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Xülasə. Məqalədə Bayes nəzəriyyəsindən istifadə edərək idarəetmədə 

natamam informasiya şəraitində firmaların etibarlılığının müəyyən 

edilməsinin qərar qəbuletmə modeli qurulmuş və simulyasiya edilmişdir. 
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Резюме. В этой статье была разработана и 

смоделирована модель принятия решений для 

определения надежности фирм в условиях 

неполной информации используя теории 

Байеса.  
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1. Giriş 

Qeyri-müəyyən şəraitdə qərar qəbuletmə zamanı mühitin vəziyyəti birqiymətli olmur. 

Qərar qəbul edən şəxsin hər bir müxtəlif vəziyyət haqqında bilik və məlumatı olmasına 

baxmayaraq, mühitin vəziyyətlərinə dəqiq və ya müəyyən ehtimalları təyin etmək haqqında 

kifayət qədər biliyi olmur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, qərar qəbuletmə məsələlərində 

mühitdə olan ilkin informasiyadakı qeyri-müəyyənlik müxtəlif tiplərdə olur. 

Qərar vermənin böyük bir hissəsinin qiymətləndirilməsi seçilən meyarlarla təyin edilən 

məhdud alternativlərin analizi ilə həyata keçirilir. Bundan sonrakıiş qərar qəbul edən şəxs 

tərəfindən alternativlərin nə qədər cəzbedici olmalarına görə sinifləndirilməsidir. Başqa bir iş 

isə ən yaxşı alternativi tapmaq və yaxud hansı alternativin digərlərinə görə daha üstün 

olduğunu təyin etməkdir. Bu proseslərdə hər bir variant eyni anda qiymətləndirilir. 

Bir çox insanlar qərar qəbuletmə prosesində sistematik addımlar atmadan vərdiş və ya 

ənənələrinə əsasən seçim edirlər. Qərarlar variantların və nəticələrin ehtiyatla nəzərdən 
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keçirilməsinə müdaxilə edən ictimai təzyiq və ya vaxt məhdudiyyətləri altında da qəbul edilə 

bilər. Qərarlar qərar qəbul edən şəxsin emosionallığına məruz qala bilər. İnsanların adekvat 

məlumat və ya bacarıqları yoxdursa, onda onlar optimal qərarlar ala bilməzlər. Hətta onların 

biliyi və zamanları kifayət qədər də olsa, nəticələrin ehtimallarının başa düşülməsi 

mövzusunda hətta pis iş ortaya çıxara bilərlər. Onlar statistikanı bilsələr də, ehtimallar 

haqqındakı bilikdən çox öz şəxsi təcrübələrinə inanırlar. Qərar qəbuletmənin əsas məqsədi isə 

ehtimal haqqındakı məlumatı arzu və maraqları haqqındakı məlumatla birləşdirməkdir. 

 

2. Məsələnin qoyuluşu 

   Fişer, Neuman, Pearson və bir çox alimlərin statistik tezlikli nəticə çıxarma haqqında 

olan ənənəvi elmi çalışmalarının üstünlük təşkil etməsinə baxmayaraq, hazırda dövrümüzün 

son onilliklərində Bayes üsulu son dərəcə sürətli inkişaf etməyə başlamışdı. Buna səbəb, 

Bayes üsulunun geniş tətbiq edilməsi üçün kifayət qədər üstünlüklərə malik olmasıdır. 

Bayes üsulunun digər statistik üsullardan fərqi ondan ibarətdir ki, məlumatlar alındığı 

vaxtdan etibarən, qərar qəbul edən şəxs və ya statist, modellərə öz inamını ehtimallar şəklində 

təqdim edir. Məlumatların alındığı andan etibarən, Bayes teoremi yeni informasiyaları nəzərə 

almaqla, mümkün modellərin etibarlığı kimi bir çox ehtimalın  hesablanmasına imkan yaradır. 

Statistik məlumatlar çox vaxt real məsələlərin təhlil riskini artırır və yaxud qərarların 

qəbul edilməsində mövcud olmurlar. Bu da, bir çox ənənəvi üsulların istifadəsinin 

məqsəddənkənar olmasına səbəb olur. Mövcud informasiya yalnız ekspert qiymətləndirməsi 

və ekspert rəyləri şəklində olan subyektiv qiymətləndirmədən ibarət ola bilər. Bundan əlavə, 

qərar qəbul edilən mühit çox yeni və hələ təhlil edilməmiş ola bilər. Bu xüsusiyyətlər 

qərarların qəbul edilməsi prosesini çətinləşdirir və bəzi nəticələri şübhə altında qoya bilir. 

