
کامپیوتر مهندسی دانشکده ي

1392 بهمن 26 مهندسی احتمال و آمار
اول سري تمرین

1392 اسفند 10 شنبه تحویل: موعد جعفري مهدي مدرس:

دهید: نشان -1

• P (A) = P (B) = P (AB) ⇒ P
(
AB̄ ∪ ĀB

)
= 0

• (Ac ∪Bc)c ∪ (Ac ∪B)c = A,

• (A ∪B) ∩ (A ∩B)c = (A ∩Bc) ∪ (B ∩Ac),

• [A ∩ (B ∪ C)]c = (Ac ∪Bc) ∩ (Ac ∪ Cc).

با دایره یک صورت به دارت صفحه کنند. آغاز امروز از رسمی صورت به رو «دارت»  هیجان انگیز بازي گرفته اند تصمیم مبین و محمد -2
است. سانتی متر ۵٠ با برابر شعاع

٣٠ بخورد، مرکز سانتی متري ١۵ تا ۵ بین فاصله در تیر اگر امتیاز، ۵٠ پرتاب کننده بخورد،  دارت مرکز سانتی متري ۵ فاصله به تیر یک اگر
صفحه داخل بالطبع (ولی ٢۵ از بیش تر فاصله با اگر و امتیاز ٢٠ بخورد، سانتی متري ٢۵ تا سانتی متري ١۵ بین فاصله در تیر اگر ، امتیاز
مبین بخورد! صفحه داخل حداقل تیر هایشان که هستند خفن کافی اندازه ي به مبین و محمد کنید فرض می گیرد. امتیاز ١٠ بخورد دارت!)
با ناحیه هر در او تیر برخورد احتمال (یعنی می کند. برخورد برابر احتمال با صفحه دارت سطح روي نقاط در یک نواخت صورت به تیر هایش

است.) متناسب ناحیه آن  مساحت

است؟ چقدر بگیرد امتیاز ۵٠ پرتاب یک با مبین آن که احتمال الف)  �
است؟ چقدر بگیرد امتیاز ٣٠ پرتاب یک با مبین آن که احتمال ب) �

است چپ سمت برابر دو کند برخورد صفحه راست سمت به تیر هایش آن که احتمال همین علت به و است دست»  «راست محمد ج) �
صورت به نقاط همه در تیر برخورد احتمال نیمه هر در بدانیم اگر حال دارت). صفحه مرکز از گذرنده عمودي محور به (نسبت

کنید! حساب محمد پرتاب یک براي را ب و الف قسمت هاي است، آن مساحت با متناسب و شده تقسیم یک نواخت

در جلوي شده!) جفت صورت به کنید - محال - (فرض را خود دمپایی هاي نفر n «طرشت» ، خوابگاه از آذوقه پر اتاق هاي از یکی در -3
می گردند. باز  خود اتاق به و کرده پا را دمپایی جفت یک تصادفی صورت به نفر n این از کدام هر - شام از پس - شب آخر سپس در آورده اند.

محاسبه کنید: را زیر موارد احتمال حال است.) برابر هم با افراد به دمپایی ها رسیدن از رخدادي هر وقوع احتمال (پس
باشند. کرده پا را بودند آن  آمده با که خود دمپایی همان دانشجویان از کدام هر الف) �

دیگران یا خود دمپایی با است ممکن (بقیه باشند. برگشته خود دمپایی با برگشته اند خود اتاق هاي به زودتر که اول نفر m ب) �
باشند!) بازگشته

باشند. پوشیده را بازگشته اند خود اتاق به که آخري نفر m دمپایی برگشته اند، خود اتاق هاي به زودتر که اول نفر m ج) �
آن بودن خاکی به دمپایی انتخاب موقع همه اگر باشد. شده خاکی p احتمال به آمد و رفت علت به دمپایی ها از کدام هر کنید فرض حال

کنید: محاسبه را زیر احتمال هاي کنند،  انتخاب را یک دمپایی تصادفی صورت به - قبل حالت مثل درست - آن از مستقل و نکنند توجه
بازگردند. تمیز دمپایی با اول نفر m آن که احتمال چ) �

بازگردند. خاکی دمپایی با نفر m دقیقا آن که احتمال ح) �
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و مکانیک دانشکده جلوي او خودکار ٠٫٣ احتمال به خودش،  اظهارات طبق است. کرده گم دانشگاه در را خودکارش هادي پیش هفته -4
غروب تا طلوع از روز یک در هادي و باشد مکانیک دانشکده جلوي هادي خودکار اگر است. افتاده عمران دانشکده جلوي ٠٫٧ احتمال به
از روز یک هادي و باشد عمران دانشکده جلوي خودکارش اگر ترتیب همین  به می کند. پیدا را آن ٠٫۴۵ احتمال به بگردد، را آن جا آفتاب
کسی را هادي خودکار است. «امنی» جاي شریف که آن جایی از می کند. پیدا را آن ٠٫٢٠ احتمال به بگردد، را آن جا آفتاب غروب تا طلوع
جلوي آفتاب طلوع لحظه از روز هر و کرده رها را زندگی ش و درس هادي کند!). پیدا را خودکار نتواند خودش است ممکن (البته نمی دارد بر 

