – მეორე პირისა (სადაც x 
და y საათებში იზომება), ელემენტარული ხდომილობის როლში შეგვიძლია ავირჩიოთ (x,y) 
წერტილი, რომელიც Ω ერთეულოვან კვადრატს ავსებს. ცხადია, რომ ჩვენთვის საინტერესო 
A ხდომილობა არის სიმრავლე: 

A = {(x,y) : |x–y|≤1/3}∩Ω. 

A 

Ω 



 ამრიგად, ყოველი ფიქსირებული x-ისათვის, 0≤x≤1, 

x–1/3 ≤ y ≤ x+1/3. 

0          1/3        2/3       1                       x

y
1

1/3

Ω

 

ნახ. 4.3. 

 

 როცა 0≤x≤1/3, y = x–1/3  წრფის მაგიერ ქვედა საზღვრის როლში იქნება x ღერძი: 
0≤y≤x+1/3,  ხოლო როცა 2/3≤x≤1, ზედა საზღვარი C  წრფის მაგიერ იქნება y=1. 

 დაშტრიხული არე, ცხადია, ტოლდიდია ორი კვადრატის სხვაობისა, რომელთაგან 
ერთი ერთეულოვანია, მეორეს გვერდი კი არის 2/3. საბოლოოდ: 

P(A) = 5/9. 

 

 ალბათობა ელემენტარულ ხდომილობათა ზოგად სივრცეზე*. დისკრეტული 
ალბათური სივრცე და ახლახანს განხილული გეომეტრიული ალბათობა შემდეგი ზოგადი 
მოდელის კერძო შემთხვევებია. 

 განიხილება ელემენტარულ ხდომილობათა აბსტრაქტული Ω სივრცე, რომელიც 
რაიმე იდეალური ექსპერიმენტის შედეგების სრული ჩამონათვალის სახით მოიაზრება. 
გამოიყოფა მისი ქვესიმრავლეების A კლასი, რომელსაც შემდეგი თვისებები გააჩნია: 

A1. Ω∈A ; 

A2. თუ A∈A,  მაშინ  A ∈A ; 

A3. თუ A1, A2, ... მიმდევრობა ეკუთვნის  A -ს, მაშინ 
∞

=1n
nA ∈A ; 

 ეს თვისებები ნიშნავს, რომ A  ჩაკეტილია სიმრავლეთა თეორიის ოპერაციათა 
თვლადი რაოდენობის მიმართ. ასეთ კლასს σ−ალგებრას უწოდებენ. 

A  კლასის ელემენტებს ხდომილობები ეწოდება და ამ კლასზე განისაზღვრება P(A), A∈A,  
ალბათობა, რომელსაც P1, P2, P3’ თვისებები გააჩნია. 

 ამრიგად, ხდომილობათა A  კლასი A1–A3 აქსიომებით განისაზღვრება, ხოლო მასზე 
განსაზღვრული P(A) ალბათობა – P1, P2, P3' აქსიომებით, სადაც P3  თვისება შეცვლილია 
უფრო ზოგადი P3'  თვისებით:  

P3’.  თუ A1, A2, ...  წყვილ-წყვილად უთავსებადი ხდომილობების მიმდევრობაა, მაშინ: 

∑=
∞

=

∞

= 11
)()(

n
n

n
n APAP  . 



ამ თვისებას ალბათობათა შეკრების გაფართოებული თვისება ანუ თვლადი ადიციურობა 
ეწოდება. 

აქსიომათა ეს სისტემა კოლმოგოროვის (А.Н.Колмогоров) აქსიომების სახელით არის 
ცნობილი. 

 (Ω,A ,P) სამეულს ალბათური სივრცე ეწოდება. 

 დისკრეტული Ω-ს ყველა ქვესიმრავლეთა კლასი და სიბრტყის სასრული ფართობის 
მქონე სიმრავლის იმ ქვესიმრავლეთა კლასი, რომელთაც ფართობი მიეწერება, σ-ალგებრის 
მაგალითებია, ხოლო ამ კლასებზე, შესაბამისად, (4.4) და (4.8) თანაფარდობებით 
შემოღებული ალბათობები P1, P2, P3’ აქსიომებს აკმაყოფილებენ, ამიტომ ორივე 
განხილული სამეული ალბათური სივრცის მაგალითებია. 

 

 ალბათობის თეორიის საგანი*. როგორც აღვნიშნეთ, ისტორიულად პირველად 
სწორედ (4.6) იყო ალბათობის განსაზღვრად არჩეული. სიხშირეთა მდგრადობას, ცხადია, 
ექცეოდა ყურადღება და ყოველთვის იყო მიჩნეული გამოთვლილ მნიშვნელობათა 
სისწორის კრიტერიუმად. ალბათობის კლასიკური განსაზღვრა ჩაკეტილ წრეში ექცევა, 
ვინაიდან იგი სარგებლობს ტოლშესაძლო ანუ ტოლალბათური შედეგების ცნებით ანუ 
თვით ალბათობის ცნებით. 

 რაც შეეხება ალბათობის მიჩნევას ფარდობით სიხშირეთა ზღვრად (შეადარე (4.1) 
თანაფარდობას), აქაც წინააღმდეგობაა, რადგან ლოგიკურად არაა გამორიცხული ცდათა 
ისეთი მიმდევრობებიც, რომელთათვის fn(A) იგივურად ერთია. ამრიგად, fn(A) ფუნქცია 
უნდა უახლოვდებოდეს P(A)-ს ცდათა არა ყოველი მიმდევრობისათვის, არამედ თითქმის 
ყოველი მიმდევრობისათვის, რაც ისევ ალბათობის ცნებით გამოითქმის და ისევ ჩაკეტილი 
წრე მიიღება. 

