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تقديم الكتاب
بسم هللا الرحمن الرحيم
والتفرد في عمل علمي معين ،يعني بالضرورة جهدا ً استثنائيا ً من قبل المؤلفين ،وهذا ما الحظته اثناء
إن التميز
ُّ
ً
تصفحي لدفات هذا الكتاب الماتع .لقد انتقى المؤلفون موضوعات غاية في الحداثة وكانوا موفقين جدا في التسلسل العلمي
خالل االفصل الستة الواردة في هذا الكتاب .إن المنطق النيوتروسوفكي ،والنظرية النيوتروسوفكية ،وبالتالي جميع أفرع
الرياضيات التي تتسم بالغموض واالبهام ومنها ما تم تسليط الضوء عليه في هذا الكتاب هي حتما مواضيع رياضيات
العصر بالتالي فهي االدوات االساسية لباقي العلوم الطبيعية والتطبيقية الحديثة .ولم يكن لهذا العلم ان يجد النور لوال
الكتاب االول الذي ظهر في عام  2014للعالم االمريكي فلورنتن سمارانداكه بعنوان (مقدمة في االحصاء النيوتروسوفكي)
 ،ثم لم يألوا المؤلفون العرب جهدا في اخذ االحتمالية واالحصاء النيوتروسوفكي الى أبعد مما كان يتصور له خالل فترة
زمنية قياسية مقارنة بما تم في افرع اخرى من العلوم باإلضافة إلى التطبيقات المتنوعة لعلوم المعرفة النيتروسوفيكية.
ال يسعني في هذه المقدمة المختصرة اال ان أُبدي إعجابي بمفردات فصول هذا الكتاب (مدخل الى نظرية االحتماالت
الكالسيكية النيوتروسوفكية ونظرية القرار) وخصوصا ما تمت بلورته في االفصل االخيرة ،إذ تم التطرق الى توزيعات
مهمة منها توزيع بواسون ،التوزيع فوق الهندسي ،التوزيع االسي ،التوزيع المنتظم ،كل هذه التوزيعات تمت قراءتها
بطريقة تختلف عما كنا قد عهدناه في الرياضيات الكالسيكية من تناول لبيانات ذات صفة اكيدة الحدوث واستبدالها ببيانات
تحمل صفة الحياد مما يؤدي بالتالي الى تحليل النتائج بطريقة اكثر فاعلية مما عهده االحصائيون في القرون الماضية،
ايضا لقد تم تعريف صيغة بيز بنموذجها النيوتروسوفكي ،وطبعا لم تكن هذه المفاهيم لتتطور قبل ان يتم تعريف فضاء
العينة النيوتروسوفكي ،االحداث النيوتروسوفكية المستقلة ،االحتمالية النيوتروسوفكية واالحتمالية الشرطية
النيوتروسوفكية ،المتغيرات العشوائية النيوتروسوفكية والمقاييس العددية النيوتروسوفكية ومنها (المتوسط الحسابي،
الوسيط ،االنحراف المعياري) ،باالضافة الى المتغيرات النيوتروسوفكية بنوعيها المستمر والمتقطع .هذا وقد حرص
المؤلفون على ربط االمثلة العددية والنتائج المتواخاة منها بالتطبيقات العملية وقد كانوا حريصين على تنبيه القارئ
بالجوانب التطبيقية التي يمكن من خاللها استخدام االفكار المطروحة.
أما الفصلين الخامس والسادس من هذا الكتاب فقد تناول فيهما المؤلفون شرح شجرة القرار النيوتروسوفكية
ومقارنتها بمثيلتها في الرياضيات الكالسيكية ،إضافة الى الموضوع االخير وهو السالسل الزمنية النيوتروسوفكية والتي
من خالل قراءتها استنتجتُ انه يمكن للعديد من الباحثين تطوير هذا االتجاه مستقبال ويمكن لهذه الموضوعات الجديدة ان
تكون مشاريع لعشرات رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه التي ستكون بمثابة االساس لثورة علمية جديدة ومن هذا
المنبر ادعوا الباحثين لالهتمام بهذه الموضوعات مستقبالً.
واخيرا ً وليس اخرا اتقدم بشكري لكل من أ.د .أحمد عبد الخالق سالمة من جمهورية مصر العربية ود .رفيف الحبيب من
الجمهورية العربية السورية ،على اتاحتهم هذه الفرصة الطيبة لي لمراجعة هذا الكتاب والتقديم له.
أ.د .هدى اسماعيل خالد الجميلي
مساعد رئيس جامعة تلعفر للشؤون االدارية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية
جمهورية العراق  2021 /8/20 -الموافق لـ  12محرم 1443
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 نظرة عامةإن معظم الصفات التي يهتم بها العلم الحديث والتي تقابلنا في حياتنا العملية تفتقر الى التحديد التام أمثال تلك الصفات جيد وردئ
وطويل جدا وغزير .وعدم التحديد الذي يهمنا هنا ليس من النوع االحصائي بل هو عدم تحديد متأصل في طبيعة تلك الصفات.

أما في عصرنا الحالي ،البد وأن يعترف العلماء بحاجتهم إليجاد صيغ مالئمة لتحدد وتعالج الصفات غير تامة التحديد بشكل
ايجابي ،ولغياب التحديد عن مثل تلك الصفات كان من الصعب في السابق الحصول لكل واحدة منها على فئة األشياء التي تحقق
تلك الصفة .وكان المنطق عديد القيم قد بدأ منذ أكتر من سبعين عاما بالتعامل مع الصفات ناقصة التحديد ،بأن يسمح لقيم
الصدق للقضايا بأال تقتصر على الصفر والواحد الصحيح بل تأخد قيما بينهما .ومع ذلك فان نظرية الفئات ( )Set theoryقد
تأخرت في أن تحذو حذو هذا المنطق .في عام

 1965كان لطفي زاده ( )Zadehقد تقدم بالخطوة المطلوبة فقام بتعريف

الفئات الفازية ( )Fuzzy setsفي أطروحة كالسيكية ،وفكرته هي أن يسمح لقيم العضوية للعناصر المختلفة ،بالنسبة لكل فئة
فازية ،بأال تقتصر على الصفر والواحد الصحيح كما في الفئات العادية بل أيضا تاخذ أي قيمة بينهما .وعليه فإن الفئات الفازية
كتعميم للفئات العادية ال تقتصر على أن تكون هي المناظر المطلوب للصفات ناقصة التحديد بل أيضا يمكن أن تعمم عليها

العمليات المعتادة في نظرية الفئات بما يتناسب مع المعاني المتوخاة من الروابط المنطقية من عطف ونفي ولزوم وغيرها ،وبذلك

وضع زاده أسس نظرية الفئات الفازية .وعلى الجانب اآلخر فقد بدأ الباحثون في ايجاد تعميمات لألفكار الكالسيكية في موضوعات
الرياضيات إلى الفئات الفازية .من أمثال تلك الموضوعات التوبولوجي ( )Topologyبأنواعه والجبر وحساب التفاضل ونظرية
األعداد ( )Number theoryونظرية القياس ( )Measure theoryونظرية االحتماالت .وألننا نعيش في عالم تتسم معرفتنا
ألحداثه ووقائعه بالتناقض والغموض والالتحديد ،وتفصح قضايانا عن الصدق تارة وعن الكذب تارة والحيادية والغموض تارًة
أخرى ..فنحن كنا بحاجة لمنطق جديد يعكس حقيقة رؤيتنا النسبية لهذه الحياة وقصور معرفتنا بها وبحاجة إلى نسق منطقي يالئم
معطياتها غير المكتملة ويشبع معالجتنا لها سواء على مستوى ممارسات الحياة اليومية أم على مستوى الممارسة العلمية بمختلف
أشكالها .ومن هنا كان البد وأن ننطلق إلى منطق جديد غير كالسيكي ،كان أول من وضع أسسه الفيلسوف والرياضي األميركي
" فلورنتن سمارانداكه"

 Florentin Smarandacheحيث قدم عام  1995المنطق النيتروسوفيكي  Neutrosophic Logicكتعميم

للمنطق الفازي (الضبابي)  Fuzzy Logicوامتداداً لنظرية الفئات الفازية (الضبابية)  Fuzzy Sets Theoryالتي قدمها لطفي زاده عام

 . Lotfi A. Zadeh 1965وامتداداً لذلك المنطق قدم أحمد سالمة  A.A.Salamaنظرية الفئات الكالسيكية النيتروسوفيكية
كتعميم لنظرية الفئات الكالسيكية وقام بتطوير وإدخال مفاهيم جديدة في مجاالت الرياضيات واالحصاء وعلوم الحاسب ونظم

المعلومات الكالسيكية عن طريق النيتروسوفيك .والنيتروسوفيك يعني دراسة االفكار والمفاهيم التي ال تكون صحيحة وال خاطئة،
لكن بين ذلك ،وهذا يعني (الحياد  ،الالتعيين (الالتحديد)  ،الالوضوح  ،الغموض  ،المبهم  ،الالتمام  ،التناقض ،وغيرها) ،وإن

كل حقل من حقول المعرفة تملك جزئها النيتروسوفكي ذلك الجزء الذي يحوي الالتعيين ،لذلك تمت والدة المنطق النيتروسوفكي،

والفئة النيتروسوفكية ،واالحتمالية النيتروسوفكية ،واالحصاء النيتروسوفكي  ،والقياس النيتروسوفكي  ،والحساب التمهيدي للتفاضل
والتكامل النيتروسوفكي  ،وحساب التفاضل والتكامل النيتروسوفكي...الخ .فضال عن وجود انواع عديدة من الالتعيين – وهذا ما

يبين لنا :لماذا النيتروسوفيك يمكنه ان يتطور بطرق مختلفة؟ .

المعني العلمي  :المنطق النيتروسوفيكي هو فرع جديد يدرس أصل وطبيعة ومجال الالتحديد باإلضافة إلى تفاعل كل األطيافالمختلفة التي يتخيلها اإلنسان في قضية ما بحيث يأخذ هذا المنطق بعين االعتبار كل فكرة مع ضدها (نقيضها) مع طيف

الالتحديد .الفكرة الرئيسية للمنطق النيتروسوفيكي هي تمييز كل بيان منطقي في ثالثة أبعاد هي الصحة ( )Tبدرجات و الخطأ
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( )Fبدرجات و الالتحديد ( )Iبدرجات نعبر عنه بالشكل (  ) T , I , Fويضعهم تحت مجال الدراسة وذلك يعطي وصف ًا أكثر دقة

لبيانات الظاهرة المدروسة حيث إ ن ذلك يقلل من درجة العشوائية في البيانات الذي من شأنه الوصول إلى نتائج عالية الدقة تساهم
في اتخاذ أمثل الق اررات المناسبة لدى متخذي القرار.

فمن أجل  Aعنصر ما ،قد يكون فكرة أو صفة أو اقتراح أو نظرية أو ...نعبر عنه في النيتروسوفيك بالشكل
) (A, neut A, anti Aحيث  anti Aهو الحدث الضد ل . A
بينما  neut Aهو ليس  Aوأيضاً ليس  anti Aوإنما هو حدث غير محدد متعلق ب .A
فمثالً إذا كان  Aيمثل فوز فريق ما فإن  anti Aيمثل خسارته و  neut Aيمثل تعادله مع الفريق اآلخر.
وأيضاً إذا كان  Aيمثل التصويت لمرشح ما فإن  anti Aيمثل التصويت ضد هذا المرشح بينما  neut Aيمثل عدم التصويت

أبداً أو التصويت ببطاقة فارغة أو ببطاقة باطلة.
 -المعني اللفظي :

النيتروسوفي  Neutro - sophyكلمة مؤلفة م ــن مقطع ــين األول ( Neutroبالفرنسية  ، Neutreوالالتينية  (Neuterبمعن ــى

محايد  Neutralوالثاني  sophyوهي كلمة يونانيـة بمعنـى حكمة  Wisdom/Skillومن ثم يصبح معنـى الكلمـة فـي مجملها
<< معرفة الفكر المحايد>> .
-

إن المنطق الكالسيكي يدرس الحالة مع نقيضها ويتجاهل حالة الالتحديد التي هي كمية صريحة في المنطق النيتروسوفيكي

وأحد مكوناته  ،الذي يعطينا بالتالي وصفاً أكثر دقة للدراسة وبالتالي الحصول على نتائج أكثر صحة.

ونالحظ من خالل الدراسة ضمن إطار منطق النيتروسوفيك أنه ال يهمل أي نتيجة قد نحصل عليها عند إجراء أي تجربة،
ويقوم بتوسيع البيانات لتشمل كل اآلراء المختلفة حول قضية ما وبالتالي يعطينا معلومات أكثر دقة تساهم في اتخاذ أفضل

الق اررات لدى متخذي القرار حيث يبين لنا الرسم التالي العالقة بين البيانات وعملية اتخاذ القرار.
المعرفة

المعلومات
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المعالجة

الفصل األول :
من المنطق إلى نظرية الفئات النيتروسوفيكية
البناء الجبري لنظرية الفئات الكالسيكية النيتروسوفيكية
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 تعتبر الفئات ( )Setsهي حجر الزاوية فيما يعرف بإسم الرياضيات الحديثة .ولقد أصبحت لغة عامة للرياضيات حيث أنها
ظهرت في النصف التاني من القرن التاسع عشر .ويعتبر جورج كانتور ( )1918-1845مؤسساً لهذه اللغة -ذلك بالنسبة الى

الفئات العادية الكالسيكية .تناول هذا الجزء مقدمة إلعطاء فكرة عامة عن تطور نظرية الفئات الكالسيكية من فئات عاديه الى
الفئات الغامضة (الفازية) ثم الفئات النيتروسوفكية التي تعتبر أعم وأشمل ،كما تستعرض بعض الدراسات السابقة التي قدمها أحمد
سالمة وفلورنتن سمارنداكه الفئة النيتروسوفكية التي هي تعميم للفئات الكالسيكية والفئة الفازية (خصوصا للفئة الحدسية الفازية)

في الرياضيات والبناء الجبري للنظرية الجديدة .لقد عرف أحمد سالمة  A. A. Salamaوفلورنتن العديد من المفاهيم الجديدة
وقاموا ببناء ووضع أسس لرياضيات جديدة وتطبيقات متعددة في مجال علوم الحاسب واالحصاء واالحتماالت ونظم المعلومات
ودعم وإتخاذ القرار وفي مجال التوبولوجي وقدموا العديد من االبحاث التطبيقية.

 تعاريف ومفاهيم أساسية في منطق النيتروسوفيك:نعلم أن في المنطق الكالسيكي ثنائي القيم يأخذ المتغير إحدى القيميتين } {0,1أي } {true, falseفقط  ،لكن مع مرور الزمن وتطور
العلوم تم مالحظة أن الصح والخطأ وحدها ال تكفي من أجل تمثيل كافة األشكال المنطقية  ،فقدم العالم لطفي زاده عام  1965مفهوم

نظرية الفئات الضبابية لمواجهة تلك المشاكل  ،ولقد استحوذت هذه الفئات اهتماماً كبي اًر من قبل الصينيين واليابانيين فقط ثم في أواخر
الثمانينات من القرن العشرين حدثت تطورات كبيرة وظهرت أفكار عديدة في هذا االختصاص ما دعا الجميع لالهتمام بها  ،والذي يميز

الفئة الضبابية عن الكالسيكية في أنها تسمح لعنصر ما باالنتماء الجزئي  ،في حين أن العنصر في الفئة الكالسيكية إما ينتمي لها أو

ال ينتمي بتاتًا ،وبعد ذلك قدم أتاناسوف عام  1983الفئات الضبابية الحدسية كتعميم للفئات الضبابية  ،حيث أضاف أتاناسوف
لتعريف الفئة الضبابية مكونًا جديدًا وهو درجة الالعضوية  ،فالفئات الضبابية تعطي درجة العضوية لعنصر في فئة ما (وتكون درجة
الالعضوية =  -1درجة العضوية) في حين أن الفئات الضبابية الحدسية تعطي درجة العضوية ودرجة الالعضوية كل منها بشكل

مستقل عن اآلخر ،والشرط هو أن مجموع هاتين الدرجتين ليس أكبر من الواحد .وفي عام  1995قدم الفيلسوف والرياضي األميركي

فلورنتن سمارانداكه المنطق النيتروسوفيكي كتعميم للمنطق الضبابي وخاصة المنطق الضبابي الحدسي حيث أضاف مكوناً جديدًا
لدرجات العضوية والالعضوية وهي درجة الالتحديد ،وكل مكون من هذه المكونات الثالث يعرف على شكل فئات جزئية تحوي
عنصرين أو أكثر أو على شكل مجاالت أو ..بدالً من أن يكون عبارة عن عدد فقط .حيث إن فرضية سمارانداكه

تقول :ال

نعفي أي نظرية من المفارقات ونأخذ جميع اآلراء حول قضية ما بعين االعتبار ،ولقد قدم سمارانداكه وسالمة المفاهيم األساسية

لفئة النيتروسوفيك ،وعمل العديد من الباحثين على مفهوم الفئة النيتروسوفيكية ودرسوا العديد من العمليات عليها مثل Bhowmik
و  Palفي وغيرهم.
وميزة اس ـ ـ ـ ــتخدام منطق النيتروس ـ ـ ـ ــوفيك أنه يميز بين الحقيقة النس ـ ـ ـ ــبية (أي الحقيقة في عالم واحد) واحتمالها هو 1

والحقيقة المطلقة ( أي الحقيقة في كل العوالم الممكنة ) واحتمالها هو  1+حيث  ، 1+ > 1وبالمثل ميز بين الخطأ

النسبي احتماله  0والخطأ المطلق احتماله 0

−

حيث . −0 < 0

نستطيع أن نعبر عن ذلك بالشكل:
+

, 1 =1+ε
حيث  εعدد موجب صغير جداً .
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0=0−ε

−

 وفي منطق النيتروسوفيك مجموع المكونات ) (T,I,Fليس بالضرورة يساوي الواحد كما في المنطق الكالسيكي والضبابي
ولكن قد يكون أي عدد بين  3+و  −0وهذا الذي يسمح لمنطق النيتروسوفيك أن يكون قاد اًر على التعامل مع المفارقات

(المتناقضات) أي القضايا التي تكون صحيحة وخاطئة في نفس الوقت والتي ال يستطيع المنطق الضبابي التعامل معها
ألن مجموع المكونات يجب أن يساوي الواحد.

 وفي منطق النيتروسوفيك يتم وصف كل متغير منطقي  xعلى شكل ثالثية ) x (t,i,fحيث :
 :tدرجة الحقيقة  :f ،درجة الخطأ  :i ،درجة الالتحديد

بحيث:

 .1في الحالة الخاصة عندما يكون  t + i + f = 1عندها يحافظ المنطق النيتروسوفيكي على اتساقه مع المنطق
الكالسيكي والمنطق الضبابي .
 .2في حالة المعلومات غير المكتملة عن المتغير عندها . t + i + f < 1

 .3في حالة المعلومات المتناقضة عن نفس المتغير عندها . t + i + f > 1
 وبشكل عام أكثر عرف سمارانداكه مكونات النيتروسوفيك بالشكل:

مكونات النيتروسوفيكNeutrosophic Components :
ليكن  T , I , Fفئات جزئية حقيقية معيارية أو غير معيارية من المجال غير المعياري [  ] −0 , 1+مع
𝑝𝑢𝑠𝑡 = 𝑇 sup
𝑓𝑛𝑖𝑡 = 𝑇 , inf
𝑝𝑢𝑠𝑖 = 𝐼 sup
𝑓𝑛𝑖𝑖 = 𝐼 , inf
,

𝑓𝑛𝑖𝑓 = 𝐹 inf

𝑝𝑢𝑠𝑓 = 𝐹 sup

ويكون𝑛𝑠𝑢𝑝 = 𝑡𝑠𝑢𝑝 + 𝑖𝑠𝑢𝑝 + 𝑓𝑠𝑢𝑝 ≤ 3+ :
𝑛𝑖𝑛𝑓 = 𝑡𝑖𝑛𝑓 + 𝑖𝑖𝑛𝑓 + 𝑓𝑖𝑛𝑓 ≥ −0
وبالتالي0 ≤ inf(𝑛) ≤ sup(𝑛) ≤ 3+ :

−

وهذه الفئات  T , I , Fليست بالضرورة أن تكون مجاالت ،ربما تكون أي فئات جزئية  ،وقد تكون هذه الفئات مستمرة أو متقطعة
،مكونة من عنصر واحد أو أكثر  ،منتهية  ،معدودة أو غير معدودة  ،اجتماع أو تقاطع فئات جزئية . .........،

وألن هناك أنواع ًا ونسب ًا من الحقيقة والخطأ والالتحديد ،نستطيع تقسيم  Tإلى مكونات جزئية وهي } 𝑚𝑇  {𝑇1 , 𝑇2 , … … ,وكذلك

نقسم  Iإلى مكونات جزئية }  {I1 , I2 , … … , Irوكذلك  Fإلى } 𝑝𝐹  {𝐹1 , 𝐹2 , … … ,بحيث إن (حجم العينة)

m+r+p=n

وبالتالي يكون:
) (T, I, F) = (T1 , T2 , … … , Tm ; I1 , I2 , … … , Ir ; F1 , F2 , … … , Fp

 إن الغموض وعدم دقة المعلومات سواء في معرفة الحقيقة أو الالتحديد أو الخطأ هو السبب في أخذ المكونات T, I,
 Fعلى شكل فئات جزئية.
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فمثالً إذا كان لدينا اقتراح " أحمد شخص ذكي " فنجد أن:
بالنسبة لرئيسه في العمل يكون )(0.60 , 0.67 , 0.35
بالنسبة إلى السكرتير يكون )(0.30 , 0.20 , 0.50
بالنسبة لنفسه يكون ) (0.10 , 0.25 , 0.80وهكذا . .............
فنالحظ من خالل هذا المثال بأن المتغير هو " أحمد شخص ذكي " هذا المتغير صحيح في عدد من الحاالت وبالنسبة
لعدد من األشخاص أي تم إعطاء نسبة ذكائه من عدة أشخاص بدرجات وأنه غير ذكي بدرجات ودرجة ذكاء غير محددة
بدرجات أيض ًا وهكذا ...

 نعلم من قوانين اإلحصـاء أنه في حالة أخذ العينات اإلحصـائية إلجراء د ارسـات اسـتقصـائية كإجراء اسـتطالع للرأي العام

حيث يكون لدينا خياران ممكنان يوجد دائماً خطأ في المعاينة كأن يكون
مع هامش خطأ  ( ± 𝑘%ويكون بشـ ـ ــكل عام  ) x+y=100هذا الخطأ قد يكون عبارة عن مكون الالتحديد في منطق

 x %للجواب األول و  y%للجواب الثاني

النيتروسوفيك .

فمن أجل الثالثية ) (t , i , fمع  t+f=1نفسر كالتالي :

تكون القيم الموافقة للحقيقة تقع ضمن المجال ] . [t-i , t+i
والقيم الموافقة لغير الحقيقة (الخطأ) تقع ضمن المجال ]  [f-i , f+iمع }𝑓 . 𝑖 ≤ min{𝑡,
على سبيل المثال :تم إجراء استطالع و كانت النتائج بأن  45%من األشخاص الذين شملهم المسح موافقون على اإلجراء الذي
سيقوم به رئيس العمل وكان هناك  ± 5%هامش خطأ في أثناء المسح  ،نعبر عن ذلك نيتروسوفيكياً بالشكل

)(0.45 , 0.05 , 0.55

وبالتالي تكون القيم الصحيحة ) (Tلألشخاص الموافقين على اإلجراء الذي سيقوم به رئيس العمل من بين األشخاص المشمولين
في المسح تقع ضمن المجال ][t-i , t+i ]= [ 0.40 , 0.50

تعريف منطق النيتروسوفيك:

Definition of Neutrosophic Logic

المنطق الذي يكون فيه كل مسألة (قضية) لها نسبة من الحقيقة في فئة جزئية  Tونسبة من الالتحديد في فئة جزئية I
ونسبة من الخطأ في فئة جزئية  Fيدعى منطق النيتروسوفيك.

تعريف الفئة الكالسيكية النيتروسوفيكيةDefinition of Neutrosophic Crisp Set :
ليكن لدينا  Xفئة محددة غير خالية ،و  Aفئة من  Xتكتب على شكل ثالثية )  (𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3بحيث إن مكونات هذه
الثالثية هي فئات جزئية على  ( Xبحيث  𝐴3يمثل الحدث الضد أو المناقض ل  𝐴1أو يمثل وجهة نظر مختلفة و 𝐴2
يمثل حدث غير محدد) عندئذ ندعو  Aفئة كالسيكية نيتروسوفيكية ونرمز لها بالرمز ) (NCSونعبر عنها بالشكل :
) 𝐴 = (𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3
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وكل فئة كالسيكية في  Xتملك هذا الشكل هي فئة كالسيكية نيتروسوفيكية.
مالحظة :ننوه بأننا عندما نذكر  Xفئة محددة غير خالية ،ونعرف عليها فئات كالسيكية نيتروسوفيكية عندها نقصد بأن  Xهي
فئة نيتروسوفيكية.

أنواع الفئة الكالسيكية النيتروسوفيكية:

Types of the Neutrosophic Crisp Set

بفرض  Aفئة كالسيكية نيتروسوفيكية نعبر عنها بالشكل :

) 𝐴 = (𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3

عندها نميز األنواع التالية:
 -1الفئة الكالسيكية النيتروسوفيكية من النوع األول:
بحيث يكون

&

∅ = 𝐴2 ∩ 𝐴3
ونرمز لها لالختصار ).(NCS-1

∅ = 𝐴1 ∩ 𝐴3

&

∅ = 𝐴1 ∩ 𝐴2

 -2الفئة الكالسيكية النيتروسوفيكية من النوع الثاني:
بحيث يكون:

&

∅ = 𝐴2 ∩ 𝐴3

∅ = 𝐴1 ∩ 𝐴3

&

∅ = 𝐴1 ∩ 𝐴2

وأيض ًا

𝑋 = 𝐴1 ∪ 𝐴2 ∪ 𝐴3
ونرمز لها لالختصار ).(NCS-2
 -3الفئة الكالسيكية النيتروسوفيكية من النوع الثالث:
بحيث يكون:

&

𝑋 = 𝐴1 ∪ 𝐴2 ∪ 𝐴3

∅ = 𝐴1 ∩ 𝐴2 ∩ 𝐴3

ونرمز لها لالختصار ). (NCS-3
 أمثلة على سبيل التوضيح:
إذا كانت  Aفئة كالسيكية نيتروسوفيكية وكان لدينا:
 X(0.5 , 0.2 , 0.3 ) -1عنصر من A

الذي يعني أن هناك احتماالً  %50لوجود  xفي  Aو  30 %لعدم وجود Xفي  Aو  20%غير محدد ( أي

ال نعلم تماماً إذا  Xينتمي إلى  Aأو ال ).
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 Y(0 , 0 ,1) -2عنص ًار من A

الذي يعني أن Y :بالتأكيد ليس في .A

 -3بشكل عام:

) }  𝑥 ( [0.2 , 0.3] , [0.40, 0.45] ∪ [0.50 , 0.51] , {0.20 , 0.24 , 0.28من .A
الذي يعني أن :احتمال وجود  xفي  Aيتراوح بين  20%إلى .30%
واحتمال عدم وجود  xفي  Aهو  20%أو  24%أو . 28%
واحتمال الالتحديد (أي ال نعلم إذا  xينتمي إلى  Aأو ال) هو بين  40%إلى  45%أو بين  50%إلى
. 51%

بعض التعاريف ألنواع مختلفة من الفئات الكالسيكية النيتروسوفيكية:

 -1تعريف الفئة الكالسيكية النيتروسوفيكية الخالية:
نرمز لها بالرمز 𝑁∅ وتعرف كأربعة أنواع :
 )aالنوع األول

)𝑋 ∅𝑁1 = (∅, ∅,

 )bالنوع الثاني

)𝑋 ∅𝑁2 = (∅, 𝑋,

 )cالنوع الثالث

)∅ ∅𝑁3 = (∅, 𝑋,

 )dالنوع الرابع

)∅ ∅𝑁4 = (∅, ∅,

 -2تعريف الفئة الكالسيكية النيتروسوفيكية األكيدة:
نرمز لها بالرمز 𝑁𝑋 وتعرف كأربعة أنواع :
 )aالنوع األول

)∅ 𝑋𝑁1 = (𝑋, ∅,

 )bالنوع الثاني

)∅ 𝑋𝑁2 = (𝑋, 𝑋,

 )cالنوع الثالث

)𝑋 𝑋𝑁3 = (𝑋, ∅,

 )dالنوع الرابع

)𝑋 𝑋𝑁4 = (𝑋, 𝑋,

 -3تعريف مكملة الفئة الكالسيكية النيتروسوفيكية:
Definition of the complementary of the Neutrosophic Crisp Set
لتكن )  A = (A1 , A2 , A3فئة كالسيكية نيتروسوفيكية من  ، Xعندها نعرف المتمم للفئة  Aالذي نرمز له بالرمز
 Acكثالثة أنواع كالتالي:
أو

) Ac = (Ac 1 , Ac 2 , Ac 3
) Ac = (A3 , A2 , A1

أو
) Ac = (A3 , Ac 2 , A1
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بعض التعاريف للعالقات والعمليات بين الفئات الكالسيكية

النيتروسوفيكية:

 -1تعريف عالقة االحتواء بين فئتين نيتروسوفيكيتين:
The Relationship of Containment between two Neutrosophic Crisp Sets
لتكن  Xفئة غير خالية ،ولدينا  A,Bفئات كالسيكية نيتروسوفيكية من  Xلهما الشكل:
) 𝐴 = (𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3
) 𝐵 = (𝐵1 , 𝐵2 , 𝐵3
عندها نستطيع أن نعرف العالقة 𝐵 ⊆ 𝐴 كنوعين :
النوع األول:
𝐴1 ⊆ 𝐵1 , 𝐴2 ⊆ 𝐵2 , 𝐴3 ⊇ 𝐵3

⇔

𝐵⊆𝐴

النوع الثاني:
𝐴1 ⊆ 𝐵1 , 𝐴2 ⊇ 𝐵2 , 𝐴3 ⊇ 𝐵3

⇔

𝐵⊆𝐴

 -2تعريف عالقتي التقاطع واإلتحاد لفئتين نيتروسوفيكيتين:
The relationships of Intersection and union of two Neutrosophic sets
لتكن  Xفئة غير خالية ،ولدينا  A,Bفئات كالسيكية نيتروسوفيكية من  Xلهما الشكل:
) 𝐴 = (𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3
) 𝐵 = (𝐵1 , 𝐵2 , 𝐵3
عندها يكون:
 -1عالقة التقاطع )𝐵 ∩ 𝐴 ) نستطيع أن نعرفها كنوعين :
النوع األول:
) 𝐴 ∩ 𝐵 = ( 𝐴1 ∩ 𝐵1 , 𝐴2 ∩ 𝐵2 , 𝐴3 ∪ 𝐵3
النوع الثاني:
) 𝐴 ∩ 𝐵 = ( 𝐴1 ∩ 𝐵1 , 𝐴2 ∪ 𝐵2 , 𝐴3 ∪ 𝐵3
 -2عالقة االجتماع )𝐵 ∪ 𝐴( أيضاً نعرفها كنوعين :
النوع األول:

) 𝐴 ∪ 𝐵 = ( 𝐴1 ∪ 𝐵1 , 𝐴2 ∪ 𝐵2 , 𝐴3 ∩ 𝐵3
النوع الثاني:
) 𝐴 ∪ 𝐵 = ( 𝐴1 ∪ 𝐵1 , 𝐴2 ∩ 𝐵2 , 𝐴3 ∩ 𝐵3
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مالحظات:

 -1من أجل أي فئة كالسيكية نيتروسوفيكية  Aمن  Xيكون:
𝐴 ⊆ 𝑁∅
,
𝑁𝑋 ⊆ 𝐴
 -2من أجل  A,Bفئات كالسيكية نيتروسوفيكية في  Xيكون لدينا ما يلي محققاً
(A ∩ B)c = Ac ∪ Bc
(A ∪ B)c = Ac ∩ Bc
 -3نستطيع بسهولة تعميم عمليات التقاطع واالجتماع في التعريف السابق على عائلة من الفئات الجزئية الكالسيكية
النيتروسوفيكية كالتالي:
لتكن }𝐽 ∈ 𝑗  { 𝐴𝑗 ,عائلة من الفئات الجزئية الكالسيكية النيتروسوفيكية في  Xعندها :
 ∩ 𝐴𝑗 )aنعرفه كنوعين:
النوع األول∩ Aj = ( ∩ Aj1 , ∩ Aj2 , ∪ Aj3 ):
النوع الثاني:

) ∩ Aj = ( ∩ Aj1 , ∪ Aj2 , ∪ Aj3

 ∪ 𝐴𝑗 )aنعرفه أيضاً كنوعين:
النوع األول, ∪ Aj2 , ∩ Aj3 ) :

∪ Aj = ( ∪ Aj1

النوع الثاني∪ Aj = (∪ Aj1 , ∩ Aj2 , ∩ Aj3 ):
 -4ناتج ضرب فئتين كالسيكيتين نيتروسوفيكيتين  A , Bهو من جديد فئة كالسيكية نيتروسوفيكية 𝐵 × 𝐴 تعطى
بالشكل :

) A × B = (A1 × B1 , A2 × B2 , A3 × B3

تعريف الفئات الكالسيكية النيتروسوفيكية الخالية واألكيدة وفق أنواع الفئات:
 -1تعريف الفئة الكالسيكية النيتروسوفيكية الخالية واألكيدة من النوع األول:
فئة كالسيكية نيتروسوفيكية من النوع األول

لتكن  Xفئة غير خالية ،ولدينا ) 𝐴 = (𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3
في  Xعندها  ∅𝑁 1و  𝑋𝑁 1نعرفهم كالتالي:

 ∅𝑁 1 -1نعرفها كثالثة أنواع:
النوع األول

النوع الثاني

النوع الثالث

)𝑋 ∅𝑁 11 = (∅, ∅,
)∅ ∅𝑁 21 = (∅, 𝑋,
)∅ ∅𝑁31 = (∅, ∅,

 𝑋𝑁 1 -2تعرف كنوع واحد فقط :

)∅ 𝑋𝑁 1 = (𝑋 , ∅,
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)(NCS -1

 -2تعريف الفئة الكالسيكية النيتروسوفيكية الخالية واألكيدة من النوع الثاني:
من أجل  Aفئة كالسيكية نيتروسوفيكية من النوع الثاني )، (NCS-2عندها  ∅𝑁 2و  𝑋𝑁 2نعرفهما كالتالي:
 ∅𝑁 2 -1نعرفها كنوعين:
النوع األول

النوع الثاني

)𝑋 ∅𝑁1 2 = (∅, ∅,
)∅ ∅𝑁 22 = (∅, 𝑋,

 𝑋𝑁 2 -2تعرف كنوع واحد فقط

)∅ 𝑋𝑁 32 = (𝑋 , ∅,

 -3تعريف الفئة الكالسيكية النيتروسوفيكية الخالية واألكيدة من النوع الثالث:
من أجل  Aفئة كالسيكية نيتروسوفيكية من النوع الثالث )، (NCS-3عندها  ∅𝑁 3و  𝑋𝑁 3نعرفهما كالتالي:
 ∅𝑁 3 -1نعرفها كثالثة أنواع:
النوع األول

النوع الثاني

)𝑋 ∅𝑁 13 = (∅, ∅,
)∅ ∅𝑁 23 = (∅, 𝑋,

النوع الثالث

)𝑋 ∅𝑁 33 = (∅, 𝑋,

النوع األول

)∅ 𝑋𝑁 13 = (𝑋, ∅,

 𝑋𝑁 3 -2نعرفها كثالثة أنواع:
النوع الثاني

النوع الثالث

)∅ 𝑋𝑁 23 = (𝑋, 𝑋,
)𝑋 𝑋𝑁 33 = (𝑋, ∅,

 -4مثال:
بفرض لدينا الفئة  Xمعرفة بالشكل:

}𝑓 𝑋 = {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒,

عندها نجد أن:
-1
)}𝑓{ 𝐴 = ( {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 }, {𝑒},
)} 𝑑 𝐷 = ( {𝑎, 𝑏}, {𝑒, 𝑐 }, {𝑓,
كل من  Aو  Dيمثل فئة كالسيكية نيتروسوفيكية من النوع األول ) (NCS-1وأيضاً ( )NCS-2وأيضاً ).) NCS-3
-2
)}𝑒{ 𝐵 = ( {𝑎, 𝑏, 𝑐 }, {𝑑 },
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تمثل  Bفئة كالسيكية نيتروسوفيكية من النوع األول ) (NCS-1ولكنها ليست ) (NCS-2و كذلك ليست

).(NCS-3

-3
)}𝑎 𝐶 = ( {𝑎, 𝑏}, {𝑐, 𝑑 }, {𝑒, 𝑓,
تمثل  Cفئة كالسيكية نيتروسوفيكية من النوع الثالث ) (NCS-3ولكنها ليست ) (NCS-2وكذلك ليست ).(NCS-1
مالحظة :
لتكن ∅ ≠ Xفئة ما ,الفئة  Aالتي لها الشكل >  ،A =< 𝐴1 , A2 , A3حيث  A1 , A2 , A3هي فئات جزئية من  ،Xتدعى :
 )aكل فئة نيتروسوفيكية كالسيكية من النمط االول او الثاني او الثالث هي فئة نيتروسوفيكية كالسيكية.
 )bكل فئة نيتروسوفيكية كالسيكية من النمط االول ،ليست فئة نيتروسوفيكية كالسيكية من النمط الثاني وليست فئة
نيتروسوفيكية كالسيكية من النمط الثالث.
 )cكل فئة نيتروسوفيكية كالسيكية من النمط الثاني ،ليست فئة نيتروسوفيكية كالسيكية من النمط االول وليست فئة
نيتروسوفيكية كالسيكية من النمط الثالث.
 )dكل فئة نيتروسوفيكية كالسيكية من النمط الثالث ،ليست فئة نيتروسوفيكية كالسيكية من النمط االول وليست فئة
نيتروسوفيكية كالسيكية من النمط الثاني.

 )eكل فئة كالسيكية ،هي فئة نيتروسوفيكية كالسيكية.

