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  فصل نهم آمار و احتمال 

  :علم آمار 

   .است آنها یبررس و یسازمانده ، اطّالعات يآور جمع علم آمار علم

   .ندیگویم يآمار يها داده را شده يآور جمع اطّالعات

    .کنند یم استفاده نمودارها انواع از يآمار يها داده بهتر یبررس و سهیمقا يبرا

  .   دارد ییکارا ، آمده دست به اطّالعات نوع و است شده يآور جمع آن يها داده که یموضوع به توجه با هرنمودار 

  :ها  جهینت ریتفس و ها نمودار

  :نمودار میله اي 

    .رود یم کار به داده نیکمتر و نیشتریب کردن دایپ ، تعداد ۀسیمقا يبرا يا لهیم نمودار 

 .دارند وجود ها نمودار انواع رسم يبرا يادیز يها افزار نرم حاضر حال در

    .است نظر مورد موضوع يبرا مناسب نمودار انتخاب بلکه ؛ ستین نمودار رسم دارد تیاهم آنچه

  :نمودار خط شکسته 

   استفاده نمودار نیا از دارد، تیاهم رهاییتغ که ییها موضوع در نیبنابرا دارد؛ کاربرد رهاییتغ شینما يبرا شکسته خط نمودار

    .شود یم

  .دهند یم نشان نمودار نیا با را   ...و سهام ،  نفت ، طال متیق ، یمال يها بازار در رهاییتغ نمونه يبرا 

  یبیتقر مقدار از یواقع يها داده يجا به ها وقت یگاه

  به کالن يها يزیر برنامه در  .میکن یم استفاده آنها 

   . میندار ازین قیدق و یواقع يها عدد 

  1000  از کمتر مقدار یعنی ؛ کنند یم انیب تن هزار چند صورت به را استان کی گندم دیتول مقدار مثال يبرا

  .ندارد تیاهم یبررس نیا در لوگرمیک ونیلیم کی ای تن 

  :نمودار دایره اي  

 شده میتقس تر کوچک يها بخش به ینسبت چه به مشخّص مقدار کی که دهدیم نشان شده يآور جمع اطّالعات و ها داده از یبعض

   .است

 رهیدا يرو را بخش هر  سهم  و داد  نشان رهیدا مثل شکل کی يرو را شدن میتقس توان یم موارد نیا در

   .کرد مشخّص

 یم شینما نمودار يرو سپس و ؛ کرده محاسبه درصد صورت به را بخش هر سهم و نسبت معمول طور به يا رهیدا نمودار در

  .دهند

  :نمودار تصویري  

 قیدق و یواقع يها عدد به کالن يها يزیر برنامه در  .میکن یم استفاده آنها یبیتقر مقدار از یواقع يها داده يجا به ها وقت یگاه

 کی ای تن  1000 از کمتر مقدار یعنی ؛ کنند یم انیب تن هزار چند صورت به را استان کی گندم دیتول مقدار مثال يبرا  .میندار ازین

  .ندارد تیاهم یبررس نیا در لوگرمیک ونیلیم

 نمودار ،تعدادي مشخص  يبرا شکل کی رسم سپس با .دیکن گرد مقدار مورد نظر از کمتر بیتقر با را عدد هر یبیتقر مقدار ابتدا

  .دیکن رسم را آن يریتصو
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  :دسته بندي داده ها  

 ، بگیریم نتیجه بهتر و آسانتر بتوانیم اینکه يبرا  .شود یم یطوالن آنها یبررس باشند، پراکنده و زیاد شده يآور جمع يها داده اگر

  .کنیم یم یسازمانده و يبند دسته يآمار موضوع با متناسب را ها داده

  .ندیگو یم راتییتغ دامنۀ،  داده  نیشتریب و نیکمتر نیب ۀفاصل به
 

  :فراوانی 

  : فراوانی را به دو صورت زیر می توان نشان داد .  ندیگویم یفراوان ، را دسته هر يها داده عدادت