 ამ სიძნელეების გამო მეოცე საუკუნემდე ვერ მოხერხდა ალბათობის თეორიის, 
როგორც მათემატიკის სრულუფლებიანი დარგის განვითარება. სიტუაცია მკვეთრად 
გაუმჯობესდა მას შემდეგ, რაც კოლმოგოროვმა 1933 წელს მოგვცა ალბათობის თეორიის 
ახალი დაფუძნება, რომელიც,  კერძოდ,  არ ინტერესდება იმით, თუ როგორ არის 
შემოღებული ხდომილობათა A σ-ალგებრაზე P(A) ალბათობა, მთავარია იგი 
კოლმოგოროვის P1, P2, P3’ აქსიომებს აკმაყოფილებდეს. ალბათობის თეორიის საგანი კი 
არის ერთმანეთთან ამა თუ იმ წესით დაკავშირებულ ხდომილობათა ალბათობებს შორის 
თანაფარდობათა შესწავლა. აგებული თეორია თეორემის სახით შეიცავს დებულებას იმის 
შესახებ, რომ ხდომილობის ფარდობითი სიხშირე გარკვეული აზრით მიისწრაფის 
აღნიშნული ხდომილობის ალბათობისაკენ (ესაა ე.წ. დიდ რიცხვთა კანონის 
ბერნულისეული ვარიანტი).  

 კოლმოგოროვი დეტალურად არ იხილავს, რა პირობებში შეიძლება ალბათობის 
თეორიის გამოყენება რეალური სინამდვილის მიმართ, თუმცა აცხადებს, რომ რეალურ 
შემთხვევით ექსპერიმენტთან (რომელიც პირობათა რაიმე S კომპლექსის შესრულებაში 
მდგომარეობს) დაკავშირებულ ზოგიერთ A ხდომილობას შეიძლება მიეწეროს გარკვეული 
ნამდვილი P(A) რიცხვი. ამ რიცხვებს შემდეგი თვისებები გააჩნია: 

a. შეიძლება პრაქტიკულად დარწმუნებული ვიყოთ იმაში, რომ პირობათა S 
კომპლექსის n-ჯერ გამეორებისას, სადაც n დიდი რიცხვია, A ხდომილობის ფარდობითი 
სიხშირე fn(A)  მცირედ განსხვავდება P(A) რიცხვისაგან. 

b. თუ P(A) რიცხვი ძალიან მცირეა, შეიძლება პრაქტიკულად დარწმუნებული ვიყოთ, 
რომ S-ის ერთხელ რეალიზაციისას A ხდომილობას ადგილი არ ექნება. 



 

2. რთული ხდომილობების ალბათობები  

 

ხდომილობათა ჯამის ალბათობა. ალბათობის P3 თვისება, შემდეგნაირად ზოგადდება: 
ნებისმიერი A და B ხდომილობებისათვის  

P(A∪B) = P(A) + P(B) – P(AB).    (4.9) 

მართლაც, A∪B=A+ A B  და  B=AB+ A B  წარმოდგენები P3-ის ძალით გვაძლევს 

 P(A∪B)=P(A)+P( A B) და  P(B)=P(AB)+P( A B) ფორმულებს (შესაკრებთა არათავსებადობის 
გამო), საიდანაც მიიღება (4.9). 

 ორზე მეტი ხდომილობისათვის ოპერაციები რეკურენტულად განისაზღვრება და 
შესაბამისი ფორმულებიც ასევე მიიღება. მაგალითად, 

P(A∪B∪C) = P((A∪B)∪C) = P(A∪B) + P(C) – P((A∪B)C) = 

= P(A) + P(B) + P(C) – P(AB) – P(AC) – P(BC) + P(ABC). 

 აქედან უკვე ცხადია, როგორ მიიღება ანალოგიური ფორმულა n 
ხდომილობისათვის, რომელიც აქ არ მოგვყავს. 

 თუ A1,...,An არის ხდომილობათა სრული სისტემა, ანუ A1+⋅⋅⋅+An=Ω და AiAj=∅, როცა i≠j, 
მაშინ  

P(A1)+⋅⋅⋅+P(An) = 1.    (4.10) 

 კერძოდ, როცა n=2 ( A1+A2=Ω იგივეა, რაც A2= 1A ),  (4.10)-იდან გვაქვს (4.4), ე.ი., 
ურთიერთსაწინააღმდეგო ხდომილობათა ალბათობების ჯამი ერთია. 

 

 პირობითი ალბათობა. ხდომილობათა ნამრავლის ალბათობა. შევეცადოთ 
შევისწავლოთ B ხდომილობის ზეგავლენა A ხდომილობაზე, ამისათვის დავაკვირდეთ A 
ხდომილობის პირობით ფარდობით სიხშირეს B პირობით, ანუ იმ ცდებში, რომელშიც B 
ხდომილობას ჰქონდა ადგილი. თუ გავიხსენებთ, რომ νn(C)  აღნიშნავს n ცდაში C 
ხდომილობის სიხშირეს, გვექნება 

fn(A|B) = 
)(
)(

B
AB

n

n

ν
ν  = 

nB
nAB

n

n

/)(
/)(

ν
ν  = 

)(
)(

Bf
ABf

n

n . 

 ვინაიდან ამ ტოლობის მარჯვენა მხარეში P(AB) და P(B) ალბათობების გამზომი fn(AB) 
და fn(B) ფარდობითი სიხშირეები მონაწილეობენ, ბუნებრივია, რომ ამ უკანასკნელთა 
ფარდობა P(AB)/P(B) შეფარდების გამზომ სიდიდედ ჩავთვალოთ, ხოლო ალბათობათა ამ 
შეფარდებას კი პირობითი ალბათობა ვუწოდოთ: 

 A ხდომილობის პირობითი ალბათობა B ხდომილობის  პირობით (პირობით P(B)>0)  
განისაზღვრება ტოლობით  

P(A|B) = 
)(
)(

BP
ABP .    (4.11) 

 პირობით ალბათობას P(A|B) უპირობო P(A) ალბათობის P1, P2, P3 თვისებები  
გააჩნია:  

0≤P(A|B)≤1, სახელდობრ P(∅|B)=0, P(B|B)=1; 



თუ A1∩A2=∅, მაშინ P(A1+A2|B)=P(A1|B)+P(A2|B). 

ამას გარდა ცხადია, რომ 

თუ  B⊆A, მაშინ P(A|B)=1; 

თუ  A⊆B, მაშინ P(A|B) ≥ P(A); 

 

B -ში შემავალი ხდომილობების პირობითი ალბათობები ნულია. 

Ω A

B AB

 
ნახ. 4.4. 