مخطط فن اآلتي يبين العالقة بين انماط الفئات النيتروسوفيكية الكالسيكية المختلفة:

مثال :
X = {𝑎, b, c, 𝑑, 𝑒, 𝑓},
> }A = < {𝑎, b, c, 𝑑 }, {e}, {f
> }, 𝐷 = < {𝑎, b}, {e, c}, {f, d} > , B = < {𝑎, b, c}, {d}, {e} > , 𝐶 = < {𝑎, b}, {d, c}, {e, f, a
واضح أن A, Dهي فئة نيتروسوفيكية كالسيكية من النمط الثانيB ،فئة نيتروسوفيكية كالسيكية من النمط االول  ،لكنها ليست
من النمط الثاني او الثالث 𝐶 ،فئة نيتروسوفيكية كالسيكية من النمط الثالث  ،لكنها ليست من النمط الثاني او االول.
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التوابع (الدوال) :

صورة الفئة الكالسيكية النيتروسوفيكية:
تعريف)𝟏(:ليكن كال منY , Xفئة نيتروسوفيكية كالسيكية ،ولتكن > A =< 𝐴1 , A2 , A3فئة نيتروسوفيكية في  ، Xولتكن
> B =< 𝐵1 , B2 , B3فئة نيتروسوفيكية في  ، Yوليكن التابع 𝑓: X𝑌:عندئذ :

 )1الصورة العكسية للفئة𝐵وفق تابع 𝑓  ،يرمز لها بالرمز)𝑓 −1 (Bوهي فئة نيتروسوفيكية كالسيكية في Xوتعرف
بالشكل> ) .𝑓 −1 (B) =< 𝑓 −1 (B1 ), 𝑓 −1 (B2 ), 𝑓 −1 (B3

 )2الصورة المباشرة للفئة Aوفق تابع 𝑓  ،يرمز لها بالرمز)𝑓 (Aوهي فئة نيتروسوفيكية كالسيكية في Yوتعرف
بالشكل> ) . 𝑓 (𝐴) =< 𝑓(A1 ), 𝑓(A2 ), 𝑓(A3
 سنعرض الخواص االساسية للصورة المباشرة والصورة العكسية لفئة نيتروسوفيكية الكالسيكية وفق تابع 𝑓.تعريف)𝟐(:ليكن كال منY , Xفئة نيتروسوفيكية كالسيكية ،ولتكن}  { 𝐴𝑖 : iIبحيث > A =< 𝐴1 , A2 , A3اسرة فئات

نيتروسوفيكية كالسيكية في  ، Xولتكن } { 𝐵𝑖 : iIبحيث > B =< 𝐵1 , B2 , B3أسرة فئات نيتروسوفيكية في  ، Yوليكن

التابع 𝑓: X𝑌:عندئذ :

𝑓( A1 )𝑓(A2 )  A1 A2 )1

و .𝑓 −1 ( B1 )𝑓 −1 (B2 )  B1 B2

 ،A𝑓 −1 (𝑓(A)) )2وإذا كان التابع  𝑓injectiveفإن)). A = 𝑓 −1 (𝑓(A
 ،𝑓 −1 (𝑓(B))𝐵 )3وإذا كان التابع  𝑓surjectiveفإن)). B = 𝑓 −1 (𝑓(B
 𝑓 −1 ( Bi ) = 𝑓 −1 (Bi ) )4و ) .𝑓 −1 ( Bi ) = 𝑓 −1 (Bi
 𝑓( Bi ) = 𝑓(Bi ) )5و )  ،𝑓( Ai )𝑓(Aiوإذا كان التابع  𝑓injectiveفإن ) .𝑓( Ai ) = 𝑓(Ai
.𝑓 −1 ( 𝑁 ) = N , 𝑓 −1 ( Y𝑁 ) = X N )6
𝑓( X 𝑁 ) = YN , 𝑓( 𝑁 ) = N )7إذا كان التابع . 𝑓subjective
البرهان  :واضح .

النقط النيتروسوفيكية الكالسيكية:
في هذا المقطع او البند نقدم تعريف النقطة النيتروسوفيكية الكالسيكية ونعرف مفهوم انتماء عنصر ما لفئة نيتروسوفيكية
كالسيكية.
تعريف )𝟏(:لتكن ∅ ≠  Xفئة ما ,ولتكن الفئة >  A =< 𝐴1 , A2 , A3فئة نيتروسوفيكية كالسيكيةمن  ،Xعندئذ:
ندعو> }  𝑃 =< {𝑝1 }, {p2 }, {p3حيث 𝑋 ∈  ،p1 ≠ p2 ≠ p3نقطة نيتروسوفيكية كالسيكية .
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تعريف )𝟐(:لتكن ∅ ≠  Xفئة ما ,ولتكن الفئة >  A =< 𝐴1 , A2 , A3فئة نيتروسوفيكية كالسيكية من  ، Xولتكن
> }  𝑃 =< {𝑝1 }, {p2 }, {p3نقطة نيتروسوفيكية كالسيكية  .عندئذ:

نعرف مفهوم أنتماء عنصر ما  Pللفئة النيتروسوفيكية الكالسيكية𝐴  ،ونرمز له بالرمز𝑋 ∈ 𝑃  ،باحد النمطين اآلتيين :
  ( Type 1 ∶ {p1 }A1 , {p2 }A2 and {p3 }A3النمط االول ).  ( Type 2 ∶ {p1 }A1 , {p2 }A2 and {p3 }A3النمط الثاني).مبرهنة )𝟑( :لتكن ∅ ≠  Xفئة ما ,ولتكن الفئتين > A =< 𝐴1 , A2 , A3و >  B =< 𝐵1 , B2 , B3فئتين نيتروسوفيكيتين
كالسيكيتين من  ، Xعندئذ:

نعرف احتواء فئة نيتروسوفيكية Aبأخرى 𝐵 ونكتب ، ABإذا وفقط إذا كان 𝐵 ∈ 𝑃 ألجل كل عنصر 𝐴 ∈ 𝑃 .
البرهان :
لتكن  ABو𝐴 ∈ 𝑃 ومنه يتحقق احدى االنماط اآلتية :
  ( Type 1 ∶ {p1 }A1 , {p2 }A2 and {p3 }A3النمط االول ).  ( Type 2 ∶ {p1 }A1 , {p2 }A2 and {p3 }A3النمط الثاني).لذلك 𝐵 ∈ 𝑃 .
 العكس  :لنأخذ أي عنصر 𝑋 ∈ 𝑃  .لنفرض أن  . p1 ∈ A1 , p2 ∈ A2 and p3 ∈ A3ومنه 𝑃 نقطةنيتروسوفيكية كالسيكية من 𝑋 و 𝐴 ∈ 𝑃  .ومنه حسب الفرض فإن 𝐵 ∈ 𝑃  .لذلك
 ( Type 1 ∶ {p1 }𝐵1 , {p2 }B2 and {p3 }B3النمط االول )
أو  ( Type 2 ∶ {p1 }B1 , {p2 }B2 and {p3 }B3النمط الثاني)  ،ومنه . AB
مبرهنة )𝟒(:لتكن>  A =< 𝐴1 , A2 , A3فئة نيتروسوفيكية كالسيكية من  ، Xعندئذ:
} 𝐴 ∈ 𝑝 ∶ 𝑝{ ∪= A
البرهان :
بما أن } 𝐴 ∈ 𝑝 ∶ 𝑝{ ∪ ومنه يتحقق احدى االنماط اآلتية :
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مالحظة)𝟓(  :لتكن }𝐽 ∈  {A𝑗 : jاسرة من الفئات النيتروسوفيكية الكالسيكية  ،عندئذ:
 ، P =< {𝑝1 }, {p2 } , {p3 } >∈ ⋂𝑗∈𝐽 A𝑗 )1إذا كانت 𝑗 𝑃 ∈ Aالجل كل 𝐽 ∈ 𝑗 .
 ، P =< {𝑝1 }, {p2 } , {p3 } >∈ ⋃𝑗∈𝐽 A𝑗 )2إذا وجد 𝐽 ∈ 𝑗 بحيث 𝑗. 𝑃 ∈ A
مبرهنة )𝟔(:لتكن ∅ ≠ Xفئة ما ,ولتكن الفئتين>  A =< 𝐴1 , A2 , A3و >  B =< 𝐵1 , B2 , B3فئتين نيتروسوفيكيتين
كالسيكيتين من  ، Xعندئذ:

إذا كان, 𝑃 ∈ 𝐵  𝑃 ∈ 𝐴 , AB

.

إذا كان 𝑃 ∈ 𝐴 , 𝑃 ∈ 𝐵 A = B
مبرهنة )𝟕(:لتكن > A =< 𝐴1 , A2 , A3فئة نيتروسوفيكية كالسيكيةمن  ، Xعندئذ:
> } .A =∪< {𝑝1 ∶ 𝑝1 ∈ 𝐴1 }, {𝑝1 ∶ 𝑝1 ∈ 𝐴2 }, {𝑝1 ∶ 𝑝1 ∈ 𝐴3
تعريف)𝟖( :ليكن كال من Y , Xمجموعة نيتروسوفيكية كالسيكية ،ولتكن >  𝑃 =< 𝑃1 , P2 , P3نقطة نيتروسوفيكية كالسيكية
في  ، ، Xوليكن التابع 𝑓: X𝑌:عندئذ :

الصورة المباشرة للنقطة النيتروسوفيكية الكالسيكية𝑃وفق تابع 𝑓  ،يرمز لها بالرمز )𝑃( 𝑓 وهي فئة نيتروسوفيكية كالسيكية

في Yوتعرف بالشكل> }  𝑓 (𝑃) =< {q1 }, {q2 }, {q3حيث

)  ،q1 = 𝑓(p1 ), q2 = 𝑓(p2 ), q3 = 𝑓(p3ونكتب 𝑞 = )𝑃( 𝑓.
تعريف)𝟗(:ليكنXفئة نيتروسوفيكية كالسيكية و ،𝑝 Xالنقطة النيتروسوفيكية الكالسيكية 𝑁𝑃 والتي تعرف بالشكل
> 𝑐}𝑃𝑁 =< {p}, ∅, {pتدعى نقطة نيتروسوفيكية كالسيكية في  ،)NCP( Xأي الفئة المكونه من النقطة والفئة الخالية ثم
متممة الفئة المكونه من العنصر نفسه.
النقطة النيتروسوفيكية الكالسيكية )𝑃𝐶𝑁(  ،قد تكون غير مناسبة في ، Xعندما تظهرالفئة النيتروسوفيكية الكالسيكية بشكل
نقطة نيتروسوفيكية كالسيكية  ،هذه الحالة تحدث عندما >  𝐴 =< 𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3و 𝑝𝐴1حيث  𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3فئات جزئية من
𝐴 تحقق . A1 ∩ A2 = ∅ , A1 ∩ A3 = ∅ , A2 ∩ A3 = ∅ :

لذلك سنعرف النقطة النيتروسوفيكية الكالسيكية)𝑃𝐶𝑁𝑉(بالشكل اآلتي :
تعريف)𝟎𝟏(:ليكنXفئة نيتروسوفيكية كالسيكية و ،𝑝 Xالنقطة النيتروسوفيكية الكالسيكية 𝑁𝑁𝑃 والتي تعرف بالشكل

> 𝑐}𝑃𝑁𝑁 =< ∅, {𝑝}, {pتدعى نقطة نيتروسوفيكية كالسيكية من النمط )𝑃𝐶𝑁𝑉(في  ( Xأو اختصا اًر)𝑃𝐶𝑁𝑉()  ،أي

الفئة الخالية والفئة المكونه من النقطة ثم متممة الفئة المكونه من العنصر نفسه.
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مثال )𝟏𝟏( :ليكن }𝑑  𝑋 = {𝑎, 𝑏, 𝑐,و 𝑋 ∈ 𝑏 = 𝑝  ,عندئذ :
> }𝑃𝑁 =< {p}, ∅, {p}𝑐 > =< {𝑏}, ∅, {a, c, d
> }𝑃𝑁𝑁 =< ∅, {p}, {p}𝑐 > =< ∅, {𝑏}, {a, c, d
> }𝑃 =< {b}, {a}, {d
تعريف )𝟐𝟏( :لتكن > 𝑐}𝑃𝑁 =< {p}, ∅, {pنقطة نيتروسوفيكية كالسيكية)𝑃𝐶𝑁( في 𝑋 ولتكن > 𝐴 =< 𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3
فئة نيتروسوفيكية كالسيكية في 𝑋  ,عندئذ :

𝑁𝑃 محتواه في 𝐴 (𝐴 ∈ 𝑁𝑃) إذا كانت . 𝑝 ∈ 𝐴1
تعريف )𝟑𝟏( :لتكن > 𝑐}𝑃𝑁𝑁 =< ∅, {p}, {pنقطة نيتروسوفيكية كالسيكية)𝑃𝐶𝑁𝑉( في 𝑋 ولتكن <= 𝐴
>  𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3فئة نيتروسوفيكية كالسيكية في 𝑋  ,عندئذ :
𝑁𝑁𝑃 محتواه في 𝐴 (𝐴 ∈ 𝑁𝑁𝑃) إذا كانت . 𝑝𝐴3
مالحظة)𝟒𝟏(  :لتكن }𝐽 ∈ 𝑗  {𝐴𝑗 :اسرة فئات نيتروسوفيكية كالسيكية من 𝑋 ,عندئذ :
 ، 𝑃𝑁 ∈ ⋂𝑗∈𝐽 𝐴𝑗 )1إذا تحقق 𝑗𝐴 ∈ 𝑁𝑃  ،إلجل كل 𝐽 ∈ 𝑗 .
 ، 𝑃𝑁𝑁 ∈ ⋂𝑗∈𝐽 𝐴𝑗 )2إذا تحقق 𝑗𝐴 ∈ 𝑁𝑁𝑃  ،إلجل كل 𝐽 ∈ 𝑗 .
 ، 𝑃𝑁 ∈ ⋃𝑗∈𝐽 𝐴𝑗 )3إذا وجد𝐽 ∈ 𝑗 بحيث يتحقق 𝑗𝐴 ∈ 𝑁𝑃 .
 ، 𝑃𝑁𝑁 ∈ ⋃𝑗∈𝐽 𝐴𝑗 )4إذا وجد𝐽 ∈ 𝑗 بحيث يتحقق 𝑗𝐴 ∈ 𝑁𝑁𝑃 .
البرهان :ينتج من التعريف مباشرة.
مالحظة )𝟓𝟏( :لتكن >  𝐴 =< 𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3و > 𝐵 =< 𝐵1 , 𝐵2 , 𝐵3مجموعتان نتروسوفيكيتان كالسيكيتان من 𝑋,
عندئذ:

 )1تكون 𝐵 𝐴إذا تحقق إلجل كل نقطة نيتروسوفيكية كالسيكية 𝑁𝑃  ،𝑃𝑁 ∈ 𝐴𝑃𝑁 ∈ 𝐵،وإلجل كل 𝑁𝑁𝑃 يتحقق
𝐴 ∈ 𝑁𝑁𝑃. 𝑃𝑁𝑁 ∈ 𝐵

 )2تكون 𝐵 = 𝐴 إذا تحقق إلجل كل نقطة نيتروسوفيكية كالسيكية 𝑁𝑃  ، 𝑃𝑁 ∈ 𝐵𝑃𝑁 ∈ 𝐴،وإلجل كل 𝑁𝑁𝑃
يتحقق 𝐴 ∈ 𝑁𝑁𝑃. 𝑃𝑁𝑁 ∈ 𝐵
البرهان  :ينتج من التعريف مباشرة .
مالحظة)𝟔𝟏(  :لتكن >  𝐴 =< 𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3فئة نيتروسوفيكية كالسيكية من 𝑋 ,عندئذ :

تكون 𝐵 𝐴إذا تحقق إلجل كل نقطة نيتروسوفيكية كالسيكية 𝑁𝑃 ،
)}𝐴 ∈ 𝑁𝑁𝑃 .𝐴 = ({𝑃𝑁 : 𝑃𝑁 ∈ 𝐴})({𝑃𝑁𝑁 :
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البرهان  :ينتج من التعريف مباشرة من العالقات اآلتية :
𝐴2 = ∅,

𝑑𝑛𝑎

.𝐴1 = ({ {𝑃}: 𝑃𝑁 ∈ 𝐴})({∅: 𝑃𝑁𝑁 ∈ 𝐴}),

𝐴3 = ({{𝑃}𝑐 : 𝑃𝑁 ∈ 𝐴})({{𝑃}𝑐 : 𝑃𝑁𝑁 ∈ 𝐴}), 𝐴2 = ∅.
تعريف)𝟕𝟏(:ليكن التابع  𝑓: X𝑌:ولتكن 𝑁𝑃 نقطة نيتروسوفيكية كالسيكية في  ، Xوليكن التابع 𝑓: X𝑌:عندئذ :
 )1الصورة المباشرة للفئة 𝑁𝑃وفق تابع 𝑓  ،يرمز لها بالرمز ) 𝑁𝑃( 𝑓 وهي فئة نيتروسوفيكية كالسيكية في Yوتعرف
بالشكل> 𝑐})𝑝( 𝑓{ . 𝑓 (𝑃𝑁 ) =< {𝑓 (𝑝)}, ∅,

 )2الصورة المباشرة للفئة 𝑁𝑁𝑃 وفق تابع 𝑓  ،يرمز لها بالرمز ) 𝑁𝑁𝑃(𝑓 وهي فئة نيتروسوفيكية كالسيكية
)𝑃𝐶𝑁𝑉(في Yوتعرف بالشكل> 𝑐})𝑝(𝑓{ . 𝑓(𝑃𝑁𝑁 ) =< ∅, {𝑓 (𝑝)},
مالحظة)𝟖𝟏( :ليكن التابع  𝑓: X𝑌:ولتكن 𝐴 أي فئة نيتروسوفيكية كالسيكية)𝑆𝐶𝑁( في  𝐴 ، Xيمكن ان تكتب بالشكل
𝑁𝑁𝑁𝐴 ∪ 𝑁𝑁𝐴 ∪ 𝑁𝐴 = 𝐴 ،حيث :
}𝐴 ∈ 𝑁𝑃 𝐴𝑁 = {𝑃𝑁 :
𝑁∅ = 𝑁𝑁𝐴
}𝐴 ∈ 𝑁𝑁𝑃 𝐴𝑁𝑁𝑁 = {𝑃𝑁𝑁 :
إذا كانت > 𝐴 =< 𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3يمكن االثبات بسهولة  ،أن :
𝑑𝑛𝑎 𝐴𝑁 =< 𝐴1 , ∅, 𝐴1 𝑐 >,
> 𝐴𝑁𝑁 =< ∅, 𝐴2 , 𝐴3
تعريف)𝟗𝟏(:ليكن التابع  𝑓: X𝑌:ولتكن > 𝐴 =< 𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3فئة نيتروسوفيكية كالسيكية في  ، Xعندئذ :
) 𝑁𝑁𝑁𝐴( 𝑓 ∪ ) 𝑁𝑁𝐴( 𝑓 ∪ ) 𝑁𝐴( 𝑓 = )𝐴( 𝑓 .
البرهان :البرهان ينتج بسهوله من كون 𝑁𝑁𝑁𝐴 ∪ 𝑁𝑁𝐴 ∪ 𝑁𝐴 = 𝐴 .

 العالقات بين الفئات النيتروسوفيكية الكالسيكية:سنعطي بعض العالقات بين الفئات النيتروسوفيكية الكالسيكية ،وندرس خصائصها  ،في هذا الفصل 𝑍  X, 𝑌,هي فئات غير
خالية .
تعريف)𝟏( :
لتكن 𝐵  𝐴,فئتين نتروسوفيكيتين كالسيكيتين غير خاليتين )𝑆𝐶𝑁( من الشكلين اآلتيين >  𝐴 =< 𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3في 𝑋و
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>  𝐵 =< 𝐵1 , 𝐵2 , 𝐵3في 𝑌  ،عندئذ :
 )1الجداء للفئتين النيتروسوفيكيتين الكالسيكيتين غير الخاليتين 𝐵  𝐴,هي فئة نيتروسوفيكية كالسيكية في 𝑌 × 𝑋 ،يرمز
له بالرمز 𝐵 × 𝐴  ،ويعطى بالشكل :
> 𝐴 =< 𝐴1 × 𝐵1 , 𝐴2 × 𝐵2 , 𝐴3 × 𝐵3
 )2نعرف العالقة النيتروسوفيكية الكالسيكية 𝐵 × 𝐴 𝑅على الجداء المباشر 𝑌 × 𝑋 .
 )3أسره كل العالقات النيتروسوفيكية الكالسيكية على الجداء المباشر 𝑌 × 𝑋  ،يرمز لها بالرمز
)𝑌 × 𝑋(𝑅𝐶𝑁 .
تعريف)𝟐(  :نعرف العالقة العكسية  𝑅−1للعالقة النيتروسوفيكية الكالسيكية 𝐵 × 𝐴 𝑅على الجداء المباشر 𝑌 × 𝑋 بالشكل
𝐴 × 𝐵 𝑅−1 على 𝑋 × 𝑌 .

مثال:

ليكن } X = {a,b, c, dولتكن > }𝑑{  𝐴 =< {𝑎, 𝑏}, {𝑐 },و > }𝑑  𝐵 =< {𝑎}, {𝑐 }, {𝑏,عندئذ :

الجداء للفئتين النيتروسوفيكيتين الكالسيكيةتين غير الخاليتين 𝐵  ،𝐴,ويعطى بالشكل اآلتي :

مثال:

ليكن } X = {a,b, c, d,e,dولتكن > }𝑑 (𝐴 =< {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 }, {𝑒}, {𝑓} >,𝐷 =< {𝑎, 𝑏}, {𝑒, 𝑐 }, {𝑓,فئة نروسوفيكية
من النمط الثاني) ،

> }𝑒  ( 𝐵 =< {𝑎, 𝑏, 𝑐 }, {∅}, {𝑑,فئة نتروسوفيكية من النمط االول ) ،
> }𝑓 ( 𝐶 =< {𝑎, 𝑏}, {𝑐, 𝑑 }, {𝑒,فئة نتروسوفيكية من النمط الثالث)  ،عندئذ :
الجداء للفئتين النيتروسوفيكيتين الكالسيكيتين غير الخاليتين 𝐷 × 𝐴𝐷 × 𝐶 ،يعطى بالشكل اآلتي :
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اآلن سوف نعرف العديد من أنماط العالقات للجداء:
تعريف )𝟑(:لتكن العالقتان النيتروسوفيكيتان الكالسيكيتان  𝑅, Sعلى الجداء المباشر 𝑌 × 𝑋 ،وليكن
𝑌 × 𝑋 ∈ )𝑦  ، (𝑥,ولتكن 𝐵  𝐴,فئتين نتروسوفيكيتين كالسيكيتين غير خاليتين )𝑆𝐶𝑁( من الشكلين اآلتيين
>  𝐴 =< 𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3في 𝑋 و>  𝐵 =< 𝐵1 , 𝐵2 , 𝐵3في 𝑌  ،عندئذ :
 )1االحتواء  RSيعرف باحد الشكلين :
 (النمط االول) . 𝑅S  A1R B1S , A2R B2S , A3R B3S (النمط الثاني) . 𝑅S  A1R B1S , A2R B2S , A3R B3S )2االجتماع

𝑆 ∪ 𝑅 يعرف باحد الشكلين :

 (النمط االول)> . 𝑅 ∪ 𝑆 =< A1R B1S , A2R B2S , A3R B3S (النمط الثاني)> . 𝑅 ∪ 𝑆 =< A1R B1S , A2R B2S , A3R B3S )3التقاطع 𝑅Sيعرف باحد الشكلين :
 (النمط االول)> . 𝑅𝑆 =< A1R B1S , A2R B2S , A3R B3S (النمط الثاني)> . 𝑅𝑆 =< A1R B1S , A2R B2S , A3R B3Sمالحظة :لتكن العالقات النيتروسوفيكية الكالسيكية  𝑅, 𝑄, Sبين 𝑌 ، 𝑋,وليكن
𝑌 × 𝑋 ∈ )𝑦  ،(𝑥,عندئذ:
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البرهان :سهل يترك للقارئ.
تعريف )𝟒(:

نعرف العالقة النيتروسوفيكية الكالسيكية )𝑌 × 𝑋(𝑅𝐶𝑁 𝐼على الجداء المباشر 𝑌 × 𝑋  ،باحد الشكلين :
 (النمط االول) }> ∅ . 𝐼 = {< {𝐴 × 𝐴}, {𝐴 × 𝐴}, (النمط الثاني)}> ∅ . 𝐼 = {< {𝐴 × 𝐴}, ∅, -تركيب العالقات النيتروسوفيكية الكالسيكية:

سنعرف تركيب العالقات النيتروسوفيكية الكالسيكية.

تعريف )𝟏(:
لتكن العالقة النيتروسوفيكية الكالسيكية 𝑅 على الجداء 𝑌 × 𝑋  ،ولتكن العالقة النيتروسوفيكية الكالسيكية 𝑆 على الجداء
𝑍 × 𝑌  ،عندئذ :
تركيب العالقتين النيتروسوفيكيتين الكالسيكيةتين𝑆  ،𝑅,يرمز له بالرمز𝑆  𝑅 وهو يمثل عالقة نيتروسوفيكية كالسيكية على

الجداء 𝑍 × 𝑋  ،ويمكن أن يعرف باحد النمطين :

مثال :

مبرهنة:
لتكن العالقة النيتروسوفيكية الكالسيكية 𝑅 على الجداء 𝑌 × 𝑋  ،ولتكن العالقة النيتروسوفيكية الكالسيكية 𝑆 على الجداء
𝑍 × 𝑌  ،عندئذ :

. (𝑅  𝑆)−1 = 𝑆 −1  𝑅−1
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البرهان  :واضح .

الفئات الفازية النيتروسوفيكية:

Neutrosophic Sets

سنعرض فيما يلي بعض التعاريف للمفاهيم األساسية للفئة النيتروسوفيكية والعالقات والعمليات بين الفئات النيتروسوفيكية

(حيث أن الفئات النيتروسوفيكية هي تعميم الفئات الضبابية ،والفئات الكالسيكية النيتروسوفيكية هي تعميم الفئات الكالسيكية).

تعريف الفئة النيتروسوفيكية:

Definition of Neutrosophic Set

لتكن  Xفئة محددة غير خالية ،ولتكن  Aفئة نيتروسوفيكية (نرمز لها لالختصار  )NSلها الشكل:
) 𝑋 ∈ 𝑥 ;)𝑥( 𝐴𝑣 𝐴 = {( µ𝐴 (𝑥) , 𝑘𝐴 (𝑥) ,
حيث )𝑥( 𝐴 µو )𝑥( 𝐴𝑘 و )𝑥( 𝐴𝑣 هي دوال تمثل على الترتيب دالة درجة العضوية ودرجة الالتحديد ودرجة الالعضوية
للفئة . A
بحيث أن:
0 ≤ µ𝐴 (𝑥) , 𝑘𝐴 (𝑥) , 𝑣𝐴 (𝑥) ≤ 1+

و

−

0 ≤ µ𝐴 (𝑥) + 𝑘𝐴 (𝑥) + 𝑣𝐴 (𝑥) ≤ 3+

لكل 𝐴 ∈ 𝑥 .

−

تعريف الفئة الخالية واألكيدة النيتروسوفيكية:

من أجل  Xفئة غير خالية سنعرف الفئات النيتروسوفيكية 𝑁 0و 𝑁 1في  Xكالتالي:
 0𝑁 -1نستطيع أن نعرفها بأربعة أنواع:

}𝑋 ∈
}𝑋 ∈
}𝑋 ∈
}𝑋 ∈

𝑥
𝑥
𝑥
𝑥

 1𝑁 -2نعرفها كأربعة أنواع أيض ًا:

تعريف مكملة (متمم) الفئة النيتروسوفيكية:

}𝑋 ∈ 𝑥
}𝑋 ∈ 𝑥
}𝑋 ∈ 𝑥
}𝑋 ∈ 𝑥

;
;
;
;

)= { (0,0,1
)= { (0,1,1
)= { (0,1,0
)= { (0,0,0

0𝑁1
0𝑁2
0𝑁3
0𝑁4

; )1𝑁1 = { (1,0,0
; )1𝑁2 = { (1,0,1
; )1𝑁3 = { (1,1,0
; )1𝑁4 = { (1,1,1

بفرض  Xفئة غير خالية ،ولدينا }𝑋 ∈ 𝑥 ;))𝑥( 𝐴𝑣  𝐴 = {( µ𝐴 (𝑥) , 𝑘𝐴 (𝑥) ,فئة نيتروسوفيكية في  ، Xعندئذ متتم A
نعرفه كثالثة أنواع كالتالي ونرمز له بالرمز )C(A
النوع األول

) )𝑥( 𝐴𝑣 𝐶1 (𝐴) = ( (1 − µ𝐴 (𝑥)) , (1 − 𝑘𝐴 (𝑥)) , (1 −

النوع الثاني

) )𝑥( 𝐴𝐶2 (𝐴) = ( 𝑣𝐴 (𝑥) , 𝑘𝐴 (𝑥) , µ

النوع الثالث

) )𝑥( 𝐴𝐶3 (𝐴) = ( 𝑣𝐴 (𝑥) , (1 − 𝑘𝐴 (𝑥)) , µ

تعريف عالقتي التقاطع واإلتحاد لفئتين نيتروسوفيكيتين:
لتكن  Xفئة محددة غير خالية ،ولتكن  Aو  Bفئات نيتروسوفيكية لها الشكل:
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) )𝑥( 𝐴𝑣 𝐴 = ( µ𝐴 (𝑥) , 𝑘𝐴 (𝑥) ,
) )𝑥( 𝐵𝑣 𝐵 = ( µ𝐵 (𝑥) , 𝑘𝐵 (𝑥) ,
حيث 𝑋 ∈ 𝑥 ،عندها نعرف العالقات التالية:
 (𝐴 ∩ 𝐵) -1يعرف بثالثة أنواع:
النوع األول

) )A ∩ B = ( µA (x). µB (x) , k A (x). k B (x) , vA (x). vB (x
النوع الثاني
) )A ∩ B = ( µA (x) ∧ µB (x) , k A (x) ∧ k B (x) , vA (x) ∨ vB (x
النوع الثالث
) )A ∩ B = ( µA (x) ∧ µB (x) , k A (x) ∨ k B (x) , vA (x) ∨ vB (x
 (𝐴 ∪ 𝐵) -2نعرفه كنوعين:
النوع األول

النوع الثاني

) )A ∪ B = ( µA (x) ∨ µB (x) , k A (x) ∨ k B (x) , vA (x) ∧ vB (x

) )A ∪ B = ( µA (x) ∨ µB (x) , k A (x) ∧ k B (x) , vA (x) ∧ vB (x
تعريف تعميم عمليات التقاطع واالجتماع على عائلة من الفئات النيتروسوفيكية:
نستطيع تعميم عمليات التقاطع واالجتماع على عائلة من الفئات النيتروسوفيكية  ،ليكن }𝐽 ∈ 𝑗  {𝐴𝑗 ,عائلة من  NSSفي X
عندها :
 ) ∩ Aj ) ; j ∈ J -1نستطيع تعريفه كنوعين حيث : x ∈ X
النوع األول

) )𝑥( 𝑗𝐴𝑣 ∨∩ 𝐴𝑗 = ( ∧ µ𝐴𝑗 (𝑥) ,∧ 𝑘𝐴𝑗 (𝑥) ,
النوع الثاني
) )𝑥( 𝑗𝐴𝑣 ∨ ∩ 𝐴𝑗 = ( ∧ µ𝐴𝑗 (𝑥) ,∨ 𝑘𝐴𝑗 (𝑥) ,
 (∪ 𝐴𝑗 ) , 𝑗 ∈ 𝐽 -1نستطيع تعريفه كنوعين حيث 𝑋 ∈ 𝑥 :
النوع األول
) )𝑥( 𝑗𝐴𝑣 ∧∪ 𝐴𝑗 = ( ∨ µ𝐴𝑗 (𝑥) ,∨ 𝑘𝐴𝑗 (𝑥) ,
النوع الثاني ) )𝑥( 𝑗𝐴𝑣 ∧ ∪ 𝐴𝑗 = ( ∨ µ𝐴𝑗 (𝑥) ,∧ 𝑘𝐴𝑗 (𝑥) ,

تعريف لبعض العالقات المنطقية في منطق النيتروسوفيك:
ليكن )  (𝑡1 , 𝑖1 , 𝑓1و )  (𝑡2 , 𝑖2 , 𝑓2فئات من  NLحيث مجموع العناصر في الثالثية هو الواحد تعرف العالقات المنطقية
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)¬  ( ∧ ,∨ ,بالشكل التالي:
) 1- ¬(𝑡1 , 𝑖1 , 𝑓1 ) = (𝑓1 , 𝑖1 , 𝑡1
) } 2- (𝑡1 , 𝑖1 , 𝑓1 ) ∧ (𝑡2 , 𝑖2 , 𝑓2 ) = ( 𝑡 = min{𝑡1 , 𝑡2 } , 𝑖 = 1 − (𝑡 + 𝑓) , 𝑓 = max{𝑓1 , 𝑓2
) } 3- (𝑡1 , 𝑖1 , 𝑓1 ) ∨ (𝑡2 , 𝑖2 , 𝑓2 ) = ( 𝑡 = max{𝑡1 , 𝑡2 } , 𝑖 = 1 − (𝑡 + 𝑓) , 𝑓 = min{𝑓1 , 𝑓2
نرمز لفئة هذه العالقات بالرمز . NL1

نتيجة من التعريف السابق:

إذا كان } 𝑛𝐴  {𝐴1 , 𝐴2 , … . ,فئة من ، NL1عندها يكون:
)𝐴1 ∨ 𝐴2 ∨ … .∨ 𝐴𝑛 = (t, i, f

حيث:

} 𝑛𝑡 𝑡 = max{𝑡1 , 𝑡2 , … . ,
} 𝑛𝑓 𝑓 = min{𝑓1 , 𝑓2 , … . ,
) 𝑓 𝑖 = 1 − (𝑡 +

ويكون:

)𝐴1 ∧ 𝐴2 ∧ … .∧ 𝐴𝑛 = (t, i, f

حيث:

} 𝑛𝑡 𝑡 = m𝑖𝑛{𝑡1 , 𝑡2 , … . ,
} 𝑛𝑓 𝑓 = m𝑎𝑥 {𝑓1 , 𝑓2 , … . ,
) 𝑓 𝑖 = 1 − (𝑡 +

مقارنة فئتين نيتروسوفيكيتين من: NL1

ليكن )  (𝑡1 , 𝑖1 , 𝑓1و )  (𝑡2 , 𝑖2 , 𝑓2فئات من  ،NL1عندها يكون:

) (𝑡1 , 𝑖1 , 𝑓1 ) < (𝑡2 , 𝑖2 , 𝑓2

إذا كان أحد الشرطين محقق:
-1
-2

𝑡1 < 𝑡2
𝑓1 < 𝑓2 & 𝑡1 = 𝑡2

تعريف قياس النيتروسوفيك:

Neutrosophic measurement

ليكن  Xفضاء نيتروسوفيكي و  Ʃهي  – σالجبر النيتروسوفيكي على  – σ) Xالجبر النيتروسوفيكي يعرف بنفس طريقة – σ

الجبر الكالسيكي مع فرق أن الفئة  Xالمعرف عليها تحوي بعض الالتحديد) نعرف قياس النيتروسوفيك  Vمن أجل فئة نيتروسوفيكية
 Aحيث 𝑋 ⊆ 𝐴  𝐴 ∈ Ʃ ,بالشكل:
𝑉: 𝑋 → 𝑅3
) )𝐴 𝑖𝑡𝑛𝑎 (𝑚 𝑉 (𝐴) = ( 𝑚(𝐴) , 𝑚(𝑛𝑒𝑢𝑡 𝐴) ,
حيث:

)𝐴 𝑖𝑡𝑛𝑎( هو الحدث الضد ل  Aو )𝐴 𝑡𝑢𝑒𝑛( هو حدث الالتحديد بالنسبة إلى .A
)𝐴(𝑚  :تعني قياس الجزء المحدد من .A

)𝐴 𝑡𝑢𝑒𝑛(𝑚  :تعني قياس الجزء غير المحدد من .A
)𝐴 𝑖𝑡𝑛𝑎 (𝑚  :تعني قياس الجزء المحدد الضد ل .A
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مالحظات:
 -1فضاء قياس النيتروسوفيك هو عبارة عن الثالثية ) .( X , Ʃ , V
و  𝑚( 𝑎𝑛𝑡𝑖 𝐴) = 0نعود من قياس النيتروسوفيك إلى القياس الكالسيكي.

 -2من أجل 𝑚(𝑛𝑒𝑢𝑡 𝐴) = 0

مثال:
 -1اذا كان لدينا سطح ) )5 × 5متر مربع فيه شقوق ) (0.1 × 0.2متر مربع عندها
)V (surface) = (24.98 , 0.02 , 0
حيث  Vقياس النيتروسوفيك للسطح.
 -2حجر نرد فيه وجهين قد مسحا عندها:

)V (dice) = (4 , 2 , 0

حيث  Vقياس النيتروسوفيك لعدد األوجه الصحيحة لحجر النرد.

تعريف العدد اإلحصائي النيتروسوفيكيDefinition of Neutrosophic Statistical Number :
يعرف العدد االحصائي النيتروسوفيكي  Nبالشكل:
N=d+i

حيث  : dالجزء المحدد و  : iالجزء غير المحدد

مثال:
 -1إذا كنا ال نعلم بالضبط مقدار  ، qفقط نعلم أن ] 𝑞 ∈ [ 0.8 , 0.9عندها q= 0.8+ i
حيث  0,8هو الجزء المحدد من  qو ] 𝑖 ∈ [ 0 , 0.1الجزء غير المحدد من .q
 -2إذا كان لدينا

] 𝑟 ∈ [ −6, −4عندها

r = -6 +i

حيث ) (-6هو الجزء المحدد من  rو ] 𝑖 ∈ [ 0 , 2هو الجزء غير المحدد من .r

تعريف تكامل النيتروسوفيكDefinition of Neutrosophic Integration :

باستخدام قياس النيتروسوفيك نعرف تكامل النيتروسوفيك لدالة  fبالشكل:

𝑣𝑑 𝑓 𝑋∫

حيث  Xفضاء القياس النيتروسوفيكي ،ويتم أخذ التكامل بالنسبة لقياس النيتروسوفيك  .Vويمكن أن يحدث الالتحديد بعدة طرق:
 -1فيما يتعلق بقيمة الدالة المكاملة .f

 -2فيما يتعلق بالحد األعلى أو الحد األدنى للتكامل.
 -3فيما يتعلق بالفضاء وقياسه.
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الحالة) :(1الالتحديد يتعلق بقيمة الدالة:

𝑅 → ]𝑏  ، 𝑓𝑁 : [𝑎,دالة النيتروسوفيك تعرف بالشكل:
ليكن لدينا
)𝑥(𝑖 𝑓𝑁 (𝑥) = 𝑔(𝑥) +
)𝑥(𝑔الجزء المحدد من )𝑥( 𝑁𝑓 و )𝑥(𝑖 الجزء غير المحدد من )𝑥( 𝑁𝑓 .