Belə vəziyyətlərdə Bayes üsulunun çox faydalı və təsirli olduğu bir daha sübut edilir.  

Statistikada Bayes üsulunun təməlini Bayes teoremi təşkil edir. Fərz edək ki, biz hər 

hansı bir təsadüfi həcmi (𝑌)  müşahidə edirik, onun sıxlıq ehtimalı 

𝜃 parametrləri ilə birlikdə − 𝑃(𝜃|𝑦), lakin biz 𝜋(𝜃) ehtimal paylanması olan digər təsadüfi 

həcm (𝜃) haqqında nəticə çıxarmaq istəyirik. Müşahidələr nəticəsində 𝑦  – statistik 

məlumatları əldə etmək olar. Bir tərəfdən, şərti ehtimal anlayışına əsasən,  

Pr(𝜃|𝑦) =
Pr(𝑦, 𝜃)

Pr(𝑦)
. 

Digər tərəfdən isə, yenə də şərti ehtimal anlayışına əsasən, eyni şəkildə, 

Pr(𝑦, 𝜃) = Pr(𝜃|𝑦) ∙ Pr(𝑦). 

İkinci bərabərliyi birinci ilə əvəz edərkən, biz məşhur Bayes formulunu əldə etmiş 

oluruq: 

𝑃𝑟(𝜃|𝑦) =
Pr(𝑦|𝜃)

Pr(𝑦)
. 

𝑃r(𝜃|𝑦) =
Pr(𝑦|𝜃)∙Pr(𝜃)

Pr(𝑦)
                                                                (1) 
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Əgər, m- mümkün dəyişənlər çoxluğu (𝜃1, … , 𝜃𝑚) mövcuddursa,  o zaman, 

 

𝑃𝑟(𝜃|𝑦) =
Pr(𝑦|𝜃)∙Pr(𝜃)

Pr(𝑦)
=

Pr(𝑦|𝜃)∙Pr(𝜃)

∑ Pr(𝑦1|𝜃𝑖)∙Pr(𝜃𝑖)𝑚
𝑖=1

                                          (2) 

 

Pr (𝜃)  paylanması mümkün dəyərlər ehtimalının aprior paylanması ( 𝜃 ) adlanır (bu 

paylanma statistik məlumatlardan öncə qəbul edilir). Pr(𝜃|𝑦)  paylanması 𝜃  dəyər-

lərində  aposterior paylanma adlandırılır, bu şərtlə ki, 𝑦 məlumatları müşahidə olunsun (bu 

paylanma statistik məlumatlar alındıqdan sonra hesablanır). Bununla belə, 𝜃𝑗   dəyişənləri 

fərziyyələr, 𝑦– faktları isə dəstəkləyici fərziyyələr adlanırlar. 

 

3. Firmaların etibarlılığının müəyyən edilməsində qərar qəbuletmə 

  Fərz edək ki, hər hansı bir firmanın etibarlılığını yoxlamaq lazımdır. Bütün firmaları 

etibarlıq dərəcəsinə görə 3 əsas grupa bölə  bilərik. Birinci qrup – orta dərəcəli etibarlıq, ikinci 

qrup – yüksək dərəcəli etibarlıq, üçüncü qrup – aşağı dərəcəli etibarlıqdır. Beləliklə, konkret 

bir firmanın təhlilində 3 fərziyyə əldə etmiş oluruq: 𝜃𝑖- şirkət 𝑖 – qrupuna aiddir, 𝑖 = 1,2,3. 

Bununla yanaşı, analoji fəaliyyətlərlə məşğul olan təşkilatların statistik məlumatlarına əsasən 

məlumdur ki, firmaların 30-40% -i orta dərəcəli etibarlılığa, 40-50%-i yüksək dərəcəli 

etibarlılığa, 10-30%-i isə aşağı dərəcəli etibarlığa sahibdirlər. Bu məlumatlara əsaslanaraq, 

aprior ehtimal fərziyyəsini müəyyən etmək olar:  

Pr(𝜃1) = [0.3,0.4], Pr(𝜃2) = [0.4 0.5], Pr(𝜃3) = [0.1,0.3]. 