კლასიკურ სქემაში 

P(A|B)=
N
AB || ,  P(B)=

N
B || ,  P(A)=

N
A || ,  P(A|B)=

||
||

B
AB

; 

ამდენად ამ სქემაში A-ს პირობითი ალბათობა ფაქტობრივად AB ხდომილობაში შემავალ 
ყოველ ელემენტარულ ხდომილობებს 1/|Ω| ალბათობის ნაცვლად მიანიჭებს 1/|B| 
ალბათობას: ე.ი. Ω სივრცე ვიწროვდება B-მდე და თითოეული ელემენტარული 
ხდომილობის ალბათობა იზრდება. 

 მაგალითი 4.15. ვიპოვოთ ალბათობა იმისა, რომ ერთი კამათლის გაგორებისას 4-ზე 
ნაკლები რიცხვი მოვა (A ხდომილობა), თუ ცნობილია, რომ ლუწი რიცხვი მოვიდა (B 
ხდომილობა). 

 ამოხსნა. B={2,4,6}, P(AB)=P({2})=1/6,  P(B)=1/2, საიდანაც P(A|B)=1/3. თუ გავითვა-
ლისწინებთ ჩვენს ბოლო შენიშვნას შევიწროებული სივრცის შესახებ, ეს პასუხი 
უშუალოდაც მიიღება. 

 ცხადია, რომ თუ P(B)>0, (4.11) თანაფარდობა გვაძლევს 

P(AB) = P(B)⋅P(A|B)          (4.12) 

ტოლობას, რომელსაც ხდომილობათა ნამრავლის ალბათობის ფორმულას ვუწოდებთ. 
ამავე დროს თუ P(A)≠0, მაშინ  

P(AB) = P(A)⋅P(B|A) = P(B)⋅P(A|B).   (4.13) 

 ორი ხდომილობის ნამრავლის ალბათობა ტოლია ერთ-ერთი მათგანის ალბათობის 
ნამრავლისა მეორის პირობით ალბათობაზე პირველის პირობით. 

 (4.12)-იდან ინდუქციით მარტივად მიიღება, რომ თუ P(A1⋅⋅⋅An-1)>0, მაშინ 

P(A1⋅⋅⋅An) = P(A1)P(A2|A1)P(A3|A1A2)⋅⋅⋅P(An|A1⋅⋅⋅An-1).  (4.14) 

უკანასკნელ ფორმულას ჯაჭვური წესი ეწოდება. 

 (4.14) ფორმულა გამოიყენება ხდომილობათა ალბათობების განსაზღვრისათვის, 
როდესაც ამოცანის პირობიდან ნათელია პირობით ალბათობათა მნიშვნელობები. 

 მაგალითი 4.16. ყუთში s ბირთვია. მათ შორის t თეთრია. ვიპოვოთ ალბათობა იმისა, 
რომ ყუთიდან ორი ბირთვის მიმდევრობით დაბრუნების გარეშე ამოღებისას: 



(a) პირველი ბირთვი თეთრია.  

(b) მეორე ბირთვი თეთრია. 

(c) ორივე ბირთვი თეთრია. 

 ამოხსნა. თუ Ai ნიშნავს, რომ i-ურ ცდაში  (i= 1, 2) ამოღებული ბირთვი თეთრია, მაშინ 
ცდა შეიძლება აღიწეროს ω1, ω2, ω3, ω4 ელემენტარული ხდომილობებით, სადაც  

{ω1}=A1A2, {ω2}=A1 A 2, {ω3}= A 1A2, {ω4}= A 1 A 2, 

ცხადია, რომ 

P({ω1}) = P(A1A2) = P(A1)P(A2|A1)    (4.15) 

და ალბათობის კლასიკური განსაზღვრების თანახმად P(A1)=t/s,  ხოლო P(A2|A1)=(t–1)/(s–1). 
ამიტომ 
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 ვინაიდან A1={ω1,ω2}, A2={ω1,ω3}, A1A2={ω1}  საბოლოოდ გვაქვს 

P(A1) = P({ω1})+P({ω2}) = 
1
1

−
−

⋅
s
t
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P(A2) = P({ω1})+P({ω3}) = 
1
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t , 

P(A1A2) = 
1
1
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−

⋅
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s
t  = P({ω1}). 

 

 

 ხდომილობათა დამოუკიდებლობა.  A და B ხდომილობებს ეწოდება 
დამოუკიდებელი, თუ 

P(AB) = P(A)P(B).    (4.16) 

 იმ შემთხვევაში, როცა P(A)>0, P(B)>0, (4.16) ეკვივალენტურია ორი თანაფარდობისა: 

P(A|B) = P(A),       P(B|A) = P(B),   (4.17) 

ანუ ერთი ხდომილობის მოხდენა არ ცვლის მეორის ალბათობას. მართლაც, რადგან 

P(AB) = P(B)⋅P(A|B) = P(A)⋅P(B), 

მივიღებთ, რომ 

P(A|B) = P(A). 

ანალოგიურად მიიღება P(B|A)=P(B) ტოლობაც. 

 პირიქით, თუ მაგალითად, P(A|B)=P(A), მაშინ 

P(AB) = P(B)⋅P(A|B) = P(B)⋅P(A). 



 ამრიგად, დადებითი ალბათობის მქონე A და B ხდომილობებისათვის 
დამოუკიდებლობის განსაზღვრებად შეიძლება მივიღოთ ერთ-ერთი (4.17) 
თანაფარდობებიდან (რომელიც ავტომატურად იწვევს მეორე თანაფარდობას). 

 ახლა დავამტკიცოთ, რომ თუ A და B დამოუკიდებელია, მაშინ დამოუკიდებელია A,

B ; A ,B; A , B  წყვილებიც. ვინაიდან  )(A =A, აქედან გამომდინარეობს, რომ ოთხიდან 
რომელიმე წყვილის დამოუკიდებლობა ყველა დანარჩენი წყვილების 
დამოუკიდებლობასაც განაპირობებს. 

 მართლაც, ვთქვათ, სრულდება (4.16). მაშინ, ვინაიდან B=AB+ A B,  გვაქვს   

P(B)=P(AB)+ P( A B)  და  P( A B) = P(B) – P(AB) = P(B) – P(A)P(B) = [1–P(A)]P(B) = P( A )P(B),   რაც 
ნიშნავს A   და B ხდომილობების დამოუკიდებლობას. 

 თუ (4.16) არ სრულდება, A და B ხდომილობებს დამოკიდებული ხდომილობები 
ეწოდება. 