حيث تكتب من أجل كل  xفي ] . [a ,b

ويكون:

𝑖 (𝑥) ∈ [0 , ℎ(𝑥)] ; ℎ(𝑥) ≥ 0

لذلك قيم الدالة )𝑥( 𝑁𝑓 تكون قيم تقريبية أي:

] )𝑥(𝑓𝑁 (𝑥) ∈ [ 𝑔(𝑥) , 𝑔(𝑥) + ℎ
Y
)g(x)+h(x

)𝑥( 𝑁𝑓
)g(x

X

a

b

0

الشكل ) (1-1يمثل حالة الالتحديد المتعلق بقيمة الدالة المكاملة
وتكامل النيتروسوفيك يكون:

𝑏

𝑏

𝑏

𝑥𝑑 )𝑥(𝑖 𝑎∫ ∫𝑎 𝑓𝑁 (𝑥) 𝑑𝑣 = ∫𝑎 𝑔(𝑥) 𝑑𝑥 +

الحالة) :(2الالتحديد يتعلق بالحد األدنى:

بفرض أننا نريد أن نكامل الدالة 𝑅 → 𝑋  𝑓:على المجال ] [a,bمن  ،Xلكننا غير متأكدين من الحد األدنى  aحيث بفرض
أن الحد األدنى  aيملك جزءاً محدداً )  (𝑎1وجزءاً غير محدد )𝜀( أي:

حيث على سبيل المثال

𝜀 𝑎 = 𝑎1 +

]ε ∈ [0 , 0.1

Y

)f(x

X

b

𝟏 𝒂𝟏 + 𝟎.

𝑎1

0

الشكل ) (2-1يمثل حالة الالتحديد المتعلق بالحد األدنى للتكامل
حيث:
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𝑏

𝑏

∫𝑎 𝑓 (𝑥)𝑑𝑣 = ∫𝑎 𝑓 (𝑥)𝑑𝑥 − 𝑖1

حيث الالتحديد  𝑖1ينتمي إلى المجال

𝑎 +0.1
, ∫𝑎 1
] 𝑥𝑑)𝑥( 𝑓
1

𝑖1 ∈ [ 0

أو بطريقة أخرى:
𝑏

𝑏

∫𝑎 𝑓 (𝑥)𝑑𝑣 = ∫𝑎1+0.1 𝑓 (𝑥)𝑑𝑥 + 𝑖2
] 𝑥𝑑)𝑥(𝑓

𝑎 +0.1

𝑖2 ∈ [ 0 , ∫𝑎 1
1

القياسات العددية النيتروسوفيكيةThe Neutrosophic Numerical Measurements :
نعبر عن األعداد النيتروسوفيكية بالشكل  a + bIحيث  aو  bأعداد حقيقية و  Iهو الالتحديد
مع

I. 0 = 0

و I2 = I

 ليكن لدينا األعداد النيتروسوفيكية التالية:
−2 − 4I , − 1 + 0I , 3 + 5I , 6 + 7I
𝒊)𝑰𝒃(∑ ∑ 𝒂𝒊 +
= 𝑵𝑴
 لنحسب المتوسط:
𝒏

I = 1.5 + 2I
 لنحسب الوسيط:

−4+0+5+7
4

+

−2−1+3+6
4

=

)(−2−4I )+(−1+0I )+( 3+5I)+(6+7I
4

I = 1 + 2.5 I

0+5
2

+

−1+3
2

=

=

)(−1+0I )+( 3+5I
2

 لنحسب االنحراف عن المتوسط لألعداد النيتروسوفيكية التي لدينا:
(−2 − 4 I) − 𝑴𝑵 = (−2 − 4 I) − (1.5 + 2 I) = −3.5 − 6 I
(−1 + 0 I) − 𝑴𝑵 = (−1 + 0 I) − (1.5 + 2 I) = −2.5 − 2 I
( 3 + 5 I) − 𝑴𝑵 = (3 + 5 I) − (1.5 + 2 I) = 1.5 + 3 I
( 6 + 7 I) − 𝑴𝑵 = (6 + 7 I) − (1.5 + 2 I) = 4.5 + 5 I
لنربع اآلن االنحرافات:
2
2
2
2
(−3.5 − 6 I) = (−3.5) + 2(−3.5)(−6 I) + (−6 I) = 12.25 + 42 I + 36 I
= 12.25 + 42 I + 36 I = 12.25 + 78 I
وبنفس الطريقة نجد:
2
(−2.5 − 2 I) = 6.25 + 14 I
(1.5 + 3 I)2 = 2.25 + 18 I
(4.5 + 5 I)2 = 20.25 + 70 I
 لنحسب اآلن االنحراف المعياري:
∑( (𝒂𝒊 +(𝑏𝐼)𝑖 )−𝑴𝑵 )2
𝑛
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√=𝑆

= √10.25 + 45 I

)(12.25+78 I )+(6.25+14 I)+(2.25+18 I)+(20.25+70 I
4

√=𝑆

حتى نحسب الجذر التربيعي لعدد نيتروسوفيكي نساوي النتيجة ل  𝑥 + 𝑦 Iونحدد  xو  yكالتالي:
√10.25 + 45 I = 𝑥 + 𝑦 I

نربع الطرفين:
وبالتالي:

I

)2

2

𝑦 10.25 + 45 I = 𝑥 + (2𝑥𝑦 +

𝑥 2 = 10.25 ⇒ 𝑥 = 3.20
45 = 2𝑥𝑦 + 𝑦 2 = 2(3.20)𝑦 + 𝑦 2 ⇒ 𝑦 = 0.64
3.20 + 0.64 I
وبالتالي االنحراف المعياري لألعداد النيتروسوفيكية التي لدينا هو:
-

نالحظ أن العدد ) (3.20هو االنحراف المعياري الكالسيكي للجزء المحدد من األعداد النيتروسوفيكية السابقة )،(-2,-1,3,6

ولكن ) (0.64هو ليس االنحراف المعياري الكالسيكي للجزء غير المحدد من األعداد النيتروسوفيكية ) ،(-4,0,5,7االنحراف

المعياري الكالسيكي لهذه األعداد عن المتوسط  2هو :

= 4.30

(−4−2)2 +(0−2)2 +(5−2)2 +(7−2)2
4

√

األرقام العشوائية النيتروسوفيكيةThe Neutrosophic Random numbers :
هي سلسلة من األرقام والالتحديدات التي تحدث بشكل عشوائي مع احتماالت وقوع متساوية ،إن وقوع عدد أو التحديد
ليس دليل على األرقام أو الالتحديدات التي سبقته وكذلك ال يتوقع األرقام أو الالتحديدات التي سوف تتبعه.
مثال :إذا كان لدينا إحدى عشرة كرة في صندوق ما مرقمة من  0إلى  ، 9ولدينا أيضاً كرة قد تم مسح الرقم عنها،
تم سحب كرة بشكل متكرر وإعادتها للصندوق فتولد لدينا التسلسل العشوائي التالي:
2,9,9,I,0,7,1,3,1,I,8
حيث  Iهو الكرة غير المحددة .

-

نستطيع تمكين أجهزة الحاسوب لتوليد أرقام عشوائية نيتروسوفيكية باستخدام نفس الخوارزميات الكالسيكية لألرقام العشوائية
الكالسيكية ولكن مع إضافة واحد أو أكثر من حاالت الالتحديد مع فرص متساوية لحدوث أي منهم.

مالحظات:
 .1لحالة الالتحديد نوعان:

 )aالنوع األول :التحديد بسبب الفضاء المادي (على سبيل المثال السطح الذي نرمي عليه حجر النرد يحوي شقوق
أو.).........
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 )bالنوع الثاني :التحديد بسبب عناصر الفضاء المادي (على سبيل المثال أن يكون هناك عيب في حجر النرد كأن
يكون أحد سطوحه قد مسح الرقم عنه أو أوراق االقتراع غير واضحة أو .).........

 .2لقد عمل العديد من الباحثين على تطبيق منطق النيتروس ـ ـ ـ ـ ـ ــوفيك في مختلف أنواع العلوم الس ـ ـ ـ ـ ـ ــيما في الفيزياء واإلحص ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
والطوبولوجيا وعلوم الحاسـ ــب وغيرها .وأيض ـ ـاً تم اسـ ــتخدام لغة البرمجة (سـ ــي شـ ــارب  )C#في تطوير برامج الجداول االلكترونية
للتمكن من إجراء العمليات المختلفة على النوع الجديد من البيانات النيتروس ـ ـ ـ ـ ـ ــوفيكية ،بالتالي نجد أنه من الممكن تطبيق منطق

النيتروسوفيك في أي مجال إنساني أو علمي حيث يجد الالتحديد لنفسه مكاناً.
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الفصل الثانى :
االحتمال الكالسيكي وخصائصه وفق منطق النيتروسوفيك:
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التجارب العشوائية النيتروسوفيكNeutrosophic Random Experiments :
نعلم أهمية التجارب في حياتنا العلمية السيما في مجاالت العلوم والهندسة فالتجريب مفيد في االستخدام ،وبافتراض أن إجراء
التجارب تحت شروط متقاربة سوف يعطي نتائج متساوية إلى ٍ
حد ما ،في هذه الظروف سوف نكون قادرين على تحديد قيم

المتغيرات التي تؤثر على نتائج التجربة .وعلى أي حال في بعض التجارب ال نتمكن من تحديد قيم بعض المتغيرات وبالتالي

سوف تتغير النتائج من إجراء تجربة إلى أخرى مع أن معظم الشروط تظل كما هي توصف هذه التجارب بالتجارب العشوائية،
وعندما نحصل في التجربة على نتيجة غير محددة (التحديد) ونأخذ ونعترف بهذه النتيجة نكون قد حصلنا على تجربة نيتروسوفيكية.
كمثال :عند رمي حجر نرد على سطح يحوي شقوق ،فإننا سنحصل من خالل هذه التجربة على أحد النتائج التالية:
}  {1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , iحيث  iتمثل الحصول على نتيجة غير محددة (كأن يقع حجر النرد داخل الشق على حافته).
ندعو مثل هذه التجربة بتجربة عشوائية نيتروسوفيكية.
فضاء العينة واألحداث وفق النيتروسوفيكSample Spaces and Events due to Neutrosophic :

الفئة ( Xمثالً) المؤلفة من كل النتائج الممكنة لتجربة عشوائية يطلق عليها اسم فضاء العينة .وعندما تتضمن هذه النتائج نتيجة حصولنا

على الالتحديد فعندها ندعو  Xفضاء عينة نيتروسوفيكي.

والحدث :هو فئة جزئية (  Aمثالً) من فضاء العينة  ، Xأي أنه فئة من النتائج الممكنة .

وفئات النيتروسوفيك من فضاء العينة  Xالتي تشكلت بواسطة كل التجميعات المختلفة (التي ربما تتضمن الالتحديد أو ال تتضمنه) من
النتائج الممكنة تدعى أحداث النيتروسوفيك.
مفهوم احتمال النيتروسوفيكThe concept of Neutrosophic probability :

نحن نعلم أن االحتمال هو مقياس إلمكانية وقوع حدث معين ،ولقد قدم سمارانداكه االحتمال التجريبي النيتروسوفيكي وهو تعميم
لالحتمال التجريبي الكالسيكي بالشكل التالي :

)

عدد مرات عدم وقوع الحدث𝐴
العدد االجمالي من التجارب

,

عدد مرات وقوع الالتحديد
العدد االجمالي من التجارب

,

عدد مرات وقوع الحدث 𝐴
العدد االجمالي من التجارب

فإذا كان لدينا الحدث النيتروسوفيكي ) 𝟑𝑨  𝑨 = (𝑨𝟏 , 𝑨𝟐 ,فإننا نأخذ االحتمال النيتروسوفيكي

(نرمز له بالرمز  )NPلهذا الحدث بالشكل التالي:
) 𝑭 𝑵𝑷(𝑨) = ( 𝑷(𝑨𝟏 ) , 𝑷(𝑨𝟐 ) , 𝑷(𝑨𝟑 ) ) = (𝑻 , 𝑰 ,
بحيث أن ) 𝟏𝑨(𝑷 =  𝑃1يمثل احتمال وقوع الحدث A
) 𝟐𝑨(𝑷 = 𝑃2

يمثل احتمال وقوع الالتحديد

) 𝟑𝑨(𝑷 =  𝑃3يمثل احتمال عدم وقوع الحدث A
وحسب تعريف االحتمال الكالسيكي فإن:
وبالتالي نعرف احتمال النيتروسوفيك بالشكل:

0 ≤ 𝑷𝟏 , 𝑷𝟐 , 𝑷𝟑 ≤ 1
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(

𝑁𝑃: 𝑋 → [0,1]3
حيث  Xفضاء عينة نيتروسوفيكي.
الفضاء الجزئي من الفئة الشاملة والذي يملك احتمال نيتروسوفيكي من أجل كل من فئاته الجزئية ندعوه فضاء احتمالي
كالسيكي نيتروسوفيكي.

مالحظات:

 -1إذا أردنا أن نعبر عن ميزة منطق النيتروسوفيك  -التي ذكرناها سابقاً  -بأنه يستطيع التمييز بين الحقيقة النسبية والحقيقية
المطلقة وكذلك الخطأ النسبي والخطأ المطلق ،بصيغة األحداث نقول:

المنطق النيتروسوفيكي يستطيع أن يميز بين الحدث األكيد بالمطلق (أي الحدث األكيد في كل الحاالت الممكنة وقيمته

االحتمالية هي  )1+والحدث األكيد النسبي ( أي الحدث األكيد في حالة واحدة على األقل وليس في كل الحاالت احتماله
هو  ) 1حيث أن . 1 < 1+

وبشكل مشابه نميز بين الحدث المستحيل بالمطلق (الحدث المستحيل في كل الحاالت الممكنة قيمته االحتمالية هي 𝟎) −

والحدث المستحيل النسبي ( الحدث المستحيل في حالة واحدة على األقل وليس في كل الحاالت احتماله هو  ( 0حيث

أن . −𝟎 < 0
𝟎=0−ε

&

−

حيث  εعدد موجب صغير جداً .

1+ = 1 + ε

وبالتالي تعرف المكونات )  (T , I , Fعلى المجال غير المعياري [ . ]− 𝟎, 𝟏+

 -2من أجل ) 𝟑𝑨  𝑨 = (𝑨𝟏 , 𝑨𝟐 ,حدث كالسيكي نيتروسوفيكي عندها يكون :

𝟎 ≤ 𝑷(𝑨𝟏 ) + 𝑷(𝑨𝟐 ) + 𝑷(𝑨𝟑 ) ≤ 3+
مسلمات االحتمال النيتروسوفيكيThe Axioms of Neutrosophic probability :

−

)  𝐴 = (𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3يكتب بالشكل:
 -1احتمال الحدث الكالسيكي النيتروسوفيكي
) ) NP(A) = ( P(A1 ) , P(A2 ) , P(A3
−
𝟎 ≤ 0 ≤ 𝑃(𝐴1 ) ≤ 1 ≤ 𝟏+
بحيث أن:
−
+
𝟏 ≤ 𝟎 ≤ 0 ≤ 𝑃(𝐴2 ) ≤ 1
−
𝟎 ≤ 0 ≤ 𝑃(𝐴3 ) ≤ 1 ≤ 𝟏+
 -2من أجل  A1 , A2 , … … ..أحداث نيتروسوفيكية متنافية يكون :

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑁𝑃( A1 ∪ A2 ∪ … … ) = ( P (A1 ∪ A2 ∪ … … … . ) , P(iA1 ∪A2 ∪… ) , p(A
= ) ) … ∪ 1 ∪ A2
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
)
)
( P(A1 + P(A2 + ⋯ … . . , P(iA1 ∪A2 ∪… ) , p(A
) ) … ∪ 1 ∪ A2

بعض المالحظات الهامة المتعلقة باالحتمال النيتروسوفيكي:

مالحظة ) :) 1

إذا كان لدينا  A, Bحدثين نيتروسوفيكيين ولدينا 𝐵 ⊆ 𝐴 عندئذ يكون :

النوع األول:
) , P(A3 ) ≥ P(B3

) , P(A2 ) ≤ P(B2
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) NP(A) ≤ NP(B) ; P(A1 ) ≤ P(B1

النوع الثاني:
) , P(A3 ) ≥ P(B3
مالحظة ) :) 2

) , P(A2 ) ≥ P(B2

) NP(A) ≤ NP(B) ; P(A1 ) ≤ P(B1

احتمال الحدث المستحيل (الخالي) النيتروسوفيك نرمز له بالشكل ) 𝑁∅( 𝑃𝑁
ونعرفه كأربعة أنواع:

النوع األول:

𝑁𝑁𝑃 (∅𝑁 ) = (𝑃(∅), 𝑃(∅), 𝑃(∅)) = (0,0,0) = 0

النوع الثاني:

)𝑁𝑃 (∅𝑁 ) = (𝑃(∅), 𝑃(∅), 𝑃(𝑋 )) = (0,0,1

النوع الثالث:

)𝑁𝑃 (∅𝑁 ) = (𝑃(∅), 𝑃(𝑋 ), 𝑃(∅)) = (0,1,0

النوع الرابع:

)𝑁𝑃 (∅𝑁 ) = (𝑃(∅), 𝑃(𝑋 ), 𝑃(𝑋 )) = (0,1,1

مالحظة ) :) 3
احتمال الحدث الشامل (األكيد) النيتروسوفيك نرمز له بالرمز ) 𝑁𝑋( 𝑃𝑁
ونميز أربعة أنواع:

النوع األول:

𝑁𝑁𝑃 (𝑋𝑁 ) = (𝑃(𝑋 ) , 𝑃(𝑋 ) , 𝑃(𝑋 )) = (1,1,1) = 1

النوع الثاني:

)𝑁𝑃 (𝑋𝑁 ) = (𝑃(𝑋 ) , 𝑃(𝑋 ) , 𝑃(∅)) = (1,1,0

النوع الثالث:

)𝑁𝑃 (𝑋𝑁 ) = (𝑃(𝑋 ) , 𝑃(∅) , 𝑃(∅)) = (1,0,0

النوع الرابع:

)𝑁𝑃 (𝑋𝑁 ) = (𝑃(𝑋 ) , 𝑃(∅) , 𝑃(𝑋 )) = (1,0,1

مالحظة ) :) 4

إذا كان الحدث  Acيمثل متمم الحدث  Aفإن احتمال هذا الحدث يعطى وفق األنواع الثالثة التالية :
بحيث ) Ac = (Ac1 , Ac2 , Ac3
النوع األول:
) ) 𝑁𝑃 (𝐴c ) = (𝑃(Ac1 ) , 𝑃(Ac2 ) , 𝑃(Ac3 )) = ( 1 − 𝑝(𝐴1 ) , 1 − 𝑝(𝐴2 ) , 1 − 𝑝(𝐴3

النوع الثاني:

النوع الثالث:

) ) 𝑁𝑃 (𝐴c ) = ( 𝑃(𝐴3 ) , 𝑃(𝐴2 ) , 𝑃(𝐴1
) ) 𝑁𝑃 (𝐴c ) = ( 𝑃(𝐴3 ) , 𝑃(Ac2 ) , 𝑃(𝐴1

مالحظة ) :) 5

من أجل  A, Bحدثين نيتروسوفيكيين )  A = (A1 , A2 , A3و

) B = (B1 , B2 , B3

عندها يكون احتمال التقاطع لهذين الحدثين يعطى بالشكل:
) ) NP(A ∩ B) = ( P(A1 ∩ B1 ) , P(A2 ∩ B2 ) , P(A3 ∪ B3
) ) NP(A ∩ B) = ( P(A1 ∩ B1 ) , P(A2 ∪ B2 ) , P(A3 ∪ B3
أو
وأيضاً من أجل األحداث النيتروسوفيكية
أو

 A , B , Cيكون :

) ) NP(A ∩ B ∩ C) = ( P(A1 ∩ B1 ∩ C1 ) , P(A2 ∩ B2 ∩ C2 ) , P(A3 ∪ B3 ∪ C3

) ) NP(A ∩ B ∩ C) = ( P(A1 ∩ B1 ∩ C1 ) , P(A2 ∪ B2 ∪ C2 ) , P(A3 ∪ B3 ∪ C3

ويمكن التعميم على  nمن األحداث النيتروسوفيكية.
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مالحظة ):) 6

تحت نفس الفرضيات السابقة يكون احتمال االجتماع لحدثين نيتروسوفيكيين بالشكل :
) ) NP(A ∪ B) = ( P(A1 ∪ B1 ) , P(A2 ∪ B2 ) , P(A3 ∩ B3
) ) NP(A ∪ B) = ( P(A1 ∪ B1 ) , P(A2 ∩ B2 ) , P(A3 ∩ B3
أو
مالحظة ):)7
إذا كان لدينا الحدث النيتروسوفيكي  Aالذي هو عبارة عن :
𝑛𝐴 ∪𝐴 = 𝐴1 ∪ 𝐴2 ∪ … … … .
𝐴𝑖 = (𝐴𝑖1 , 𝐴𝑖2 , 𝐴𝑖3 ) ; 𝑖 = 1,2,3
حيث :
وكانت األحداث النيتروسوفيكية  𝐴1 , A2 , … … , Anمتنافية عندها الحدث النيتروسوفيكي A
نكتبه بالشكل:
)) 𝐴 = ((𝐴11 , 𝐴12 , 𝐴13 ) ∪ (𝐴21 , 𝐴22 , 𝐴23 ) ∪ … … . .∪ (𝐴𝑛1 , 𝐴𝑛2 , 𝐴𝑛3
) 𝑛𝐴( 𝑃𝑁 𝑁𝑃(𝐴) = 𝑁𝑃(𝐴1 ) + 𝑁𝑃(𝐴2 ) + ⋯ … +
ويكون:
مالحظة ):) 8

إذا كان لدينا  Aحدث نيتروسوفيكي و  Acمتمم هذا الحدث على الفئة الشاملة  Xعندها 𝑋 = A ∪ 𝐴c
وبالتالي:

) 𝑁𝑋(𝑃𝑁 = ) 𝑁𝑃 (𝐴) + 𝑁𝑃(𝐴c

و ) 𝑁𝑋(𝑃𝑁 من الممكن أن يكون أي نوع من األنواع األربعة التي عرفناها سابقاً في المالحظة ) .) 3

االحتمال الشرطي النيتروسوفيكNeutrosophic Conditional Probability :

إذا كان لدينا الحدثين النيتروسوفيكيين  Aو : B

و ) B = (B1 , B2 , B3

) A = (A1 , A2 , A3

عندئذ يعرف االحتمال الشرطي النيتروسوفيكي لوقوع الحدث  Aبشرط وقوع الحدث  Bبالشكل:
) )𝐵| 𝑁𝑃(𝐴|𝐵) = ( 𝑃(𝐴|𝐵) , 𝑃(𝑖𝑛𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝐴|𝐵 ) , 𝑃(𝐴c

)
بشرط 𝑃(𝐵) > 0𝑁 :
والذي نكتبه أيضاً بالشكل:

)
ومنه نستنتج أن )NP(A|B) ≠ NP(B|A

)𝐵∩ 𝑝(𝐴c
)𝐵(𝑃

) 𝑃(𝐴3 ∩𝐵3
) 𝑃(𝐵3

, 𝑃(𝑖𝑛𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝐴|𝐵 ) ,

,

) 𝑃(𝐴2 ∩𝐵2
) 𝑃(𝐵2

,

النوع األول:

)

النوع الثاني:

)

) 𝑃(𝐴1 ∩𝐵3
) 𝑃(𝐵3
) 𝑃(𝐴1 ∩𝐵3
) 𝑃(𝐵3

,
,

) 𝑃(𝐴𝑐2 ∩𝐵2

) 𝑃(𝐵2
) 𝑃(𝐴2 ∩𝐵2
) 𝑃(𝐵2

,

) 𝑃(𝐵1

,

( = )𝐵| 𝑁𝑃(𝐴c

) 𝑃(𝐵1
) 𝑃(𝐴3 ∩𝐵1
) 𝑃(𝐵1

( = )𝐵| 𝑁𝑃(𝐴c

قاعدة الضرب في االحتمال الشرطي النيتروسوفيكي:
) ) NP(B ∩ A) = ( P(A1 ). P(B1 |A1 ) , P(A2 ). P(B2 |A2 ) , P(A3 ) . P(B3c |A3

األحداث النيتروسوفيكية المستقلةThe Independent Neutrosophic Events :
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)𝐵(𝑃

) 𝑃(𝐴1 ∩𝐵1

االحتمال الشرطي لمتمم الحدث النيتروسوفيكي  𝐴cمشروط بوقوع الحدث  Bنميزه باألنواع
) 𝑃(𝐴3 ∩𝐵1

)𝐵∩𝐴(𝑝

( =

( = )𝐵|𝑁𝑃(A
التالية:

نقول عن الحدثين النيتروسوفيكيين  A , Bإنهما مستقالن إذا كان وقوع أي منهما ال يؤثر في وقوع اآلخر
وعندها يكون االحتمال الشرطي النيتروسوفيكي للحدث  Aشرط وقوع الحدث  Bيساوي إلى االحتمال
النيتروسوفيكي ل  . Aونستطيع التحقق من استقالل  A , Bإذا تحقق أحد الشروط اآلتية :
)𝐴(𝑃𝑁 = )𝐵|𝐴(𝑃𝑁
)𝐵(𝑃𝑁 = )𝐴|𝐵(𝑃𝑁
)𝐵(𝑃𝑁 𝑁𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑁𝑃(𝐴).
(نستطيع التحقق من صحة الشروط السابقة بسهولة باالعتماد على االحتمال الشرطي الكالسيكي)

وبشكل مكافئ :إذا كان الحدثين النيتروسوفيكيين  A , Bمستقلين فإن :
 Acمستقل عن  Bو

 Aمستقل عن  Bcو  Acمستقل عن

Bc

(وضوح ًا من تعريف الحدث المتمم سابقا ،ومن تعريف استقالل األحداث الكالسيكية).

قانون االحتمال الكلي وصيغة بايز وفق منطق النيتروسوفيك:

The law of total probability and Bayes formula due to Neutrosophic logic

قانون االحتمال الكلي النيتروسوفيكThe law of Neutrosophic total probability :
 -1لدينا فضاء العينة المكون من األحداث الشاملة النيتروسوفيكية A1 , A2 … . . , An
A1 ∪ A2 ∪ … .∪ An = X N
((A11 , A12 , A13 ) ∪ (A21 , A22 , A23 ) ∪ … … . .∪ (An1 , An2 , An3 )) = X N
 -2األحداث الشاملة النيتروسوفيكية متنافية مثنى مثنى فيما بينها:
Ai ∩ Aj = ∅ ∀ i ≠ j

 -3الحدث النيتروسوفيكي  Bيمثل صفة مشتركة في جميع األحداث النيتروسوفيكية A1 , A2 … . . , An
XN

𝐴n

.....................................
......
.............................
..

𝐴𝑛 ∩ B

الشكل )(1-2

𝐴2
𝐴2 ∩ B

𝐴1

XN

𝐴1 ∩ B

B

يفسر معنى أن الحدث النيتروسوفيكي  Bيمثل صفة مشتركة في جميع األحداث النيتروسوفيكية 𝐧𝐀 𝐀𝟏 , 𝐀𝟐 … . . ,

نأخذ االحتمال النيتروسوفيكي لهذه األحداث
) NP(A1 ) , NP(A2 ) , … . . , NP(An
من الشكل ( )1-2نالحظ أن:
)𝑁𝑃(𝐵) = 𝑁𝑃 (𝐴1 ∩ B) + 𝑁𝑃(𝐴2 ∩ B) + ⋯ … + 𝑁𝑃 (𝐴n ∩ B
ومن قاعدة الضرب في االحتمال الشرطي النيتروسوفيكي:
وبالتالي:

) ) NP(B ∩ Ai ) = ( P(Ai 1 ). P(B1 \Ai 1 ) , P(Ai 2 ). P(B2 \Ai 2 ) , P(Ai 3 ). P(𝐵3𝑐 \Ai 3

\𝐴13 ) +

(𝑝(𝐴11 ). 𝑃(B1 \𝐴11 ), 𝑝(𝐴12 ). 𝑃(B2 \𝐴12 ), 𝑝(𝐴13 ). 𝑃(𝐵𝑐3
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= ) 𝐵(𝑃𝑁

) +( 𝑝(𝐴21 ). 𝑃(B1 \𝐴21 ), 𝑝(𝐴22 ). 𝑃(B2 \𝐴22 ), 𝑝(𝐴23 ). 𝑃(𝐵𝑐3 \𝐴23

) + ⋯ + (𝑝(𝐴𝑛1 ). 𝑃(B1 \𝐴𝑛1 ), 𝑝(𝐴𝑛2 ). 𝑃(B2 \𝐴𝑛2 ), 𝑝(𝐴𝑛3 ). 𝑃(𝐵3𝑐 \𝐴𝑛3

Bays formula by Neutrosophic

صيغة بايز بطريقة النيتروسوفيك:
باالستفادة من الشكل ) (1-2السابق:
االحتمال الكلي النيتروسوفيكي

نظرية بايز

احتمال وقوع الصفة المشتركة B

بشرط حدوث الحدث النيتروسوفيكي  Bما احتمال كونها من 𝐴i

(تم اختيار عنصر من  Bما احتمال أن يكون من )𝐴i

تحت نفس الفرضيات السابقة التي وضعناها في تعريف قانون االحتمال الكلي النيتروسوفيكي نصل إلى قانون بايز بالصيغة

التالية:
)
أمثلة:
.I

) P(B3 \Aci3 )p(Aci3
) p(B3

,

) P(B2 \Ai2 )p(Ai2
) p(B2

,

) P(B1 \Ai1 )p(Ai1
) p(B1

( = )𝑁𝑃(𝐴i \B

(مثال عن حالة التحديد بسبب الفضاء المادي)

بفرض لدينا تجربة إلقاء حجر نرد ،وفضاء العينة النيتروسوفيكي بالشكل:
} X={1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , i

حيث  iتمثل نتيجة الحصول على الالتحديد .ولدينا احتمال الحصول على الالتحديد يساوي إلى  ،0.10عندئذ لنحسب
االحتماالت التالية:
-1

))

1−0.10
6

(, 0.10 , 5

1−0.10
6

( = )NP(1

) = ( 0.15 , 0.10 , 0.75 ) = 𝑁𝑃 ( 2 ) = ⋯ … = 𝑁𝑃( 6

-2
) )= ( P(2,3,4,5,6 ) , 0.10 , P(1

-3

-ولكن حين يكون لدينا

) (1c

NP

) = ( 5 (0.15) , 0.10 , 0.15 ) = ( 0.75 , 0.10 , 0.15

}B= {2,3,4,5

) ) 𝑁𝑃(1 𝑜𝑟 2 ) = ( 𝑝(1) + 𝑝(2) , 0.10 , 𝑝(3,4,5,6
))= ( 2(0.15) , 0.10 , 4(0.15
) = ( 0.30 , 0.10 , 0.60
} A= {1,2,3فعندها يكون:

) ) 𝒄𝐵 𝑑𝑛𝑎 𝒄𝐴 (𝑃 𝑁𝑃( 𝐴 𝑜𝑟 𝐵 ) = 𝑁𝑃( 𝐴 ∪ 𝐵 ) = ( 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) , 0.10 ,

))= ( 3(0.15) + 4(0.15) − 2(0.15) , 0.10 , 𝑃(6

-4

.II

) = ( 0.75 , 0.10 , 𝑃(6) ) = (0.75 , 0.10 , 0.15

) 𝑐}𝑁𝑃 ({1,2,3}) = (𝑃{1,2,3} , 0.10 , 𝑃{1,2,3
) )= ( 𝑝(1) + 𝑝(2) + 𝑝(3) , 0.10 , 𝑝(4) + 𝑝(5) + 𝑝(6
)= (0.15 + 0.15 + 0.15 , 0.10 , 0.15 + 0.15 + 0.15
) = ( 0.45 , 0.10 , 0,45
(مثال عن حالة التحديد بسبب عناصر الفضاء) بفرض أنه لدينا جرة تحوي:
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 5بطاقات تحمل الرمز A

و

 3بطاقات تحمل الرمز  Bو  2من البطاقات غير محددتين (ممسوح

الرمز من عليها ) .

 Aيمثل حدث الحصول على البطاقة  Aمن الجرة

إذا كان

 Bيمثل حدث الحصول على البطاقة  Bمن الجرة

عندها:

)
)

3
10
5
10

,
,

إذا سحبت بطاقة  Bمن الجرة عندئذ يكون:

إذا سحبت بطاقة  Aمن الجرة عندئذ يكون:

2
10
2

,
,

5
10
3

( = )𝐴( 𝑃𝑁

( = )𝐵( 𝑃𝑁

10 10
5 2 2
) 𝐴\𝐵) = ( 9 , 9 , 9
3 2 4

)

نظرية بايز بطريقة النيتروسوفيك لمثالنا تكون بالشكل:

9

,

9

,

9

( 𝑃𝑁

( = )𝐴\𝐵(𝑃𝑁

))𝐵\ 𝑐𝐴 (𝑃 𝑁𝑃(𝐴\𝐵) = ( 𝑃(𝐴\𝐵 ), 𝑃(𝑖𝑛𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟 𝐴\𝐵 ),
) )𝐵(𝑃 , 𝑃(𝑖𝑛𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟 𝐴\𝐵 ) ,
2

2

9

9

) , ,
.III

5
9

( = ) ) 𝐵( 𝑃 ,

)𝐴(𝑃𝑃(𝐵\𝐴).
)𝐵(𝑃
2
9

5

,

(=

)3 (10
)9 (3
10

(=

(مثال يبين حاالت وأنواع الالتحديد في التقاطع واالجتماع) ليكن لدينا الفئة  Xالمعرفة بالشكل
} X = {a ,b ,c ,d
ولدينا:

)}A= ({a, b}, {c}, {d

)}B= ({a}, {c}, {d, b

فئتين كالسيكيتين نيتروسوفيكيتين من النوع األول على X
)}𝑈1 = ({a, b}, {c, d}, {a, d
ولدينا:
)}𝑈2 = ({a, b, 𝑐 }, {c}, {d
فئتين كالسيكيتين نيتروسوفيك من النوع الثالث على .X

عندها يكون بالنسبة لفئات النوع األول:

-1

النوع األول للتقاطع:

)}𝑏 𝐴 ∩ 𝐵 = ( {𝑎}, {𝑐 }, {𝑑,
) 𝑁𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = ( 0.25 , 0.25 , 0.50

النوع الثاني للتقاطع:
-2

)}𝑏 𝐴 ∩ 𝐵 = ( {𝑎}, {𝑐 }, {𝑑,
) 𝑁𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = ( 0.25 , 0.25 , 0.50

النوع األول لالجتماع:

)} 𝑑{ 𝐴 ∪ 𝐵 = ( {𝑎, 𝑏}, {𝑐 },
) 𝑁𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = ( 0.50 , 0.25 , 0.25
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النوع الثاني لالجتماع:
-3

)} 𝑑{ 𝐴 ∪ 𝐵 = ( {𝑎, 𝑏}, {𝑐 },
) 𝑁𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = ( 0.50 , 0.25 , 0.25

النوع األول للمتمم:

)} 𝑐 𝐴c = (𝐴𝑐1 , 𝐴𝑐2 , 𝐴𝑐3 ) = ( ({𝑐, 𝑑 }, {𝑎, 𝑏, 𝑑 }, {𝑎, 𝑏,
) 𝑁𝑃( 𝐴c ) = ( 0.50 , 0.75 , 0.75

النوع الثاني للمتمم:

)}𝑏 𝐴c = (𝐴3 , 𝐴2 , 𝐴1 ) = (({𝑑 }, {𝑐 }, {𝑎,
) 𝑁𝑃( 𝐴c ) = ( 0.25 , 0.25 , 0.50

النوع الثالث للمتمم:
-4

)}𝑏 𝐴c = (𝐴3 , 𝐴𝑐2 , 𝐴1 ) = ({𝑑 }, {𝑎, 𝑏, 𝑑 }, {𝑎,
) 𝑁𝑃( 𝐴c ) = ( 0.25 , 0.75 , 0.50

النوع األول للمتمم:

)}𝑏 𝐵c = (𝐵𝑐1 , 𝐵𝑐2 , 𝐵𝑐3 ) = ({𝑏, 𝑐, 𝑑 }, {𝑎, 𝑏, 𝑑 }, {𝑎,
) 𝑁𝑃( 𝐵 c ) = ( 0.75 , 0.75 , 0.50

النوع الثاني للمتمم:

)}𝑎{ 𝐵c = (𝐵3 , 𝐵2 , 𝐵1 ) = ({𝑏, 𝑑 }, {𝑐 },
)𝑁𝑃( 𝐵 c ) = ( 0.50 , 0.25 , 0.25

النوع الثالث للمتمم:

)}𝑎{ 𝐵c = (𝐵3 , 𝐵𝑐2 , 𝐵1 ) = ({𝑏, 𝑑 }, {𝑎, 𝑏, 𝑑 },
)𝑁𝑃( 𝐵 c ) = ( 0.50 , 0.75 , 0.25

بالنسبة لفئات النوع الثالث يكون:
-5

النوع األول لالجتماع:
)} 𝑑{ 𝑈1 ∪ U2 = ({ 𝑎, 𝑏, 𝑐 }, { 𝑐, 𝑑 },
) 𝑁𝑃(𝑈1 ∪ U2 ) = ( 0.75 , 0.50 , 0.25

النوع الثاني لالجتماع:
-6

)} 𝑑{ 𝑈1 ∪ U2 = ({ 𝑎, 𝑏, 𝑐 }, { 𝑐 },
) 𝑁𝑃(𝑈1 ∪ U2 ) = ( 0.75 , 0.25 , 0.25

النوع األول للتقاطع:

)} 𝑑 𝑈1 ∩ U2 = ({ 𝑎, 𝑏}, { 𝑐 }, {𝑎,
) 𝑁𝑃(𝑈1 ∩ U2 ) = ( 0.50 , 0.25 , 0.50

النوع الثاني للتقاطع:
-7

)} 𝑑 𝑈1 ∩ U2 = ({ 𝑎, 𝑏}, { 𝑐, 𝑑 }, {𝑎,
) 𝑁𝑃(𝑈1 ∩ U2 ) = ( 0.50 , 0.50 , 0.50

النوع األول للمتمم:

𝑈1c

)} 𝑐 = ({𝑐, 𝑑 }, {𝑎, 𝑏}, {𝑏,
) 𝑁𝑃 (𝑈1c ) = (0.50 , 0.50 , 0.50

النوع الثاني للمتمم:

)}𝑏 = ({𝑎, 𝑑 }, {𝑐, 𝑑 }, {𝑎,
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𝑈1c

) 𝑁𝑃 (𝑈1c ) = (0.50 , 0.50 , 0.50

النوع الثالث للمتمم:
-8

)} 𝑑 𝑈1c = ({𝑎, 𝑑 }, {𝑎, 𝑏}, {𝑎,
) 𝑁𝑃 (𝑈1c ) = (0.50 , 0.50 , 0.50

النوع األول للمتمم:

)} 𝑐 𝑈2c = ({𝑑 }, {𝑎, 𝑏, 𝑑 }, {𝑎, 𝑏,
) 𝑁𝑃 (𝑈2c ) = (0.25 , 0.75 , 0.75

النوع الثاني للمتمم:

)} 𝑐 𝑈2c = ({𝑑 }, {𝑐 }, {𝑎, 𝑏,
) 𝑁𝑃 (𝑈2c ) = (0.25 , 0.25 , 0.75

النوع الثالث للمتمم:

)} 𝑐 𝑈2c = ({𝑑 }, {𝑎, 𝑏, 𝑑 }, {𝑎, 𝑏,
) 𝑁𝑃 (𝑈2c ) = (0.25 , 0.75 , 0.75

-9

)𝑁𝑃 (𝐴) =(0.50, 0.25, 0.25
)𝑁𝑃 (𝐵 ) = (0.25 , 0.25 , 0.50
)𝑁𝑃 (𝑈1 ) =(0.50, 0.50, 0.50
)𝑁𝑃 (𝑈2 ) =(0.75, 0.25, 0.25

)𝑁𝑃 (𝑈1𝑐 ) =(0.50, 0.50, 0.50
)𝑁𝑃 (𝑈2𝑐 ) =(0.25, 0.75, 0.75
-10
)}(𝐴 ∩ 𝐵)c = ({b, c, d}, {a, b, d}, {a, c
) 𝑁𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)c = (0.75 , 0.75 , 0.50
-11
𝑐

𝑐

)} 𝑐 𝐴 ∩ 𝐵 = ( {𝑐, 𝑑 }, {𝑎, 𝑏, 𝑑 }, {𝑎, 𝑏,
) 𝑁𝑃 (𝐴 ∩ 𝐵𝑐 ) = ( 0.50 , 0.75 , 0.75
𝑐

)} 𝑐 𝐴𝑐 ∪ 𝐵𝑐 = ({𝑐, 𝑑, 𝑏}, {𝑎, 𝑏, 𝑑 }, {𝑎,
) NP( 𝐴𝑐 ∪ 𝐵𝑐 ) = ( 0.75 , 0.75 , 0.50
-12
})𝑏 𝐴 ∗ 𝐵 = {(𝑎, 𝑎), (𝑏, 𝑎)}, {(𝑐, 𝑐 )}, {(𝑑, 𝑑 ), (𝑑,
)
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2
16

,

1
16

,

2
16

( = )𝐵 ∗ 𝐴(𝑃𝑁

𝐵 ∗ 𝐴 = ({(𝑎, 𝑎), (𝑎, 𝑏)}, {𝑐, 𝑐 }, {(𝑑, 𝑑 ), (𝑏, 𝑑 )}
2

1

2

𝑁𝑃(𝐵 ∗ 𝐴) = (16 , 16 , 16 )

𝐴 ∗ 𝑈1 = {(𝑎, 𝑎), (𝑎, 𝑏), (𝑏, 𝑎 ), (𝑏, 𝑏)}, {(𝑐, 𝑐 ), (𝑐, 𝑑 )}, {(𝑑, 𝑎), (𝑑, 𝑑 )}
4

𝑁𝑃(𝐴 ∗ 𝑈1 ) = ( ,

2

2

, )

16 16 16

U1 ∗ U2 =
({(a, a), (a, b), (a, c), (b, a), (b, b), (b, c)}, {(c, c), (d, c)}, {(a, d), (d, d)}
NP (

6

U1 ∗ U2 ) = ( ,

2

2

, )

16 16 16
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الفصل الثالث :
المتغيرات العشوائية النيتروسوفيكية
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المتغير العشوائي النيتروسوفيكي:

Neutrosophic Random Variable

المتغير العشوائي النيتروسوفيكي هو متغير عشوائي يملك بعض الالتحديد ،بفرض أن  Xفضاء العينة لتجربة عشوائية

نيتروسوفيكية فالمتغير العشوائي النيتروسوفيكي  ( Zمثالً) هو دالة معرفة على فضاء العينة  ، Xبحيث قد يكون الالتحديد في

منطلق الدالة أو مستقرها .
مالحظات:

 -1إن المتغير العشوائي النيتروسوفيكي  Zيعطي قيمة حقيقية وحيدة أو ال تحديد لكل عنصر من عناصر فضاء العينة
.X

 -2إن المتغير العشوائي النيتروسوفيكي  Zإما يمثل قيمة نتيجة الالتحديد أو يمثل تطبيق مجاله فضاء العينة X
ومجاله المقابل هو فئة األعداد الحقيقية  ،Rأي أن:
Z∶X →R∪I
 -3إذا كانت 𝑋 ∈ 𝑤 نقطة عينة فإن صورتها تحت تأثير المتغير النيتروسوفيكي  Zهي ) Z(wوهي إما ال تحديد أو
قيمة حقيقية :

W.