Firmanın etibarlığının əsas əlamətləri (faktlarla) firmanın ( 𝑦1 ) gəlirinin olması və 

büdcənin (𝑦2) vaxtında hesablanmasıdır. Real məsələlərdə belə əlamətlər adətən daha çox 

olur. Lakin biz Bayes üsulunun göstərilməsi üçün bunların sadəcə ikisini göstərəcəyik. 

Analoji firmaların təhlillərindən məlumdur ki, gəlirə 40-70% -orta dərəcəli etibarlığa malik 

firmalar, 70-80% -yüksək dərəcəli etibarlığa malik firmalar, 10-40% - aşağı dərəcəli etibarlığa 

malik firmalar sahibdirlər. Belə yazmaq mümkündür ki, şərti ehtimallar: 

Pr(𝑦1|𝜃1) = [0.4, 0.7],   Pr(𝑦1|𝜃2) = [0.7, 0.8] 𝑣ə   Pr(𝑦1|𝜃3) = [0.1, 0.4]. 

Həm də, məlumdur ki, büdcəyə ödənişi 30-60% - orta dərəcəli etibarlılığa malik 

firmalar, 60-90% - yüksək dərəcəli etibarlığa malik firmalar, 20-30% - aşağı dərəcəli 

etibarlığa malik firmalar yerinə yetirirlər. Buna əsasən şərti ehtimalları 

Pr(𝑦2|𝜃1) = [0.3, 0.6],   Pr(𝑦2|𝜃2) = [0.2, 0.3] 𝑣ə   Pr(𝑦2|𝜃3) = [0.6, 0.9] 

kimi yazmaq mümkündür. Bütün istinad edilən məlumatlar aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir 

(cədvəl 1). 

Сədvəl 1. Aprior və şərti ehtimallar 

i 1 2 3 

Pr(𝜃𝑖) [0.3, 0.4] [0.4, 0.5] [0.1, 0.3] 

Pr(𝑦1|𝜃𝑖) [0.4, 0.7] [0.7, 0.8]  [0.1, 0.4] 

Pr(𝑦2|𝜃𝑖) [0.3, 0.6] [0.6, 0.9]  [0.2, 0.3] 
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Qeyd etmək lazımdır ki, əks faktların şərti ehtimalları (𝑃𝑟(𝑦𝑐|𝜃𝑖) aşkar vəziyyətdən 

müəyyən edirlir. 

𝑃𝑟(𝑦𝑐|𝜃𝑖) = 1 − Pr(𝑦|𝜃𝑖). 

Belə ki, bir firma mənfəət gətirmirsə, onda   

Pr(𝑦1
𝑐|𝜃1) = [0.3, 0.6]; Pr(𝑦1

𝑐|𝜃2) = [0.2, 0.3];   Pr(𝑦1
𝑐|𝜃3) = [0.6, 0.9].  

Faktların toplanması prosesində əgər faktlar sistem tərəfindən dəstəklənirsə fərziyyələr 

artacaq, əgər faktlar onları təkzib edirsə, onda fərziyyələr azalacaqdır.   

Fərz edək ki, bizim sadəcə bir faktımız (𝑦1) - vardır ki, o da konkret firmamızın vahid 

ehtimallı gəlirə malik olmasıdır. 𝑦1faktını–müşahidə edərək, biz Bayes formuluna əsasən, bir 

fakta görə   aposterior ehtimallı fərziyyəni hesablayırıq:  

 

Pr(𝜃1|𝑦1) =
Pr(𝑦1|𝜃1) Pr(𝜃1)

∑ Pr(𝑦1|𝜃𝑖) ∙ Pr(𝜃𝑖)3
𝑖=1

=
[0.3, 0.4]x[0.4, 0.7]

[0.41, 0.80]
= [0.15, 0.6] 

Pr(𝜃2|𝑦1) =
Pr(𝑦1|𝜃2) Pr(𝜃2)

∑ Pr(𝑦1|𝜃𝑖) ∙ Pr(𝜃𝑖)3
𝑖=1

=
[0.4, 0.5] x [0.7, 0,8]

[0.41, 0.80]
= [0.35, 0.9] 

Pr(𝜃3|𝑦1) =
Pr(𝑦1|𝜃3) Pr(𝜃3)

∑ Pr(𝑦1|𝜃𝑖)∙Pr(𝜃𝑖)3
𝑖=1

=
[0.1,0.3] x [0.1,0.4] 