 მაგალითი 4.17. თუ s ბირთვიან ყუთში t თეთრია, დანარჩენი კი შავი და A1 ნიშნავს, 
რომ პირველი ბირთვი თეთრია, A2 კი ნიშნავს, რომ მეორე ბირთვია თეთრი, მაშინ ყუთიდან 
დაბრუნების გარეშე ამოღებისას, როგორც 4.16 მაგალითიდან ჩანს, ეს ხდომილობები 
დამოკიდებულია, ვინაიდან 

P(A2|A1) ≠ P(A2). 

თუ ამოღება დაბრუნებით ხდება, მაშინ ცხადია, რომ 

P(A2|A1) = P(A2). 

 მაგალითი 4.18. კარტის კომპლექტიდან შემთხვევით ვიღებთ 1 კარტს. A ნიშნავდეს 
ხდომილობას „გული“, ხოლო B იყოს „ათიანი“.  

P(AB)=1/52, P(A)=1/4, P(B)=1/13,  ე.ი., A და B დამოუკიდებელი ხდომილობებია. 

საკმარისია კომპლექტს მოვაკლოთ 1 კარტი, ვთქვათ ”ჯვრის 6“, რომ დამოუკიდებლობა 
დაირღვეს: 

51
1  ≠ 

51
13  ⋅ 

51
4 , 

რაც პროპორციების დარღვევამ გამოიწვია და არა კარტებს შორის არსებულმა რაღაც 
”ფიზიკურმა“ დამოკიდებულებამ. აქ უნდა აღინიშნოს, რომ ხდომილობათა შორის 
აღწერილ დამოუკიდებლობას სტატისტიკურ ან სტოქასტურ დამოუკიდებლობას 
უწოდებენ „ფიზიკური“ დამოუკიდებულობისაგან გამოსარჩევად. 

 სამი A1, A2 და A3 ხდომილობის დამოუკიდებლობა ნიშნავს, რომ ისინი წყვილ-
წყვილად დამოუკიდებელია, ანუ 

P(AiAj) = P(Ai)P(Aj),  სადაც   i ≠ j, i, j = 1,2,3,   (4.18) 

და გარდა ამისა 

P(A1A2A3) = P(A1)P(A2)P(A3).    (4.19) 

 აღსანიშნავია, რომ (4.18)-ის ან (4.19)-ის დარღვევა დამოუკიდებლობას გამორიცხავს. 
არსებობს მარტივი მაგალითები იმისა, რომ ერთი პირობიდან მეორე არ გამომდინარეობს. 

 მაგალითი 4.19. ყუთში 4 ბირთვია წარწერებით 1,2,3 და 123. Ai ნიშნავდეს, რომ 
შემთხვევით ამოღებულ ბირთვს აწერია ციფრი i,  i=1,2,3. 

 



ცხადია, რომ P(Ai)=1/2, P(AiAj)=1/4, i ≠ j, i, j=1,2,3, მაგრამ  

P(A1A2A3)=1/4≠P(A1)P(A2)P(A3)=1/8, 

მაშინ, როცა ყოველი i, j=1,2,3, წყვილისათვის (i≠j) P(AiAj) = P(Ai)P(Aj). 

 3-ზე მეტი ხდომილობისათვის დამოუკიდებლობა ანალოგიურად განისაზღვრება:  

 A1,...,An დამოუკიდებელი ხდომილობებია, თუ 

)()()(
11 kk iiii APAPAAP  = ,    (4.20) 

სადაც 2 ≤ k ≤ n და 1 ≤ i1 < ⋅⋅⋅ < ik ≤ n. 

 

 თუ შემოვიღებთ B1,...,Bn ხდომილობებს, სადაც Bi ან Ai ნიშნავს, ან iA -ს, შეიძლება 
ვთქვათ, რომ (4.20) ეკვივალენტურია 

P(B1⋅⋅⋅Bn)= P(B1)⋅⋅⋅P(Bn) 

ტოლობისა თითოეული Bi ხდომილობის ყოველი შესაძლო მნიშვნელობისათვის. n=2  
შემთხვევაში ეს ეკვივალენტობა ჩვენს მიერ დამტკიცებული იყო. 

 

 სრული ალბათობისა და ბაიესის ფორმულები. თუ H1,H2,...,Hn ხდომილობათა სრული 
სისტემაა, ანუ  H1+H2+⋅⋅⋅+Hn = Ω lf HiHj=∅, i ≠ j, i, j=1,...,n, მაშინ ნებისმიერი A 
ხდომილობისათვის 

A = AH1+AH2+⋅⋅⋅+AHn , 

საიდანაც P(AHi)=P(Hi)P(A|Hi) ტოლობა (იხ. (4.13)) და ალბათობის ადიციურობა გვაძლევს 
სრული ალბათობის ფორმულას  

P(A)= P(H1)P(A|H1)+⋅⋅⋅+P(Hn)P(A|Hn)= ∑
=

n

i
ii HAPHP

1
)|()( .   (4.21) 

H1,H2,...,Hn ხდომილობებს ზოგჯერ ჰიპოთეზებს უწოდებენ. 

 ისევე, როგორც (4.13) ფორმულა, (4.21)-იც მათემატიკურად მარტივი თანაფარდობაა, 
მაგრამ ის საშუალებას იძლევა შემოვიღოთ ალბათობები ელემენტარულ ხდომილობათა 
სივრცეზე. 

 მაგალითი 4.20. ქანჩებს სამი მანქანა ამზადებს. პირველი იძლევა პროდუქციის 20%, 
მეორე – 30%, მესამე კი – 50%. დეფექტის წილი პირველი მანქანის პროდუქციაში არის 5%, 
მეორისაში – 2%, ხოლო მესამეს პროდუქციაში კი – 1%. ვიპოვოთ ალბათობა იმისა, რომ 
საერთო პროდუქციის საწყობიდან შემთხვევით აღებული ქანჩი დეფექტურია. 

 ამოხსნა. ცდა მდგომარეობს შემთხვევით აღებული ქანჩის შემოწმებაში. ქანჩი 
დეფექტურია (D) ან სტანდარტული ( D ). ქანჩი დამზადებულია პირველი (H1), მეორე (H2), ან 
მესამე (H3) მანქანის მიერ. H1, H2, H3 ხდომილობათა სრული სისტემაა. 

P(D)=P(H1)P(D|H1)+P(H2)P(D|H2)+P(H3)P(D|H3)=0.2⋅0.05+0.3⋅0.02+0.5⋅0.01=0.021. 