R

)Z(W

x

الشكل ) (1-3يمثل صورة نقطة من عينة تحت تأثير المتغير النيتروسوفيكي

𝑧

𝑅 ∈ ) 𝑤( 𝑧 → 𝑤

أو

( حيث  Iفئة الالتحديدات الممكنة )
 -4إن الفئة:
} 𝑋 ∈ 𝑤 or 𝑧 ∈ 𝑅 ∶ 𝑧(𝑤) = 𝑧 ,

𝐼 ∈ 𝑧 { = ) 𝑋( 𝑍
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z

w → z(w) ∈ I

هي مدى التطبيق  Zوتسمى فئة القيم الممكنة للمتغير العشوائي النيتروسوفيكي  .Zوهي فئة جزئية من فئة األعداد الحقيقية
مضافاً إليها فئة الالتحديدات الممكنة
أي أن:

Z(X) ⊆ R + I

المتغير العشوائي النيتروسوفيكي المنقطع (المنفصل):

Discrete Neutrosophic Random Variable

يكون المتغير العشوائي النيتروسوفيكي  Zمتغي اًر عشوائياً متقطعاً إذا كانت فئة القيم الممكنة ) 𝑋(𝑍 فئة منقطعة ( أو قابلة

للعد ).

مالحظة :المتغيرات العشوائية النيتروسوفيكية تكون إما محدودة تمثل عدد منته من النتائج الممكنة والالتحديد الممكن .أو ال
محدودة :تمثل عدد غير منته من النتائج الممكنة أو الالتحديد الممكن .والمتغيرات العشوائية النيتروسوفيكية الالمحدودة تكون إما
قابلة للعد أو غير قابلة للعد.

دالة الكتلة االحتمالية للمتغير العشوائي النيتروسوفيكي المتقطعProbability Mass Function :
تعريف  :إذا كان  Zمتغير عشوائي نيتروسوفيكي متقطع فئة القيم الممكنة له منتهية أو غير منتهية فإن دالة الكتلة االحتمالية
للمتغير العشوائي النيتروسوفيكي  Zوالتي نرمز لها بالرمز )𝑧( 𝑧𝑓

تعرف كما يلي:
)𝑋(𝑍 ∈ 𝑧 ;

)𝑧 = 𝑍(𝑃𝑁

في ما عدا ذلك ;

𝑁0

{ = )𝑧( 𝑍𝑓

خواص دالة الكتلة االحتمالية:
إن دالة الكتلة االحتمالية )𝑧 = 𝑍( 𝑃𝑁 = )𝑧( 𝑍𝑓 تحقق مايلي :
1- 𝑓𝑍 (𝑧) = 𝑁𝑃 (𝑧) = ( 𝑝(𝑧1 ), 𝑝(𝑧2 ), 𝑝(𝑧3 )) ; 0 ≤ 𝑝1 , 𝑝2 , 𝑝3 ≤ 1
𝑁2- ∑∀ 𝑧 𝑓𝑍 (𝑧) = ∑ 𝑁𝑃(𝑧) = ∑( 𝑝(𝑧1 ), 𝑝(𝑧2 ), 𝑝(𝑧3 )) = (1,1,1) = 1

التوقع (المتوسط) والتباين للمتغير العشوائي النيتروسوفيكي المنقطع:
Expected Value (Mean) and Variance of A Discrete Neutrosophic Random Variable
ليكن لدينا  Xفضاء احتمالي نيتروسوفيكي متقطع مع القيم 𝑟𝑥  𝑥1 , 𝑥2 , … … ,وفرص وقوعها على الترتيب هو
𝑟𝑝  𝑝1 , 𝑝2 , … … ,مع الالتحديدات ، I1 , I2 , … … , ISعندها القيمة المتوقعة النيتروسوفيكية نرمز لها ب NEوتعطى بالشكل :
𝑘𝐼 𝑘𝑚 𝑁𝐸 = ∑𝑟𝑗=1 𝑛𝑗 𝑝𝑗 + ∑𝑠𝑘=1
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حيث 𝑗𝑛 هي النتائج العددية المقابلة لالحتماالت 𝑗𝑝

وذلك 𝑗∀

و 𝑘𝑚 هي النتائج العددية المقابلة الحتمال وقوع الالتحديد 𝑘𝐼 وذلك 𝑘 ∀
-

تحت نفس الفرضيات السابقة وباالعتماد على خواص التباين الكالسيكي نستطيع أن نعرف التباين للمتغير العشوائي
النيتروسوفيكي المنقطع والذي نرمز له بالرمز  NVبالشكل:

𝑁𝑉 = (∑𝑟𝑗=1 𝑛𝑗 2 𝑝𝑗 + ∑𝑠𝑘=1 𝑚𝑘 2 𝐼𝑘 ) − (𝑁𝐸 )2
مثال (:)1
بفرض أنه لدينا صندوق يحوي  5بطاقات تحمل الرمز  #و

و  2من البطاقات

 3بطاقات تحمل الرمز &

ممسوح الرمز عنها (غير محددة) ،وكانت النتائج العددية لرهان فئة أشخاص الستخراج البطاقة  #هو خسارة  200دوالر
والستخراج البطاقة & هو كسب  300دوالر بينما الستخراج بطاقة غير محددة هو خسارة  100دوالر .فما هي القيمة

المتوقعة النيتروسوفيكية والتباين؟
القيمة المتوقعة النيتروسوفيكية:
2

3

5

10

10

10

𝑁𝐸 = −2 . ( ) + 3 . ( ) − 1. ( ) = −0.30 $
التباين:
2

3

5

10

10

10

𝑁𝑉 = ( (−2)2 ( ) + (3)2 ( ) + (−1)2 ( ) ) − (−0.30)2
= 4,9 − 0.09 = 4.81
أمثلة عن المتغيرات العشوائية النيتروسوفيكية المنقطعة:
جميع األمثلة مثل (تجربة رمي حجر النرد على سطح غير مستوي ،أو رمي حجر النرد على سطح مستوي لكن اثنين مثالً من

سطح النرد قد مسحا ،رمي قطعة نقود على أرض تحوي شقوق ًا ،الجرة التي تحوي على بطاقات كتب على بعض منها وبعضها
اآلخر بقي دون تحديد ،وكذلك في لعبة كرة القدم قد نحصل على نتيجة فوز فريق معين أو خسارته أو تعادله مع الفريق اآلخر

(خيار التعادل ال يقدمه المنطق الكالسيكي)).

جميع األمثلة التي تم ذكرها قد تقدم لنا في إحدى نتائج التجربة نتيجة التحديد ،فنالحظ بأننا أمام أمثلة عن متغيرات عشوائية
نيتروسوفيكية متقطعة.
وكمثال(:)1
تقارير مركز األرصاد الجوية بينت أن هناك احتمال لسقوط األمطار غدًا بنسبة  ،0.46ولكن ذلك ال يعني أبدًا بأن احتمال عدم
سقوط األمطار هو  0.54ألن هناك عوامل أخرى للطقس قد تؤثر فيه لم تذكرها تقارير األرصاد الجوية مثالً غائم أو ضبابي أو
47

غير ذلك .وبالتالي إذا فرضنا على سبيل المثال أن فرصة أن يكون الجو غداً صحواً (أي ليس هناك أمطار) هو  0.45فنالحظ

أن1 − 0.46 − 0.45 = 0.09 :
لذلك احتمال النيتروسوفيك يكون:

)𝑁𝑃(𝐴) = ( 0.46 , 0.09 , 0.45

حيث الحدث  Aيمثل فرصة سقوط المطر.
ومن هذا المثال نالحظ أن فئة النتائج الممكنة للطقس غداً (ممطر -غائم – صحو  )...........هي فئة متقطعة.
المتغير العشوائي النيتروسوفيكي المستمر (المتصل)Continuous Neutrosophic Random Variable :
هو متغير عشوائي مجموعة القيم والالتحديدات الممكنة له هي عبارة عن مجال أو اجتماع عدد من المجاالت.
مالحظة:
يمكن تعريف المتغير العشوائي النيتروسوفيكي المستمر اعتماداً على تعريف تكامل النيتروسوفيك كالتالي:
من أجل أي متغير عشوائي نيتروسوفيكي مستمر  zيوجد دالة يرمز لها بالرمز )𝑧( 𝑁𝑓
تدعى دالة الكثافة االحتمالية ،نجد من خاللها احتماالت الحوادث المعبر عنها بواسطة المتغير العشوائي النيتروسوفيكي .Z
𝑏

𝑧𝑑 )𝑧( 𝑁𝑓 𝑎∫ = ) 𝑏 < 𝑧 < 𝑎( 𝑃𝑁
حيـ ــث نـ ــدرس التكامـ ــل وفـ ــق حال ـ ـة الالتحديـ ــد التـ ــي لـ ــدينا ،س ـ ـواء كـ ــان الالتحديـ ــد متعلـ ــق بالدالـ ــة أو متعلـ ــق بالحـ ــد األعلـ ــى (أو
األدنى) للتكامل كما رأينا في الفصل األول.

أمثلة:
مثال (:)1ليكن لدينا القرص الدوار التالي:

ͦ90

ͦ360

ͦ180

فضاء العينة المستمر هو ]𝑋 = [0 , 360

ͦ270
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وبفرض أن القرص الدوار قد تم مسحه بين ͦ 270و ͦ،360عندها إذا توقف القرص في أي نقطة من هذه المساحة لن نكون
قادرين على قراءة الرقم وعندها نحصل على نتيجة غير محددة (التحديد)
1

= )𝑟𝑒𝑡𝑒𝑑𝑛𝑖( 𝑃𝑁

4

-

لنوجد احتمال توقف القرص بين  90و : 100

نالحظ أنه لدينا متغير عشوائي نيتروسوفيكي مستمر

)][90 , 100
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ 𝑝 𝑁𝑃([ 90 , 100]) = ( 𝑝 [90 , 100] , 𝑝(𝑖𝑛𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟),
)
مثال (:)2

260
360

,

90
360

,

10

(=

360

ليكن لدينا قطعة نقدية (عملة) نظامية تملك وجهين ( Hصورة) و  ( Tكتابة) ،رميت على سطح غير منتظم يحوي شقوق

 ،ولنفرض أن فرصة أن نحصل على عملة عالقة في شق ما على السطح ( أي الحصول على حالة التحديد  ) Iهو :
P (I) = 0.02

وألن العملة التي لدينا متوازنة فبالتالي احتمال الحصول على صورة أو كتابة هو احتمال متساوي
= 0.49
والفضاء االحتمالي النيتروسوفيكي هو:

1−0.02
2

= )P(H) = P(T

} X = {H , T , I

حيث  Iتمثل الحصول على الالتحديد.
لذلك:

) NP(H) = NP(T) = ( 0.49 , 0.02 , 0.49

ما هو احتمال النيتروسوفيك للحصول على  ،HTTعند رمي قطعة العملة ثالث مرات؟
الحل:
فضاء النيتروسوفيك الناتج هو:

} 𝐼 {𝐻 , 𝑇 , 𝐼 }, {𝐻 , 𝑇 , 𝐼 } , {𝐻 , 𝑇 ,

الذي يساوي إلى:

={HHH , HHT ,HTH , HTT , THH , THT , TTH , TTT, IHH , IHT , ITH , ITT , HIH , HIT , TIH , TIT
} , HHI , HTI , THI , TTI , IIH , IIT , IHI , ITI , HII , TII , III

لدينا :عنصر 33 = 27
بحيث:
P(HHH)=P(HHT)=………=P(TTT)= (0.49)3 = 0.117469
P(IHH)= P(IHT)=………..=P(TTI)= (0.49)2 (0.02) = 0.004802
P(IIH)=P(IIT)=…………..= P(TII)=(0.49)(0.02)2 = 0.000196
P(III)=(0.02)3 = 0.000008

-

المجموع الكلي لفرص الحصول على الالتحديد هو:

P (total indeterminacy) = 12(0.004802) + 6(0.000196) + (0.000008) = 0.058808
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وبالتالي فرصة وقوع  HTTهو:
بينما فرصة عدم وقوع  HTTهو:
أخي ًار:

P(HTT) = (0.49)3 = 0.117649

̅̅̅̅̅̅) = 7(0.117649) = 0.823543
P(HTT
) NP(HTT) = (0.117649 , 0.058808 , 0.823543

في االحتمال الكالسيكي عندماP (indeterminacy) = 0 :

نحصل على:

P(HTT) = (0.5)3 = 0.125

وبطريقة النيتروسوفيك نكتبها:
NP(HTT) = ((0.5 , 0 , 7(0.5
)= (0.125 , 0 , 0.875
نالحظ أن في تجربة رمي قطعة العملة ثالث مرات على التوالي تكون فرصة الحصول على  HTTأصغر في الفضاء االحتمالي
)3

) )3

النيتروسوفيك من الفضاء االحتمالي الكالسيكي  ،حيث أن الفرصة إيجابية تماماً من أجل الحصول على الالتحديد
. 0.125000 > 0.117649

بعض التوزيعات االحتمالية النيتروسوفيكية:
نعلم أهمية التوزيعات االحتمالية في علم اإلحصاء واالحتماالت وتطبيقاتها العملية التي تساعدنا في الحصول على نتائج يمكن

استخدامها في تقديرات معالم المجتمع.

قدم فلورنتن سمارانداكه التوزيع الثنائي النيتروسوفيكي والتوزيع الطبيعي النيتروسوفيكي وسنتعرف اآلن على بعض التوزيعات

االحتمالية وهي توزيع بواسون والتوزيع فوق الهندسي والتوزيع األسي والتوزيع المنتظم المستمر وفق منطق النيتروسوفيك.

توزيع بواسون النيتروسوفيكيNeutrosophic Poisson Distribution :

نعلم أن لتوزيع بواســون مجاالت تطبيق واســعة ،فهو يقدم ،على وجه العموم ،نموذجاً جيداً للمعلومات اإلحصــائية التي تأخذ شــكل

تعداد للحوادث ،ويمثل المتغير العشـ ـ ـوائي البواس ـ ــوني  xمثالً عدد الحوادث النادرة الملحوظة في وحدة قياس معينة ،زمناً كانت أم
مسافة أم مساحة أم حجماً .بل أكثر من ذلك ،أصبح يستعمل اليوم في مجاالت متعددة منها مراقبة الجودة إحصائياً وفي ظواهر

االنتظار واالتصاالت (عدد المكالمات في وحدة زمن) وغيرها  ،...كما يستخدم في الفيزياء النووية لدراسة عدد الجزيئات المنبعثة
من مادة مش ــعة ،وفي البيولوجيا الدقيقة لمراقبة تكاثر البكتيريا في حقل تجارب ،وحتى في مجال األحوال الجوية .يس ــتخدم توزيع

بواســون بشــكل خاص عند د ارســة مســائل متعلقة "بظواهر االنتظار" ،وعند د ارســة أي مســألة تتبع توزيع بواســون البد من التعرف

على وحدة القياس وتحديدها وكذلك متوس ـ ـ ـ ـ ـ ــط عدد الحوادث (التي تقع في وحدة قياس معينة)  λومن ثم كتابة دالة االحتمال

الموافقة .ولكن قد يعترضـ ــنا في بعض األحيان في د ارسـ ــتنا حاالت غير دقيقة أو غير محددة ،كأن ُيعطى متوسـ ــط عدد الحوادث
على شـ ـ ــكل مجال (مجال) فبذلك ال يكون لدينا قيمة محددة ل  λوإنما عدد من القيم تتراوح ضـ ـ ــمن مجال معين ،ولد ارسـ ـ ــة هكذا

حالة نقوم بتوســيع مفهوم توزيع بواســون الكالســيكي إلى توزيع بواســون النيتروســوفيكي (الذي يأخذ بعين االعتبار جميع الحاالت
حتى غير المحددة منها ) ونعرف دالة توزيع بواسون النيتروسوفيكي بالشكل :
من أجل  Xمتغير عشوائي يتبع توزيع بواسون النيتروسوفيكي نكتب:
; x = 0,1, … ..

حيث:
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(λN )x
!x

NP(x) = e−λN .

 λNمتوسط توزيع بواسون النيتروسوفيكي (الذي يحوي الالتحديد ضمناً).
و يكون التوقع الرياضي والتباين للمتغير العشوائي  xيساوي إلى وسيط التوزيع أي يساوي  λNأي أن:
NE(x) = NV(x) = λN
 -سنوضح من خالل األمثلة التالية كيف يمثل توزيع بواسون النيتروسوفيكي تعميماً جيداً لتوزيع بواسون الكالسيكي:

أمثلة:

مثال (:)1
يتلقى عامل الهاتف(المقسم) في شركة معينة مكالمات هاتفية بمعدل مكالمتين في الدقيقة ولنحسب:

أوالً احتمال أال يتلقى العامل أية مكالمة خالل مجال دقيقة.

لتحديد الكثافة االحتمالية لتوزع بواسون تكفي معرفة  λوهو يمثل متوسط عدد الحوادث التي تقع في وحدة قياس معينة وفي مثالنا
هنا وحدة القياس الزمني تساوي دقيقة واحدة إذاً  λ = 2فنكتب دالة االحتمال :
;

𝑥 = 0,1, … ..

(2)x
!x

𝑝(x) = e−2 .

بفرض أن  xمتغير يمثل عدد المكالمات التي يتلقاها العامل في دقيقة ،فنقوم بحساب ).𝑝(𝑥 = 0
= e−2 = 0.135

)∗( … .

ثاني ًا :حساب احتمال وصول مكالمة واحدة خالل مجال دقيقة ،نكتب:

(2)0
!0

= 2. e−2 = 0.2707

)∗∗( … .

𝑝(0) = e−2 .

(2)1
!1

𝑝(1) = e−2 .

ثالثاً :حساب احتمال أال يتلقى العامل أية مكالمة خالل مجال خمس دقائق:

نالحظ هنا أن وحدة القياس الزمني هي (خمس دقائق ) فعندها تصبح  λ = 10وتصبح دالة االحتمال كالتالي :
𝑥 = 0,1, … ..

;

والمطلوب حساب) 𝑝(𝑥 = 0فنجد :
)∗∗∗( … .
-

(10)x
!x

𝑝(x) = e−10 .

= e−10 = 0.000045

(10)0
!0

𝑝(0) = e−10 .

لقد تم حل المثال السابق بالطريقة التقليدية المعروفة في إطار المنطق الكالسيكي ،لكن لو تم تغيير الطرح السابق ضمن

المسألة إلى ما يلي:

معدل تلقي عامل الهاتف للمكالمات يتراوح بين ] [1,3مكالمات في الدقيقة ،فنالحظ أنه لم يعد هناك قيمة دقيقة ل  λوإنما

أصبحت قيمة غير محددة تتراوح ضمن المجال ].[1,3

نعيد حل المثال السابق ضمن هذه الفرضيات الجديدة التي تنقلنا لتوزيع بواسون النيتروسوفيكي:

أوالً حساب احتمال أال يتلقى العامل أية مكالمة خالل مجال دقيقة:
نكتب دالة االحتمال:

ولنحسب ): 𝑁𝑃(x = 0
فنالحظ من أجل : λ = 1

; 𝑥 = 0,1, … ..

(λN )x
!x

𝑁𝑃(x) = e−λN .

]= e−λN = e−[1,3

(λN )0
!0

𝑁𝑃(0) = e−1 = 0.3679
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𝑁𝑃(x = 0) = e−λN .

من أجل : λ = 3

𝑁𝑃(0) = e−3 = 0.0498

وبالتالي يكون احتمال أال يتلقى العامل أي مكالمة خالل مجال دقيقة يتراوح بين ]. [0.0498 , 0.3679

وإذا عدنا إلى قيمة االحتمال التي حصلنا عليها في )*( عندما تم الحل ضمن المنطق الكالسيكي نجد أنها تنتمي إلى هذا المجال

أي:
]𝑝(0) = 0.135 ∈ [0.0498 , 0.3679
وبالتالي نجد أن قيمة احتمال توزيع بواسون الكالسيكي ما هي إال قيمة واحدة من قيم توزيع بواسون النيتروسوفيكي المحتملة،

وبالتالي يظهر لنا جلياً أن توزيع بواسون النيتروسوفيكي يعمم توزيع بواسون الكالسيكي بشكل واضح.

ثاني ًا :حساب احتمال وصول مكالمة واحدة خالل مجال دقيقة ،فنكتب:
([1,3])1

فنالحظ من أجل  λ = 1يكون:
من أجل : λ = 3

]= e−[1,3

(λN )1

𝑁𝑃 (x = 1) = e−λN .

!1
!1
(1)1
−1
𝑁𝑃(1) = e
= 0.3679
!1
1
)(3
𝑁𝑃(1) = e−3
= 0.1494
!1

أي أن احتمال وصول مكالمة واحدة يتراوح بين ] [ 0.1494 , 0.3679

نالحظ من )∗∗( أن :

] 𝑝(1) = 0.2707 ∈ [ 0.1494 , 0.3679
ثالث ًا :حساب احتمال أال يتلقى العامل أية مكالمة خالل مجال خمس دقائق:
باعتبار أن وحدة القياس الزمني اآلن هي خمس دقائق يصبح ]λN = 5. [1,3] = [5 , 15
𝑥 = 0,1, … ..

;

ولنحسب ): 𝑁𝑃(x = 0
]= e−λN = e−[5,15
فنالحظ من أجل : λ = 5

([5,15])x
!x

(λN )0
!0

𝑁𝑃(x) = e−[5,15] .

𝑁𝑃 (x = 0) = e−λN .

𝑁𝑃(0) = e−5 = 0.0067

من أجل 𝑁𝑃(0) = e−15 = 0.000000306 : λ = 15

أي أن احتمال أال يتلقى العامل أي مكالمة خالل مجال خمس دقائق يتراوح بين ][0.000000306 , 0.0067

بمالحظة )∗∗∗( نجد أن :
-

]𝑝(0) = 0.000045 ∈ [0.000000306 , 0.0067

نالحظ من خالل المثال السابق أن توزيع بواسون النيتروسوفيك يمثل تعميماً واضحاً لتوزيع بواسون الكالسيكي.

مثال (:)2
إذا كان متوسط عدد العيوب في شريحة زجاجية كبيرة ،واحد لكل ) (20قدم مربع  ،فما هو احتمال أن شريحة )(10 ∗ 3

قدم ال تحوي على عيوب  ،ثم لنوجد نفس االحتمال من أجل متوسط عدد العيوب يتراوح بين ]. [1,2

الحل:

بفرض أن  xمتغير عشوائي يمثل عدد العيوب في الشريحة ) (10 ∗ 3قدم ،فيكون ل  xتوزيع بواسون وسيطه
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= 1.5

10∗3
20

=  λنطبق صيغة بواسون:
𝑒 −𝜆 ; 𝑥 = 0,1, ….
= 𝑒 −1.5 = 0.223

)∗∗∗∗( … . .

𝑥𝜆

= ) 𝑥( 𝑝

!𝑥
𝜆−

𝑒 = 𝜆𝑒 −

𝜆0
!0

= )𝑝 (𝑥 = 0

وبالتالي احتمال أن شريحة ) (10 ∗ 3قدم ال تحوي عيوب من أجل متوسط عدد العيوب في الشريحة الكبيرة واحد لكل  20قدم
هو . 0.223

اآلن من أجل متوسط عدد العيوب في شريحة زجاجية كبيرة هو ] [1,2لكل  20قدم مربع فيكون من أجل شريحة )(10 ∗ 3

لدينا :
]= [1.5 , 3

][30,60

; x = 0,1, ….
]= e−λN = e−[1.5 ,3
من أجل : λ = 1.5
من أجل : λ = 3

20

=

(λN )x

!x
(λN )0
!0

](10∗3)[1,2

.

20
−λN

= λN

𝑁𝑃(x) = e

𝑁𝑃 (x = 0) = e−λN .

𝑁𝑃(0) = e−1.5 = 0.2231
𝑁𝑃(0) = e−3 = 0.0498

أي أن االحتمال من أجل متوسط عدد العيوب ] [1,2يتراوح بين ]. [0.0498 , 0.2231

ونالحظ أن قيمة االحتمال في العالقة (****) ما هي إال قيمة من قيم االحتمال التي حصلنا عليها من العمل ضمن منطق
النيتروسوفيك.

مالحظة :وهكذا نستنتج أن توزيع بواسون النيتروسوفيكي يعطينا دراسة أكثر عمومية للمسألة المدروسة بحيث يصبح االحتمال
الكالسيكي هو عبارة عن حل واحد من ضمن الحلول الناتجة عن الدراسة ،وذلك ينتج طبعاً من خالل إعطاء الوسيط عدة

خيارات ممكنة وال يبقى مرتبط بقيمة وحيدة.

التوزيع فوق الهندسي النيتروسوفيكي:

Neutrosophic Hypergeometric Distribution

التوزيع فوق الهندسي هو من التوزيعات المنقطعة تم طرحه في إطار المنطق الكالسيكي في حالة دراسة سحب عينة عشوائية من
مجتمع ٍ
منته دون إعادة .حيث يتم تقسيم المجتمع إلى جزأين األول يحمل الصفة والثاني ال يحملها ،وتتميز هذه المجتمعات
ٍ
بكونها محدودة وصغيرة وتتم عملية سحب العينة من المجتمع بدون إرجاع ،وعليه فإن شرط استقالل المحاوالت يكون غير محقق

(وبالتالي ال نستطيع تطبيق التوزيع الثنائي بسبب عدم ثبات احتمال حدوث حالة النجاح وكذلك عدم االستقالل) بحيث يؤثر

السحب بدون إرجاع على نسبة إحدى الصفتين وذلك لصغر حجم المجتمع ،ونفرض في هذه الحالة أن المتغير العشوائي  Xيمثل
عدد حاالت النجاح.

فعلى سبببببببيل المثال  :لدينا  Nعلبة مبيد منها  Dعلبة ناقص ـ ـ ـ ــة عند التعبئة (وهناك عدد من العلب غير المحددة تم إهمالها)،
نسـ ـ ــحب بطريقة عش ـ ـ ـوائية  nعلبة بحيث  ، n ≤ Dولنرمز ب  xلعدد العلب الناقصـ ـ ــة من بين العلب المســ ــحوبة  ,بحيث x
متغير عش ـ ـ ـ ـوائي فئة قيمه هي } , {0,1,……,nولنوجد احتمال أن نحصـ ـ ـ ــل على  kعلبة ناقصـ ـ ـ ــة الصـ ـ ـ ــنع في ال  nعلبة

المسحوبة بحيث 𝑛 ≤ 𝑘 ≤  0نجده بالشكل :

𝑛 ; 𝑥 = 0,1, … … ,
حيث :

𝑁𝑛𝐶 هو عدد الحوادث الممكنة لالختبار.
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𝐷𝑁−
𝑘𝐶𝑛−
𝑁𝑛𝐶

𝐶𝑘𝐷 .

= )𝑘 = 𝑥(𝑃

𝐷𝑁−
𝑘𝐶𝑛−

.

هو عدد الحوادث المواتية لتحقق الحدث ( 𝑘 = 𝑥) .

𝐷𝑘𝐶

فمثالً من أجل:
 N=500علبة مبيد

,

 D=90علبة ناقصة عند التعبئة  n=10 ،حجم العينة المسحوبة

لنوجد احتمال أن نحصل على  3علبة ناقصة الصنع في العلب العشرة المسحوبة.
الحل:
500−90
𝑘𝐶𝑘90 𝐶10−
500
𝐶10

=

𝑁𝑛𝐶

 k=3يكون:

فنالحظ من أجل

= 0.1754
-

𝐷𝑁−
𝑘𝐶𝑘𝐷 . 𝐶𝑛−

= )𝑘 = 𝑥(𝑃

500−90
𝐶390 𝐶10−3
500
𝐶10

= )𝑃(𝑥 = 3

لكن ذلك يختلف من منظور النيتروسوفيك الذي يقوم بتقسيم المجتمع إلى ثالث أجزاء ،جزء يحمل الصفة وجزء ثاني ال

يحملها وجزء ثالث غير معروف تماماً إذا كان يحمل الصفة أم ال (غير محدد) .وبناء على ذلك نعرف التوزيع فوق الهندسي

النيتروسوفيكي من خالل ما يلي:

بافتراض أنه يوجد لدينا  Bعلبة من علب المبيد ال ( ،Nذات لون قاتم) لم نستطع تحديد فيما إذا كانت ناقصة أم ممتلئة (أي
يوجد لدينا  Bعلبة غير محددة بشكل دقيق) لم نهملها وكانت المسألة كالتالي:
 Nعلبة مبيد فيها  Dعلبة ناقصة عند التعبئة و  Bعلبة غير محددة ولنسحب بطريقة عشوائية  nعلبة (بحيث  n ≤ Dو
 )n ≤ Bونرمز ب  xلعدد العلب الناقصة من بين العلب المسحوبة ولحساب احتمال أن نحصل على  kعلبة ناقصة الصنع

علماً أن  Iيمثل امكانية الحصول على علبة غير محددة نكتب :

𝐵𝑁−𝐷−
𝐼𝐶𝑘𝐷 . 𝐶𝑛−𝑘−
𝐵𝐼𝐶

𝑁𝑛𝐶

ندعو هذه العالقة بقانون التوزيع فوق الهندسي النيتروسوفيكي.
بحيث :

𝐷𝑘𝐶

يمثل عدد العلب ناقصة الصنع

𝐵𝑁−𝐷−
𝐼 𝐶𝑛−𝑘−يمثل عدد العلب السليمة

𝐵𝐼𝐶
𝑁𝑛𝐶

يمثل عدد العلب غير المحددة
يمثل عدد العلب الممكنة في االختبار
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= )𝑘 = 𝑥(𝑃𝑁

حيث في المنطق الكالسـ ــيكي يتم تقسـ ــيم المجتمع إلى جزأين األول يحمل الصـ ــفة والثاني ال يحملها أما في النيتروسـ ــوفيكي نقسـ ــم

المجتمع إلى ثالثة أجزاء :جزء يحمل الصفة ،وجزء ٍ
ثان ال يحملها ،وجزء ثالث غير معروف تماماً إذا كان يحمل الصفة أم ال.
-

ويعطى التوقع الرياضي والتباين للتوزيع فوق الهندسي النيتروسوفيكي بالشكل:

التوقع الرياضي:
𝐵𝑛.𝐷 .
𝑁

= ) 𝑥( 𝐸

التباين:
)𝐵𝑛.𝐷 .𝐵 (𝑁−𝑛)(𝑁−𝐷)(𝑁−
)𝑁 2 .(𝑁−1

= )𝑥(𝑟𝑎𝑣

(يتم البرهان ببساطة كما في الطريقة المتبعة في المنطق الكالسيكي).

فمثالً من أجل:

 N=500علبة مبيد  D=90 ،علبة ناقصـ ــة عند التعبئة B=15 ،

أم ناقصة) ،ولدينا حجم العينة المسحوبة . n=10

علبة غير محددة (غير معروف إن كانت ممتلئة

ولنوجد احتمال أن نحصل على  3علب ناقصة الصنع في العشر علب المسحوبة علماً أنه من الممكن أن نحصل على علبة

واحدة غير محددة  I=1في العشر علب ،فنكتب:
𝐵𝐼𝐶

= 0.036
-

𝐶6395 𝐶115

𝐶𝑘𝐷 .

𝐵𝑁−𝐷−
𝐼𝐶𝑛−𝑘−
𝑁𝑛𝐶
15
𝐶1
𝐶390.

=

500
𝐶10

= )𝑘 = 𝑥(𝑃𝑁
500−90−15
𝐶390. 𝐶10−3−1
500
𝐶10

= )𝑁𝑃(𝑥 = 3

نالحظ مما سبق أن وجود الالتحديد في المسألة قد خفض احتمال الحصول على علب ناقصة الصنع في العينة المسحوبة
من حوالي  17%إلى حوالي  ، 4%أي أن القيم غير المحددة ال يمكن إهمالها أو حذفها وإخراجها من الد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة ألنها تؤثر
فعلياً بالنتيجة النهائية .

مثال:

يحوي صندوق  10000وحدة نقدية معدنية متماثلة ،سحبنا  500منها تم تمييزها بعالمة ثم أعدناها إلى الصندوق وفي مرة

أخرى سحبنا 10وحدات نقدية .فما احتمال الحصول على  kوحدة نقدية مميزة بعالمة من بين الوحدات النقدية العشر المسحوبة.
الحل:

نرمز ب  Xلعدد الوحدات النقدية المميزة الموجودة بين العشر وحدات التي سحبناها ،ونالحظ من طرح المسألة بأننا أمام توزيع
فوق الهندسي ،ولدينا:

 N=10000وحدة نقدية في الصندوق

،

 D=500وحدة نقدية تم تمييزها بعالمة

 n=10حجم العينة المسحوبة .

عندها نجد:

10000−500
𝑘𝐶𝑘500 𝐶10−
10000
𝐶10

=

𝐷𝑁−
𝑘𝐶𝑘𝐷 . 𝐶𝑛−

𝑁𝑛𝐶
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= )𝑘 = 𝑥(𝑃

9500
𝐶𝑘500
𝑘. 𝐶10−

فنالحظ من أجل

 k=2يكون:

10000
𝐶10

= )𝑘 = 𝑥(𝑃 ⇒

𝑃(𝑥 = 2) = 0.075

وبطرح نيتروسوفيكي للمسألة:

يحوي صندوق  10000وحدة نقدية معدنية متماثلة ،سحبنا  500منها تم تمييزها بعالمة ثم أعدناها إلى الصندوق ،وفي مرة

أخرى سحبنا  10وحدات نقدية  ،ولقد علمنا أنه عند إعادة الوحدات النقدية  -التي تم تمييزها بعالمة  -إلى الصندوق هناك
حوالي  100وحدة فقدت عالمتها المميزة .