می گردد. را آن جا آفتاب غروب لحظه تا و کرده انتخاب را ها دانشکده از یکی
خود (ادعاي بگردد؟ را دانشکده کدام جلوي باید هادي اول روز در کند. پیدا را خودکارش آنکه احتمال کردن بیشینه هدف با الف)  �

کنید!) اثبات را
دانشکده جلوي او خودکار آن که احتمال است، نکرده پیدا را خودکارش و گشته را عمران دانشکده جلوي اول روز هادي بدانیم اگر ب) �

است؟ چقدر باشد عمران
خط اگر و فرستاده عمران دانشکده جلوي به را هادي آمد شیر اگر و می اندازد عادالنه سکه یک روز هر مبین کنید فرض حال ج)  �
است. کرده پیدا اول روز در را خودکارش هادي بفهمیم اگر بگردد، خود خودکار دنبال تا می فرستد مکانیک دانشکده جلوي را او آمد

است؟ چقدر باشد گشته را عمران دانشکده جلوي هادي آن که احتمال
«دزد شب آن باشد،  نکرده پیدا را خودکارش nم روز تا هادي اگر و باشد شده پیدا دزدي دانشگاه در نکرده خدایی کنید فرض چ) �
سوم روز در و بگردد مکانیک دانشکده جلوي را اول روز سه هادي آن که احتمال حال بدزد. را خودکار n

n+٢ احتمال به خودکار» 
است؟ چقدر کند، پیدا را خودکارش

را سکه از یکی می آید. شیر اوقات ٣
۴ در سوم سکه و شیر رویش دو هر دوم سکه متقارن، اول سکه دارند، قرار جعبه یک درون سکه سه -5

باشد اول سکه ي شده، انتخاب سکه آن که احتمال شود، مشاهده شیر که صورتی در می چرخانیم، را آن کرده ایم. انتخاب تصافی صورت به
است؟ چقدر

شش رول با تفنگ یک موریرتی که است ترتیب این به بازي کرده است. دعوت جدید بازي یک به را هلمز شرلوك شرور موریرتی - 6
به او دوم شلیک براي حال است. نشده خارج تفنگ از گلوله اي هیچ  اول شلیک در است. داده قرار گلوله دو آن داخل که دارد. گلوله اي

کند: انتخاب را زیر دوحالت از یکی که است داده را انتخاب حق این شرلوك
دهد. انجام ها تیر رول چرخاندن بدون را دوم شلیک موریرتی -

و کامل دور 2 مثال بچرخد. تیر ها روٍل آن دلخواه، طی مقدار به است ممکن (که بچرخاند تصادفی صورت به را تیر ها رول ابتدا موریرتی -
حالت هاي از کدام هر در کند، بیشینه را خود ماندن زنده  شانس شرلوك این که براي حال کند. شلیک تیر یک سپس و گلوله) جایگاه دو

کند؟ انتخاب را روش کدام باید زیر
است. داده قرار هم کنار جایگاه دو در را تیر دو هر موریرتی بداند که صورتی در الف)  �

است. داده قرار رول داخل تصادفی کامال صورت به را تیر ها موریتري بداند که صورتی در ب) �

بین از تصادفی حرکت یک مرحله هر در میمون این است. شده داده شده ریخته هم به روبیک مکعب یک آزمایشگاهی میمون یک به -7
کند؟ درست را مکعب شود موفق میمون اي مرحله در دارد احتمال چقدر میدهد. انجام موجود حرکات

نقدي جزاي به تنها دیگر نفر دو و شده اعدام به محکوم تصادفی طور به ها ان از یکی که اند شده مطلع زندانبان توسط زندانی سه -8
زندانبان اگر اند، نشده اعدام به محکوم دیگر زندانی دو از یکی کم دست داند می چون که گوید می زندانبان به اولی زندانی اند. شده محکوم

است. نداده او به اضافی اطالعات است، نظر مورد فرد دیگر زندانی دو از یک کدام که بگوید او به
احتمال انگاه شد، نخواهند اعدام دیگر زندانی دو از یک کدام بداند اولی زندانی اگر که کند می ادعا و دهد نمی پاسخ پرسش این به زندانبان
را ان تغییرات میزان کند می تغییر احتمال این اگر البلچرا؟ موافقید؟ استدالل این با شما ،ایا یافت. خواهد افزایش اولی زندانی شدن اعدام

اورید. دست به
بیابید. را P (A△B △ C) مقدار

رشته یک ارسال در متوالی بطور 1 سه نشدن ظاهر دهنده نشان X(n) اگر ، میکند تولید 1 و 0 برابر احتمال با که داریم اي 9-فرستنده
: است برقرار زیر رابطه دهید نشان آنگاه باشد، بیتی n

٨X(n)− ۴X(n− ١)− ٢X(n− ٢)−X(n− ٣) = ٠
X(٠) = ١
X(١) = ١
X(٢) = ١
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: است برقرار همواره زیر، رابطه که دهید نشان احتماالتی حل راه یک با آنگاه (i = ١, ٢, ...) که ٠ ≤ xi ≤ ١ اگر -10

∞∑
i=١

[xi

i−١∏
j=١

(١− xj)] +
∞∏
i=١

(١− xi) = ١

باشید موفق
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