 მოვიყვანოთ მეორე ამოხსნა. Ω-ს როლში ავიღოთ სამივე მანქანის მიერ 
დამზადებული ქანჩების სიმრავლე. Ω=H1+H2+H3,  სადაც  Hi ნიშნავს i-ური მანქანის მიერ 
დამზადებული ქანჩების სიმრავლეს. D ნიშნავდეს დეფექტური ქანჩების სიმრავლეს. ქანჩის 
შემთხვევით არჩევა ნიშნავდეს, რომ Ω-ს ყველა N ელემენტი ტოლალბათურია, ამიტომ 
ალბათობის კლასიკური განსაზღვრით (|Ω|=N) 



P(D) = 
N
D || . 

პირობის თანახმად 

|H1|=0.2N,    |H2|=0.3N,    |H3|=0.5N;  

|DH1|=0.05|H1|,  |DH2|=0.02|H2|, |DH3|=0.01|H3|. 

საიდანაც 

P(D) = 
N
D || =

N
DHDHDH |||||| 321 ++

, 

რაც ძველ პასუხს ემთხვევა. 

 ამრიგად, სრული ალბათობის ფორმულა საშუალებას იძლევა ალბათობა 
გამოითვალოს ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცის აუგებლად. 

 თუ ახლა გავიხსენებთ (4.13) ფორმულას და B-ს მაგივრად ჩავსვამთ Hi--ს, გამოვა, რომ 

P(Hi|A) = 
)(

)|()(
AP

HAPHP ii , 

საიდანაც სრული ალბათობის ფორმულის გამოყენებით მივიღებთ ბაიესის ფორმულებს  

P(Hi|A) = 
∑
=

n

j
jj

ii

HAPHP

HAPHP

1
)|()(

)|()( , i = 1, 2, …, n. 

 ხშირად ბაიესის ფორმულები მოიხსენიება, როგორც ჰიპოთეზათა ალბათობების, ან 
მიზეზთა ალბათობების ფორმულები. მათ შემდეგი შინაარსი ეძლევა: 

 H1,H2,...,Hn ის მიზეზებია (ჰიპოთეზებია), რომელთაც შეეძლოთ გამოეწვიათ A 
ხდომილობის მოხდენა. ცნობილია P(H1), P(H2),..., P(Hn) ალბათობები ცდის ჩატარებამდე  

(a priori)^ რომელთაც ჰიპოთეზათა  აპრიორულ ალბათობებს უწოდებენ. ბაიესის 
ფორმულებით მოიცემა ის შესაძლო ცვლილებები, რასაც ცდის ჩატარების შემდეგ (a 
posteriori)  განიცდიან აპრიორული ალბათობები და მიღებულ მნიშვნელობებს 
აპოსტერიორულ ალბათობებს უწოდებენ. 

 მაგალითი 4.21. წინა მაგალითში გამოვთვალოთ აპოსტერიორული ალბათობები. 

 ამოხსნა. წინა მაგალითის აღნიშვნებით და ბაიესის ფორმულის გამოყენებით 
გვექნება 

P(H1|D) = 10/21, P(H2|D) = 6/21, P(H3|D) = 5/21. 

 ბაიესის ფორმულებთან დაკავშირებულია ალბათობის თეორიისა და 
მათემატიკური სტატისტიკის მნიშვნელოვანი მოდელები. ბაიესის ფორმულებს ხშირად 
იყენებენ სამედიცინო, თუ ტექნიკური დიაგნოსტიკის ამოცანებში, როდესაც იძიებენ 
ავადმყოფობის, თუ დაზიანების ყველაზე უფრო მოსალოდნელ მიზეზს. 

 

§ 3. კომბინატორული ანალიზის გამოყენება ალბათობათა გამოსათვლელად  

 

 ხშირად ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცისა და ხდომილობის ალბათობის 
განსაზღვრა პირდაპირი გადათვლით შეუძლებელია. ასეთ შემთხვევაში უნდა მივმართოთ 
კომბინატორული ანალიზის მიერ შემუშავებულ მეთოდებს. 



 ახლა ჩვენ ჩამოვაყალიბებთ კომბინატორული ანალიზის ძირითად პრინციპს, 
რომელსაც გამრავლების პრინციპი ეწოდება. 

 თუ ასარჩევია k საგანი და არსებობს პირველი საგნის არჩევის n1 ვარიანტი, ხოლო 
პირველი საგნის არჩევის შემდეგ არსებობს მეორე საგნის არჩევის n2 ვარიანტი, ... , და 
ბოლოს, k–1 საგნის არჩევის შემდეგ არსებობს k-ური საგნის არჩევის nk ვარიანტი, მაშინ 
არსებობს ამ k საგნის ამ მიმდევრობით არჩევის  n1×n2×⋅⋅⋅×nk    ვარიანტი. 

 მაგალითი 4.23. თუ მამაკაცს აქვს 2 პერანგი და 4 ჰალსტუხი, მაშინ მას ჰქონია 
პერანგის და ჰალსტუხის შერჩევის 2⋅4=8 ვარიანტი. 

 

 დენდროგრამები. მოყვანილ პრინციპთან დაკავშირებით ხშირად სასარგებლოა ხის 
მსგავსი (ხისებრი) დიაგრამის ანუ დენდროგრამის გამოყენება. 

 მაგალითი 4.24.  თუ a1, a2 აღნიშნავს პერანგებს, ხოლო b1, b2 b3, b4 – ჰალსტუხებს, 
მაშინ პერანგისა და ჰალსტუხის არჩევის სხვადასხვა გზა შეიძლება შემდეგი 
დენდროგრამით ავსახოთ 
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 მაგალითი 4.25. გამოვსახოთ დენდროგრამით მონეტის ორჯერ აგდების შესაბამისი 
შედეგების სიმრავლე. „გ“ ნიშნავდეს გერბს, ხოლო „ს“ – საფასურს. 
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 წყობა. ვთქვათ, მოცემულია  n განსხვავებული ობიექტი და ჩვენ გვსურს  r  მათგანი 
ერთ  ხაზზე  გავამწკრივოთ. ვინაიდან პირველს ავირჩევთ n -ნაირად, შემდეგ ავირჩევთ 
მეორეს n –1-ნაირად, . . . , მე- r -ეს n–(r–1)]-ნაირად, მათ ერთობლიობას, ანუ r  ობიექტის 
დალაგებულ კომპლექტს, რომელსაც წყობას უწოდებენ, ავირჩევთ 

r
nA  = n(n–1)⋅⋅⋅(n–r+1) ≡ (n)r    (4.22) 

რაოდენობით. აქ ჩვენ გამოვიყენეთ გამრავლების პრინციპი (n1=n, n2=n–1, ... , nr=n–r+1). 