فما احتمال الحصول على  kوحدة نقدية مميزة بعالمة من بين الوحدات العشر المسحوبة ،حيث أن هناك احتمال ظهور وحدة

نقدية واحدة من بين الوحدات المسحوبة التي فقدت عالمتها المميزة.
الحل:
نرمز ب  Xلعدد الوحدات النقدية المميزة الموجودة بين العشر وحدات التي سحبناها ونالحظ من طرح المسألة بأننا أمام توزيع
فوق الهندسي النيتروسوفيكي ولدينا:

 N=10000وحدة نقدية في الصندوق

،

 B=100وحدة نقدية فقدت عالمتها المميزة

،

 D=500وحدة نقدية تم تمييزها بعالمة
 n=10حجم العينة المسحوبة

 I =1امكانية ظهور وحدة نقدية من الوحدات التي فقدت عالمتها المميزة من بين الوحدات المسحوبة.
عندها نجد:
𝐶1100

فنالحظ من أجل

10000−500−100
𝐶𝑘500 𝐶10−𝑘−1
10000
𝐶10
500 9400
100
𝐶𝑘 . 𝐶9−𝑘 𝐶1
10000
𝐶10

=

𝐵𝑁−𝐷−
𝐼𝐶𝑛−𝑘−
𝑁𝑛𝐶

𝐵𝐼𝐶

𝐶𝑘𝐷 .

= )𝑘 = 𝑥(𝑃𝑁

= )𝑘 = 𝑥(𝑃𝑁 ⇒

 k=2يكون:

𝑁𝑃(𝑥 = 2) = 0.0058
نتيجة:
نالحظ من خالل األمثلة السابقة أن وجود الالتحديد في المسألة يؤثر فعلياً على قيمة االحتمال النهائي ،وبالتالي ال يمكن تجاهل
القيم غير المحددة بهدف الحص ـ ـ ــول على نتائج دقيقة أكثر ما يمكن وتبقى جميع االحتماالت التي نحص ـ ـ ــل عليها هي عبارة عن

نتائج تقريبية وليست قاطعة بسبب وجود الالتحديد.

التوزيع المنتظم النيتروسوفيكيNeutrosophic Continuous uniform Distribution :

نقول عن المتغير العشوائي  Xأنه يتوزع وفق التوزيع المنتظم الكالسيكي إذا كان معرفاً على المجال ] [a , bبحيث 𝑏 < 𝑎
 ،من خالل الكثافة االحتمالية التالية:

𝑏≤ 𝑥≤𝑎
كما ويعطى التوقع والتباين له بالشكل:

𝑤 𝑜.

;
;

𝑏𝑎+
2

= ) 𝑥( 𝐸
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1

𝑎𝑓 (𝑥) = { 𝑏−
0

(𝑏−𝑎)2
12

= )𝑥(𝑟𝑎𝑣

ويمثل بيانياً بالشكل:

الشكل ) (3-4التمثيل البياني للتوزيع المنتظم الكالسيكي
على سبيل المثال:
يصل شخص ما إلى موقف الحافالت  ,لكنه ال يعلم جدول مواعيد وصول الحافلة  ،تصل الحافلة لذلك الموقف كل  20دقيقة ,
ولنعرف المتغير العشوائي  Xالذي يمثل زمن انتظار الش ـ ـ ـ ـ ـ ــخص للحافلة بالدقائق ،نالحظ أن هذا المتغير يأخذ أي قيمة في
المجال ]  [0 , 20أي  , 0 ≤ 𝑥 ≤ 20و المتغير يتبع التوزيع المنتظم كثافته بالشكل :
1

, 0 ≤ 𝑥 ≤ 20

20

, o. w
حيث أن , b=20

=

0

1

f(x) = {b−a

a=0

والقيمة المتوقعة هي:
= 10

20
2

=

𝑏𝑎+
2

= ) 𝑥( 𝐸

أي سينتظر الشخص بالمتوسط ) (10دقائق لقدوم الحافلة.
والتباين:
= 33.33

(20)2
12

=

(𝑏−𝑎)2
12

= )𝑥(𝑟𝑎𝑣

واالنحراف المعياري:
𝜎(𝑥) = √33.33 = 5,77

الكثافة االحتمالية تظهر بالشكل:
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)𝑥( 𝑁𝑓

الشكل ) (4-4تمثيل بياني للتوزيع المنتظم مع a=0 , b=20
-

سنعرف اآلن التوزيع المنتظم النيتروسوفيكي الذي هو عبارة عن توزيع منتظم كالسيكي وسطاؤه  a , bغير محددة

بشكل دقيق  ،فقد يكون أحدهما أو كالهما معرفين على شكل فئة أو مجال  ،بحيث أنه يأخذ بعين االعتبار كل الحاالت
الممكنة للوسطاء ( a ,bمع المحافظة على الشرط 𝑏 < 𝑎 ).

-

سنوضح ذلك من خالل العودة إلى المثال السابق مع إضافة الطرح التالي:
يصل شخص ما إلى موقف الحافالت ،لكنه ال يعلم جدول مواعيد وصول الحافلة ،فيسأل مسؤول المحطة عن موعد وصول

الحافلة ،فيجيب:

 -1الحافلة قد تصل اآلن أو لن تصل قبل  15أو  20دقيقة:

هذا يعني أن موعد وصــول الحافلة غير محدد وبالتالي زمن انتظار الشــخص أيض ـاً ســيكون غير محدد وبالتالي نجد أن

المتغير العش ـوائي  xالذي عرفناه ســابقاً بأنه يمثل زمن االنتظار يتبع التوزيع المنتظم النيتروســوفيكي ولدينا
} b={15 ,20وبالتالي الكثافة االحتمالية بالشكل :
}= {0.05 , 0.07
فمن أجل  b=15يكون لدينا

ومن أجل  b=20يكون لدينا

1
},20

= {15

𝑓𝑁 (𝑥) = 0.07
𝑓𝑁 (𝑥) = 0.05

نعبر عنه بالرسم بالشكل التالي:

ويكون الحل هو إما المنطقة الزرقاء أو المنطقة الحمراء.
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1
,20}−0

= {15

1
𝑎𝑏−

= )𝑥( 𝑁𝑓

،a=0

)𝑥( 𝑁𝑓

الشكل ) (5-4تمثيل بياني للتوزيع المنتظم النيتروسوفيكي حيث الوسيط  bغير محدد(يمثل فئة)

 -2الحافلة قد تصل من اآلن إلى خمس دقائق أو لن تصل قبل  15إلى  20دقيقة:
أي أن

]b=[15,20

] a=[0,5فتكون الكثافة االحتمالية :
1

1

]= [15,20]−[0,5] = [10,20] = [0.05 , 0.1

1
𝑎𝑏−

= )𝑥( 𝑁𝑓

نعبر عنها بالشكل التالي:
عندها تمثل الكثافة االحتمالية المنطقة المظللة مع بقاء احتمال انزياح  aبين ] [0,5وانزياح  bبين ][15,20

الشكل ) (6-4تمثيل بياني للتوزيع المنتظم النيتروسوفيكي حيث الوسطاء  aو  bغير محددة

 -3الحافلة قد تصل من اآلن إلى خمس دقائق أو لن تصل قبل  20دقيقة:
أي أن

b=20

] a=[0,5فتكون دالة الكثافة :
]= [0.05 , 0.07

1
],20

= [15

نعبر عنها بالشكل التالي:
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1
]20−[0,5

=

1
𝑎𝑏−

= )𝑥( 𝑁𝑓

عندها تمثل الكثافة االحتمالية المنطقة المظللة مع بقاء احتمال انزياح  aبين ]. [0,5

الشكل ) (7-4تمثيل بياني للتوزيع المنتظم النيتروسوفيكي حيث الوسيط  aغير محدد (يمثل مجال)

 -4الحافلة تصل بعد خمس دقائق أو لن تصل قبل  15إلى  20دقيقة :
أي أن

]b = [15 ,20

 a=5فتكون الكثافة االحتمالية:

]= [0.07 , 0.1
نعبر عنها بالشكل التالي:

1
],15

1

= [15,20]−5 = [10

1
𝑎𝑏−

= )𝑥( 𝑁𝑓

عندها تمثل الكثافة االحتمالية المنطقة المظللة مع بقاء احتمال انزياح  bبين ]. [15,20

الشكل ) (8-4تمثيل بياني للتوزيع المنتظم النيتروسوفيكي حيث الوسيط  bغير محدد (يمثل مجال)

 -5الحافلة تصل بعد  5أو  10دقائق أو لن تصل قبل  30دقيقة :
أي أن

b=30

} a={5 ,10فتكون الكثافة االحتمالية:

}= {0.04 , 0.05

1
}{25,20

=

60

1
}30−{5,10

=

1
𝑎𝑏−

= )𝑥( 𝑁𝑓

نعبر عنها بالشكل التالي:
عندها تمثل الكثافة االحتمالية المنطقة الزرقاء أو الحمراء حسب القيمة التي تأخذها  5 ( aأو .( 10

الشكل ) (9-4تمثيل بياني للتوزيع المنتظم النيتروسوفيكي حيث الوسيط  aغير محدد (يمثل فئة)

مثال:
استورد أحد المراكز التجارية  1500طن بطاطا ووضعها في مخزن ،وقام ببيعها بكميات متساوية ما بين شهري كانون الثاني

وشباط حتى شهري تشرين األول والثاني من نفس العام ،وإذا كانت المجال الزمنية تتبع توزيع منتظم نيتروسوفيكي فما هي الكثافة

المعبرة عن المجال الزمنية للبيع ،وما هي القيمة المتوقعة واالنحراف المعياري.
الحل:

بفرض أن المتغير  Xيعبر عن المجال الزمنية للبيع مقاسة بالشهر أي أن ][1 , 2] ≤ x ≤ [10 , 11
من ثم تكون الكثافة االحتمالية المعبرة عن الزمن كالتالي:

]= [0.1 , 0.125

1
] [8,10

=

1
][10 ,11]−[1 ,2

=

1
b−a

= )fN (x

نعبر عنها بالرسم بالشكل التالي:
عندها تمثل الكثافة االحتمالية المنطقة المظللة مع بقاء احتمال انزياح  xبين ] [10,11و ][1,2
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الشكل ) (10-4تمثيل بياني للتوزيع المنتظم النيتروسوفيكي حيث الوسطاء  aو  bغير محددة (كل منهما يمثل مجال)

القيمة المتوقعة:

]= [5.5 , 6.5

][11,13
2

=

][1,2]+[10,11
2

=

𝑏𝑎+
2

= )𝑥(𝐸

االنحراف المعياري :

]= [5.33 , 8.33

][64,100
12

=

([8,10])2
12

=

([10,11]−[1,2])2
12

=

(𝑏−𝑎)2
12

= )𝑥(𝑟𝑎𝑣

]𝜎(𝑥) = √[5.33 , 8.33] = [2.31 , 2.89

التوزيع األسي النيتروسوفيكي:

Neutrosophic Exponential Distribution

يعد التوزيع األسي من بين أهم التوزيعات االحتمالية ،وهو من التوزيعات المستمرة التي عادة ما تستخدم في مسائل متعلقة بقياس

الزمن ،مثل مدة خدمة شباك البريد ،مدة مكالمة هاتفية ،مدة تفريغ باخرة الشحن ،مدة تصليح آلة ،مدة انتظار زبون قبل الحصول
على الخدمة ،أو لتمثيل مدة حياة ظاهرة ما ،وفي العلوم الدقيقة يستخدم لتمثيل مدة حياة الذرات المشعة قبل أن تتفكك.
-

نقول عن متغير عشوائي  Xإنه يتبع التوزيع األسي إذا كانت كثافته االحتمالية تعطى بالشكل:
𝜆>0

,

∞<𝑥<0

;

𝑥𝜆𝑓 (𝑥) = 𝜆 𝑒 −

حيث  λهو وسيط التوزيع ( ،وهو التوزيع األسي من النوع الثاني) ويتم تمثيله بيانياً بالشكل:
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الشكل ) (11-4تمثيل بياني للتوزيع األسي الكالسيكي

خصائصه:
القيمة المتوقعة :
والتباين :

1
λ
1
2

λ

= ) 𝑥( 𝐸

= )𝑥(𝑟𝑎𝑣

الدالة التوزيعية 𝐹 (𝑥) = 𝑝(𝑋 ≤ 𝑥) = ∫0 𝜆 𝑒 −𝜆𝑡 𝑑𝑡 = (1 − 𝑒 −λx ) :
𝑥

والتي تمثل بيانياً بالشكل:

الشكل ) (12-4تمثيل بياني للدالة التوزيعية للتوزيع األسي الكالسيكي
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على سبيل المثال:
إذا كان ـ ــت المج ـ ــال الزمني ـ ــة إلنه ـ ــاء خدم ـ ــة العمي ـ ــل ف ـ ــي البن ـ ــك تتب ـ ــع توزي ـ ــع أس ـ ــي بمتوس ـ ــط دقيق ـ ــة واح ـ ــدة فلنوج ـ ــد دال ـ ــة كثاف ـ ــة
االحتمال المعبرة عن المجال الزمنية إلنهاء خدمة العميل ،ثم لنحسب احتمال إنهاء خدمة العميل في أقل من دقيقة.
الحل:
-

الكثافة االحتمالية المعبرة عن الزمن :بفرض أن المتغير  Xيعبر عن المجال الزمنية إلنهاء خدمة العميل بالدقيقة ،ولدينا:
=1 ⇒ λ=1

نكتب كثافة االحتمال:
-

;

∞<𝑥<0

1
𝜆

𝑥 𝑓 (𝑥 ) = 𝑒 −

احتمال إنهاء خدمة العميل في أقل من دقيقة:
𝑝(𝑋 ≤ 1) = (1 − 𝑒 − x ) = (1 − 𝑒 −(1) ) = 0.63

 إن المث ــال الس ــابق يع ــد م ــن األمثل ــة البس ــيطة عمليـ ـاً ،لكبببن نالحببب مبببن خبببالل األمثلبببة الدالبببة علبببى التوزيبببع األسبببي أنبببه
مبببن الطبيعبببي والممكبببن أن يكبببون متوسبببط المجبببال الزمنيبببة الممثبببل ألي منهبببا هبببو عببببارة عبببن عبببدد غيبببر محبببدد كبببأن

يكبببببون مجبببببال أو فئبببببة ،مبببببثالً المجـ ــال الزمنيـ ــة إلنهـ ــاء خدمـ ــة العميـ ــل فـ ــي البنـ ــك تتبـ ــع توزيـ ــع أسـ ــي بمتوسـ ــط ][0.67,2
دقيقـ ـ ــة ..فكيـ ـ ــف سـ ـ ــنتعامل مـ ـ ــع هـ ـ ــذه الحالـ ـ ــة ،ونحـ ـ ــن نعلـ ـ ــم أن التوزيـ ـ ــع األسـ ـ ــي الكالسـ ـ ــيكي يتعامـ ـ ــل فقـ ـ ــط مـ ـ ــع البيانـ ـ ــات
المعرف ـ ــة بش ـ ــكل دقي ـ ــق وصـ ـ ـريح والمتوس ـ ــط يك ـ ــون عب ـ ــارة ع ـ ــن ع ـ ــدد مح ـ ــدد .م ـ ــن أج ـ ــل ذل ـ ــك نعببببببرف التوزيببببببع األسببببببي

النيتروسببببوفيكي الببببذي يعمببببم التوزيببببع األسببببي الكالسببببيكي بحيببببث يسببببمد للوسببببيط بببببأن يعببببرف بطريقببببة غيببببر محببببددة،
نعبر عن كثافته االحتمالية بالشكل:

,

;

∞<𝑥<0

𝑁𝜆.

𝑥𝑓𝑁 (𝑥) = 𝜆𝑁 𝑒 −

حيث 𝑁𝜆 هو وسيط التوزيع .
خصائصه:
القيمة المتوقعة :
والتباين :

1
𝑁𝜆
1
(𝜆𝑁 )2

= ) 𝑥( 𝐸
= )𝑥(𝑟𝑎𝑣

الدالة التوزيعية 𝑁𝐹 (𝑥) = 𝑁𝑃(𝑋 ≤ 𝑥) = (1 − 𝑒 −x .𝜆𝑁 ) :
-

عندئذ لحل المسألة من أجل توزيع أسي بمتوسط ]  [0.67 ,2دقيقة ،نكتب :
]= [0.5 , 1.5

1

] ,2

= [0.67 ,2 ] ⇒ 𝜆𝑁 = [0.67
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1
𝑁𝜆

كثافة االحتمال:
-

∞<𝑥<0

;

𝑥 ]𝑓𝑁 (𝑥) = [0.5 , 1.5] 𝑒 −[0.5 ,1.5

احتمال إنهاء خدمة العميل في أقل من دقيقة:
]𝑁𝑃(𝑋 ≤ 1) = (1 − 𝑒 −[0.5 ,1.5] x ) = (1 − 𝑒 −[0.5 ,1.5](1) ) = 1 − 𝑒 −[0.5 ,1.5

فنالحظ من أجل

 λ = 0.5يكون:
𝑁𝑃(𝑋 ≤ 1) = 1 − 𝑒 −0.5 = 0.39

من أجل

 λ = 1.5يكون:
𝑁𝑃(𝑋 ≤ 1) = 1 − 𝑒 −1.5 =0.78

أي أن احتمال إنهاء خدمة العميل في أقل من دقيقة يتراوح بين ]. [0.39 , 0.78
-

نالحظ أن قيمة االحتمال الكالسيكي إلنهاء خدمة العميل في أقل من دقيقة التي حصلنا عليها من أجل  λ = 1ما هي إال
قيمة من قيم المجال الحتمال النيتروسوفيك .

)𝑝(𝑋 ≤ 1) = 0.63 ∈ [0.39 , 0.78] = 𝑁𝑃(𝑋 ≤ 1
يتم التمثيل البياني بالشكل التالي والحلول هي عبارة عن المنطقة المظللة:

الشكل ) (13-4تمثيل بياني للدالة التوزيعية للتوزيع األسي النيتروسوفيكي

-

أيض ـ ـاً البـ ــد مـ ــن ذكـ ــر عالقـ ــة التوزيـ ــع األسـ ــي بتوزيـ ــع بواسـ ــون المعروفـ ــة فـ ــإذا كـ ــان وقـ ــوع أحـ ــداث مـ ــا يتبـ ــع توزيـ ــع بواسـ ــون
فـ ــإن الم ـ ــدة ب ـ ــين وق ـ ــوع ح ـ ــدثين تتب ـ ــع التوزي ـ ــع األس ـ ــي ،فم ـ ــثالً إذا كـ ــان وص ـ ــول الزب ـ ــائن إل ـ ــى مرك ـ ــز خدم ـ ــة م ـ ــا يتب ـ ــع توزي ـ ــع

بواسون فإن المدة الزمنية بين وصول زبون ما والزبون الذي يليه تتبع التوزيع األسي.

65

وبالتالي عندما يكون  λمعرف بشكل غير محدد ودقيق فإننا نتعامل مع توزيع بواسون النيتروسوفيكي وأيضاً التوزيع األسي
النيتروسوفيكي ،فنكتب:

إذا كان حدث عشوائي ما يتكرر في الزمن وفق توزيع بواسون النيتروسوفيكي:
)(24.4

𝑥 = 0,1, … ..

(λN )x

;

!x

𝑁𝑃(x) = e−λN .

فإن الزمن بين حدثين يتبع التوزيع األسي النيتروسوفيكي:
)(25.4

𝑡>0

;

𝑡

𝑓N (t) = λN . e−λN

مثال:
بفرض لدينا آلة ما في معمل معدل ظهور أعطال فيها ] [1,2عطل في األس ـ ــبوع  ،فما احتمال عدم وجود أعطال في األس ـ ــبوع،
ثم ما احتمال مرور أسبوعين على األقل قبل ظهور العطل القادم.

الحل:
-

من أجل احتمال عدم وجود أعطال في األسبوع:

نفرض أن المتغير  Xيمثل حدث عدد األعطال في األسـ ـ ــبوع ،فنجد أن  Xمتغير عش ـ ـ ـوائي يخضـ ـ ــع لتوزيع بواسـ ـ ــون
النيتروسوفيكي بوسيط ] λ=[1,2وبالتالي :

]= e−λN = e−[1,2

(λN )0
!0

= e−λN .

أي أن احتمال عدم وجود أي عطل في األسبوع يتراوح بين
-

(λN )x
!x

𝑁𝑃(x = 0) = e−λN .

]. [0.135 , 0.368

بفرض أن  yهو حدث يمثل الزمن (باألس ـ ـ ـ ـ ـ ــابيع) قبل ظهور أعطال ،فنالحظ أن  yهو متغير عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوائي يتوزع وفق
التوزيع األسي النيتروسوفيكي ويكون:

) 𝑁𝑃(𝑦 > 2) = 1 − 𝑁𝑃(𝑦 ≤ 2) = 1 − 𝑁𝐹 (2) = 1 − (1 − e−2.λN
]= e−2.λN = e−2[1,2] = e[−4,−2
أي أن احتمال مرور أسبوعين على األقل قبل ظهور العطل القادم يتراوح بين ]. [0.018 , 0.135
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الفصل الرابع :
اتخاذ القرار النيتروسوفيكي (شجرة القرارات النيتروسوفيكية):
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الحياة مليئة باالختيارات ،األمر الذي يتطلب منا اتخاذ ق اررات متعددة طوال الوقت ،واتخاذ القرارات الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحيحة أحد العوامل

ار جيداً ،نحتاج إلى أن يكون لدينا معرفة كاملة بأن الخيارات المختلفة
الرئيس ـ ـ ـ ـ ــية للنجاح في الحياة والعمل وغيرها ،ولكي نتخذ قر اً

تنتج احتماالت مختلفة وعلى أساسها يتم التحكم في القرار النهائي .وتـ ــمثل عـ ــملية اتخاذ القرار جانباً هاماً في حياتنا العملية ،وقد
استندت قديماً إلى الحدس والتخمين لكنها اليوم أصبحت مبنية عــلى أســلوب عــلمي حتى تكون ال ـق ـ اررات أك ـثــر دقــة ول ـتــساهــم في
حـل كافة الـمشاكل.

واتخاذ القرار هو عملية المفاضلة بين فئة من البدائل في ظل ظروف معينة واختيار أفضلها للوصول إلى حل مشكلة أو الوصول
لهدف ما ،ويتم ذلك وفق العديد من المراحل والخطوات المنطقية من تشـ ـ ـ ــخيص المشـ ـ ـ ــكلة وتحليلها ووضـ ـ ـ ــع البدائل وتقييمها ثم

اختيار البديل وتنفيذ القرار .إن ذلك يعالج ضـ ـ ــمن المنطق الكالسـ ـ ــيكي في نطاق يدعى نظرية القرار وهي نظرية أوالً اقتصـ ـ ــادية
حيث تستخدم من قبل الشركات االقتصادية لتقييم الخيارات المتاحة واتخاذ القرار األفضل ،ثانياً رياضية حيث تستخدم عدة داالت

رياضية كدالة المنفعة ،وأيضاً إحصائية حيث إنها تعتبر أحد تطبيقات نظرية االحتماالت .

وتصنف الق اررات وفقاً لظروف اتخاذها إلى :صنع القرار في حالة التأكد وهنا متخذ القرار يعي تماماً نتائج القرار وآثاره مسبقاً قبل

اتخاذه وتكون جميع البيانات والمعلومات الالزمة متاحة ومعلومة بدقة  ،وصنع القرار في حالة عدم التأكد بحيث تتألف هذه الفئة
من الق اررات التي تكون نتائج األفعال فيها فئة من األحداث من الصعب تقدير احتماالتها أي أنه ليس لدى متخذ القرار معلومات

حول االحتماالت الممكنة لكل عائد أو بديل ،بمعنى أن المعلومات المتاحة تكون عند حدها األدنى مما يجعل اتخاذ القرار في هذه
الحالة من أصعب مواقف صناعة الق اررات وهنا يعتمد صانع القرار على خبرته السابقة ويضع احتماالت شخصية  ،وصنع القرار

في حالة المخاطرة يكون هناك أوضاع أو احتماالت ممكنة لكل بديل دون التمكن من تقرير حدوث أي منها بشكل قاطع  .وعلى

الرغم من االختالف بين مفهومي المخاطرة وعدم التأكد إال أن كليهما يقودان في النهاية إلى نتيجة واحدة ،واالقتصاديون ال يفصلون
في الدراسة بين حاالت المخاطرة وعدم التأكد.
 وهن ـ ــاك نوع ـ ــان مختلف ـ ــان م ـ ــن الم ـ ــداخل لهم ـ ــا أهمي ـ ــة كبيـ ـ ـرة ف ـ ــي اتخ ـ ــاذ القـ ـ ـرار ف ـ ــي ظ ـ ــل ظ ـ ــروف مختلف ـ ــة أولهم ـ ــا الم ـ ــدخلالنببببوعي وهن ــا يعتم ــد متخ ــذ القـ ـرار عل ــى خبرت ــه الشخص ــية ف ــي اتخ ــاذ ق ار ارت ــه .واآلخ ــر ه ــو األس ــلوب الكمببببي ال ــذي يعتم ــد في ــه

متخ ـ ــذ القـ ـ ـرار عل ـ ــى األس ـ ــاليب والنم ـ ــاذج الرياض ـ ــية وبح ـ ــوث العملي ـ ــات ،وال يمك ـ ــن حصﺭ جميع النم ـ ــاذج الكمي ـ ــة نظـ ـ ـ اًر لتنوعه ـ ــا

وتزايدها المستمر ولكن من أكثر هذه النماذج شيوعاً نمﻭﺫﺝ شجﺭﺓ الق اررات الذي سنقدمه الحقاً.

 -إن عـ ــدم دقـ ــة وكفايـ ــة المعلومـ ــات هـ ــو أحـ ــد المعوقـ ــات الهامـ ــة التـ ــي تـ ــؤثر فـ ــي فاعليـ ــة عمليـ ــة اتخـ ــاذ الق ـ ـ اررات علـ ــى جميـ ــع

المسـ ــتويات ،حيـ ــث إن وجـ ــود الخب ـ ـرة لـ ــيس بـ ــاألمر الكـ ــافي بـ ــل البـ ــد مـ ــن تـ ــدعيمها بأحـ ــدث المعلومـ ــات عـ ــن الموقـ ــف المحـ ــيط
بالمشـ ــكلة كتقليـ ــل حالـ ــة عـ ــدم التأكـ ــد (مـ ــثالً) عـ ــن طريـ ــق جمـ ــع معلومـ ــات إضـ ــافية عـ ــن المشـ ــكلة ،فـ ــالقرار لـ ــيس مجـ ــرد موقـ ــف

شاذ يتخذ في لحظة زمنية معينة وإنما يكون وفقآ لمراحل ودراسات نقوم بها قبل اتخاذ القرار.
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وعلـ ــى اعتبـ ــار أن البيانـ ــات هـ ــي الحجـ ــر األسـ ــاس واللبنـ ــة األولـ ــى التـ ــي يبنـ ــى عليهـ ــا الق ـ ـرار فكلمـ ــا كانـ ــت هـ ــذه البيانـ ــات معرفـ ــة
بشـ ــكل دقيـ ــق وشـ ــامل كـ ــان الق ـ ـرار الـ ــذي نحصـ ــل عليـ ــه صـ ــائباً .وانطالق ـ ـاً مـ ــن ذلـ ــك نقـ ــوم فـ ــي هـ ــذا الفصـ ــل بتوسـ ــيع البيانـ ــات

المعرفـ ـ ــة وفـ ـ ــق المنطـ ـ ــق الكالسـ ـ ــيكي نيتروسـ ـ ــوفيكياً بحيـ ـ ــث تتضـ ـ ــمن هـ ـ ــذه البيانـ ـ ــات الحـ ـ ــاالت غيـ ـ ــر المحـ ـ ــددة التـ ـ ــي يتجاهلهـ ـ ــا

المنطـ ـق الكالسـ ــيكي وسـ ــتدعم مشـ ــكلة ص ــنع الق ـ ـرار ،وذلـ ــك مـ ــن خ ــالل تقـ ــديم تمديـ ــد لنمـ ــوذج ش ــجرة الق ـ ـ اررات فـــي سـ ــياق منطـ ــق
النيتروسوفيك ندعوه بشجرة الق اررات النيتروسوفيكية.

ولقد عمل العديد من الباحثين في تطبيق منطق النيتروسوفيك على الطرق الكمية في اتخاذ القرار فلقد قدم آثر كارال Athar
 Kharalطريقة صنع القرار المتعدد المعايير النيتروسوفيك ،وقدم Pinaki Majumdar

صنع القرار  ،وقدم Surapati Pramanik

فئات النيتروسوفيك وتطبيقاتها في

وآخرون ..طريقة  TODIMلصنع فئة ق اررات في بيئة النيتروسوفيك الثنائية

القطب وكذلك طريقة  GRAلصنع القرار المتعدد المعايير و أبحاث أخرى في هذا المجال ،وهنالك العديد من األبحاث التي تم
نشرها مؤخ اًر في هذا السياق . .....

شجرة الق اررات النيتروسوفيكية:

Neutrosophic Decision Tree

نعل ــم م ــن تعري ــف ش ــجرة القـ ـ اررات الكالس ــيكية أنه ــا عب ــارة ع ــن ش ــكل بي ــاني يأخ ــذ ص ــورة ش ــجرة تن ــتج ب ــدائل ويس ــتخدم ف ــي

حالـ ــة المفاضـ ــلة علـ ــى البـ ــدائل فـ ــي حـ ــال معيـ ــار واحـ ــد  ،حيـ ــث يبـ ــدأ جـ ــذرها مـ ــن اليسـ ــار وتمتـ ــد فروعهـ ــا إلـ ــى اليمـ ــين مبين ـ ـ ًة
البـ ــدائل واحتمـ ــاالت الحـ ــاالت الطبيعيـ ــة (األحـ ــداث) وهـ ــي تعتبـ ــر طريقـ ــة مناسـ ــبة لصـ ــناعة الق ـ ـرار فـ ــي حالـ ــة عـ ــدم التأكـ ــد،
وتعتب ـ ــر مـ ـ ــن األس ـ ــاليب الرياضـ ـ ــية القويـ ـ ــة الت ـ ــي تسـ ـ ــتخدم ف ـ ــي تحليـ ـ ــل العديـ ـ ــد م ـ ــن المشـ ـ ــكالت ،ونم ـ ــوذج شــ ــجرة الق ـ ـ ـ اررات

النيتروسـ ــوفيكية هـ ــو ذاتـ ــه نمـ ــوذج شـ ــجرة الق ـ ـ اررات الكالسـ ــيكية لكـ ــن مـ ــع إضـ ــافة بعـ ــض الالتحديـ ــد للبيانـ ــات أو مـ ــن خـ ــالل
استبدال االحتماالت الكالسيكية باحتماالت نيتروسوفيكية.

وسـ ـ ـ ــن قدم فيمـ ـ ـ ــا يلـ ـ ـ ــي شـ ـ ـ ــجرة الق ـ ـ ـ ـ اررات النيتروسـ ـ ـ ــوفيكية بط ـ ـ ـ ـريقتين األولـ ـ ـ ــى دون احتمـ ـ ـ ــاالت والثانيـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــع االحتمـ ـ ـ ــاالت
النيتروسوفيكية.

 -شجرة الق اررات النيتروسوفيكية دون احتماالت:

يعـ ـ ـ ــد بنـ ـ ـ ــاء شـ ـ ـ ــجرة الق ـ ـ ـ ـ اررات النيتروسـ ـ ـ ــوفيكية دون إدراج االحتمـ ـ ـ ــاالت خيـ ـ ـ ــا اًر مناسـ ـ ـ ــباً عنـ ـ ـ ــدما ال يت ـ ـ ـ ـوافر لصـ ـ ـ ــانع الق ـ ـ ـ ـرار
المعلوم ـ ــات الكافي ـ ــة الت ـ ــي تمكن ـ ــه م ـ ــن تق ـ ــدير احتم ـ ــاالت األح ـ ــداث الت ـ ــي تتك ـ ــون منه ـ ــا ش ـ ــجرة القـ ـ ـ اررات كم ـ ــا أنه ـ ــا مناس ـ ــبة عن ـ ــد
الرغبـ ـ ــة فـ ـ ــي تحليـ ـ ــل أفضـ ـ ــل أو أس ـ ـ ـوأ البـ ـ ــدائل بمعـ ـ ــزل عـ ـ ــن االحتمـ ـ ــاالت  ،وهـ ـ ــذا الطـ ـ ــرح يتفـ ـ ــق مـ ـ ــع مفهـ ـ ــوم شـ ـ ــجرة الق ـ ـ ـ اررات

الكالس ـ ـ ــيكية ولك ـ ـ ــن م ـ ـ ــا يض ـ ـ ــيفه منط ـ ـ ــق النيتروس ـ ـ ــوفيك لطريق ـ ـ ــة ش ـ ـ ــجرة القـ ـ ـ ـ اررات (دون احتم ـ ـ ــاالت) ه ـ ـ ــو أن الق ـ ـ ــيم المتوقع ـ ـ ــة
(العوائـ ــد) المقابلـ ــة لكـ ــل بـ ــديل مـ ــن البـ ــدائل والتـ ــي عـ ــادة تقـ ــدر مـ ــن قبـ ــل صـ ــانع الق ـ ـرار وفـ ــق خبرتـ ــه أو مـ ــن قبـــل خبـ ـراء معنيـ ــين

سوف يتم تقديرها بشكل أكثر دقة وعمومية وبأقل خطأ ممكن.

وأيضاً من جهة أخرى قد نجد أن هذه القيمة المتوقعة للعوائد سواء في حال أفضل التوقعات أم أسوئها أو غير ذلك ..هناك من
الخبراء من يؤيدها أو يعارضها ،فالحل األفضل لمواجهة هذه المشكلة التي تؤثر حتماً على نوعية القرار المتخذ هي أخذ القيمة
ال  ،بحيث إن الصفر الذي
المتوقعة (للعوائد) مع إضافة وطرح مقدار نمثله بمجال يتراوح بين الصفر وقيمة محددة ولتكن  aمث ً
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يمثل أدنى قيمة في هذا المجال يعني أن ليس هناك من اختالف على القيمة المتوقعة للعائد بين الخبراء أو مع صانع القرار ،و a
التي تمثل أعلى قيمة في المجال تعني أن هناك خالفاً بين الخبراء أو بين الخبراء وصانع القرار حول القيمة المتوقعة للعائد وa

هي أعلى قيمة تم تقديرها .لذا سنقدم القيمة المتوقعة للعائد مع إضافة وطرح المجال ] ، [0,aمع العلم أن جميع اآلراء المختلفة

عن القيمة المتوقعة ستكون متضمنة داخل المجال ] [0,aوعندها سوف تتحول القيمة المتوقعة للعائد إلى مجال من القيم يحوي

جميع اآلراء .

وهن ـ ــا ننتق ـ ــل م ـ ــن إط ـ ــار المفه ـ ــوم الكالس ـ ــيكي ال ـ ــذي يعط ـ ــي قيم ـ ــة مح ـ ــددة للعوائ ـ ــد إل ـ ــى النيتروس ـ ــوفيكي ال ـ ــذي ال يعط ـ ــي قيم ـ ــة
محددة وإنما مجال من القيم المتوقعة للعوائد.

فمثالً من أجل ثالثة بدائل  𝑑1 , 𝑑2 , 𝑑3في ظل أفضل و أسوأ توقعات نكتب ما يلي :
أسوأ التوقعات

أفضل التوقعات

𝐵 ∓ 𝑖2

𝐴 ∓ 𝑖1

𝑑1

𝐷 ∓ 𝑖4

𝐶 ∓ 𝑖3

𝑑2

𝐹 ∓ 𝑖6

𝐸 ∓ 𝑖5

𝑑3

الجدول ) (1-5يمثل المصفوفة النيتروسوفيكية للقيم المتوقعة للعوائد

حيث:

 : A, B, C, D, E, Fتمثل الجزء المحدد للقيم المتوقعة .