[0.41,0.80]
 = [0,01, 0.2] 

Pr(𝑦1
𝑐|𝜃1) =

Pr(𝑦2|𝜃1) Pr(𝜃1)

∑ Pr(𝑦2|𝜃𝑖)∙Pr(𝜃𝑖)3
𝑖=1

=
[0.3,0.4] x [0.3,0.6] 

[0.23,0.66]
= [0.1, 0.9] 

Pr(𝑦1
𝑐|𝜃2) =

Pr(𝑦2|𝜃2) Pr(𝜃2)

∑ Pr(𝑦2|𝜃𝑖)∙Pr(𝜃𝑖)3
𝑖=1

=
[0.4,0.5] x [0.2,0.3] 

[0.23,0.66]
 = [0.1, 0.6] 

Pr(𝑦1
𝑐|𝜃3) =

Pr(𝑦2|𝜃3) Pr(𝜃3)

∑ Pr(𝑦2|𝜃𝑖)∙Pr(𝜃𝑖)3
𝑖=1

=
[0.1,0.3] x [0.6,0.9] 

 0.23,0.66]
 =  [0.09, 0.7] 

 

Hesablamaların nəticələrindən görünür ki, 𝑦1baş verdikdən sonra (məlum oldu ki, firma 

gəlirə sahibdir), 𝜃1  və 𝜃3  fərziyyələrinə etibarılıq azaldı, eyni zamanda 𝜃2 fərziyyəsinin 

etibarlığı artdı. Beləliklə, fərziyyənin aprior ehtimalını modifikasiya etməklə aposterior 

ehtimalını əldə etmiş olduq. Yeni faktlar əsasında modifikasiyanı davam etsək və ya 

hesablamaları yenidən aparsaq, yuxarıda əldə etmiş olduğumuz aposterior ehtimal fərziyyələri 

aprior fərziyyələrə çevriləcəkdirlər. Məsələn, fərz edək ki, təhlil olunan firma büdcəyə ödəniş 

edir, yəni y2 müşahidə olunur. O zaman, aposterior ehtimallar eyni formullara əsasən, bir 

ehtimalın  𝑃𝑟(𝜃𝑖)  digəri Pr(𝜃𝑖|𝑦𝑖) ilə əvəz olunması, bundan öncəki mərhələdə hesablanan 

𝑦1faktlarının y2 faktları ilə əvəz olunması ilə hesablanır.  

Hesablamalar nəticəsində, bunu əldə etmiş oluruq: 

 

Pr(𝜃1|𝑦2) =
Pr(𝜃1) ∙ Pr(𝑦2|𝜃2)

∑ Pr(𝑦2|𝜃𝑖) ∙ Pr(𝜃𝑖)3
𝑖=1

=
[0.3, 0.4]x[0.3, 0.6]

[0.41, 0.75]
 =  [0.2, 0.3]; 

 

Pr(𝜃2|𝑦2) =
Pr(𝜃3)∙Pr(𝑦2|𝜃2)

∑ Pr(𝑦2|𝜃𝑖)∙Pr(𝜃𝑖)3
𝑖=1

=
[0.4,0.5]x[0.6,0.9]

[0.41,0.75]
 = [0.5, 0.6]; 
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Şəkil 1. Gəlir-əks gəlir  

blok sxemi 

 

Pr(𝜃3|𝑦2) =
Pr(𝜃3)∙Pr(𝑦2|𝜃2)

∑ Pr(𝑦2|𝜃𝑖)∙Pr(𝜃𝑖)3
𝑖=1

=
[0.1,0.3]x[0.2,0.3]

[0.41,0.75]
 = [0.1, 0.5] 

Hesablamaları blok sxem şəklində təsvir edək (şəkil 1). 

 (1) bloku daxiletmə blokudur. Bu blokda firmaların 

etibarlığının aprior ehtimalları və şərti ehtimallar daxil edilir: 

                                     Pr(𝜃1) =  [0.3, 0.4],   

                                     Pr(𝜃2) = [0.4, 0.5],  

Pr(𝜃2) = [0.1, 0.3]. 

 (2) bloku əməliyyat blokudur. Bu blokda əks dəlillərin şərti 

ehtimalları  𝑃𝑟(𝑦𝑐│𝜃1) aşkar vəziyyətdən hesablanır. 