  استفاده از چوب خط    -   1  

  استفاده از عدد     -   2  

  :میانگین داده ها  

 توان یم آید، یم دست به ها داده از يبهتر درك نمودارها کمک به و شوند یم یسازمانده جدول در يآمار يها داده اینکه از پس

 ةداد يتعداد میانگین.   کرد استفاده آنها بهتر تفسیر و تحلیل و ها داده از حاصل نتایج شدن تر کامل يبرا نیز ها داده میانگین از

   ، يعدد

  .آید یم دست به بر تعدادشان آنها مجموع تقسیم از 

                              
مجموع داده ها     

تعداد  داده ها
  میانگین    =  

              
 �  

n
  به صورت جبري :         �   =  

    .آورد دست به خوب بسیار تقریب با را ها داده میانگین توان یم ، باشند شده يبند دسته ها داده و باشد زیاد ها داده تعداد اگر
  

  شانس يگیر اندازهیا  احتمال

 نیا از حالت کی در چون و پشت ای دیآ یم رو سکه ای ، فتدیب اتفاق است ممکن شانس هم حالت دو م،یانداز یم را سکه کی یوقت

  سکه آمدن رو احتمال پس ؛ دیآ یم رو سکه ، ممکن حالت دو
 1 

 2 
  .است   

 یم دهینام اتفاق آن دادن رخ احتمال که میا کرده استفاده عدد کی از ، اتفاق کی دادن رخ شانس ةانداز انیب يبرا بیترت نیا به

 .شود

 از را موردنظر يها حالت سپس ، میابی یم را ممکن يها حالتۀ هم ابتدا ، میآور دست به را اتفاق کی دادن رخ احتمال نکهیا يبرا

  . میکن یم دایپ ممکن يها حالت انیم

احتمال رخ  نیبنابرا ؛ ممکن يها حالت تعداد به موردنظر يها حالت تعداد نسبت با است برابر موردنظر اتفاق دادن رخ احتمال 

  : از دستور زیر به دست خواهد آمد  اتفاقدادن یک 

 ها حالت کل تعداد بر را اتفاق آن به منجر يها حالت تعداد ، بیابیم را پیشامد یک دادن رخ احتمال اینکه يبرابه عبارت دیگر 

  : کنیم یم تقسیم

    تعداد حالتهاي مطلوب 

   تعداد همۀ حالتهاي ممکن  
   احتمال رخ دادن یک پیشامد  = 
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  .احتمال روي دادن هر پیشامد را با یک کسر که بین  صفر و یک می باشد ، نشان می دهیم * 

  :بار از انتظار یک پیشامد   nمحاسبۀ  

  : از دستور زیر کمک می گیریم 

  احتمال روي دادن اتفاق  ×تعداد کل انجام کار  

  :  مثال 

  بیاید ؟   4انتظار داریم چند بار  عدد . بار پرتاب می کنیم   60تاسی را  

                                       6  =   60     ×
 1 

 6 
          

  :مجموع روي داد و روي ندادن یک پیشامد 

  .  است    1مجموع احتمال روي دادن و احتمال روي ندادن یک اتفاق همیشه برابر با عدد  

  

  :روش هاي نوشتن کل حالت هاي یک پیشامد 

  . براي این کار از دو روش زیر کمک بگیرید 

  نمودار درختی )    2جدول نظام دار        )    1  

در این روش حالتهاي یک رویداد را افقی و حالتهاي . ا مورد بررسی قرار دهیم جدول نظام دار براي حالتی مناسب که دو رویداد ر

  . رویداد بعدي را عمودي نوشته و مانند جدول ضرب ، سایر خانه ها را پر میکنیم 

  . یم در روش نمودار درختی ، براي هر حالت یک شاخه در نظر گرفته و در انتهاي هر شاخه ، حالتهاي پیشامد بعدي را می نویس 

  . روش نمودار درختی می تواند بهترین روش براي محاسبۀ همۀ حالتهاي رخ داد یک پیشامد باشد 

  

  

  

  

  

  

  

 