: 𝑖1 , 𝑖2 , 𝑖3 , 𝑖4 , 𝑖5 , 𝑖6تمثل الجزء غير المحدد من القيم .
بحيث إن :

𝑖𝑘 ∈ [0, 𝑎𝑘 ] ; 𝑘 = 1,2,3,4,5,6

وبالت ـ ــالي س ـ ــيختلف تحلي ـ ــل ش ـ ــجرة القـ ـ ـ اررات النيتروس ـ ــوفيكية ع ـ ــن ش ـ ــجرة القـ ـ ـ اررات الكالس ـ ــيكية عن ـ ــد د ارس ـ ــة الم ـ ــداخل التف ـ ــاؤلي

والمحافظ (التشاؤمي) ومدخل الندم الختبار البديل األفضل من بين البدائل.
-

إليضاح ذلك نورد المثال التالي الذي يواجه فيه صانع القرار ثالثة بدائل لالستثمار في الميدان التربوي وهي مركز استشارات
تربوية )  (𝑑1ومعهد لغة إنكليزية )  (𝑑2ومعهد حاس ـ ــب آلي )  ، (𝑑3ولكل بديل حالتان طبيعيتان على النحو إقبال ٍ
عال

وإقبال ضعيف  .واعتماداً على المعطيات السابقة فإن العوائد ستختلف باختالف متغيرين هما البدائل والحاالت الطبيعية ولقد
تم تقدير العوائد من قبل الخبراء حيث إن مركز االســتشــارات التربوية يعطي عائداً في حالة اإلقبال العالي بقيمة )(210000
مع مقدار غير محدد من التقدير يتراوح بين ] [0 , 25000وفي حالة اإلقبال الض ـ ــعيف يعطي عائداً بقيمة ) (30000مع

مق ــدار غير مح ــدد يتراوح بين ] ، [0 , 5000وأن معه ــد اللغ ــة اإلنكليزي ــة يعطي ع ــائ ــداً في ح ــال ــة اإلقب ــال الع ــالي بقيم ــة

)(200000مع مقدار غير محدد يتراوح بين ] [0 , 50000وفي حالة اإلقبال الض ــعيف عائد بقيمة ) (65000مع مقدار
غير محدد يتراوح بين ] ، [0 , 4000وأن معهد الحاس ـ ـ ـ ـ ـ ــب اآللي يعطي عائداً في حالة اإلقبال العالي ) (150000مع

مقدار غير محدد يتراوح بين ] [0 , 10000وفي حالة اإلقبال الضعيف عائداً بقيمة ) (60000مع مقدار غير محدد يتراوح

بين ]. [0 , 10000
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وبالتالي نشكل المصفوفة التالية:
إقبال ضعيف

إقبال عالي

)]30000 ∓ (𝑖2 = [0,5000

)]210000 ∓ (𝑖1 = [0, 25000

مركز استشارات تربوية

)]65000 ∓ (𝑖4 = [0, 4000

)]200000 ∓ (𝑖3 = [0, 50000

معهد لغة انكليزية

)]60000 ∓ (𝑖6 = 0,10000

)]150000 ∓ (𝑖5 = [0, 10000

معهد حاسب آلي

الجدول ) (2-5يمثل المصفوفة النيتروسوفيكية للقيم المتوقعة للعوائد مع قيم عددية

إقبال ضعيف

إقبال عالي

][25000 , 35000

][185000 , 235000

مركز استشارات تربوية

][61000 , 69000

][150000 , 250000

معهد لغة انكليزية

][50000 , 70000

][140000 , 160000

معهد حاسب آلي

الجدول ) (3-5المصفوفة النيتروسوفيكية للقيم المتوقعة للعوائد بعد إجراء الحسابات

دراسة المداخل:

 -1المدخل التفاؤلي:
نعلم أن هذا المدخل يعتمد على تقويم البدائل تمهيداً الختيار البديل الذي يض ـ ـ ـ ـ ـ ــمن أفض ـ ـ ـ ـ ـ ــل العوائد الممكنة في ظل
الحاالت الطبيعية المتفائلة دون أي اعتبار للحاالت المتشـ ـ ـ ـ ـ ــائمة لهذا البديل ،والذي نعبر عنه بالمصـ ـ ـ ـ ـ ــطلح (Max
)Max

بحيث  Maxاألولى تشير إلى أعلى قيمة نقدية و  Maxالثانية تشير إلى الحالة الطبيعية المتفائلة:
Max Max
Max [185000 , 235000]=235000

مركز استشارات تربوية

Max [ 150000 , 250000]=250000

معهد لغة إنكليزية

Max [140000 , 160000] =160000

معهد حاسب آلي

الجدول ) (4-5المصفوفة النيتروسوفيكية للقيم المتوقعة للعوائد وفق المدخل التفاؤلي
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وبالتالي وفق ًا للمدخل التفاؤلي يعد االستثمار في معهد اللغة اإلنكليزية هو البديل األفضل على اعتبار أنه يتضمن أعلى

عائد ممكن وهو ) (250000ليرة.

ونالحظ أنه إذا قمنا بوضع  ( 𝑖1 = 𝑖3 = 𝑖5 = 0في الجدول ) )(2-5فإننا نعود إلى الحالة الكالسيكية لشجرة

القرارات ضمن حالة المدخل التفاؤلي و نالحظ عندها ما يلي:
إقبال عالي
210000

مركز استشارات تربوية

200000

معهد لغة إنكليزية

150000

معهد حاسب آلي

الجدول ) (5-5المصفوفة الكالسيكية للقيم المتوقعة للعوائد وفق المدخل التفاؤلي

نالحظ أن أعلى قيمــة نقــديــة في الحــالــة الطبيعيــة المتفــائلــة (إقبــال عــالي) هي ( )210000تقودنــا إلى اتخــاذ قرار بــأن

االستثمار في مركز االستشارات التربوية هو األفضل.

وب ــالت ــالي نالحظ كيف أن ــه تم التب ــاين في القرار المتخ ــذ عن ــد توس ـ ـ ـ ـ ـ ــيع البي ــان ــات (التي تمث ــل القيم المتوقع ــة للعوائ ــد)

نيتروسـ ــوفيكياً ،ومن الطبيعي أن يكون القرار الناتج عن النموذج النيتروسـ ــوفيكي أفضـ ــل في االسـ ــتثمار من الكالسـ ــيكي
حيث أنه مبني على بيانات أوسع تشمل كافة اآلراء وبالتالي سيكون القرار الناتج عنه متفق عليه أكثر ما يمكن.

 -2المدخل المحاف (التشاؤمي):
العوائـ ــد الممكنـ ــة

نعلـ ــم أن هـ ــذا المـ ــدخل يعتمـ ــد علـ ــى تقـ ــويم البـ ــدائل تمهيـ ــداً الختيـ ــار البـ ــديل الـ ــذي يضـ ــمن أفضـ ــل
في ظل الحاالت الطبيعية المتشائمة دون أي اعتبار للحاالت المتفائلة لذلك البديل ،ويطلق عليه مصطلح
) )Max Minحي ــث

 Maxتعن ــي هن ــا أعل ــى قيم ــة نقدي ــة ولكنه ــا مرتبط ــة ب ــالجزء الث ــاني م ــن المص ــطلح ال Min

والذي يقصد به الحالة الطبيعية المتشائمة .
Max Min

Max [25000 , 35000]= 35000

مركز استشارات تربوية

Max [ 61000 , 69000]=69000

معهد لغة إنكليزية

Max [50000 , 70000] =70000

معهد حاسب آلي

الجدول ) (6-5يمثل المصفوفة النيتروسوفيكية للقيم المتوقعة للعوائد وفق المدخل المحاف

وفقاً لهذا المدخل يعد االستثمار في مجال معهد حاسب آلي هو البديل األفضل على اعتبار أنه يضمن أعلى عائد ممكن

هو ( )70000ليرة.
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ونالحظ أيضاً أنه إذا وضعنا  ( 𝑖2 = 𝑖4 = 𝑖6 = 0في الجدول ) )(2-5فإننا نعود إلى الحالة الكالسيكية
لشجرة الق اررات في حالة المدخل المحافظ والتي نالحظ من أجلها ما يلي:
إقبال ضعيف
30000

مركز استشارات تربوية

65000

معهد لغة إنكليزية

60000

معهد حاسب آلي

الجدول ) (7-5يمثل المصفوفة الكالسيكية للقيم المتوقعة للعوائد وفق المدخل المحاف

ونالحظ أن أعلى قيمة نقدية في الحالة الطبيعية المتش ــائمة (اقبال ض ــعيف) هي )(65000والتي تقودنا إلى اتخاذ
قرار بأن االستثمار في معهد اللغة اإلنكليزية هو البديل األفضل.

وبالتالي بمقارنة هذا النموذج الكالسـ ـ ـ ـ ــيكي مع النموذج النيتروسـ ـ ـ ـ ــوفيكي نجد أن القرار باختيار البديل اختلف ..ففي
حالة النيتروس ــوفيك يقودنا هذا المدخل إلى خيار االس ــتثمار في معهد الحاس ــب اآللي وفي الحالة الكالس ــيكية يقودنا

إلى خيار االســتثمار في معهد اللغة اإلنكليزية ،ولكن عندما تكون البيانات معرفة بشــكل أدق وأعم فهي حتماً ســوف
تقودنا إلى الخيار الصحيح واألفضل التخاذ القرار من الحالة التي تكون البيانات فيها غير كافية أو غير دقيقة.

 -3مدخل الندم:
إن هذا المدخل ليس تفاؤلياً وال تشاؤمياً وإنما مدخل وسيط يعتمد على تقويم البدائل تمهيداً الختيار البديل الذي
ينطوي على أقل الفرص الضائعة.
واختيار البديل األنسب في ضوء هذا المدخل يتطلب إنشاء مصفوفة جديدة على النحو التالي بحيث نستبدل البديل

الذي يحقق أعلى قيمة نقدية بالقيمة صفر (بعد أخذ القيمة للعليا للمجال) على اعتبار أنه ال يوجد فرص ضائعة
لهذا البديل ،باالستفادة من الجدول ):(3-5
إقبال ضعيف

إقبال عالي

[50000 , 70000]-

[150000,250000]-

][25000, 35000

][185000,235000

[50000 , 70000]-

[150000 , 250000]-

][61000,69000

][150000 , 250000

[50000 , 70000]-

[150000 , 250000]-

][50000 , 70000

][140000 , 160000
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مركز استشارات تربوية
معهد لغة انكليزية
معهد حاسب آلي

الجدول ) (8-5يمثل المصفوفة النيتروسوفيكية للقيم المتوقعة للعوائد وفق مدخل الندم

إقبال ضعيف

إقبال عالي

][25000 , 35000

][-35000,15000

مركز استشارات تربوية

][-11000 , 1000

][0 , 0

معهد لغة انكليزية

][0 , 0

][10000 , 90000

معهد حاسب آلي

الجدول ) (9-5يمثل المصفوفة النيتروسوفيكية للقيم المتوقعة للعوائد وفق مدخل الندم بعد اجراء الحسابات

قمنا بطرح أعلى قيمة نقدية في حالة االقبال العالي من باقي القيم النقدية الموجودة ض ـ ـ ـ ـ ـ ــمن هذه الحالة الطبيعية
وكذلك األمر بالنس ــبة لحالة اإلقبال الض ــعيف قمنا بطرح أعلى قيمة نقدية في حالة اإلقبال الض ــعيف من بقية القيم

النقدية الموجودة ضمن هذه الحالة.

ثم اآلن نقوم بإنشاء مصفوفة مختصرة تتضمن أعلى قيم الفرص الضائعة لكل بديل على النحو التالي:
الفرص الضائعة
][25000, 35000

مركز استشارات تربوية

][-11000, 1000

معهد لغة إنكليزية

][10000 , 90000

معهد حاسب آلي

الجدول ) (10-5يمثل المصفوفة النيتروسوفيكية للفرص الضائعة

وبالتالي وفقاً لهذا المدخل فإن البديل المناس ـ ـ ـ ـ ـ ــب هو معهد اللغة اإلنكليزية على اعتبار أنه ينطوي على أقل الفرص

الضائعة.

عند العمل في هذا المدخل في ضـ ـ ــوء المنطق الكالسـ ـ ــيكي سـ ـ ــنالحظ أننا نتوصـ ـ ــل إلى نفس القرار بأن معهد اللغة

اإلنكليزية هو الخيار األفضل ولكن ذلك ال يحدث دوماً.

فمن أجل  ( 𝑖1 = 𝑖2 = 𝑖3 = 𝑖4 = 𝑖5 = 𝑖6 = 0في الجدول ) )(2-5نحصل على :
إقبال ضعيف

إقبال عالي

30000

210000

مركز استشارات تربوية

65000

200000

معهد لغة انكليزية
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60000

معهد حاسب آلي

150000

الجدول ) (11-5يمثل المصفوفة الكالسيكية للقيم المتوقعة للعوائد وفق مدخل الندم

ننشأ مصفوفة الندم:
إقبال ضعيف

إقبال عالي

35000

0

مركز استشارات تربوية

0

10000

معهد لغة انكليزية

5000

60000

معهد حاسب آلي

الجدول ) (12-5يمثل مصفوفة الندم الكالسيكية

نأخذ ال  Maxفنحصل على:
الفرص الضائعة
35000

مركز استشارات تربوية

10000

معهد لغة إنكليزية

60000

معهد حاسب آلي

الجدول ) (13-5يمثل المصفوفة الكالسيكية للفرص الضائعة

على اعتبار أن المدخل ينطوي على أقل الفرص الضائعة بالتالي البديل المناسب هو مركز اللغة اإلنكليزية.
فنالحظ أنه قد تتفق الحالة الكالس ــيكية مع الحالة النيتروس ــوفيكية بالنس ــبة للقرار المتخذ ،ولكن ذلك ال يحدث دوماً ،لكن

بالتأكيد األفضل هو االعتماد على الطريقة التي تقوم على بيانات دقيقة تمهد لنا الطريق الختيار البديل األفضل.

من د ارسـ ـ ــة المداخل الثالثة السـ ـ ــابقة في ضـ ـ ــوء منطق النيتروسـ ـ ــوفيك اتضـ ـ ــح لنا أنه ينتج لدينا خيارات متباينة عن
المنطق الكالسيكي في أغلب األحيان.

وينتج لدينا أيضـ ـ ـ ـاً خيارات مختلفة وفقاً للمداخل وهذا األمر نس ـ ـ ــتطيع أن ننظر له بإيجابية بأنه يثري عملية ص ـ ـ ــنع
القرار وما هو إال انعكاس لظروف صانع القرار وما يؤثر عليه من آراء.

لكن هذه المداخل ال تعير اهتماماً الحتماالت األحداث لذلك سنقدم اآلن:

شجرة الق اررات النيتروسوفيكية في ضوء االحتماالت النيتروسوفيكية:

فـ ــي حالـ ــة شـ ــجرة الق ـ ـ اررات فـ ــي ضـ ــوء االحتمـ ــاالت الكالسـ ــيكية يتـ ــاح لصـ ــانع الق ـ ـرار تقـ ــدير احتمـ ــاالت كـ ــل حـ ــدث مـ ــن

الحاالت الطبيعية وبالتالي يستخدم مدخل القيمة النقدية المتوقعة  EMVالختيار أفضل البدائل.
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ولكـ ــن لـ ــيس م ـ ـن المنطقـ ــي أن يكـ ــون احتمـ ــال االقبـ ــال العـ ــالي مـ ــثالً لثالثـ ــة خيـ ــارات (بـ ــدائل) هـ ــو ذاتـ ــه .أي أن يكـ ــون
علـ ــى سـ ــبيل المثـ ــال احتمـ ــال االقبـ ــال العـ ــالي لمركـ ــز االستشـ ــارات التربويـ ــة هـ ــو  0,4وكـ ــذلك احتمـ ــال االقبـ ــال العـ ــالي

لمعه ـ ــد اللغ ـ ــة اإلنكليزي ـ ــة ومعه ـ ــد الحاس ـ ــب االل ـ ــي ه ـ ــو أيضـ ـ ـاً  0,4إن ذل ـ ــك ال يوافـ ـ ـق المنط ـ ــق ال ـ ــذي يق ـ ــول إن لك ـ ــل
بديل ظروف وحاالت تختلف من بديل آلخر.

ولذلك سـ ــنطرح من خالل منطق النيتروسـ ــوفيك طريقة أخرى لد ارسـ ــة شـ ــجرة الق اررات في ضـ ــوء االحتماالت اعتماداً على
االحتماالت النيتروسوفيكية وسنعرف ضمن هذه الطريقة شكل آخر للبيانات غير المحددة سنوضحه فيما يلي:
أوالً سنقوم بتعريف القيمة النقدية المتوقعة النيتروسوفيكية ونرمز لها بالرمز NEMV

) (Neutrosophic Expected Monetary Valueاعتماداً على تعريف القيمة المتوقعة النيتروسوفيكية بالشكل:
من أجل  nحالة طبيعية و  mحالة التحديد نكتب :
𝑚∑ 𝑁𝐸𝑀𝑉 (𝑑𝑖 ) = ∑𝑛𝑗=1 𝑝(𝑠𝑗 ) 𝑣(𝑑𝑖 , 𝑠𝑗 ) +
) 𝐼𝑠 𝐼=1 𝑝(𝑠𝐼 ) 𝑣(𝑑𝑖 ,

حيث:

) 𝑗𝑠(𝑝 احتمال الحصول على حالة االقبال العالي أو االقبال الضعيف ( Sتمثل حاالت الطبيعة)
) 𝐼𝑠(𝑝 احتمال الحصول على حالة الالتحديد (.ننوه إلى أن  Iتمثل الالتحديد)

) 𝑗𝑠  𝑣(𝑑𝑖 ,تمثل القيمة النقدية المتوقعة المقابلة للبديل 𝑖𝑑 في ظل الحالة 𝑗𝑠 .

) 𝐼𝑠  𝑣(𝑑𝑖 ,تمثل القيمة النقدية المتوقعة المقابلة للبديل 𝑖𝑑 في ظل الحالة 𝐼𝑠 .

وفي مثالنا المطروح يكون:

) 𝑁𝐸𝑀𝑉 (𝑑𝑖 ) = 𝑝(𝑠𝑗=1 ) 𝑣(𝑑𝑖 , 𝑠𝑗=1 ) + 𝑝(𝑠𝑗=2 ) 𝑣(𝑑𝑖 , 𝑠𝑗=2 ) + 𝑝(𝑠𝐼=1 )𝑣(𝑑𝑖 , 𝑠𝐼=1
حيث  𝑝(𝑠𝑗=1 ) :احتمال اإلقبال العالي.

)  𝑝(𝑠𝑗=2احتمال اإلقبال الضعيف.

بفرض أن االحتمال النيتروسوفيكي لإلقبال العالي على مركز االستشارات التربوية
هو ) 𝑁𝑃(0.65 , 0.05 , 0.30الذي يعني أن هناك :
 𝑝(𝑠𝑗=1 ) = 0.65احتمال اإلقبال العالي على مركز االستشارات التربوية.

 𝑝(𝑠𝑗=2 ) = 0.30احتمال اإلقبال الضعيف على مركز االستشارات التربوية.
𝑝(𝑠𝐼=1 ) = 0.05

احتمال الالتحديد الذي يعني أن اإلقبال على مركز االستشارات التربوية ليس عالياً وكذلك ليس

ضعيف وإنما بينهما (ما بين بين)( .يتم الحصول على هذه االحتماالت من مراكز البحوث والخبرة)
والمصفوفة تعرف بالشكل:
إقبال غير محدد

إقبال ضعيف

إقبال عالي

100000

30000

210000

مركز استشارات تربوية) (𝑑1

120000

65000

200000

معهد لغة إنكليزية ) (𝑑2
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60000

90000

150000

معهد حاسب آلي ) ) 𝑑3

الجدول ) (14-5يمثل مصفوفة القيم المتوقعة للعوائد مع االحتماالت النيتروسوفيكية

بحيث أن القيم الموجودة ض ـ ـ ــمن المص ـ ـ ــفوفة هي عبارة عن توقعات العوائد من قبل الخبراء وهنا قد قمنا بتعريف ش ـ ـ ــكل آخر من
أشــكال الالتحديد وهو أن اإلقبال ليس عالياً وكذلك ليس ضــعيفاً أيضـاً إنما بين بين ،عرفناه باســم إقبال غير محدد (واإلقبال غير
المحدد قد يكون بالتدريج).
ولنحسب اآلن القيمة النقدية المتوقعة النيتروسوفيكية للبديل األول  𝑑1مركز االستشارات التربوية بالشكل:
بحيث  n=2و  m=1نكتب :
= ) 𝑁𝐸𝑀𝑉 (𝑑1 ) = 𝑝(𝑠𝑗=1 ) 𝑣(𝑑1 , 𝑠𝑗=1 ) + 𝑝(𝑠𝑗=2 ) 𝑣(𝑑1 , 𝑠𝑗=2 ) + 𝑝(𝑠𝐼=1 )𝑣(𝑑1 , 𝑠𝐼=1
= (0.65)(210000) + (0.30)(30000) + (0.05)(100000) = 150500
واآلن لنحسب القيمة النقدية المتوقعة النيتروسوفيكية للبديل معهد اللغة اإلنكليزية 𝑑2
إذا علمنا أن االحتمال النيتروس ـ ـ ـ ــوفيكي لإلقبال العالي على معهد اللغة اإلنكليزية هو )𝑁𝑃(0.46 , 0.09 , 0.45

حيث إن :

 𝑝(𝑠𝑗=1 ) = 0.46احتمال اإلقبال العالي على معهد اللغة االنكليزية.
احتمال اإلقبال الضعيف على معهد اللغة االنكليزية.

𝑝(𝑠𝑗=2 ) = 0.45
𝑝(𝑠𝐼=1 ) = 0.09

احتمال الالتحديد يعني أن اإلقبال على معهد اللغة االنكليزية

ليس عالياً وكذلك ليس ضعيفاً وإنما بينهما.
𝑁𝐸𝑀𝑉(𝑑2 ) = (0.46)(200000) + (0.45)(65000) + (0.09)(120000) = 132050

واآلن لنحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب القيمة النقدية المتوقعة النيتروس ـ ـ ـ ـ ـ ــوفيك للبديل  𝑑3معهد حاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب آلي إذا علمنا أن االحتمال

النيتروسوفيكي لإلقبال العالي على معهد الحاسب اآللي هو ) 𝑁𝑃(0.50 , 0.08 , 0.42بحيث إن:
𝑝(𝑠𝑗=1 ) = 0.50

احتمال اإلقبال العالي على معهد الحاسب اآللي.

 𝑝(𝑠𝑗=2 ) = 0.42احتمال اإلقبال الضعيف على معهد الحاسب اآللي.
𝑝(𝑠𝐼=1 ) = 0.08

احتمال الالتحديد يعني أن اإلقبال على معهد الحاسب اآللي ليس عالياً وكذلك ليس ضعيفاً

وإنما بينهما ( ما بين بين).
فيكون:

𝑁𝐸𝑀𝑉 (𝑑3 ) = (0.50)(150000) + (0.42)(60000) + (0.08)(90000) = 107400
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ومن خالل حســاب القيم النقدية المتوقعة النيتروســوفيكية يتضــح لنا أن البديل األول  𝑑1مركز االســتشــارات التربوية
هو الخيار المناسب على اعتبار أنه يقدم أعلى قيمة نقدية  150500ليرة.

تمثيل شجرة الق اررات النيتروسوفيكية لهذا المثال:

بحيث :نعبر عن نقط القرار بالشكل

،

وعن نقط األحداث (الحاالت الطبيعية) بالشكل

اقبال عا ٍل %65
مركز استشارات تربوية
مم

اقبال ضعيف %30

150500

اقبال غير محدد %5
اقبال عا ٍل %46
معهد لغة انكليزية

اقبال ضعيف %45

132050

اقبال غير محدد %9

Root
150500
0

اقبال عا ٍل %50
معهد حاسب آلي

اقبال ضعيف %42

107400

اقبال غير محدد %8

الشكل ) (1-5تمثيل بياني لشجرة الق اررات النيتروسوفيكية

قيمة المعلومات النيتروسوفيكية الجيدةThe Value of Good Neutrosophic Information :
إن المعلومات الجيدة التي يحصـ ــل عليها صـ ــانع القرار من مراكز البحوث و االسـ ــتشـ ــارات وبيوت الخبرة س ـ ـواء كما في

الحالة األولى عند د ارس ــة ش ــجرة الق اررات النيتروس ــوفيكية دون احتماالت وتقديره للعوائد ،أم في الحالة الثانية عند د ارس ــة
ش ــجرة الق اررات النيتروس ــوفيكية في ض ــوء االحتماالت النيتروس ــوفيكية وتقديره للعوائد المحددة وغير المحددة  ،بالتأكيد إن

نقيم الحد األعلى الذي ينفقه صـ ــانع القرار مقابل حصـ ــوله على المعلومات الجيدة
هذه المعلومات ليسـ ــت مجانية ،وحتى ّ
نقوم بأخذ المجموع أل على قيمة نقدية في حالة اإلقبال العالي مض ــروبة باحتمالها مض ــافة إلى أعلى قيمة نقدية في حالة

اإلقبال الضـ ـ ـ ــعيف مضـ ـ ـ ــروبة باحتمالها مضـ ـ ـ ــافة إلى أعلى قيمة نقدية في حالة اإلقبال غير المحدد مض ـ ـ ـ ـروبة أيض ـ ـ ـ ـاً
باحتمالها فنحصل على قيمة المعلومات النيتروسوفيكية الجيدة باالستفادة من الجدول ):(14-5
𝑗𝑝 ) 𝑗𝑖𝑥(𝑁𝐸𝑀𝑉 (𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) = ∑𝑘𝑗=1 max
𝑖
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𝑁𝐸𝑀𝑉 (𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) = (210000)(0.65) + (65000)(0.45) + (120000)(0.09) = 176550

( بحيث 𝑗𝑖𝑥 قيمة العائد و 𝑗𝑝 االحتمال الموافق للعائد و  kعدد حاالت الطبيعة ).
ومن ثم كي نقدر الحد األعلى لقيمة المعلومات النيتروس ـ ـ ــوفيكية الجيدة (أي التي نحص ـ ـ ــل عليها من مركز الخبرة) نقوم

بطرح القيمة النقدية المتوقعة النيتروس ـ ـ ـ ـ ـ ــوفيكية (التي دون معلومات من مراكز الخبرة) والتي هي (150500) :من
القيمة النقدية المتوقعة النيتروسوفيكية في ظل توافر معلومات نيتروسوفيكية جيدة وذلك على النحو :
𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 176550 − 150500 = 26050
أي قيمة المعلومات النيتروسوفيكية الجيدة (أي المتضمنة حاالت الالتحديد) هي  26050ليرة.

تحليل الحساسية النيتروسوفيكي:

Neutrosophic Sensitivity Analysis

إن لمفهوم تحليل الحساسية الذي يعني تقدير القيمة النقدية المتوقعة في ظل تغير االحتماالت مكاناً في بيئة النيتروسوفيك ندعوه
بتحليل الحساسية النيتروسوفيكي (العتماده على احتماالت نيتروسوفيكية) حيث نالحظ من المثال السابق أن البديل )  ( 𝑑1هو

الخيار المناسب وفقاً لالحتماالت المطروحة لكل بديل مع كل حالة طبيعية فمن البديهي تغير هذه االحتماالت قد يقودنا إلى قرار

آخر .فعلى سبيل المثال لو تم أخذ ) 𝑁𝑃(0.46 , 0.09 , 0.45أنه هو االحتمال النيتروسوفيكي لإلقبال العالي لمركز االستشارات
التربوية و أخذنا االحتمال ) 𝑁𝑃(0.65 , 0.05 , 0.30أنه هو االحتمال النيتروسوفيكي لإلقبال العالي لمعهد اللغة اإلنكليزية مع
إبقاء االحتمال النيتروسوفيكي لإلقبال العالي لمعهد الحاسب اآللي كما هو معرف ( أي استبدلنا االحتماالت بين معهد اللغة

اإلنكليزية ومركز االستشارات التربوية  ،و أبقينا احتمال معهد الحاسب اآللي كما هو).

عندها سنالحظ أن𝑁𝐸𝑀𝑉 (𝑑1 ) = (0.46)(210000) + (0.45)(30000) + (0.09)(100000) = 119100:
𝑁𝐸𝑀𝑉 (𝑑2 ) = (0.65)(200000) + (0.30)(65000) + (0.05)(120000) = 155500
𝑁𝐸𝑀𝑉 (𝑑3 ) = 107400
وبالتالي نالحظ أن أعلى قيمة نقدية متوقعة نيتروس ـ ـ ـ ـ ـ ــوفيكية هي  155500ليرة والموافقة للبديل )  (𝑑2وبالتالي خيار
معهد اللغة اإلنكليزية هو الخيار المناسب .

فنالحظ أن تغيير االحتماالت النيتروس ـ ـ ـ ـ ـ ــوفيكية أدى إلى تغيير القرار وهذا ما يدرج تحت اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م تحليل الحس ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ـ ــية
النيتروسوفيكي.
مثال تطبيقي:
شركة كيميائية يجب عليها أن تقرر هل تطور نوع جديد من منتجاتها أم ال؟ وهناك ثالثة خيارات للشركة:
الخياراألول )  (𝑑1أال تستثمر الشركة في تطوير المنتج.
الخيار الثاني )  (𝑑2أن تستأجر كيميائياً للقيام بمهمة التطوير بتكلفة  40000دوالر.
الخيار الثالث )  (𝑑3أن تستأجر كيميائيين اثنين بتكلفة قدرها  70000دوالر.
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إذا تمكنت الشركة من تطوير المنتج بنجاح فإنها تنتج  80000وحدة سنوياً بأرباح مقدارها  2دوالر للوحدة.
وإذا فشلت الشركة في تطوير المنتج ستخسر كل تكاليف البحوث الخاصة بتطوير المنتج.

وإذا لم تفشل الشركة في تطوير المنتج وأيضاً لم تنجح (كأن نحصل على تطوير بسيط للمنتج ال يحقق األرباح المطلوبة
وبنفس الوقت لم يكبد الشركة خسارة كامل تكاليف التطوير) فإن هناك ربحاً أقل ما يمكن هو .40000

واالحتمال النيتروسوفيكي ألن يطور كيميائي يعمل لوحده المنتج الجديد هو )𝑁𝑃(0.60 , 0.02 , 0.38
و االحتمال النيتروسوفيكي ألن يطور كيميائيين اثنين المنتج هو )𝑁𝑃(0.70 , 0.01 , 0.29
ولننشئ شجرة الق اررات النيتروسوفيكية لهذه المسألة ونحدد الفعل (القرار) األمثل.
الحل:

النجاح في تطوير المنتج ينتج عنه األرباح 80000 * 2 = 160000 $

الالتحديد في تطوير المنتج ينتج عنه ربح بمقدار  40000دوالر.

فشل الشركة في تطوير المنتج بعد أن استأجرت كيميائي ًا للقيام بمهمة التطوير يكلفها خسارة

 40000دوالر والتي هي تكلفة التطوير.

فشل الشركة في تطوير المنتج بعد أن استأجرت كيميائيين اثنين للقيام بمهمة التطوير يكلفها خسارة 70000

دوالر والتي هي تكلفة التطوير.

عدم تطوير المنتج مم

0$
0$

120000 $

احتمال النجاح %60
استئجار كيميائي واحد

احتمال الفشل %38

-40000 $

56800 $

احتمال غير محدد %2

0$

90000 $

احتمال النجاح %70

-70000 $

احتمال الفشل %29

Root
56800
$

استئجار كيميائيين
42400 $

احتمال غير محدد %1
-30000 $

الشكل ) (2-5تمثيل بياني لشجرة الق اررات النيتروسوفيكية للمثال التطبيقي

تفسير الشجرة في الشكل ):(2-5

بالرغم من أن تتابع األفعال (البدائل) وحاالت الطبيعة يأخذ المسـ ـ ـ ــار من اليمين إلى اليسـ ـ ـ ــار إال أن المسـ ـ ـ ــألة تحل

بالتحرك من اليمين باتجاه اليسار.
بدءاً من مس ـ ـ ــتطيل القرار هناك ثالثة خيارات (بدائل) ممكنة هي أن تس ـ ـ ــتأجر الش ـ ـ ــركة عدد  0أو 1

الكيميائيين.
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أو  2من

حيث الخيار األول )  (𝑑1ينتج أرباحاً تساوي صف اًر ألن الشركة صرفت النظر عن المشروع.
أما إذا استأجرت الشركة كيميائياً واحداً حيث الخيار الثاني )  (𝑑2نصل في شجرة الق اررات إلى نقطة أو عقدة حالة
الطبيعة حيث إما أن ينجح المشــروع باحتمال  0,60أو أن يفشــل باحتمال  0,38أو أن ال ينجح وال يفشــل المشــروع

باحتمال. 0,02

في حالة الفشل تخسر الشركة تكلفة البحوث أي ( )40000دوالر ،وفي حالة النجاح تربح

الشركة ()120000

دوالر ناتج عن ( ،)40000-160000وفي حالة الالتحديد نالحظ أن الشركة ال تخسر وال تربح حيث يكون مقدار

الربح يساوي إلى أجرة الكيميائي وتكون الخسارة والربح هي

 0دوالر.

أما إذا اســتأجرت الشــركة كيميائيين اثنين حيث الخيار الثالث )  (𝑑3نصــل أيضــأ إلى نقطة حالة الطبيعة في شــجرة
الق اررات وعندها إما تنجح الش ـ ـ ـ ـ ـ ــركة في التطوير باحتمال  0,70محقق ًة بذلك  90000$من األرباح ناتجة عن
(.)70000-160000
أو أن تفش ـ ـ ــل وتتكبد خس ـ ـ ــائر تكلفة البحوث وهي أجرة الكيميائيين أي  70000$أو ال تنجح وال تفش ـ ـ ــل في تطوير

المنتج وتكون النتيجة الحصول على هذه الحالة وهي خسارة  30000دوالر فقط ناتجة عن ()70000-40000

وفي هذه الحالة الشـ ــركة لم تربح ولكنها أيض ـ ـاً لم تخسـ ــر كامل المبلغ الذي تكلفت به ألجرة الكيميائيين بل خسـ ــرت

جزًء منه فقط.
من أجل الحل نتابع من اليمين باتجاه اليس ـ ـ ـ ـ ـ ــار من الش ـ ـ ـ ـ ـ ــكل ) (2-5حيث الرقم في الدائرة التابعة للخيار ) (𝑑2
(استئجار كيميائي واحد) نجد أن القيمة النقدية المتوقعة النيتروسوفيكية تساوي إلى :

𝑁𝐸𝑀𝑉(𝑑2 ) = (120000)(0.60) + (−40000)(0.38) + 0 = 56800$

وكذلك في الدائرة التابعة للخيار ) ( (𝑑3اسـ ـ ــتئجار كيميائيين اثنين ) نجد أن القيمة النقدية المتوقعة النيتروسـ ـ ــوفيكية

تساوي إلى :

𝑁𝐸𝑀𝑉(𝑑3 ) = (90000)(0.70) + (−70000)(0.29) + (−30000)(0.01) = 42400$

وعليه فإن القرار األمثل هو استئجار كيميائي واحد لتنفيذ المشروع حيث ينتج عنه أعلى NEMV

ولذلك سجلت القيمة المثلى في مستطيل القرار في الشجرة وشطبت األفرع الخاصة بالخيارات األخرى.
في إطار مقارنة عملنا في المنطق النيتروسببببوفيكي بما يقابله في المنطق الكالسببببيكي والذي قد يس ـ ــفر أحياناً إلى
تغيير القرار المتخذ ،سنقوم بحل المثال السابق في الحالة الكالسيكية ونرى التباين في طريقة الحل.

فيكون ما يلي :الش ـ ـ ـ ـ ـ ــركة الكيميائية يجب أن تقرر فيما أن تطور نوع جديد من منتجاتها أم ال ،بحيث هناك ثالثة
خيارات للشركة:
األول )  (𝑑1أال تستثمر الشركة في تطوير المنتج.
الثاني )  (𝑑2أن تستأجر كيميائي للقيام بمهمة التطوير بتكلفة  40000دوالر.
الثالث )  (𝑑3أن تستأجر كيميائيين اثنين بتكلفة قدرها  70000دوالر.

إذا تمكنت الش ـ ـ ـ ـ ـ ــركة من تطوير المنتج بنجاح فإنها تنتج  80000وحدة س ـ ـ ـ ـ ـ ــنوياً بأرباح مقدارها  2دوالر للوحدة
وبالتالي مجمل األرباح يكون  160000دوالر  ،وإذا فشــلت الشــركة في تطوير المنتج ســتخســر كل تكاليف البحوث
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الخاصـ ـ ـ ــة بتطوير المنتج  ،و احتمال أن يطور كيميائي يعمل وحده المنتج الجديد هو  ، 0.6و احتمال أن يطور
كيميائيين اثنين المنتج هو

الحل :في هذ الحالة يكون:

 . 0,7ولننشئ شجرة الق اررات لهذه المسألة ونحدد الفعل (القرار) األمثل.

الخيار األول )  (𝑑1ينتج أرباحاً تساوي صف اًر ألن الشركة صرفت النظر عن المشروع.
الخيار الثاني )  (𝑑2إذا اســتأجرت الشــركة كيميائي واحد نصــل في شــجرة الق اررات إلى نقطة حالة الطبيعة حيث إما
أن ينجح المشروع باحتمال  0,6أو أن يفشل باحتمال قدره . 0,4
في حالة الفش ــل تخس ــر الش ــركة تكلفة البحوث أي ( )40000دوالر وفي حالة النجاح تربح

دوالر ناتج عن (.)40000-160000

الش ــركة ()120000

الخيار الثالث )  (𝑑3إذا اســتأجرت الشــركة كيميائيين اثنين نصــل إلى نقطة حالة الطبيعة في شــجرة الق اررات وعندها
إما تنجح الشركة في التطوير باحتمال  0,7محقق ًة بذلك  90000$من األرباح ناتجة عن (.)70000-160000
أو أن تفشل باحتمال قدره  0,3وتتكبد خسائر تكلفة البحوث وهي أجرة الكيميائيين أي .70000$
من أجل الحل نتابع من اليمين باتجاه اليس ـ ـ ـ ـ ـ ــار من الش ـ ـ ـ ـ ـ ــكل ) (3-5حيث الرقم في الدائرة التابعة للخيار ) (𝑑2

(استئجار كيميائي واحد) نجد أن القيمة النقدية المتوقعة تساوي إلى :

𝐸𝑀𝑉(𝑑2 ) = (120000)(0.6) + (−40000)(0.4) = 56000$

وكذلك في الدائرة التابعة للخيار ) ( (𝑑3استئجار كيميائيين اثنين ) نجد أن القيمة النقدية المتوقعة تساوي إلى :

𝐸𝑀𝑉(𝑑3 ) = (90000)(0.7) + (−70000)(0.3) = 42000$

وعليه فإن القرار األمثل هو استئجار كيميائي واحد لتنفيذ المشروع حيث ينتج عنه أعلى EMV

(حيث هنا في هذا المثال يتفق القرار الكالسـيكي مع القرار النيتروسـوفيكي باسـتئجار كيميائي واحد لتقوم الشـركة بتطوير
نوع من منتجاتها ،ولكن ذلك ال يحدث دوماً) .ولذلك سجلت القيمة المثلى في مستطيل القرار في الشجرة وشطبت األفرع
الخاصة بالخيارات األخرى .وتكون شجرة الق اررات بالشكل:
عدم تطوير المنتج مم

0$

0$

120000 $

احتمال النجاح %60
استئجار كيميائي واحد

-40000 $

90000 $

56000 $

احتمال الفشل %40

احتمال النجاح %70
استئجار كيميائيين
42000 $

احتمال الفشل %30
-70000 $

الشكل ) (3-5تمثيل بياني لشجرة الق اررات الكالسيكية للمثال التطبيقي
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Root

56000 $

مالحظات:

 -1من الممكن دمج حالة الالتحديد الموجودة في حالة شـ ـ ـ ـ ـ ــجرة الق اررات النيتروسـ ـ ـ ـ ـ ــوفيكية دون احتماالت مع حالة
الالتحديد الموجودة في حالة ش ــجرة الق اررات النيتروس ــوفيكية في ض ــوء االحتماالت النيتروس ــوفيكية أي أن نأخذ

ثالث حاالت طبيعية مثالً حالة االقبال العالي وحالة االقبال الضعيف وحالة الالتحديد مع وضع القيم المتوقعة
للعوائد على شكل فئات لكن ذلك من شأنه أن يعقد العمليات الحسابية إليجاد أفضل بديل.

