
کامپیوتر مهندسی دانشکده ي

1393 اسفند 22 مهندسی احتمال و آمار
سوم سري تمرین

1394 فروردین 15 تحویل: موعد جعفري مهدي مدرس:

کار این براي کنند. توزیع کالس بچه هاي بین و کنند تولید سمنو ظرف تعدادي گرفته اند تصمیم امیر و سهند و است شده نوروز نزدیک -1
هستند، قهاري هاي درست کن سمنو امیر و سهند چون بعالوه کرده اند. درست سمنو ظرف k آن ها با و کرده اند خریداري بادام عدد n آن ها
که آنجایی از شوند. داده تحویل دانشکده استادهاي به ظرف ها این از تا 5 است قرار هستند. بزرگی اعداد سمنو ظرف هاي و بادام ها تعداد
پیدا بادامی هیچ آن در که بدهید استاد یک به را سمنویی شما که است بدي کار خیلی این دارند، دوس سمنو همگی دانشکده استادهاي

نمی شود.
باشد؟ نداشته وجود بادوم او سمنوي ظرف در که باشد استادي دارد احتمال چقدر الف)

باشد؟ داشته وجود بادوم استاد سه سمنوي ظرف در دقیقا دارد احتمال چقدر ب)
بقیه ظرف در و باشد نداشته وجون بادام استاد ها این سمنوي ظرف در دارد احتمال چقدر می آید. بدشان بادام از استاد دو کنید فرض ج)

باشد. داشته وجود بادام استاد ها

یکی باید آن کردن خنثی براي می دانیم و است قرمز و آبی سیم دو داراي بمب این است. شده پیدا دانشکده همکف طبقه در بمبی -2
سیم کدام این که مورد در کس هر شد. خواهد منفجر بمب کنیم قطع را اشتباه سیم اگر می دانیم همچنین کنیم. قطع را سیم دو این از
بین باید است معتقد است دموکرات فردي که دانشکده رئیس است. p کند قطع را اشتباه سیم این که احتمال و دارد نظري کنیم قطع را
انتخاب تصادف به را نفر یک باید است معتقد دانشکده کارآموزي مسئول اما دهیم. انجام گفتند اکثریت هرچه و کنیم نظرسنجی بچه ها

شویم؟ منفجر کمتري احتمال با تا کنیم عمل یک کدام  حرف به شما نظر به بسپاریم. او دست به را کار نتیجه و کنیم

می آید برف فروردین از روز چند این که سر بر گرفته اید تصمیم دوستتان و شما است. p بیاید برف فروردین روز هر در این که احتمال -3
شما بیاید برف روز تعداد همان به دقیقا اگر و می کنید انتخاب را عدد یک هرکدام که است صورت این به بندي شرط کنید. شرط بندي

می کنید؟ انتخاب را عددي چه شما می شوید. برنده

گذشته سنشان از دعوا دیگر و شده اند بزرگ اکنون جري و تام که آنجایی از است. شده دعوایشان مرغ ران تکه یک سر بر جري و تام -4
پرتاب به شروع سپس باشد، جري اختیار در مرغ ران ابتدا در گرفته اند تصمیم آنها کنند. حل را مسئله دیگري جور گرفته اند تصمیم است،
پرتاب سکه دفعه  n آن ها کنید فرض بدهد. دیگر نفر به را آن دارد اختیار در را مرغ ران که کسی آمد شیر که دفعه هر و بکنند سکه

شود؟ تام آن از مرغ ران نهایت در دارد احتمال چقدر می کنند.

می شوند. مغازه وارد مشتري 10 دقیقه 5 هر در متوسط طور به کنید فرض بعالوه هستند. مرد فروشگاه یک مشتریان ١
۴ کنید فرض -5

بیابید. را شوند مغازه وارد زن 15 ،10:45 تا 10:30 بازه در این که احتمال

پیروي λR میانگین با پوآسون توزیع از R مساحت با ناحیه هر در مین ها تعداد می دانیم کرده اید. گیر اي مین میدان در کنید فرض -6
است. ثابت و مثبت عددي λ که میکند

باشد. d حداقل شما با مین نزدیکترین فاصله که بیابید را این احتمال الف)
باشد. بمب n حداقل شما متري d فاصله در بیابید را این احتمال ب)

مقدار که بیابید چنان را t صحیح عدد می کند. پیشروي λ پارامتر با پوآسون توزیع از که است تصادفی اي متغیر X کنید فرض -7
است.) احتمال تابع  P از (منظور باشد. بیشینه P (X = t)

پلنگی یکبار وقت چند هر می دانید همچنین دارد. تیر دو که است تفنگ یک شما دارایی تنها و کرده اید گیر جنگلی در شما کنید فرض -8
اگر و بیاورید در پا از می توانید را پلنگ یک تیر هر با شما و است λ نرخ با پوآسون فرآیند یک شما به پلنگ ها حمله می کند. حمله شما به
براي هلکوپتر با دیگر دقیقه چند تا می شود گفته شما به و میزند زنگ شما تلفن شد. خواهید کشته حتما شما برسد شما به دستش پلنگی
چه شما بیاورید. دوام تنهایی به می توانید ١

٣ احتمال با موقع آن تا که بگویید را t زمان بیشترین میخواهند شما از و می آیند شما به کمک
است.) صحیح می کنید اعالم شما که عددي کنید فرض محاسبات سادگی (براي می کنید؟ اعالم را عددي
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شکالتی ١
٢ احتمال به بستنی این دهید سفارش بستنی یک که دفعه هر می دانید رفته اید. دانشکده کانکس به بستنی خرید براي شما -9

وانیلی بستنی هم درصد 95 احتمال به که طوري به دهید سفارش بستنی تعدادي می خواهید شما است. وانیلی هم احتمال همین به و است
می دهید؟ سفارش بستنی چند شکالتی. بستنی هم و بخورید

و می کنید جمع هم با را دنباله این متوالی رقم دو هر شما سپس می شود. داده شما به بیت 100 از متشکل باینري اي دنباله الف) -10
باینري دنباله یک ترتیب این به بود. خواهد 00101 شده ساخته دنباله باشد 111001 اول دنباله اگر مثال می نویسید. را 2 پیمانه به حاصل
جدید دنباله باشد، شده انتخاب بیتی 100 دنباله هاي همه بین از تصادفی کامال طور به اول دنباله اگر کنید ثابت می آید. بدست 99 طول به

می شود. انتخاب بیتی 99 دنباله هاي همه بین از تصادفی کامال صورت به هم
کنید محاسبه k پیمانه ي به و کنید جمع را متوالی رقم t هر شما و بدهند k مبناي در تصادفی عددي شما به ابتدا در کنید فرض حال ب)
عدد آیا باشد، بوده k پیمانه ي به رقمی n اعداد همه بین از تصادفی عددي اول عدد اگر بسازید. k مبناي در جدید عددي ترتیب این به و

است.) k ≥ ٣ کنید (فرض است؟ k مبناي در رقمی n− t+ ١ اعداد تمام بین از تصادفی عددي هم جدید

باشید موفق
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