 როდესაც r = n,  (4.22)-იდან მიიღება 
n
nA  = n(n–1)⋅⋅⋅2⋅1 = n! 

 (n!  იკითხება როგორც n ფაქტორიალი) და ამგვარ წყობას  გადანაცვლება ეწოდება. 
წყობები განსხვავდებიან რიგით ან შემადგენლობით, მაშინ როცა გადანაცვლებებს ერთი 
და იგივე შემადგენლობა აქვთ და მხოლოდ რიგით განსხვავდებიან. (4.22)-ის ჩაწერა 
ფაქტორიალებით შეიძლება შემდეგნაირად: 

r
nA  = 

)!(
!
rn

n
−

,     (4.23) 

სადაც იგულისხმება, რომ 0! = 1. 

 ახლა განვიხილოთ ის შემთხვევა, როცა n საგნიდან r საგანს ვირჩევთ განმეორებით, 
ანუ ყოველი არჩეული საგანი უკან ბრუნდება მისი ფიქსაციის შემდეგ. მაშინ გამრავლების 
პრინციპში უნდა ვიგულისხმოთ, რომ 

n1 = n2 = ⋅⋅⋅ = nr = n 

და ე.წ. განმეორებითი წყობა n საგნიდან ამოირჩევა 
r
nG  = nr      (4.24) 

რაოდენობით. 

 მაგალითი 4.26. ავაგოთ მონეტის 3-ჯერ აგდების შესაბამისი დენდროგრამა (n=2, 
r=3).  ამრიგად, გვაქვს 23=8 განმეორებითი წყობა. 
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 ჯუფთება. ჯუფთება ეწოდება წყობათა მთელ კლასს, რომელთაც ერთი და იგივე 
შემადგენლობა გააჩნია. ამგვარად r -ელემენტიანი ჯუფთება n ელემენტიდან წარმოადგენს 
n ელემენტის r-ელემენტიან ქვესიმრავლეს (მაგალითად ab და ba ერთი და იგივე 2-ელემენ-
ტიანი ჯუფთებებია). თუ ჯუფთებათა რაოდენობისათვის შემოვიღებთ r

nC   აღნიშვნას, 

იქედან, რომ  r
nC r!= r

nA =
)!(

!
rn

n
−

, მივიღებთ ჯუფთებათა რაოდენობის გამოსათვლელ 

ფორმულას 

r
nC =

!r
Ar

n  = 
)!(!

!
rnr

n
−

.    (4.25) 

 (4.25) ფორმულიდან ჩანს და თვით განმარტებიდან ცხადია (n-ელემენტიანი სიმრავლის 
არჩევით ავტომატურად ვირჩევთ (n-r)-ელემენტიან სიმრავლეს), რომ 

r
nC  = rn

nC − . 

  (4.25) რიცხვებს ბინომური კოეფიციენტები ეწოდება, ვინაიდან, როგორც ადვილად 
შეიძლება დამტკიცდეს (ინდუქციით ან უშუალო მსჯელობით) 

(x+y)n = ∑
=

n

r

r
nC

0
xn-ryr,    (4.26) 

მაგალითად  

(x+y)4 = x4 + 4x3y + 6x2y2 + 4xy3 + y4. 

 მაგალითი 4.27. ვთქვათ, n  ერთმანეთის ახლოს მდებარე მაღაზიაში r კაცი შევიდა, 
r≤n. რა არის ალბათობა იმისა, რომ ყველა სხვადასხვა მაღაზიაში აღმოჩნდება? 

 ამოხსნა. თუ თითოეულ პირს შევუსაბამებთ მაღაზიის ნომერს, აღმოჩნდება, რომ 
ცდის შედეგია 

ω = (i1,...,ir) 

r-ეული, თანაც თითოეული ik შეიძლება იყოს 1-დან n-მდე. ამრიგად, 

|Ω| = nr. 

 ω-ში რიგს მნიშვნელობა აქვს. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენს A ხდომილობას ხელს უწყობს n 
ელემენტიდან r ელემენტიანი წყობა 

A = {(i1,...,ir), ik განსხვავებულია}. 

ამიტომ |A|=(n)r= n(n–1)⋅⋅⋅(n–r+1) და ალბათობის კლასიკური განსაზღვრის თანახმად 

P(A)= rn
rnnn )1()1( +−−  . 

 მაგალითი 4.28. ვთქვათ ყუთში s ბირთვია და მათ შორის t თეთრია. შემთხვევით 
ვიღებთ n ბირთვს. ვიპოვოთ ალბათობა იმისა, რომ მათ შორის ზუსტად k ცალი იქნება 
თეთრი, თუ 

 (a) ამორჩევა ხდება დაბრუნებით. 

 (b) ამორჩევა ხდება დაბრუნების გარეშე. 

 ამოხსნა. (a) ელემენტარული ხდომილობებია 

ω = (i1,...,ir), 



სადაც თითოეული ik=1,...,s. ამრიგად |Ω|=sn  იხ. ფორმულა (4.24). n ამორჩეული ბირთვიდან 
k (ვთქვათ, პირველი k) უნდა იყოს არჩეული t-დან, რისთვისაც არსებობს tk ვარიანტი, ხოლო 
დანარჩენი n–k კი s–t  შავ ბირთვს შორის უნდა იყოს, რისთვისაც გვაქვს (s–t)n–k  ვარიანტი. 
მაგრამ k ბირთვი შეიძლება მოხვდეს ნებისმიერ k ადგილას n-ს შორის. ადგილების k-
ელემენტიანი სიმრავლეების რაოდენობაა k

nC . ამრიგად, სულ გვაქვს tk(s−t)n-k n -ეული, თუ 
Ak ნიშნავს ხდომილობას, რომ n ამორჩეულ ბირთვს შორის k თეთრია, გვაქვს 

|Ak| = k
nC tk(s–t)n-k 

და 

Pn(k)≡P(Ak)= n

knkk
n

s
tstC −− )(

=
knk

k
n s

t
s
tC

−







 −






 1 , k=0,1,...,n.   (4.27) 

 რიცხვთა (4.27) მიმდევრობას ეწოდება ბინომური განაწილება. ამ რიცხვების ჯამი 
(4.26) ფორმულის ძალით უნდა იყოს 1, რაც იქიდანაც გამომდინარეობს, რომ A0,A1,...,An 
ხდომილობები სრულ სისტემას ქმნიან. 