 -2نستنج من دراستنا هذه أن اتخاذ القرار ليس أم اًر سهالً وال يستهان به وإنما هو العمود الفقري لكل مؤسسة تريد
الجدي بعملية اتخاذ القرار ،والعمل على بناء
تحقيق أهدافاً والوصول إلى النتائج المرجوة ،وبالتالي يجب االهتمام ّ
الق اررات وفق أسس علمية ،واالستناد إلى الطرق الكمية والدراسات النيتروسوفيكية قبل اتخاذ أي قرار خاصة

الق اررات الكبرى التي تتعلق بحياة أشخاص أو اقتصاد بالد.
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الفصل الخامس:
السلسلة الزمنية النيتروسوفيكية  -دراسة النموذجين الخطي واللوغاريتمي واختبار معنوية
معامالت نموذجها الخطي:
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السلسلة الزمنية النيتروسوفيكية:

السلسلة الزمنية هي فئة من البيانات المرتبة زمنياً ،وتتميز بيانات هذه المتسلسالت بارتباطها ببعضها البعض في الحالة العامة
وهذا االرتباط يعطينا تنبؤات مستقبلية موثوق بها ،وأيضا نعرفها بأنها فئة من القيم (المشاهدات) المتتالية التي تصف تطور ظاهرة
ما مع الزمن .نقول عن هذه السلسلة ال زمنية أنها نيتروسوفيكية إذا كانت بعض أو جميع قيمها(مشاهداتها) غير محددة بشكل

صريح كأن تكون عبارة عن مجال من القيم بدالً من قيمة واحدة  ،أي إذا كانت بعض المشاهدات المتتالية التي تصف تطور
ظاهرة ما مع الزمن أو كلها غير محددة بشكل دقيق.
مناقشة:
إن الهدف من د ارسة السالسل الزمنية هو رصد التغيرات التي ترافق الظاهرة خالل فترة محددة من الزمن ووصفها وتحليلها
وتصنيفها وكذلك دراسة األسباب التي أدت إلى حدوث هذه التغيرات في الظاهرة ومحاولة تقييمها بطرق علمية دقيقة وكذلك أيضا
التنبؤ بما سيحدث من تطورات على السلسلة في المستقبل بناء على التاريخ السابق للسلسلة باالعتماد على قوانين إحصائية
ورياضية تصف سلوك الظاهرة بشكل جيد في الماضي ولها القدرة على تقييم وتقدير قيمها في المستقبل بأقل قدر ممكن من
األخطاء  ،وانطالقا من أهمية هذا الهدف البد وأن ننظر إلى البيانات بطريقة أكثر شمولية ودقة مما هي عليه على اعتبار أنها
حجر أساس في التنبؤ لمستقبل السلسلة الزمنية واعتمادًا على هذا نطرح مفهوم السلسلة الزمنية النيتروسوفيكية .
والسلسلة الزمنية النيتروسوفيكية ينطبق عليها ما هو معروف حول السالسل الزمنية الكالسيكية من حيث أنواعها وفق وحدة الزمن
التي تقاس بها الظاهرة حيث لدينا سالسل نيتروسوفيكية عقدية تؤخذ قيمها كل عشر سنوات كتعداد السكان (من وجهة نظر
نيتروسوفيكية) ،وكذلك سالسل زمنية نيتروسوفيكية سنوية تسجل قيمها كل سنة مثل تقدير إنتاج القمح لبلد معين ،وسالسل
نيتروسوفيكية فصلية مثل إنتاج بعض المحاصيل الموسمية وكذلك شهرية مثل إنتاج المعامل الشهري من األدوية وسالسل
نيتروسوفيكية يومية تسجل قيمها بشكل يومي مثل درجات الح اررة والرطوبة وسرعة الرياح.
-

وهناك عدد من الشروط والصفات يجب أن تحققها القيم المسجلة لنطلق عليها اسم سلسلة زمنية نيتروسوفيكية:

 .1وحـ ـ ــدة القيـ ـ ــاس الزمنيـ ـ ــة وهـ ـ ــي أن تملـ ـ ــك جميـ ـ ــع عناصـ ـ ــر السلسـ ـ ــلة نفـ ـ ــس وحـ ـ ــدات القيـ ـ ــاس (يـ ـ ــوم – شـ ـ ــهر – سـ ـ ــنة  )...وال
يجوز أن تقاس الظاهرة مرة بالسنة وأخرى بالشهر مثالً.
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 .2وحـ ــدة المكـ ــان يجـ ــب أن تقـ ــاس جميـ ــع عناصـ ــر السلسـ ــلة فـ ــي نفـ ــس المكـ ــان وال يجـ ــوز أن نأخـ ــذ جـ ــزء مـ ــن القـ ــيم فـ ــي مدينـ ــة
والباقي في مدينة أخرى.

 .3وحدة القياس لعناصر السلسلة حيث يجب أن تقاس عناصر كل سلسلة بنفس الوحدة (م  ،كغ.)...،
 .4أن يكون عدد قيم السلسلة منتهي ،ومن الممكن أن تحوي بعض الالتحديد في قيمها المشاهدة.

النموذج الخطي لسلسلة زمنية نيتروسوفيكية:
𝑡 𝑁𝑏𝑌̂𝑡 = 𝑎𝑁 +
الشكل العام للنموذج الخطي لسلسلة زمنية نيتروسوفيكية هو:
𝑡𝑌 القيم الحقيقية للسلسلة الزمنية  𝑌̂𝑡 ،القيم المقدرة  𝑎𝑁 ،معامل ثابت
حيث:
)𝑡̅̅̅
𝑌̅ ∑(𝑡−𝑡̅)( 𝑌𝑡 −

الزمن  .نحسب 𝑁𝑏 و 𝑁𝑎 بطريقة المربعات الصغرى فيكون :

∑(𝑡−𝑡̅)2

،
= 𝑁̂𝑏

𝑁𝑏 معامل انحدار ،

t

̅𝑡𝑏 𝑎̂𝑁 = 𝑦̅ −

مثال:
لدينا البيانات النيتروسوفيكية التالية التي تمثل إنتاج إحدى المكنات في معمل (بالقطعة) ونريد أن نمهد هذه البيانات خطياً:
̅̅̅̅ (𝒕 − 𝒕̅)( 𝒀𝒕 −
) 𝒕𝒀

̅̅̅̅ ( 𝒀𝒕 −
) 𝒕𝒀

𝟐)̅𝒕 (𝒕 −

)̅𝒕 (𝒕 −

𝒕𝒀

T

][168.75 , 170.55

][-37.9 , -37.5

20.25

-4.5

][25,27

1

][115.15 , 120.75

][-34.5 , -32.9

12.25

-3.5

30

2

][44.75 , 48.75

][-19.5 , -17.9

6.25

-2.5

45

3

][14.25 , 19.35

][-12.9 , -9.5

2.25

-1.5

][50,55

4

][9.25 , 9.45

][-18.9 , -18.5

0.25

-0.5

][44,46

5

][-2.25 , -1.45

][-4.5 , -2.9

0.25

0.5

60

6

][23.25 , 25.65

][15.5 , 17.1

2.25

1.5

80

7

][67.75 , 76.25

][27.1 , 30.5

6.25

2.5

][90,95

8

][124.25 , 129.25

][35.5 , 37.1

12.25

3.5

100

9

][189.45 , 191.25

][42.1 , 42.5

20.25

4.5

][105,107

10

المجموع

][754.6 , 789.8

نحسب:

= 5.5

55
10

𝑡𝑌 ∑
𝑛

= ̅𝑡

= ̅𝑦

][25 ,27]+[30 ,30]+[45 ,45]+[50 ,55]+[44 ,46]+[60 ,60]+[80 ,80]+[90 ,95]+[100 ,100]+[105 ,107
10

]= [ 62.9 , 64.5
وبالتالي:

̅̅̅
]𝑌𝑡 = [ 62.9 , 64.5
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][629 ,645
10

=

=

نعوض:
]= [ 9.147 , 9.573

][754.6 ,789.8
82.5

=

)𝑡̅̅̅
𝑌̅ ∑(𝑡−𝑡̅)( 𝑌𝑡 −
∑(𝑡−𝑡̅)2

= 𝑁̂𝑏

)𝑎̂𝑁 = 𝑦̅ − 𝑏𝑡̅ = [62.9 , 64.5] − [9.147 , 9.573](5.5
]= [62.9 , 64.5] − [ 50.31 , 52.65
]= [ 11.85 , 12.59
وبالتالي:
𝒕 ]𝟑𝟕𝟓 𝑌̂𝑡 = 𝑎𝑁 +𝑏𝑁 𝑡 = [𝟏𝟏. 𝟖𝟓 , 𝟏𝟐. 𝟓𝟗] + [𝟗. 𝟏𝟒𝟕 , 𝟗.
نحسب االن القيم المشاهدة ل 𝑡̂𝑌 :
𝑡̂𝑌

T

][21 , 22.16

1

][30.15 , 31.73

2

][39.3 , 41.3

3

][48.45 , 50.87

4

][57.6 , 60.44

5

][66.75 , 70.01

6

][75.9 , 79.58

7

][85.05 , 89.15

8

][94.2 , 98.72

9

][103.35 , 108.29

10

الرسم:
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نالحظ أن:
-

من الشكلين ) (2)،(1واضح بأن النموذج يمثل البيانات بشكل جيد وهذا يظهر من اقتراب الخط البياني للقيم المحسوبة من

الخط البياني للقيم الحقيقية.

-

لم نقم بدمج الرسم البياني للسلسلة قبل التمهيد وبعده في رسم واحد حتى تظهر القيم النيتروسوفيكية بشكل واضح وعدم الوقوع
في أي التباس.
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-

نالحظ في كال الحالتين (قبل وبعد تمهيد السلسلة) أن القيم النيتروسوفيكية للسلسلة لم تؤثر على اتجاهها العام سواء بالتزايد

أو بالتناقص (فقط تتحرك السلسلة الزمنية بشكل بسيط ضمن المجال) دون أن يؤثر على خصائص السلسلة وصفات اتجاهها
العام .فهو يعطينا رؤية دقيقة للسلسلة وبالتالي التنبؤ بمستقبل السلسلة بشكل أكثر دقة وموضوعية.

اختبار معنوية معامل النموذج الخطي النيتروسوفيكي:

نقول عن معامل االنحدار أو معامل النموذج بأنه معنوي إذا كانت قيمته مؤثرة وال يمكن تجاهل تأثيرها ونقول إنه غير معنوي

إذا كان باإلمكان إهمال قيمته وكان تأثيره مهمالً.

نجري االختبار على المعامل  bكما في الطريقة الكالسيكية لكن هنا نتعامل مع بيانات نيتروسوفيكية  (.المعامل الثابت a
في الغالب ال يوجد له داللة احصائية).

يخضع اختبار معنوية معمل النموذج  bالختبار  tستيودنت ب ) (n-2درجة حرية
والفرضية النيتروسوفيكية له هي:
𝑁𝐻0 : 𝑏𝑁 = 0
𝑁𝐻1 : 𝑏𝑁 ≠ 0

مؤشر االختبار هو:

𝑁𝑏

= 𝑡𝑡

𝑏𝑆

بحيث:

𝑟𝑒
√∑(𝑡−𝑡)2

̂𝒕 )2
𝒀∑(𝒀𝒕 −

و:

= 𝑏𝑆

𝑛−2

√ = 𝑟𝑒

علماً أن:

𝑁𝑏  :معامل النموذج النيتروسوفيكي المراد اختبار قيمته.
𝑏𝑆  :خطأ معامل النموذج النيتروسوفيكي.
𝒕̂
𝒀  :القيم المحسوبة في النموذج النيتروسوفيكي.

𝒕𝒀  :القيم الحقيقية النيتروسوفيكية للسلسلة.

لنقم باختبار معنوية المعامل 𝑵𝒃 في المثال السابق:

نتج لدينا أن:
𝒕 ]𝟑𝟕𝟓 𝑌̂𝑡 = 𝑎𝑁 +𝑏𝑁 𝑡 = [𝟏𝟏. 𝟖𝟓 , 𝟏𝟐. 𝟓𝟗] + [𝟗. 𝟏𝟒𝟕 , 𝟗.

ولنحسب اآلن قيمة مؤشر االختبار
ومن أجل ذلك نحسب أوالً

̂𝒕 )2
𝒀∑(𝒀𝒕 −
𝑛−2

𝑁𝑏
𝑏𝑆

= 𝑡𝑡

√ = 𝑟𝑒
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𝟐) 𝒕̂
𝒀 (𝒀𝒕 −

𝒕̂
𝒀

𝒕𝒀

][16 , 23.4

][21 , 22.16

][25,27

][0.02 , 2.99

][30.15 , 31.73

30

][13.7 , 32.5

][39.3 , 41.3

45

][2.4 , 17.1

][48.45 , 50.87

][50,55

][184.96 , 208.5

][57.6 , 60.44

][44,46

][45.6 , 100.2

][66.75 , 70.01

60

][0.18 , 16.8

][75.9 , 79.58

80

][24.5 , 34.2

][85.05 , 89.15

][90,95

][1.64 , 33.6

][94.2 , 98.72

100

][1.67 , 2.7

][103.35 , 108.29

][105,107

المجموع

][290.7 , 472

]= √[36.3 , 59] = [6.02 , 7.68
]= [0.097 ,0.123

8
][6.02 ,7.68

]= [77.8 , 94.3

-

][290.7 ,472

62.25

√ =

̂𝒕 )2
𝒀∑(𝒀𝒕 −
𝑛−2

𝑟𝑒

=

√∑(𝑡−𝑡)2

][9.147 ,9.573
][0.097 ,0.123

=

𝑁𝑏
𝑏𝑆

√ = 𝑟𝑒

= 𝑏𝑆

= 𝑡𝑡

لنناقش معنوية 𝑁𝑏 من خالل مقارنة مؤشر االختبار الناتج 𝑡𝑡 مع القيمة الجدولية عند مستوى أهمية  α = 0.05ودرجة

حرية ) (𝑛 − 2 = 8فيكون:
نالحظ أن:

𝑡𝑡(α , n − 2) = tt (0.05 , 8) = 1.8595

𝑡𝑡 = [77.8 , 94.3] > 𝑡𝑡(α , n − 2) = 1.8595

وبالتالي نرفض الفرضية االبتدائية ونأخذ الفرضية البديلة أي أن معامل النموذج الخطي النيتروسوفيكي معنوي ويمكن استخدام
النموذج لتمهيد السلسلة والتنبؤ.
النموذج اللوغاريتمي لسلسلة زمنية نيتروسوفيكية:

𝑡𝑛𝑙 𝑁𝑏𝑌̂𝑡 = 𝑎𝑁 +

الشكل العام للنموذج اللوغاريتمي لسلسلة زمنية نيتروسوفيكية هو:
حيث 𝑌𝑡 :القيم الحقيقية للسلسلة الزمنية 𝑌̂𝑡 ،

القيم المقدرة 𝑁𝑎 معامل ثابت و 𝑁𝑏 معامل انحدار و  tالزمن .

نحول هذا النموذج إلى نموذج خطي بالتحويل التالي:

𝑡𝑛𝑙 = 𝑇 عندها يصبح النموذج خطيا ً كما يلي𝑌̂𝑡 = 𝑎𝑁 +𝑏𝑁 𝑇 :

نحسب 𝑁𝑏 و 𝑁𝑎 بطريقة المربعات الصغرى فيكون :

̅𝑇𝑏 𝑎̂𝑁 = 𝑦̅ −
90

,

𝑛(∑ 𝑌.𝑇−∑ 𝑌 ∑ 𝑇)/
2

𝑛(∑ 𝑇 2 −(∑ 𝑇) )/

= 𝑁̂𝑏

 لنقوم بتمهيد السلسلة الزمنية النيتروسوفيكية في المثال السابق بواسطة النموذج اللوغاريتمي:
𝟐𝑻

𝑻 𝒀𝒕 .

𝒕𝒀

𝒕𝒏𝒍 = 𝑻

T

0

][25,27

0

1

20.7

30

0.69

2

1.21

49.5

45

1.10

3

1.92

][69.5 , 76.45

][50,55

1.39

4

2.59

][70.84 , 74.06

][44,46

1.61

5

3.21

107.4

60

1.79

6

3.79

156

80

1.95

7

4.32

][187.2 , 197.6

][90,95

2.08

8

4.83

220

100

2.20

9

5.30

][241.5 , 246.1

][105,107

2.30

10

27.65

][1122.64 , 1147.81

][629 , 645

15.10

55

0
0.48

]= [41.8 , 42.9

وبالتالي:

([1122.64 ,1147.81]−[629 ,645](15.10))/10

=

( 27.65−(15.10)2 ) /10

𝑛(∑ 𝑌.𝑇−∑ 𝑌 ∑ 𝑇)/
2
𝑛(∑ 𝑇 2 −(∑ 𝑇) )/

= 𝑁̂𝑏

]𝑎̂𝑁 = 𝑦̅ − 𝑏𝑇̅ = [ 62.9 , 64.5] − [41.8 , 42.9](1.51) = [−0.3 , −0.22
𝒕 𝐧𝐥 ]𝟗 ̂ 𝒕 = 𝒂𝑵 +𝒃𝑵 𝒍𝒏𝒕 = [−𝟎. 𝟑 , −𝟎. 𝟐𝟐] + [𝟒𝟏. 𝟖 , 𝟒𝟐.
𝒀

نحسب االن القيم المشاهدة ل 𝑡̂𝑌 :
𝒕̂
𝒀

T

𝒕𝒏𝒍 = 𝑻

][−0.3 , −0.22

1

0

][28.5 , 29.4

2

0.69

][45.7 , 46.97

3

1.10

][57.8 , 59.4

4

1.39

][66.998 , 68.8

5

1.61

][74.5 , 76.57

6

1.79

][81.2 , 83.4

7

1.95

][86.6 , 89.01

8

2.08

][91.7 , 94.2

9

2.20

][95.8 , 98.5

10

2.30
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الرسم:
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نالحظ من الشكلين ) (3)،(4أن النموذج يمثل البيانات بشكل جيد وهذا يظهر من اقتراب الخط البياني للقيم المحسوبة من الخط
البياني للقيم الحقيقية.
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الفصل السادس :
بعض تطبيقات النيتروسوفيك (( Some Neutrosophic Applications
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هنا نتناول بعض التطبيقات الحديثة المنشورة فى المراجع ] [103-50

 2.1نظرية الفئات الكالسيكية النيتروسوفيكة والبناء الجبري
تناول أول كتاب عام  2015قدمه كال من أحمد سالمة وفلورنتن سمارنداكة مفاهيم المجموعة النيوتروسوفكية الكريسب
هي تعميم المجموعة العادية التى قدها جورج كانتور وكذلك تعميم المجموعات الفازية التى قدمها زادة عام  1965وكذلك

تعميم للمجموعة الحدسية الفازية) .لقد عرف أحمد سالمة  A. A. Salamaالعديد من المفاهيم الجديدة وبناء ووضع
أسس لرياضيات جديدة وتطبيقات متعددة في مجال علوم الحاسب واالحصاء واالحتماالت ونظم المعلومات ودعم وإتخاذ
القرار ,ففي مجال التوبولوجي وعلوم الحاسب واالحصاء وعلم النفس واإلجتماع وقد قدم العديد من االبحاث التطبيقية

بمشاركة سمارنداكة
 2. 2الفراغات النيتروسوفيكية التوبولوجية

التوبولوجي النيتروسوفيكي أحد فروع الجديدة في الرياضيات التي ظهرت عام  2014في أبحاث وكتب أحمد سالمة A.

 A. Salamaإمتدادا من المنطق النيتروسوفيكي الذي وضعه سمارنداكة الذي قد يوسع دائرة الفكر لتكون أكثر مرونة

ولتشمل العديد من الجوانب التي عجز التفكير أو االتجاه اإلقليدي والفازي والفازي الحدسي عن معالجتها .و يعتبر العلم

الجديد الذي يستخدم المرونة بدالً من الحزم االقليدي  .والفراغ التوبولوجي النيتروسوفكي هو نموذج رياضي جديد مجرد

للفضاء الكوني التي يدعونا هللا عز جل إلي التفكير دائماً فيه أو دراسة ومحاولة وصف و التحكم في الظواهر الكونية ,

والتعامل مع كونه في صورته الالنهائية يعجز عنه قدرة البشر .ويمكن النظر للبنية التوبولوجية النيتروسوفيكية علي أنها
قاعدة أو أساس معرفي علي مجموعة من البيانات مستخلصة من تجارب في الحياة العملية  ,حيث إنشائها يعتبر بمثابة

نموذج رياضي جديد يمكن من خالله استخراج خصائص جديدة لتجمع نوع جديد من البيانات تحتوي علي كل ما يتخيله
االنسان في قضية معينة ( درجات صدق ,درجات كذب,درجات حيادية وغموض) وهذا االتجاه في عصر المعلومات

ُيمكن الباحثين في جوانب الحياة المختلفة من إنشاء نماذج رياضية عن طريق النيتروسوفيك علي تجمعات كان من
الصعب التعامل معها رياضياً مثل الغموض والحيادية  .ووجود أكثر من بناء توبولوجي نيتروسوفكي علي البيانات

الجديدة يمكن النظر إليه علي أنه دراسة خصائص تجمع البيانات من خالل وجهات نظر للعديد من الخبراء بدالً من
خبير واحد وهذا يعطي نتائج أدق وطرق أخري جديدة الستخالص المعلومات .ولكي نقوم بصنع نموذج بنائي أكثر دقة
فإن هذا النموذج البد وأن يصنع من مميزات وخواص كل العناصر البنائية و قديما هناك كثي اًر من العوامل المؤثرة تجعل

صعوبة استخدام النماذج الرياضية وال يمكن استخدامها والنظام النيتروسوفيكي قد يجعل الخواص والصفات تشرح وتختبر

تميز العناصر و العوامل للوظائف العضوية وغير العضوية والجيادية إفتقد معالجتها المنطق الكالسيكي والمنطق الفازي
والفازي الحدسي من خالل التجارب التي تحتوي علي الغموض والفازية فقط ونتيجة لذلك بالنظام النيتروسوفكي يمكن

الحصول علي نموذج إنساني ثابت بدال وتعميما للنظام الفازي قد يستخدم في حاالت عديدة وينجز العديد من المهام
المتعددة بل والمتناقضة والمحايدة من خالل درجات التأكد ودرجات عدم التأكد ودرجات للحيادية مما قد يؤدي إلي أخذ
جميع اآلراء والتصورات في االعتبار .وهي تفتح أبواب البحث في حلول مشاكل علمية معقدة لظواهر كونية لم تكن
معروفة من قبل كما قال العالم والبروفيسور االمريكي مؤسس المنطق النيتروسوفيكي عن أبحاث التوبولوجي في مجال

النيتروسوفيكي الذي قدمت حديثا في هذا المجال علي أن أبحاث  Salama Dr.وضعت أسس وقواعد جديدة في العلوم
والرياضيات وعلوم التشفير وقواعد البيانات .إذا فالصيغة الرياضية بمفهوم النيتروسوفيك تخترن في باطنها مكمنا هائال
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من الحقائق وأفاعيلها ومتناقضاتها  ،والحقيقة أن فكرة المنطق النيتروسوفكي جاءت على قدم وساق في صورة من الوعي
التي سوف تغير وجه الرياضيات وعلوم التشفير وتحليل الظواهروتقدم إسهاما خالقاً في تطور الفكر العلمي الحقا بآليات
جديدة  ،بل عندما نمزج هذه األفكار مع أفكار السابقة والالحقة ،فإننا نصل فعال إلى سبيكة معرفية تضم كثي ار من

النظريات العلمية المعاصرة من مثل أن (الصيغ الرياضية التي تمثل الجسيمات األولية ستكون حلوال لقانون خالد يتحكم
في حركة المادة) .هذا من جهة .وحيث أن العالم ككل واحد يرفض التجزئة وانعدام جزء منها يساوي انعدامها كلها ،وقد

أيد الفالسفة المحدثون ،وال سيما الفيلسوف األلماني هيغل( ،أصل العضوية) وهو يقصد به أن ارتباط أجزاء الطبيعة

بالكل مثل ارتباط األعضاء بالجسم .أما الفالسفة فإنهم كانوا ينظرون إلى هذا االرتباط عندما قالوا إن العالم هو (إنسان
كبير) .ومن بين الفالسفة المسلمين كان (إخوان الصفا) أكثرهم إص ار اًر على هذا الموضوع ،وقد نظر العرفاء بدورهم إلى

الوجود والعالم بعين واحدة قبل الحكماء والعلماء .والكائنات والمخلوقات كلها من وجهة نظر العرفاء إنما هي (مرآة

للواحد()لما وقعت صورة وجهك في مرآة الكأس ،طمع العارف متأث اًر بشعاع الخمرة طمعاً ال جدوى منه ،وحسن وجهك
لما انعكس انعكاسا واحدا في المرآة ،أوجد كل تلك األوهام التي انبعثت من المرآة.

 2.3حساب التفاضل والتكامل و الجبر النيوتروسوفكى

تقديم مبادئ علم التفاضل والتكامل النيوتروسوفكي والسيما دراسة الدوال النيتروسوفكية .فمثالُ الدالة  f: A → Bتكون

دالة نيوتروسوفكية تملك بعض الالتحديد مع األخذ في االعتبار تعريف نطاقها إلى مداها  ،أو إلى العالقة التي تشترك

فيها عناصر من  Aمع عناصر من  .Bكحاالت خاصة ،فقد قمنا بتقديم الدالة االسية النيتروسوفكية وكذلك الدالة

اللوغاريتمية النيتروسوفكية .وتكون دالة المعكوس النيتروسوفكية هي معكوساُ للدالة النيتروسوفكية .وبالمثل فإن النموذج
النيوتروسوفكي هو نموذج له بعض الالتحديد (المبهم ،الالتأكيد ،الغموض  ،الالتمام ،التناقض ،وغيرها) .الجزء الثاني من

هذا الكتاب يركز على علم حساب التفاضل والتكامل النيوتروسوفكي ،والتي تم من خاللها دراسة النهايات النيتروسوفكية

واالشتقاقات والتكامالت النيتروسوفكية.
 2.4النيتروسوفيك في مجال االحصاء واالحتماالت Statistics and Probability

• ادخال مفهوم الفئات النيتروسوفكية  Neutrosophic Setsوالعمليات عليها واشتقاق نوع جديد من البيانات
 Neutrosophic Dataفي علم اإلحصاء التطبيقي كنواة جديدة لتطبيقات اإلحصاء المختلفة فى استنباط أسلوب جديد
للتحليل االحصائى باستخدام بعض البيانات النيتروسوفكية الشتقاق بعض المقاييس اإلحصائية مثل معاملى االرتباط
واالنحدار النيتروسوفكى Neutrosophic Correlation Coefficient & Neutrosophic Regression

 Coefficientوالذى يعطى نتائج أكثر دقة  ,ذلك أن المنطق النيتروسفكى  Neutrosophic Logicمن المفاهيم الحديثة

لتفسير وتحليل الظواهر بشكل أدق من المفاهيم التقليدية والفازية .وفى النهاية تم اشتقاق قانون لدراسة عالقة االرتباط بين

هذا النوع الجديد من البيانات مما يمكن االستفادة منه في دراسة البيانات االحصائية من النوع نيتروسوفيك .

• استحداث أسلوب أك ثر مالئمة لدراسة هذا النوع من المتغيرات بما يساهم في الحصول على نتائج أكثر دقة من التي تم

التوصل إليها باستخدام التحليل الفازى  Fuzzy Analysisوالتغلب على هذا القصور في معالجة البيانات ومن هنا يأتى
دور نظرية الفئات النيتروسفكية  Neutrosophic Sets Theoryفي التحليل االحصائى والتي تعتبر بمثابة اللبنة

األولى لدراسة البيانات النيتروسفكية .Neutrosophic Data
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• في النيتروسوفيك المتغير العشوائي يتغير بسبب العشوائية والالتحديد وعندها ندعوه بالمتغير العشوائي النيتروسوفيكي بحيث أنه
يأخذ قيم تمثل نتائج التجارب العشوائية متضمنة الالتحديد ،أي أننا نستطيع أن نقول أن المتغير العشوائي النيتروسوفيكي هو

متغير يمكن أن يملك الالتحديد كنتيجة .والبد من ذكر أن الالتحديد يختلف عن العشوائية بحيث أن الالتحديد يعود ظهوره إلى

•

عيوب في بناء الفضاء المادي الخاص بالتجربة العشوائية .

تم إدخال مفهوم جديد للفئات بلغة األحداث الكالسيكية عن طريق المنطق النيتروسوفيكى ويعتبر هذا النوع الجديد تعميم

لمفهوم الفئات الكالسيكية والفئات الحدسية وأمكن إدخال و دراسة العمليات المختلفة على هذا النوع الجديد من الفئات الكالسيكية
أسميناه األحداث الكالسيكية النيتروسوفيكية وتم إدخال مفهوم جديد لالحتماالت لهذا النوع من األحداث ويعتبر هذا تعميم لألحداث
القديمة ولنظرية االحتماالت القديمة مما يعتبر حلقة الوصل بين مفهوم النيتروسوفيك للفئات العادية ومفهوم النيتروسوفيك للفئات

الفازية ويمكن تطبيق تلك المفاهيم في المترجمات الخاصة بالحاسب ونظرية إتخاذ القرار.
•

شجرة القرارالنيتروسوفيك Neutrosophic Decision Trees

تقسيم البيانات عن طريق النيتروسوفك يعطي وصف أكثر دقة وخاصة بين الق اررات المتناقضة التنبؤ والتوفيق بينها استخدام
نماذج أصغر عن طريق تحديد تقسيم أكثر قوة مابين درجة التأكد وعدم التأكد والحيادية والمنطقة الثالثية .توفر الطريقة أكثر

قد ار من الثقة لتصنيف عينة من نشر دوال العضوية وغير العضوية والحيادية كافة العقد  ،وبالتالي تخفيف القيود .معظم طرق

تمثيل شجرة الق اررات تستخدم الستخالص المعرفة في مشاكل التصنيف ال تتعامل مع الشكوك المعرفية مثل الغموض والحيادية

والجهل والتناقض والغموض المرتبطة التفكير البشري اإلدراك.

الشكوك المعرفية تشارك في مشاكل التصنيف تتمثل بشكل واضح ،ويقاس ،ودمجها في عملية تمثيل المعرفة .وغامض طريقة

شجرة الق اررات النيتروسوفيك التعريفي ،والتي تقوم على خفض التصنيف بدوال العضوية ( التأكد وعدم التأكد والحيادية

النيتروسوفيك تضع وصفا للتوفيق بين كل المتناقضات .وتمثل أشجار قرار النيتروسوفيك معرفة تصنيف أكثر من الطبيعي

لطريقة التفكير البشري وهي أكثر قوة في تحمل غير دقيق ،والصراع ،والمعلومات الناقصة والمتناقضة والحيادية.

•

تم إستخدام المنطق  neutrosophicفي البحوث الخاصة بالتمريض ونقترح المنطق  neutrosophicكوسيلة للتغلب على

الصراعات بين المناطق موضوعية والذاتية ،فيما يتعلق الرمادي المناطق الواقعة بين أسود أبيض وعدم التعيين إجابات ألسئلة

ويعطي فهم حقيقي لقضايا التمريض الصعبة .انه يعطي وصفا دقيقا  ,وتاريخ المنطق  neutrosophicوكيف تقدمت وكيف يتم
استخدامه في األبحاث األكاديمية .وتحدد الورقة الكائن  Neutrosophicويعطي أمثلة لمجموعات  neutrosophicوالوظائف
العضوية وغير العضوية وعدم التعيين التي هي من أساسيات الالزمة للمنطق  .neutrosophicوهو يتضمن مناقشة حول طريقة

يوافق المنطق  neutrosophicمع ثالث فئات وجهات النظر المعرفية التمريض مثل المراسالت والتماسك والبراغماتية .ثم يختتم
المنطق  neutrosophicفي إشارة إلى أربعة األفكار الفلسفية في مجال التمريض هم التجريبية بعد ،البراغماتية ،النسوية وما بعد
الحداثة .وقد يظهر استخدام  neutrosophicفي بحوث التمريض إمكانات كبيرة ويمثل ميدان واسع للبحث وإعطاء وصف أكثر
دقة من األساليب التقليدية .صنع القرار ووضع النماذج .المنطق  Neutrosophicيتسق مع المعرفية ورؤية فلسفية للتمريض،

وتمكين طاقم التمري ض التعامل مع ق اررات معقدة ،غامضة وغير دقيقة الظواهر التمريض .على الرغم من أن استخدام المنطق
 neutrosophicكمورد منهجي واعد  ،وبناءا عليه نبدأ باستخدام المنطق  neutrosophicفي مجال البحوث التمريضية استخدام
المنطق  neutrosophicتبين أن الفائدة في هذا الموضوع هو عالمي وبالنظر إلى المناقشة السابقة ،نقترح تطوير مزيد من
البحوث وتطبيق المنطق  neutrosophicفي الجوانب النظرية والمنهجية أو في تطوير نماذج للمساهمة في ممارسة التمريض.
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 3.1النيتروسوفيك والشبكات وعلوم الحاسب ونظم المعلومات

• وفي مجال علوم الحاسب فى المراجع المنشورة قدمنا نوع جديد من العالقات وقواعد البيانات وأسلوب جديد لمعالجة
وتحسين وإسترجاع الصور باالضافة الي نظم المعلومات الجغرافية وأمن المعلومات بالرغم من أن تامين الشبكات

االنفراديه أصبح عامال مهما في السنوات االخيره إال إن تطوير نظم تامين كاملة لهذا النوع من الشبكات لم يتحقق بعد.
فتامين الوحدات التي تتحرك عشوائيا وتتصل بأي وحده أخره عند الرغبة في ذلك هو موضوع صعب .وتعتبر إمكانية

وجود بنيه تحتية للشبكات االنفراديه أمر صعب جدا .ولهذا النوع من الشبكات بعض الخصائص التي تجعل تأمينها أمر
صعب ومن هذه الخصائص النطاق الترددي للوحدات ألنه ليس منطقيا أن نستهلك معظم هذه النطاقات للتامين بدال من
توصيل البيانات .ويعرض هذا البحث مخطط للتامين مبنى على البنيه التحتيه للمفتاح المعلن ) (PKIلتوصيل مفاتيح

التشفير المؤقتة بين الوحدات على أن ي تم تحديد طول هذه المفاتيح باستخدام المنطق النيتروسوفكي .ومخطط التامين
المقترح هو من النوع المتكيف الذي يطوع نفسه تبعا للظروف المتغيره لوحدات الشبكه .وفى النهاية اثبتت التجارب التي

أجريت في هذا البحث أن استخدام المنطق النيتروسوفكي للتامين يمكنه تحسين األمن في الشبكات االنفراديه.
 3.2النيتروسوفيك في تحليل بيانات الشبكات االجتماعية في نظم التعليم االلكتروني

•  .من أهم مميزات التعليم االلكتروني إمكانية التعامل بين الطالب وبعضهم والذي تم تسهيل التعامل بينهم عن طريق
شبكات التواصل االجتماعي .فى هذا البحث تم تقديم طريقة استخدام بيانات النيتروسوفيك في تحليل البيانات المجمعة

اض
من دمج الشبكات االجتماعية في التعليم االلكتروني لتقديم عملية مالئمة لكل طالب على حده .وأيضاً تم استعر ً
لخوارزميات نظام التوصية المختلفة التي يتم استخدامها في أنظمة التعليم اإللكتروني القائمة على الشبكات االجتماعية.
ستشمل البحث مستقبليا نظام التعليم اإللكتروني المقترح لدينا والذي يستخدم كنظام توصية مع نظام الشبكات االجتماعية.

نظر ألن العالم مليء بالحيادية والالتحديد لذلك أوجدت نظرية النيتروسوفيك لدراسة الحيادية  ،وضع العلماء المفاهيم
ًا
األساسية للمجموعات النيتروسوفيك قدمه  Smarandacheفي [ ]23 ، 22 ، 21وسالمة وآخرون .في [.]66-24
والغرض من هذه الورقة هو استخدام مجموعات النيتروسوفيك لتحليل بيانات الشبكات االجتماعية التي تتم من خالل

أنشطة التعلم.
 3.3النيتروسوفيك وتطويرالجداول اإللكترونية

• تم استخدام لغة البرمجة ( سي شارب ) في تطوير برامج الجداول االلكترونية لنتمكن من إجراء العمليات المختلفة علي
النوع الجديد من البيانات النيتروسوفيك ومراعاة استخدام مفهوم البرمجة الشيئية (Object Oriented )OOP

Programmingفي بناء التطبيق لالستفادة من المميزات العديدة التي يوفرها ( )OOPوهي سهولة التطوير  ,معالجة

األخطاء  ,إعطاء تسهيالت كبيرة لتطوير التطبيق لمعالجة بيانات المستخدمة فيما بعد  .وبالتالي قمنا بعمل محاكاة

كاملة للبيانات النيتروسوفيكية علي النحو التالي :

 إنشاء  Classلتمثيل البيانات من النوع نيتروسوفيك يحتوي علي العمليات األساسية التي تتم علي هذه البيانات(  )complement – Belongs toباإلضافة إلي  Classيحتوي العمليات األساسية علي الفئات النيتروسوفيك
 Neutrosophic Set Operationsالمكمالت – االتحاد – التقاطع – الفرق  ,باالضافة إلي ( Class

 )Neutrosophic Value Exceptionللتعبير عن األخطاء في حالة إدخال قيم البيانات النيتروسوفيك  >1أو

. <0
-

الرسم البياني ألي مجموعة من بيانات النيتروسوفيك
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 إجراء العمليات األساسية بين فئات النيتروسوفيك والتمثيل البياني لها . استخدمنا برنامج ميكروسوفت فيجوال ستوديو (  )Microsoft uisual Studioلبناء التطبيق وتطوير برامج الجداولااللكترونية وقواعد البيانات وأنظمة مستودع قواعد البيانات

 تم االعتماد في إطار العمل لبيئة الدوت نت  NET Frameworkواالستفادة من مكتبة األكواد الموجودة في البيئة . -مخطــط سالمة A. A. Salamaلمعالجــة البيانــات النيتروسوفيكيــة باستخــدام الخوارزميــات البرمجيـة

 3.4النيتروسوفيك وأمن المعلومات
Modeling Neutrosophic Data by Self-Organizing Feature Map: MANETs Data Case Study

• يعتبر أمان ألشبكات الالسلكية ذات العقد المتحركة  MANETSمجال مهم لللباحثين االكاديمين وكذلك المتخصصين
الغير اكاديمين .كما ان تصميم نظام كشف التسلل ( ) IDSيعد من أصعب المشاكل في "الشبكات الالسلكية ذات العقد

المتحركة " ( .)MANETsيكمن السبب الرئيسي فى هذه الصعوبات الى الطبيعة المتغيرة وغير مستقرة

لشبكات .MANETsومن ثم فإن نظام كشف التسلل ( )IDSسوف يحتاج الى التطور بحيث يعتمد النظام برمته على

مفاهيم عدم اليقين و الضبابية .وتعتبر هذه المفاهيم هي القضايا الرئيسية التى يهتم بمعالجتها نظام ،Fuzzy System
وايضاً في نظام النيتروسوفيك . Neutrosophicفي تقنية النيتروسوفيك ، Neutrosophicيتحدد كل هجوم (تسلل)

بدرجة من المصداقية  MEMEBERSHIPوالخطأ  NONMEMEBERSHIPوكذلك عدم التوقع indeterminacy
اال ان العقبة الرئيسية هي البيانات المتاحة والتى فى معظمها قيم عادية ليست مناسبة لحسابات النيتروسوفيك

 .Neutrosophicيستفيد النظام من خرائط الميزات ذاتية التنظيم ( )SOFMلتقسيم مساحة المتغيرات إلي الفئات المناسبة
و ذلك فى ضوء مساعدة من الخبراء فى مجال الشبكات .لقد استخدمت هذه الطريقة لتعريف دالة

fuzzy

 ، MEMEBERSHIPومن ثم يمكن أن تستخدم في تعريف دالتى المصداقية ودرجة الخطأ .بعد ذلك نستخدم تعريفات
المجموعات داخل النيوتروسوفيك  neutrosophicفى حساب دوال عدم التوقع للمتغيرات .وبذلك يتم االستفادة من
قدرات واستخدامات ( )SOFMsفى تجميع المدخالت باستخدام تقنيات اعتماد ذاتي و توليد دوال النيتروسوفيك لمجموعات
فرعية لمتغيرات الشبكة ومن ثم دراسة و اكتشاف الهجمات (التسلالت) الموجودة بقاعدة البيانات .KDD-99

طا بسبب
• أصبح تصميم نظام فعال الكتشاف التسلل ( )IDSضمن أمان شبكات ) AdHoc Mobile (MANETsشر ً

مقدار عدم التحديد والشك الموجود في تلك البيئة .النظام النيتروسوفكي العصبي هو نظام يقوم بصياغة رياضية لدراسة
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الحيادية الموجود في مثل هذه الحاالت المعقدة .تُحسب القواعد النيتروسوفيكية بالرموز بدالً من القيم الرقمية مما يجعلها
قاعدة جيدة للتفكير الرمزي .يجب تصميم هذه الرموز بعناية ألنها تشكل قاعدة المقترحات للقواعد النيتروسوفيكية ()NR

في المعرفات .يتم تحديد كل هجوم من خالل العضوية  ،وعدم العضوية  ،ودرجة الحياد في النظام النطام النيتروسوفيكي.

