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  הרביעייה הטובה ביותר

  

  

ואשר תוכננו , )'בסעי� ה" (מדג� העמי�"למאמר ' שצויינו בנספח ה, כא� נתאר את המדידות

  .ובוצעו על ידי יוס� ברמז

   

        ::::P1 כלשהו לפי  כלשהו לפי  כלשהו לפי  כלשהו לפי Tעבור טקסט עבור טקסט עבור טקסט עבור טקסט " " " " הרביעייה הטובה ביותרהרביעייה הטובה ביותרהרביעייה הטובה ביותרהרביעייה הטובה ביותר""""כיצד נקבעת כיצד נקבעת כיצד נקבעת כיצד נקבעת   ....אאאא

  .i ≤ 136 ≥1,  של המבקרי�ki מאמצי� את רשימת הקידומות  .1

 הוא ש� Xכאשר , )Xקידומת , X( זוגות ביטויי� 68 של Ki מגדירה קבוצה kiומת  כל קיד .2

  ). בנספח ג1ראה טבלה .  שמות שוני�68בלוח העמי� יש " (לוח העמי�"מ

 שבה Ki(T)מתקבלת הקבוצה  ,Kiעבור הזוגות בקבוצה  c(w,w’) כאשר מחשבי� את ערכי  .3

n(Ki, T) ערכי c(w,w’),  כאשרn(Ki, T)68 ) ל0ר בי�  הוא מספ.  

  .Ki(T)עבור הקבוצה         P1 מחשבי� את הער*  .4

 הנמו* P1 היא בעלת ער* K1(T) )כ* ש, P1 לפי ער* עולה של  Ki(T)מדרגי� את הקבוצות   .5

  ).K1 )נסמ� ב,   שלהc(w,w’) היא קבוצת ערכי K1(T))ש, את קבוצת זוגות הביטויי�(ביותר 

  .K4(T) K1(T) –: וד של ארבע הקבוצותמוגדרת כאיח, Q(T), "הרביעיה הטובה ביותר" .6

נפעיל את , Q(T)עבור הרביעיה  P1(T) של הסטטיסטיקה המובהקותכדי למדוד את  .7

  .K4 K1 –שהיא איחוד ארבע הקבוצות  ,  Q על קבוצת הזוגותPRWLהראנדומיזציה 

:  הואQ(G)עבור הרביעיה  P1 ערכו של, בדר* זו נמצא כי בספר בראשית •

P1(G)=1.65X10
,  פרמוטציות10,000,000,000ע� , PRWLובאמצעות הראנדומיזציה . 9-

r1(G)=4.0X10: התקבלה המובהקות
-10.  

Q(WGP) :P1(WGP)=4.23X10עבור הרביעיה  P1 היה ערכו של, WGPובטקסט  •
-5 .

: התקבלה המובהקות,  פרמוטציות100,000,000ע� , PRWLובאמצעות הראנדומיזציה 

r1(WGP)=6.16X10
-6.  

  

        ):):):):על ידי סימולציהעל ידי סימולציהעל ידי סימולציהעל ידי סימולציה((((    r1(T)הסתברות לקבלת הער* הסתברות לקבלת הער* הסתברות לקבלת הער* הסתברות לקבלת הער* הערכת ההערכת ההערכת ההערכת ה  ....בבבב

מתעורר הצור* להערי* את , r1(WGP) ) וr1(G)בגלל הפער העצו� בי� הערכי� 

על ידי חישוב , לא נית� לעשות זאת באופ� פשוט .... נמו* כפי שהואr1(T)שערכו של , ההסתברות

ויש תלות ,  אינ� זרותבגלל שרביעיות כאלו,  פריטי�136מספר הרביעיות שנית� לבחור מתו* 

  :ולכ� נשתמש בסימולציה באופ� הבא. ביניה�

 מספרי� אקראיי� n(Ki,T) ובה K’i(T)מגרילי� קבוצה ,  דלעיל3 בשלב Ki(T)במקו� הקבוצה  .1

  .המיוצרי� על ידי פונקציה ראנדומלית במחשב, )c(w,w’)זה טווח ערכי  ([0,1)בקטע 

  .Ki(T)במקו� , K’i(T)בקבוצות כאשר משתמשי� ,  דלעיל6)4 מבצעי� שלבי�  .2



שהיה נחו- כדי ,  דלעיל7שלב . (P’1(T)ומחשבי� את ער* , Q’(T) כ* מקבלי� את הקבוצה  .3

הוא מיותר כאשר משתמשי� במספרי� , c(w,w’)למנוע השפעת תלויות אפשריות בערכי 

  .)אקראיי�

 מהו הדירוג של ובוחני�, 3)1 חוזרי� פעמי� רבות על סדרת ההגרלות והחישובי� שבשלבי�  .4

r1(T)     מתו* קבוצת ערכיP’1(T).  

  

        ::::תוצאות ומסקנותתוצאות ומסקנותתוצאות ומסקנותתוצאות ומסקנות.  .  .  .  גגגג

 .P’1(G) ערכי 1,000,000וחושבו ,  סדרות הגרלות1,000,000 לגבי ספר בראשית נעשו  •

  . 420 בקבוצת ערכי� זו היה r1(G)הדירוג של 

        ....p=0.00042כה קט� הוא     r1(G)הסיכוי שערכו של ,  לכ�

. P’1(WGP) ערכי 1,000,000וחושבו ,  סדרות הגרלות1,000,000 נעשו WGPלגבי טקסט  •

  .353,949בקבוצת ערכי� זו היה     r1(WGP)הדירוג של 

  ....p=0.354כה קט� הוא    r1(WGP)הסיכוי שערכו של , לכ�

  

שבספר בראשית אכ� יש צופ� חבוי בדלוג שווה של , לפנינו הוכחה מתמטית מוצקה לכ* :מסקנה

  .אותיות

  

 