𝑃𝑟(𝑦𝑐│𝜃1 ) = 1 −  Pr(𝑦|𝜃𝑖) 

Blok (3) də hesablama blokudur. Bu blokda hər 3 qrupa aid 

firmanın əvvəlcə “gəlir var” P(′𝑦1) sonra isə “gəlir yoxdur” Pr(𝑦1
𝑐) 

hadisələrinin tam şərti ehtimalları hesablanır.  

P( ′𝑦1) hesablanması zamanı hər firma qruplarının aprior ehtimalını gəlirin şərti 

ehtimalına vururuq və hamısını toplayırıq. Nəticə bizə “gəlir var” hadisəsinin tam şərti 

ehtimalını verəcək. 

P(′𝑦1
𝑐 ) hesablanması zamanı hər firma qruplarının aprior ehtimalını əks gəlirin şərti 

ehtimalına vururuq və hamısını toplayırıq. Nəticə bizə “gəlir yoxdur” hadisəsinin tam şərti 

ehtimalını verəcək: 

P ('y1)=P(θ 1)xP(Y1/ θ1) + P(θ 2)xP(Y1/ θ2)+ P(θ 3)xP(Y1/ θ3) = 

[0.3, 0.4]x[0.4, 0.7]+[0.4, 0.5]x[0.7, 0.8]+[0.1, 0.3]x[0.1, 0.4]=[0.41, 0.80] 

P ('yc
1)=P(θ 1)xP(Y2/ θ1) + P(θ 2)xP(Y2/ θ2)+ P(θ 3)xP(Y2/ θ3)= 

[0.3, 0.4]x[0.4, 0.7]+[0.4, 0.5]x[0.7, 0.8]+[0.1, 0.3]x[0.1, 0.4]=[0.23, 0.66] 

Blok (4) sonuncu əməliyyat blokudur. Bayes teoremi bu blokda tətbiq olunur.  

                                             𝑃(𝜃𝑖|𝑦2) = 𝑃𝑟(𝜃𝑖) ×
𝑃(𝑦1|𝜃𝑖)

P(′𝑦1)
. 

Bayes teoreminin düsturuna əsasən “gəlir var” və “gəlir yoxdur” hadisələr 

kombinasiyası üçün şərti apestrior ehtimalları hesablayaq: 

 
𝑃(𝑎1|𝑦1) =[0.3, 0.4]x[0.4, 0.7]/[0.41, 0.80]=[0.15, 0.6] 

 
𝑃(𝑎2|𝑦1) =[0.4, 0.5] x [0.7, 0,8]/[0.41, 0.80]=[0.35, 0.9] 

 
𝑃(𝑎3|𝑦1) =[0.1, 0.3] x [0.1, 0.4] / [0.41, 0.80]=[0,01, 0.2] 

 
Pr(𝜃1|𝑦1

𝑐) =[0.3, 0.4] x [0.3, 0.6] / [0.23, 0.66]= [0.1, 0.9]  

 
Pr(𝜃2|𝑦1

𝑐) =[0.4, 0.5] x [0.2, 0.3]/ [0.23, 0.66]= [0.1, 0.6] 

 
Pr(𝜃3|𝑦1

𝑐) =[0.1, 0.3] x [0.6, 0.9] / 0.23, 0.66]=[0.09, 0.7] 

Blok (5) alqoritmin tamamlanması üçün qiymətləri çapa verir. “Gəlir var” hadisələrinin 

aposterior şərti ehtimalları: 

Pr(𝜃1|𝑦1
𝑐) =[0.15, 0.6]  

Pr(𝜃2|𝑦1
𝑐) = [0.35, 0.9] 

Pr(𝜃3|𝑦1
𝑐) = [0,01, 0.2] 

“Gəlir yoxdur” hadisələrinin apestrior şərti ehtimalları isə: 



İPƏK YOLU, No.2, 2019 

Azərbaycan Universiteti 

 

 
110 

Şəkil 2. Büdcə  

hesablamalarının  

blok sxemi 

 

 

P(𝜃1|𝑦1
𝑐) = [0.1, 0.9] 

P(𝜃2|𝑦1
𝑐) = [0.1, 0.6] 

P(𝜃3|𝑦1
𝑐) = [0.09, 0.7]. 

Büdcə hesablamalarını aşağıdakı şəkildə verək.  

Blok (1) daxiletmə blokudur. Bu blokda firmaların etibarlığının 

aprior ehtimallarını və şərti ehtimalları daxil edilir. 