يقترح هذا البحث استنتاج هجوم  MANETمن خالل إطار مختلط من خرائط الميزات ذاتية التنظيم ()SOFM

والخوارزميات الجينية ()GAفى هذه الم رحلة يتم تغذية متغيرات النيتروسوفيك للشبكة جنبا إلى جنب مع مجموعة البيانات
إلى الخوارزمية الجينية ( )GAللعثور على القواعد الشرطيةneutrosophic rule set

االكثر مالءمة من عينة من

الهجمات األولية الفرعية وفقا لدالة الثقة  .fitness functionهنا يتم اعتبار دالة الثقة هى مقدار الترابط neutrosophic
correlation coefficient

بين مقدمات ونتائج القواعد الشرطية  .يهدف هذا األسلوب للكشف عن الهجمات غير

المعروفه في الشبكات الالسلكية ذات العقد المتحركة ( .)MANETsلقد تمت محاكاة النتائج التجريبية على قاعدة بيانات
شبكة الهجمات ( )KDD-99والمتوفرة في المستودع آلة التعلم  UCIلمزيد من المعالجة في اكتشاف المعرفة .لقد اثبتت
التجارب ان  IDS Neutrosophicله القدرة على تحديد الهجمات بشكل ادق بمتوسط دقة يبلغ  ٪99,3608وبمعدل
انذار خاطىء اقل من االنظمة االخرى الموجودة فى مجال اكتشاف التسلل.

ديناميكيا في
• ) Network Adhoc Network (MANETعبارة عن نظام من العقد المتنقلة الالسلكية التي يتم تنظيمها
ً
طبولوجيا الشبكة التعسفية والمؤقتة دون بنية تحتية لالتصاالت .قد تتغير هذه الشبكة بسرعة وغير متوقعة .تتيح
الخصائص الفريدة لـ  MANETللعدو الفرصة لشن العديد من الهجمات ضد الشبكات المخصصة .وبالتالي فإن األمن

تماما لمراقبة النسبة المئوية
هو دور مهم في  .MANETsتقدم هذة الورقة معدل الدقة والخطأ ألربعة مصنفات مختلفة ً
وكفاءة المصنفات في الكشف عن الهجمات في  .MANETsأظهرت النتائج أن  IDS Neutrosophicيعتمد على
الخوارزمية الجينية يمكن أن تسهل بشكل كبير في الكشف عن األنشطة الخبيثة في .MANETs
 3.5النيتروسوفيك ومجال نظم المعلومات GIS

• امتدادا للمفاهيم تم إدخال ودراسة أنواع جديدة من مفاهيم اإلحكام المثالية النيتروسوفيكية وهذا يعتبر تعميم لمفاهيم
اإلحكام عن طريق المثاليات الفازية وتقديم صور ألنواع جديدة لإلحكام النيتروسوفيكي ويمكن إدخال هذه المفاهيم فى
دراسة فراغات الزمان والمكان مما يفيد فى بناء أنواع جديدة من الطبقات التوبولوجية المجكمة فى نظم المعلومات الجغرافية

()GIS
• تخليق نوع جديد من الفئات يعمم جميع المفاهيم السابقة في جميع فروع الرياضيات بما فيها الرياضيات الخاصة بالحاسب
• الفئات الكالسيكية النيتروسوفيكية كتعميم للفئات الكالسيكية المستخدمة في شبكات الحاسب.

• االحتماالت لألحداث النيتروسوفيكية كتعميم لألحداث الكالسيكية ونظرية االحتماالت وتعتبر حلقة الوصل بين الفئات
الفازية الحدسية والفئات النيتروسوفيكية ويفسح المجال في تطبيق ذلك في مجاالت علوم ومترجمات الحاسب

• ادخال ودراسة مفهوم االرتباط بين البيانات النيتروسوفيكية باستخدام النظرية المركزية وإعطاء امثلة تطبيبقة على ذلك
ويمكن تطبيق ذلك فى تطوير البرامج الحاسوبية الخاصة بالتحليل االحصائي

• أمكن ادخال معامل ارتباط اخر لقياس درجة االرتباط بين البيانات النيتروسوفيكية مما يساعد فى استحداث خاليا الكترونية
جديدة تحمل درجات ثالثية التقسيم .
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• التوصل لنتائج وتعميمات جديدة مما يفيد فى بناء انواع جديدة من الطبقات التوبولوجية لتطبيقها فى نظم المعلومات
الجغرافية( )GISوالمترجمات الخاصة بالحاسب.

• الفئات النيتروسوفيكية كتعميم للفئات الفازية و الفازية الحدسية  ,وكذلك الفراغات التوبولوجية النيتروسوفيكية كتعميم
للفراغات التوبولوجية الفازية والفازية الحدسية ويمكن استخدام ذلك فى بناء فراغات توبولوجية فى نظم المعلومات الجغرافية

• الفالتر النيتروسوفيكية كتعميم للفالتر الفازية والفازية الحدسية والتى يمكن استخدامها فى معالجة وتحسين الصور .
 3.6النيتروسوفيك و دراسات تطبيقية في دعم وإتخاذ القرار للمشاريع القومية

• وتعتبر مجموعة النيوتروسوفيك هي ت عميم لكل من المجموعات الكالسيكية والفازية والفازية الحدسية ،والتي تم استخدامها
لدراسة بيانات اليقين والاليقين  ,ثم تم تمديد الفكرة إلى وضع معايير متعددة إلتخاذ القرار .وتم وضع طريقة صنع القرار

على أساس دقة المعلومات الناتجة من معالجة البيانات خالل النظام النيوتروسوفيكى

• حيث تم تحويل البيانات من الوضع الكالسيكى بإستخدام تقنية النيتروسوفيك مما يساعد في عملية صنع وإتخاذ القرار،
عن طريق التجمع المرجح النيوتروسوفيكى .
• وتقديم المعلومات النيوتروسوفيك الناتجة من معالجة البيانات بعد تحويلها بنفس التقنية المتعلقة بكل بديل .وهكذا ،يمكننا
ترتيب جميع البدائل وجعل اختيار أفضل وفقا لدرجات دقة التأكد وعدم التاكد والحيادية.

• وتزداد خطورة اتخاذ القرار أمام متخذ القرار  Decision Makerكلما زادت أهمية وضخامة المشروعات المطلوب اتخاذ
قرار بشأنها ،وكلما كانت تكلفة مثل هذه المشروعات تتطلب المزيد من الموارد وحيث اننا فى حاجة لتحقيق تعظيم ربحية

ألي مشروع على مستوى االقتصاد القومى من خالل االختيار االمثل لمشروعات التطوير والتى تتمثل تلك الربحية المراد

تعظيمها فى الفرق بين االيرادات المتوقعة وتكاليف التطوير وهو ما يدعو لضرورة التوصل ألدق تنبؤ بايرادات المشاريع

مما يساعد متخذى القرار فى اتخاذ القرار األمثل.
 3.7أنظمة النيتروسوفيك وتطبيقها على التداول اآللي لألوراق المالية و اإلقتصاد
Applied to Financial Market

Neutrosophic Information Fusion

• فى التداول اآللي لألوراق المالية و اإلقتصاد
• نتخذها أساسا على اثنين من العمليات

أوال  :عملية ردود فعل غير الخطية التي يتغذى أساسا من التنافر والتناقض المعرفي الشامل يمكن توليد انحرافات

منهجية بين النظري وأسعار السوق من الخيارات الطويلة األجل.

ثانيا :من األفضل التوفيق بين هذه االنحرافات من حيث  neutrosophicبدال من االستدالل المبني على القاعدة،

وخاصة في في سياق مستخدمي أنظمة التداول اآللي مصممة لتوليد إشارات التداول على أساس تحليل المعلومات

الواردة من مصادر متضاربة من حيث التصور السلوكي لدي السوق المتناقض في المقام األول باعتباره مظه ار من

مظاهر التنافر المعرفي الشامل ،واحتمال  neutrosophicمشترك ( NP (H∩Mcسوف يكون أيضا مؤش ار على

مدى التي شكلت لترشيد حلقة غير مستقرة من هذا التنافر المعرفي الشامل الذي يسبب سعر السوق لتحديد السعر

الحقيقي للخيار .زيادة قوة الواضح من غير الخطية عملية التغذية الراجعة التي تغذي إرادة ترشيد حلقة تميل إلى زيادة

هذا االنحراف .كما علم النفس البشري وبالتالي الكثير من الذاتية .متورط في عملية تحديد ما يدفع السوق أسعار،

والمنطق  Neutrosophicتميل إلى التوفيق

 3.8المورفولوجي الرياضي النيتروسوفيكي وتحليل الصور (.)neutrosophic mathematical morphology
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• تم تقديم المورفولوجي الرياضي العادي النيتروسوفيكى ()neutrosophic crisp mathematical morphology
وتم تطبيقها علي الصور الثنائية .ثم قدمنا للمفهوم النيتروسوفيكي علي الفئات الفازيه وهو ما اطلقنا عليه المورفولوجي

نيتروسوفيك ( .)neutrosophic mathematical morphologyكما قمنا بتطبيق المفاهيم الجديدة عي الصور
الرمادية .و كذلك تم استنتاج بعض العالقات الرياضية و التوبولوجية وكيفيه استخدم مثل هذه العالقات في معالجه و

تحليل الصورو قد اختارنا ( )image thresholdكأحد التطبيقات الهامه في مجال معالجه الصور.
• Foundation for Neutrosophic Mathematical Morphology

• نظرية األشكال والتحليل الرياضي للشكل الخارجي للصور وتطبيقات في األبحاث التمريضية والطب والهندسة وعلم النفس
واإلجتماع

• تطبيقات عديدة في الرياضيات ونظرية االشكال ومعالجة الصور وقواعد البيانات والتوبولوجي وتطبيقات في مجاالت
التمريض والطب والهندسة.
• فى مجال تحليل ومعالجة الصور تم تقديم ميزات نسيج للصور المدمجة في المجال النيتروسوفيكي مع درجة الحساسية
الترددية .درجة الحساسية الترددية هي المركبة الرابعة في المجموعات النيتروسوفيكية  .الهدف هو استخراج مجموعة من

الميزات الجديدة لتمثيل محتوى كل صورة ف ي قاعدة بيانات التدريبية الستخدامها في استرداد الصور من قاعدة البيانات

المشابهة للصورة قيد النظر.

• تم تقديم مقترح نظام استرجاع المحتوى على مرحلتين للصور المضمنة في المجال النيتروسوفيكي .في هذه المرحلة
األولى  ،نستخرج مجموعة من الميزات لتمثيل محتوى كل صورة في قاعدة بيانات التدريب .في المرحلة الثانية  ،يتم

استخدام قياس التشابه لتحديد المسافة بين الصورة قيد النظر (صورة االستعالم)  ،وكل صورة في قاعدة بيانات التدريب

 ،باستخدام متجهات الميزات الخاصة بهم التي تم إنشاؤها في المرحلة األولى .وبالتالي  ،يتم استرداد الصور األكثر
مماثلة N.والهدف من نظام استرداد الصور هو استرداد الصور ذات الصلة بطلب المستخدم من مجموعة صور كبيرة.
في هذه الورقة  ،نقدم ميزات نسيج للصور المدمجة في المجال النيتروسوفكي  .الهدف من ذلك هو استخراج مجموعة

من الميزات لتمثيل محتوى كل صورة في قاعدة بي انات التدريب ليتم استخدامها لغرض استرداد الصور من قاعدة البيانات
المشابهة للصورة قيد النظر.

 3.9نهج نيوتروسوفيكى لمجال الصور الرمادية Neutrosophic Approach to Grayscale Images Domain

• في هذا البحث تم تقديم تقنية جديدة لتحسين الصور .ستعمل على إزالة التشويش الموجود في الصورة باإلضافة إلى
حيث

استنادا إلى ثالثة تحوالت تحسين مختلفة  ،نبدأ من خالل دمج الصورة في مجال نيوتروسوفيك
تحسين تباينها
ً
سيتم رسم الصورة على ثالثة مستويات مختلفة  ،مستوى من الصدق ومستوى من الزيف ومستوى من عدم التحديد .ومن

جديدا في مجال تحليل
أخير  ،قدمنا
ثم  ،فإننا نعمل بشكل منفصل على كل مستوى باستخدام تحويالت التحسينً .ا
ً
تحليال ً
ومعالجة الصور باستخدام نظرية المجموعة النيتروسوفيكية عبر برنامج  Mat labحيث تم الحصول على ثالث صور
مما يساعد في تحليل جديد لتحسين واسترجاع الصور.

 3.10مستودع قواعد البيانات النيتروسوفيكية

• تم بناء مستودع البيانات باستخدام مفهوم neutrosophicوالميزة األساسية لدمج منطق  neutrosophicفي مستودع
البيانات ألنها تتيح تحليل البيانات في كل من المنطق الكالسيكي واللنتروسوفيك ويتجلى استخدام النهج المقترح من خالل
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دراسة حالة لدار نشر للكتب .تم انشاء مستودع بيانات باستخدام مفهوم النيتروسوفيك من اجل دعم القرار ونتائج افضل
دقة وتم عمل مقارنة النتائج وقد اثبت هذا االسلوب دقة فى النتائج وتحسن فى االداء].

[

 3.11النيتروسوفيك والتشخيص الطبى
Intelligent Neutrosophic Diagnostic System for Cardiotocography Data

• النموذج النيتروسوفكي الذكي لتشخيص بيانات جهاز مراقبة قلب الجنين

• يعد الاليقين لبيانات جهاز مراقبة قلب الجنين عائق هام لتصنيف الحالة في مجال الطب الحيوي .لذلك أصبح استخدام
أمر ضرورًيا إلنشاء مصنف جيد وفعال لمساعدة األطباء في تشخيص حالة قلب الجنين.
خوارزميات التعلم اآللي ًا
النموذج التشخيصي النيتروسوفكي إطار عمل شبكة عصبي ة خشنة متقطعة تعتمد على خوارزمية االنتشار العكسي.
النموذج استفاد من مزايا نظرية المجموعات العصبية لتحسين أداء الشبكات العصبية الخشنة وتحقيق أداء أفضل من

الخوارزميات األخرى .النتائج التجريبية وضحت المقاييس اإلحصائية للبيانات باستخدام  boxplotلفهم أفضل توزيع

للخواص الموجودة في قاعدة البيانات  .كما تم قياس أداء النموذج بواسطة مصفوفة االرتباك وكانت المقاييس اإلحصائية
هي  95,1و  94,95و  95,2و  95,1لمعدل الدقة والدقة واالستدعاء ودرجة  F1على التوالي.أيضاً تم استخدم تطبيق

 WEKAلتحليل قياس أداء بيانات جهاز مراقبة قلب الجنين بخوارزميات مختلفة مثل الشبكة العصبية وجدول القرار
وأقرب جار وشبكة عصبية تقريبية .ووضحت المقارنة مع الخوارزميات األخري أن النموذج النيتروسوفكي المقترح هو

مصنف أكثر عملية وفعالية .باإلضافة إلى ذلك  ،يوضح منحنى خاصية تشغيل جهاز االستقبال أن النموذج المقترح

صنف الحاالت المرضية والعادية والمشبوهة للجنين بمقدار  0,93و  0,90و  0,85منطقة تحت المنحنى على التوالي

والتي تعتبر عالية ومقبولة .تحسين أداء القياس للنموذج المقترح عن طريق إزالة الخواص الغير فعالة باستخدام طرق
ميزات االختيار .كما يمكن استخدامه في العديد من مشاكل الحياة الواقعية مثل تصنيف حاالت فيروس كورونا  -ووسائل

التواصل االجتماعي وصور األقمار الصناعية هي خطتنا المستقبلية.
A Hybrid Automated Intelligent COVID-19 Classification System Based on Neutrosophic
Logic and Machine Learning Techniques Using Chest X-Ray Images

نظام تصنيف  COVID-19ذكي آلي هجين يعتمد على المنطق النيتروسوفكى وتقنيات التعلم اآللي باستخدام
صور الصدر باألشعة السينية
• لتسهيل العالج في الوقت المناسب وإدارة مرضى  ، COVID-apإن التعرف الفعال والسريع على مرضى COVID-

 19له أهمية كبيرة خالل أزمة  .COVID-19التطورات التكنولوجية في التعلم اآللي تم استخدام طرق ( )MLوحوسبة
الحافة والتشخيص الطبي بمساعدة الكمبيوتر لتصنيف  .COVID-19هذا يرجع بشكل رئيسي إلى قدرتهم على التعامل
مع البيانات الضخمة وقوتها المتأصلة وقدرتها على توفير خصائص مخرجات متميزة يعزى إلى التطبيق األساسي .النسخ

مكلفا ،
حاليا النموذج السريري لتشخيص  .COVID-19إلى جانب كونه ً
المعاكس للبوليميراز ُيعد التفاعل المتسلسل ً
فهو يتمتع بحساسية منخفضة ويتطلب طاقم طبي متخصص مقارن ًة بـ  ، RT-PCRيمكن الوصول بسهولة إلى صور
األشعة ا لسينية على الصدر بدرجة عالية مجموعات البيانات المشروحة المتاحة ويمكن استخدامها كبديل تصاعدي في

تشخيص مرض كوفيد  .19-باستخدام األشعة السينية  ،يمكن استخدام طرق  MLلتحديد مرضى كوفيد  19-عن طريق
تلقائيا
الفحص الكمي لألشعة السينية على الصدر بشكل فعال .وبالتالي ،نقدم أداة تشخيص بديلة وقوية وذكية
ً
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COVID-X: Novel Health-Fog Framework Based on Neutrosophic Classifier for
Confrontation Covid-19
إطار جديد للصحة بالحوسبة السحابية يعتمد على مصنف نيوتروسوفيك لمواجهة كوفيد 19-

مؤخر  ،والذي أطلق عليه الحًقا اسم ، COVID-19
ًا
إن االلتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الذي تم تحديده
متاحا للعالج.
قابل لالنتقال بشكل كبير ومسبب لألمراض مع عدم وجود دواء أو لقاح مضاد للفيروسات معتمد سريرًيا ً

اكتسبت التطورات التكنولوجية مثل الحوسبة المتطورة وحوسبة الضباب وإنترنت األشياء ( )IoTوالبيانات الضخمة أهمية

نظاما
بناء على التطبيق المستهدف .في هذه الورقة  ،نقدم
ًا
ً
نظر لقوتها وقدرتها على توفير خصائص استجابة متنوعة ً
تلقائيا في التشخيص المبكر والعالج والوقاية لألشخاص المصابين بـ
جديدا إلطار  Health-Fogللمساعدة
عالميا
ً
ً
ً
 COVID-19بطريقة فعالة .تحقيق تجريبي لإلطار المقترح التي تمزج بين التعلم العميق والمصنفات النيتروسوفيكية في

بناء على إطار عمل  COVID-Xالمقترح مثل القناع
مهمة تصنيف  .COVID-19هناك بعض التطبيقات المقترحة ً
الذكي والبدلة الطبية الذكية والفاصل اآلمن والتعلم الطبي المتنقل ( .)MMLيمكن أن تساعد أنظمة التشخيص بمساعدة
الكمبيوتر في الكشف المبكر عن تشوهات  COVID-19وتساعد في مراقبة تطور المرض  ،مما قد يقلل معدالت

الوفيات.
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 .1دراسات وخطط مستقبلية ()Previous Studies

في هذا الجزء تم تسليط الضوء على أهم الدراسات السابقة وبالتحديد للباحثين العرب ودورهم في تطوير المنطق النيوتروسوفكي،

نبتدئ بفريق العمل البحثي من دولة مصر متمثال بالدكتور أحمد سالمة الذي يتصدر قائمة الباحثين العرب في مجال النيوتروسوفيك
ُ

 ،إذ أن هذا الفريق البحثي أنتج أبحاثاً علمي ًة يمكن تطبيقها في مجاالت علمية مختلفة.

بدأ العمل في عام 2010م وذلك بوضع األساس التوبولوجي للمجاميع النيوتروسوفكية )(Neutrosophic topological Sets

حيث ّقدم أحمد سالمة توصيفاً جديداً لمفهوم الفضاءات التوبولوجية النيوتروسوفكية ()Neutrosophic Topological Spaces

كتوسيع لمفهوم الفضاءات التوبولوجية الضبابية ) )Fuzzy Topological Spacesوأيضاً ّقدم توصيف ًا آخر لمفهوم الفضاءات
التوبولوجية النيوتروسوفكية الكالسيكية ( (Neutrosophic Crisp Topological Spacesكتعميم لمفهوم الفضاءات التوبولوجية

الكالسيكية واستمر هذا الفريق بالعمل في مجال نظم المعلومات وتطبيقاتها منها عملية استرجاع الصور باستخدام تقنيات
نيوتروسوفكية ،من جهة أخرى قاموا بتطوير برمجيات حاسوبية مالئمة للتعامل مع مفهوم الفئات والبيانات النيوتروسوفكية ،لم
يقتصر العمل على مجال التوبولوجي وبرمجيات الحاسوب بل استمروا بالعمل وتقديم أبحاث في االحتمالية واإلحصاء النيوتروسوفكي

] .[23-26], [29], [48-57وحديثًا ُقّدم تشخيص دقيق حول فيروس كورنا المستجد بفريق عمل من كلية الهندسة جامعة
المنصورة ].[52, 53

صيغ المجاميع
فريق عمل بحثي آخر من المغرب العربي كان بقيادة د .سعيد برومي ،قاموا بأعمال مهمة أبرزها تعميم ّ

النيوتروسوفكية الناعمة ،تعريف معامل االرتباط للمجموعة النيوتروسوفكية ذات الفترات ،من جهة أخرى عمل هذا الفريق في عدد
من مقاييس التشابه للفئات النيوتروسوفكية وكذلك في مسائل صناعة القرار وتطبيقاتها في مسائل التشخيص الطبي فضالً عن
عمله المشترك في تطوير نظرية البيانات النيوتروسوفكية مع السادة الباحثين عرفان دلي ومحمد طاليا وأحمد بقالي ].[30-35
باحثون من سوريا اتخذوا أعمال أحمد سالمة مرجعاً أساسياً في أبحاثهم حيث ّقدم د .رياض الحميدو توصيفاً لمجموعات ثنائية

نيوتروسوفكية كالسيكية أو(هشة) جديدة ) )New Neutrosophic Crisp Bi-Setsوأيضاً استخدم المجموعات النيوتروسوفكية
الكالسيكية أو الهشة في بناء فضاءات متعددة التوبولوجيا ] ،[37, 28استمر الحميدو مع الباحث لؤي صالحة والدكتور طالب
غريبة بالبحث حول موضوع التوبولوجيا بتق ديم موضوع مسلمات الفصل في الفضاءات متعددة التوبولوجيا النيوتروسوفكية الكالسيكية
أو الهشة.
في اإلحصاء فقد نشرت الباحثة رفيف الحبيب عدة بحوث في مجاالت مختلفة وفي مجالت عالمية ومحلية وأهم تلك البحوث
كانت في مجال االحتمال النيوتروسوفكي واتخاذ القرار وهي :دراسة المتغيرات العشوائية وفق منطق النيوتروسوفيك (مجلة جامعة
البعث ،المجلد 2017 ،39م) ،دراسة التوزيع االحتمالي فوق الهندسي وفق منطق النيوتروسوفيك ،التوزيع األسي النيوتروسوفكي،
نماذجا مختلفة ألنظمة
اتخاذ القرار النيوتروسوفكي (مجلة جامعة البعث ،المجلد2018 ،40م) كما ّقدم الباحث محمد بشير زينه
ً
صفوف االنتظار النيوتروسفكية بما فيها األنظمة المبنية على األحداث ونماذج إيرنلغ ].[44,43
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تضمن موضوع المودوالت النيوتروسوفكية ][45
في الجبر فقد أدخل الباحث احمد الخطيب عدة مفاهيم جبرية جديدة ابرزها
ّ
مفاهيما حبرية حول الزمر والحلقات النيوتروسوفكية وأهمها كان حول المودوالت النيوتروسوفكية
كما ّقدم الباحث محمد أبوباال
ً

المصفاة من المرتبة .[42] n

نشر الباحث مالذ األسود ثالثة بحوث وفي مجاالت مختلفة :التكامل النيوتروسوفكي ،األعداد العقدية النيوتروسوفكية ،وأبرزها
طور الباحث مياس اسماعيل مفهوم الشكل
كان في المعادالت التفاضلية النيوتروسوفكية ] ،[39في مجال األعداد العقدية أيضا فقد ّ
تضمن
األسي لألعداد العقدية النيوتروسوفكية ] ،[41هذا وقد ّقدم الباحث حسن دعدوش كتابين حول مفهوم النيوتروسوفيك األول
ّ
تضمن مفهوم الجبر النيوتروسوفكي.
مفهوم المجموعة النيوتروسوفكية الناعمة في الفضاء ثنائي التوبولوجيا والثاني
ّ
مفاهيما وعمليات جديدة على مفهوم المجاميع النيوتروسوفكية في مجاالت
باحثون من العراق وبالتعاون مع السيد فلورنتن أدخلوا
ً
عدة منها  :االمثلية ( البرمجة الهندسية) ،
عدة فقد قامت أ.د .هدى اسماعيل مع المهندس احمد خضر بتطويرات في مجاالت ّ

كل من د.
حسبان التفاضل والتكامل ،الفيزياء ،ذلك بنشر أبحاث في مجالت وأفصل في كتب في دور نشر عالمية كما ّقدم ٌ

اسماء الكاتب و د .انس سالم باالشتراك مع ا.د .هدى اسماعيل أبحاثا محلية ناقشت تعريفات جديدة في العمليات على المصفوفات

تعميما لبعض المفاهيم التوبولوجية في الفضاءات التوبولوجية الكالسيكية أو هشة
النيوتروسوفكية ،هذا و ّقدم الباحث قيس حاتم
ً

 .[21,38في التوبولوجيا أيضا ّقدم احمد النافعي ) (Ahmed B. AL-Nafeeمسلمات فصل جديدة في الفضاءات التوبولوجية

النيوتروسوفكية الكالسيكية أو الهشة باالعتماد على نقاط نيوتروسوفكية كالسيكية أو هشة جديدة (New Neutrosophic

جديدا للمجموعات المغلقة النيوتروسوفكية الكالسيكية أو الهشة التي أدخلها سالمة
)Crisp Pointsفضال عن توصيفه
مفهوما ً
ً
( )A.A. Salamaفي 2015م .تفاصيل أكثر حول هذه المفاهيم تابع ] .[1,2أما في مفهوم المجموعات النيوتروسوفكية الناعمة
جديدا باالعتماد على عائلة جديدة من المجموعات النيوتروسوفكية
لينا
فضاء توبولوجيا نيوتروسوفكيا
فقدم
أو اللينة ّ
ً
ناعما أو ً
ً
ً
مؤخر فقد وسع الباحث هذا المفهوم إلى مفهوم أكثر
ًا
الناعمة أو اللينة )،[3] (New Family of Neutrosophic Soft Sets
وقدم
شمولية وهو الفضاء التوبولوجي النيوتروسوفكي الناعم أو اللين الثنائي (ّ )Neutrosophic Soft Bitopological Space

عمم الباحث السوري لؤي
أهم التعريفات والنظريات ذات الصلة فضال عن بعض المفاهيم الجديدة ] .[59من جهة أخرى فقد ّ
صالحة بعض أعمال احمد النافعي (مسلمات الفصل في الفضاءات التوبولوجية النيوتروسوفكية الكالسيكية أو الهشة) استنادا على

وضمنهما في أطروحته للدكتوراه ].[46,47
تعميم المجموعات المفتوحة النيوتروسوفكية ونشر بحثين مهمين حول هذا الموضوع
ّ
العمري عدة بحوث في التوبولوجيا كتوصيف لمفاهيم توبولوجية نيوتروسوفكية كالسيكية
هذا ّ
وقدم الباحث االردني وجدي محمد ُ

مشتركا حول تعميم المجموعات المغلقة في الفضاء التوبولوجي النيوتروسوفكي ] .[36, 60كما
وقدم بحثًا
ً
أو هشة جديدة كما ّ

والحظنا عشرات البحوث قد ُنشرت في مجاالت نيوتروسوفكية مختلفة في مجالت عالمية ومحلية من دول عربية أخرى مثل
السعودية ،فلسطين ،اليمن ،الجزائر ،ليبيا ،لبنان...

وفريق عمل أخر من العراق بقيادة البروفيسور هدى إسماعيل قد قدم العديد من األبحاث فى مجاالت الرياضيات والبرمجة وقادت
الدكتورة هدى إسماعيل وفريقها أكبر حركة ترجمة فى مجال النيتروسوفيك.
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 .2رسائل ماجستير وأطاريح دكتوراه تضمنت مفهوم النيوتروسوفيك

هناك الكثير من رسائل ماجستير ودكتوراه تضمنت مفهوم النيوتروسوفيك سنذكر البعض منها:
 أطروحة الدكتوراه للباحث خالد محفوظ عبد الوهاب المجموعات النيوتروسوفكية وتطبيقاتها في اإلحصاء ( Neutrosophic
 ،)Sets and Its Applications on Mathematical Statisticبإشراف الدكتور أحمد سالمة وآخرين ،كلية العلوم،

جامعة بورسعيد ،مصر.

 أطروحة الدكتوراه للباحثة رفيف الحبيب (صياغة بعض المفاهيم والنظريات االحتمالية وبعض التوزيعات االحتمالية بتقنية
النيوتروسوفيك وتأثير ذلك على اتخاذ القرار) ،بإشراف الدكتور مصطفى مظهر والدكتور هيثم فرح والدكتور أحمد سالمة /

قسم اإلحصاء الرياضي ،كلية العلوم ،جامعة حلب ،سوريا.

 أطروحة الدكتوراه للباحث هيثم الوحش (استخدام التقنيات الحيوية لتأمين الشبكات االنفرادية اعتمادًا على التقسيم
النيوتروسوفكي) ،بإشراف الدكتور أحمد سالمة وآخرين ،كلية العلوم ،جامعة بورسعيد ،مصر.

 أطروحة الدكتوراه للباحث رياض الحميدو (دراسة في الفضاءات متعددة التوبولوجيا) بإشراف الدكتور طالب غريبة ،كلية
العلوم ،جامعة الفرات سوريا.

 أطروحة الدكتوراه للباحث لؤي صالحة (مسلمات الفصل في الفضاءات متعددة التوبولوجيا النيوتروسوفكية الهشة) بإشراف
الدكتور طالب غريبة ،الدكتور رياض الحميدو ،كلية العلوم ،جامعة الفرات سوريا.

 أطروحة الدكتوراه للباحث حسن دعدوش (المجموعة ا لنيوتروسوفكية اللينة أو الناعمة في الفضاء ثنائي التوبولوجيا) بإشراف
الدكتور سيبل دميرالب ،جامعة كاستامونو ،تركيا.

 رسالة الماجستير تحت عنوان( :استرجاع الصور باستخدام مجموعات النيوتروسوفيك) ( Image Retrieval Using
 ،)Neutrosophic Setsكلية العلوم ،جامعة بورسعيد ،مصر.
 رسالة الماجستير تحت عنوان :المعالجة الحاسوبية للبيانات النيوتروسوفكية ( Using Neutrosophic Sets For Data
 )Processingكلية العلوم ،جامعة بورسعيد ،مصر.

 رسالة الماجستير تحت عنوان :قواعد البيانات النيوتروسوفكية ،كلية العلوم ،جامعة بورسعيد ،مصر.

 رسالة الماجستير تحت عنوان :مجموعات النيوتروسوفيك واالحصاء دراسة تطبيقية على التعديالت في مواد الدستور المصري)،
كلية التجارة ،دمياط ،مصر.

 رسالة الماجستير تحت عنوان :دراسة على الفضاءات التوبولوجية النيوتروسوفكية ( Topological Spaces On
 ،)Neutrosophic Sets, A studyكلية العلوم ،جامعة بورسعيد ،مصر.
 رسالة الماجستير تحت عنوان :مستودع البيانات النيوتروسوفكية والمجموعة الديناميكية ،كلية العلوم ،جامعة بورسعيد ،مصر.
 رسالة الماجستير تحت عنوان :تحليل ومعالجة الصور باستخدام النيوتروسوفيك التوبولوجي والمانيفولد) ،كلية الهندسة ،جامعة
بورسعيد ،مصر.

 رسالة الماجستير تحت عنوان :نظرية الفئات النيوتروسوفكية وبعض الخصائص النيوتروسوفكية في الفضاءات التوبولوجية
لنظم المعلومات الجغرافية ( Theory and Some Neutrosophic Properties for GIS Topological Spaces
 ،)Neutrosophic Setsكلية العلوم ،جامعة بورسعيد ،مصر.
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 رسالة الماجستير تحت عنوان :النظام الحركي للنمذجة والمحاكاة باستخدام تقنية النيوتروسوفيك ( Dynamical System
 ،)for Modeling and Simulation via Neutrosophic Techniqueكلية العلوم ،جامعة بورسعيد ،مصر

 رسالة الماجستير تحت عنوان :منهجية النيوتروسوفيك في المروفولوجي الرياضي ( Neutrosophic Approach for
 ،)Mathematical Morphologyكلية الهندسة ،جامعة بورسعيد ،مصر.

 رسالة الماجستير تحت عنوان نظام النيوتروسوفيك لتحسين وحفظ واسترجاع الوثائق ( Neutrosophic System to
 ،)Improve, Save and Retrieve Documentsكلية التجارة الخارجية بالزمالك ،مصر.

 رسالة الماجستير للباحث حسن دعدوش (المجموعة النيوتروسوفكة اللينة أو الناعمة) بإشراف د .نجاتي اولكون ،جامعة غازي
عنتاب ،تركيا.

 جزء بحثى من رسالة ماجستير للمهندسة آية سالمة عنوان تصنيف صور المجرات الكونية بإستخدام النيتروسوفيك -كلية
الهندسة – جامعة المنصورة – مصر
أفكار بحثية ورسائل علمية تحت الدراسة فى مجاالت متنوعة

علوم ( الحاسب – الرياضيات واإلحصاء  -الكهرباء – المحاسبة – علم النفس  -التنمية البشرية – نظم المعلومات اإلدارية –

أمن المعلومات – هندسة اإلتصاالت – الشخصية – الطب والتمريض )

 .3استنتاجات
لقد انتهى هذا الكتاب إلى أن النيوتروسوفك قابل للتطبيق في كل المجاالت العمية التى تملك جزء الالتحديد كـ الرياضيات،
الفيزياء ،الكيمياء ،الهندسة وغيرها من فروع العلوم الطبيعية ،ونتيجة لدوره في تمثيل البيانات غير المتسقة ،والبيانات المبهمة
أو غير الكاملة تمثيالً رياضياً دقيقاً أفسح المجال لجميع العلوم االنسانية واألحيائية والجيولوجية وغيرها كي تعاد صياغتها
بطريقة جديدة تُمكن المجتمع العلمي من معرفة حقائق هذه العلوم بتقنيات أكثر حداثة ودقة مما كانت علية سابقا .وأن هذا
الكتاب هو األول من نوعه في تقديم أعمال الباحثين العرب إلعطاء تصور واضح عن الجهود التي بذلت في تطوير
النيتروسوفيك.
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بعض األشكال اإلسترشادية للباحثين :

 -1الشكل يوضد الدعائم األساسية للعلم

 -2هذا الشكل يوضح بعض أنواع الحيادية التى لم يتناولها العلم الكالسيكى
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 -1هذه األشكال توضد أنواع البيانات والعالقات فيما بينها

 -2الشكل يوضد بيانات الظواهر العلمية والمجتمعيةالشكل يوضد العالقة بين الرياضيات والتكنولوجيا
110

 -3الشكل يوضد من المنطق إلى الرياضيات واإلحصاء النيتروسوفيكية ثم علوم الحاسب والتكنولوجية
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 -4الشكل يوضد أنظمة المعلومات النيتروسوفيكية

 -5بعض الكتب والمجالت
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 -6بعض التطبيفات الهامة
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