(b) დაბრუნების გარეშე შერჩევისას ელემენტარულ ხდომილობად შეგვიძლია ჩავთვალოთ 
s ელემენტის n -ელემენტიანი ქვესიმრავლე და ამიტომ 

|Ω| = n
sC . 

 რაც შეეხება Ak-ს, მას ხელს უწყობს თეთრი ბურთების  k
tC  და იმავდროულად შავი 

ბურთების  kn
tsC −

−  კომბინაცია, რაც გამრავლების პრინციპის ძალით გვაძლევს, რომ 

|Ak| = k
tC kn

tsC −
− . 

 საბოლოოდ 
 

Pn(k) ≡ P(Ak) = n
s

kn
ts

k
t

C
CC −

− , k=0,...,n.   (4.28) 

 რიცხვთა ამ მიმდევრობას ჰიპერგეომეტრიული განაწილება ეწოდება. ამ რიცხვების 
ჯამიც 1-ია, რაც ცხადია ისევ ალბათური მოსაზრებებით და იმ გარემოებითაც, რომ იოლი 
კომბინატორული მსჯელობის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია დავადგინოთ შემდეგი ფორმულა 

∑=
=

−
−

n

k

kn
ts

k
t

n
s CCC

0
.    (4.29) 

 როგორც (4.28) ისე (4.29) ფორმულებში უნდა ვიგულისხმოთ, რომ  b
aC =0, როცა b>a&  

თუ მოვისურვებთ დადებითი რიცხვების გამოყოფას (4.29) მიმდევრობაში, სწორედ ბოლო 
პირობა მოგვცემს, რომ 0≤k≤min(t,n) და 0≤n–k≤min(s–t,n), საიდანაც  Pn(k)>0, როცა 

max(0, n–(s–t)) ≤ k ≤ min(t,n). 

 კერძოდ, თუ s=12, t=8 და n=9, მაშინ თეთრი ბურთების რაოდენობა შეიძლება 
იცვლებოდეს 5-იდან 8-მდე. დანარჩენი ალბათობები ნულის ტოლი გამოვა. 
 

 ალბათობების გამოთვლა დენდოგრამების მეშვეობით. დენდროგრამები ჩვენ 
რთული ექსპერიმენტების შედეგების აღსაწერად შემოვიღეთ. თუ „შტოების“ ანუ „უბნების" 
ერთობლიობას დენდროგრამის „ფესვიდან“ ბოლომდე „ბილიკს“ დავარქმევთ, მაშინ, თუ 
ყველა „ბილიკი" ტოლალბათურია, თითოეული მათგანის ალბათობა იქნება ერთი 
შეფარდებული „ბილიკების" საერთო რაოდენობასთან. ხშირად თვით „ბილიკის" 



ალბათობის გამოთვლას სჭირდება ალბათობათა გამრავლების ჯაჭვური წესის გამოყენება, 
რასაც მივყევართ სხვადასხვა ალბათობის მქონე „ბილიკებამდე" და რთული ხდომილობის 
ალბათობის გამოსათვლელად გვჭირდება თითოეული „ბილიკის" ალბათობის გამოთვლა 
თვით „ბილიკის" აგებულებისა და მოცემული ალბათობისა და პირობითი ალბათობის 
საშუალებით.  

 თუ, ვთქვათ, ერთმანეთის მიყოლებით ტარდება ორი ექსპერიმენტი: A, რომლის 
შედეგებია a და b და B, რომლის შედეგებია α, β, γ, მაშინ როცა ექსპერიმენტი Ω, რომელიც 
ნიშნავს ჯერ A-სა და შემდეგ B-ს ჩატარებას არის წყვილების შემდეგი სიმრავლე 

Ω = AB={aα, aβ, aγ, bα, bβ, bγ}. 

 თუ ახლა მოცემულია A-ს შედეგების pa და pb   ალბათობები pa+pb=1  და გარდა ამისა, 
პირობითი ალბათობები paα,  paβ,  paγ (paα+paβ+paγ=1), pbα,  pbβ,  pbγ (pbα+pbβ+ pbγ=1),  მაშინ ყოველი 
„ბილიკის“ ალბათობა მოიცემა როგორც ალბათობისა და პირობითი ალბათობის ნამრავლი 

 

a

b

α

β

γ

 pa

 pb

 paα

 paβ

 paγ

 pbα

 pbβ

  pbγ

P(aα)= papaα

P(aβ)= papaβ

P(aγ)= papaγ

P(bα)= pbpbα

P(bβ)= pbpbβ

P(bγ)= pbpbγ

α

β

γ
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 ადვილი წარმოსადგენია, თუ როგორ შეიცვლება ეს დენდროგრამა მესამე, მეოთხე 
და ა.შ. ექსპერიმენტის არსებობისას. ნათელია, რომ დენდროგრამის თითოეული 
„ბილიკის“ ალბათობა მისი „შტოების " (ანუ „უბნების") ალბათობათა ნამრავლის ტოლია. 

 მაგალითი 4.29. სამი ერთნაირი ურნა a, b და c შეიცავს სხვადასხვა რაოდენობის 
თეთრ და შავ ბირთვებს. პირველში 4 თეთრი და 1 შავი ბირთვია, მეორეში – 2 თეთრი და 3 
შავი, ხოლო მესამეში – 3 თეთრი და 7 შავი ბირთვი. შემთხვევით ვირჩევთ ურნას და ამ 
ურნიდან შემთხვევით ვირჩევთ ბირთვს. რა არის ალბათობა იმისა, რომ ეს ბირთვი 
თეთრია? 