Pr(𝜃1) =  [0.3, 0.4],   

Pr(𝜃2) = [0.4, 0.5],  

Pr(𝜃2) = [0.1, 0.3]. 

Məlumdur ki, büdcəyə ödənişi 30-60% - orta dərəcəli etibarlığa 

malik firmalar, 60-90% - yüksək dərəcəli etibarlığa malik firmalar, 

20-30% - aşağı dərəcəli etibarlığa malik firmalar yerinə yetirirlər. 

Buna əsasən şərti ehtimalları aşağıdakı kimiyazmaq mümkündür: 

Pr(𝑦2|𝜃1) = [0.3, 0.6], 

Pr(𝑦2|𝜃2) = [0.6, 0.9], 

Pr(𝑦2|𝜃2) = [0.2, 0.3], 

Blok (2) hesablama blokudur. Bu blokda hər 3 qrupa aid firmanın büdcələrinin tam şərti 

ehtimalları hesablanır.  

P( ′𝑦2)  hesablanması zamanı hər firma qruplarının aprior ehtimalını büdcənin şərti 

ehtimalına vururuq və hamısını toplayırıq. Nəticə bizə büdcə hadisəsinin tam şərti ehtimalını 

verəcək: 

P( ′𝑦2) = 𝑃(𝜃1) × Pr(𝑦2|𝜃1) + 𝑃(𝜃2) × Pr(𝑦2|𝜃2) + 

+𝑃(𝜃3) × Pr(𝑦2|𝜃3) = [0.3, 0.4]x[0.3, 0.6] + [0.4, 0.5]x[0.6, 0.9] + [0.1, 0.3]x[0.2, 0.3]= 

= [0.35, 0.78]. 

Blok (3) sonuncu əməliyyat blokudur. Bayes teoremi bu blokda tətbiq olunur.  

𝑃(𝜃𝑖|𝑦2) =
Pr(𝜃𝑖) xP(𝑦1|𝜃𝑖)

P( ′𝑦)
. 

Bayes teoreminin düsturuna əsasən büdcə hadisələr kombinasiyası üçün şərti aposterior 

ehtimallarını hesablayaq: 

𝑃𝑟(𝜃1|𝑦2) =
Pr(𝜃1)xP(𝑦2|𝜃2)

∑ Pr(𝑦2|𝜃𝑖)∙Pr (𝜃𝑖)3
𝑖=1

=
[0.3,0.4]x[0.3,0.6]

[0.41,0.75]
 = [0.2, 0.3]; 

𝑃𝑟(𝜃2|𝑦2) =
Pr(𝜃2)xP(𝑦2|𝜃2)

∑ Pr(𝑦2|𝜃𝑖)∙Pr (𝜃𝑖)3
𝑖=1

=
[0.4,0.5]x[0.6,0.9]

[0.41,0.75]
 = [0.5, 0.6]; 

𝑃𝑟(𝜃3|𝑦2) =
Pr(𝜃3)xP(𝑦2|𝜃3)

∑ Pr(𝑦2|𝜃𝑖)∙Pr (𝜃𝑖)3
𝑖=1

=
[0.1,0.3]x[0.2,0.3]

[0.41,0.75]
 =  [0.1, 0.5]; 

Blok (5) alqoritmin tamamlanması üçün qiymətləri çapa verir. Büdcə hadisələrinin 

aposterior şərti ehtimalları aşağıdakı kimi olacaq: 

𝑃𝑟(𝜃1|𝑦2) = [0.2, 0.3]; 

𝑃𝑟(𝜃2|𝑦2) = [0.5, 0.6]; 

𝑃𝑟(𝜃3|𝑦2) = [0.1, 0.5]: 
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4. Kompüter simulyasiyası 

  Firmaların etibarlılıq dərəcəsinin müəyyən edilməsi məsələsinin komputer 

simulasiyasını Excel programında reallaşdıraq  (Şəkil 3, Şəkil 4)  

 

 
Şəkil 3. Firmaların aprior ve apestrior ehtimalları 

 

 

 

Şəkil 4. Firmaların gəlir hesablamaları və Bayes teoremi 

 

Nəticə. Firmaların etibarlılıq dərəcəsinin müəyyən edilməsi məsələsinin kompüter 

simulyasiyası nəticəsində firmaların aprior ve aposterior ehtimalları hesablanmışdır. 
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