 ამოხსნა. გამოვიყენოთ სრული ალბათობის ფორმულა. H1 ნიშნავს პირველი ურნის 
არჩევას, H2 – მეორესი, H3 – მესამე ურნისა. P(H1)=P(H2)=P(H3)=1/3.თეთრი ბირთვის არჩევა 
იყოს A ხდომილობა. ცხადია, რომ P(A|H1)=4/5, P(A|H2)=2/5, P(A|H3)=3/10. სრული ალბათობის 
ფორმულით 

P(A) = 
10
3

10
3

3
1

5
2

3
1

5
4

3
1

=⋅+⋅+⋅ . 

ახლა მივმართოთ დენდროგრამას. თეთრ ბირთვს შევუსაბამოთ „თ“ ასო, ხოლო შავს „შ“. 
გვექნება 



 
 

     
        
 

 
  

 
    

 
 
 
 
 
 

a  
 
 
 
b 
 
 
 
c 

 

თ 
 

შ 
 

თ 
 

შ 
 

თ 
 

შ 

1/3 
 
1/3 
 
1/3 

 

4/5 

1/5 
 
 
2/5 
 
3/5 
 
 
3/10 

7/10 

 

P(aთ)= 
5
4

3
1

⋅   

P(aშ)= 
5
1

3
1

⋅   

P(bთ)= 
5
2

3
1

⋅   

P(bშ)= 
5
3

3
1

⋅   

P(cთ)= 
10
3

3
1

⋅   

P(cშ)= 
10
7

3
1

⋅  
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 ცხადია, რომ შემოღებული A ხდომილობა არის a', b' დ c'  „ბილიკების“ 
ერთობლიობა და ამიტომ 

P(A) = P(a') + P(b') + P(c') = 3/10. 

 სრული ალბათობის ფორმულისა და დენდროგრამების მეთოდები ამ მაგალითში 
სირთულის მიხედვით დიდად არ განსხვავდება (ორკომპონენტიან შედგენილ ცდებში ეს 
ყოველთვის ასეა), თუმცა დენდროგრამების მეთოდი უფრო თვალსაჩინოა, რაც უფრო 
მეტად ვლინდება, როდესაც ცდათა რაოდენობა ორზე მეტია. 
 

 

ამოცანები 
 

1.  ხისაგან დამზადებული კუბი, რომლის ყველა წახნაგი შეღებილია, 64 ტოლ კუბად 
დახერხეს. მიღებული პატარა კუბები კარგად აურიეს და შემთხვევით აირჩიეს ერთი 
მათგანი. როგორია ალბათობა იმისა, რომ არჩეულ კუბს ორი წახნაგი შეღებილი აქვს. 

2. რვასართულიანი სახლის ლიფტში პირველ სართულზე ხუთი კაცი შევიდა. როგორია 
ალბათობა იმისა, რომ ხუთივე სხვადასხვა სართულზე ავა? 

3. კარადაში 10 წყვილი ფეხსაცმელია.  რისი ტოლია ალბათობა, რომ  კარადიდან 
შემთხვევით აღებულ 4 ფეხსაცმელში ერთი წყვილი მაინც აღმოჩნდება? 

4. ნაკრძალში 20 ირემია, მათგან 7 დაიჭირეს, დაღი დაადეს და ისევ ტყეში გაუშვეს. 
გარკვეული დროის შემდეგ იმ 20-იდან 4 კვლავ დაიჭირეს. რა არის ალბათობა იმისა, 
რომ მათ შორის 2 დაღდასმული იქნება? 

5. მონაკვეთზე შემთხვევით აირჩევა ორი წერტილი. ეს წერტილები მონაკვეთს სამ 
მონაკვეთად ყოფს. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ მათგან შეიძლება სამკუთხედის 
შედგენა. 

6. ალბათობა იმისა, რომ წერილი მოთავსებულია ექვსუჯრიან კარადაში 1/2 -ის ტოლია. 
ამასთან, თუ წერილი კარადაშია, იგი თანაბარი ალბათობით ნებისმიერ უჯრაში 
შეიძლება აღმოჩნდეს. ხუთი უჯრის შემოწმების შედეგად გამოირკვა, რომ წერილი ამ 
უჯრებში არ არის. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ წერილი მეექვსე უჯრაში აღმოჩნდება. 



7. აჩვენეთ, რომ ნებისმიერი A და B ხდომილობისათვის, თუ P(B)>0, მაშინ P(A) 
მოთავსებულია P(A|B) და P(A| B ) პირობით ალბათობებს შორის, ამასთან ან საზღვრები 
ერთმანეთს ემთხვევა, ან უტოლობები მკაცრია. 

8. ვთქვათ, სტუდენტმა 25 საგამოცდო ბილეთიდან მხოლოდ 5 ბილეთი იცის. როდის 
უფროა მოსალოდნელი, რომ მას მომზადებული ბილეთი შეხვდება, პირველ ნომრად 
თუ მეორე ნომრად გასვლისას?  

9. მოსწავლე ხსნის ამოცანას, რომელსაც თან ახლავს k სავარაუდო პასუხი და 
რომელთაგან მხოლოდ ერთია სწორი. მოსწავლე სწორ ამოხსნას პოულობს p 
ალბათობით და ამ შემთხვევაში ის პასუხსაც სწორად მონიშნავს.  დამატებითი 1-p  
ალბათობით ის ვერ ხსნის ამოცანას  და შემთხვევით ირჩევს სავარაუდო პასუხებიდან 
ერთ-ერთს (ანუ თითოეულ სავარაუდო პასუხს ირჩევს 1/k ალბათობით).   

ა) რისი ტოლია ალბათობა იმისა, რომ  მოსწავლე მონიშნავს სწორ პასუხს? 

ბ) ვთქვათ ცნობილია, რომ მოსწავლემ სწორი პასუხი მონიშნა. რისი ტოლია ალბათობა, 
რომ მან ამოცანა სწორად ამოხსნა?  

10. სამი კომპანია, A, B და C, ამზადებს ერთსა და იმავე ნაკეთობას, შესაბამისად მთელი 
პროდუქციის  25, 35 და 40 პროცენტს. თითოეულის პროდუქციაში წუნდებული 
ნაკეთობები შესაბამისად  5, 4 და 2 პროცენტია. ნაკეთობები აურიეს და ერთად 
გაიტანეს გასაყიდად. რისი ტოლია იმის ალბათობა, რომ თქვენ შეიძინეთ A კომპანიის 
მიერ გამოშვებული პროდუქცია, თუ  თქვენი ნაყიდი ნაკეთობა აღმოჩნდა 
წუნდებული? 

 


