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1394 فروردین 29 تحویل: موعد جعفري مهدي مدرس:

است، رالف ذات در خرابکاري که آنجایی از است. پله تا n با مرمري پلکان یک داراي که است خریده خانه اي تازگی به خرابکار رالف -1
این که احتمال پله، هر براي بگذارد! کار بمب تصادف به خانه تعدادي در و برود باال آخر پله تا و کرده شروع اول پله از است گرفته تصمیم

است.  p برابر بگذارد بمب خانه آن در رالف
شد خواهند منفجر که خانه هایی تعداد ریاضی امید کند، منفجر را خودش به مربوط پله فقط بمب هر که باشند طوري بمب ها اگر الف)

است. چقدر
کنید. محاسبه را می شوند منفجر که خانه هایی تعداد ریاضی امید کند، منفجر هم را مجاور خانه هاي خودش، بر عالوه بمب هر اگر ب)

باشد: زیر صورت به می دهیم نشان C(d) با که ام d پله زیر دارایی که طوري به است، شده مخفی گنج پله ها از تعدادي زیر کنید فرض ج)

C(d) =

{٠ d ∤ n
ϕ(d)
pϕ(d) d | n

کرده پیدا هوشمند بمب تعدادي رالف می دانیم هم چنین هستند. اول آن به نسبت که است d از کوچکتر طبیعی اعداد تعداد برابر ϕ(d) که
منفجر باشد (k, i) = ١ و i ≥ k که i شماره با پله هر شود، گذاشته کار ام k خانه در بمبی چنان چه می کنند: عمل اینطور که است
می گذارد. کار بمب ١− p احتمال با خانه هر در و می رود باال را خانه ها یکی یکی و کرده شروع اول خانه از رالف کنید فرض شد. خواهند
بررسی را نشده اند منفجر که پله هایی تک تک کند، درست را رالف خرابکاري هاي دارد عادت که فلیکس بمب ها، همه شدن منفجر از پس
فلیکس که پولی مقدار ریاضی امید کند. بازسازي را رالف خانه پله هاي آن ها با تا می کند جمع را است شده مخفی آنها زیر که پولی و می کند

کنید.) استفاده ∑d|n ϕ(d) = n اتحاد (از کنید. محاسبه را می کند پیدا

آنجایی از دارد. قرار هویج یک آن خانه هر در و است  ١۵×١۵ جدول یک صورت به که است شده داده شما به هویج از پر باغی تازگی به -2
شما هویج هاي از تا  ۵ و است آمده شما مزرعه سراغ به آنها از یکی و شده اند کشور وارد خرگوش زیادي تعداد شده اند، برداشته تحریم ها که

کنند. محاسبه را شما بر وارده خسارت تا اند آمده سازمان این از نماینده سه ملل، سازمان به شما شکایت از پس است. خورده را
می دهد. دالر 3 شما به باشد هویج از پر که دویی در دو مربع هر براي اول نماینده الف)

خورده هویج هایش همه که دو در دو مربع هر براي و می دهد شما به دالر 5 باشد هویج پر که سه در سه مربع هر براي دوم نماینده ب)
میگیرد. دالر 4 شما از باشد شده

می دهد. شما به دالر 10 باشند هویج حاوي خانه هایش همه که سطري هر براي سوم نماینده ج)
کار این (براي می کنید؟ انتخاب را کدام کند. برآورد را شما به وارده خسارت تا کنید انتخاب را نماینده سه این از یکی دارید حق شما
به مربوط ریاضی امید که کنید انتخاب را نماینده اي آن و آورید بدست را می کنند محاسبه هرکدام که خسارتی ریاضی امید است منطقی

است.) بزرگتر آن

بگیرید: نظر در را واقعه سه الف) -3
باشد. زوج شده انداخته تاس عدد اول: واقعه

باشد. سه مضرب شده انداخته تاس عدد دوم: واقعه
باشد. پنج مضرب شده انداخته تاس عدد سوم: واقعه

دهید) پاسخ استقالل روابط (از چطور؟ اول و سوم واقعه چطور؟ سوم و دوم واقعه مسقلند؟ دوم و اول واقعه آیا
دارید؟ توجیهی چه آن براي نه! بعضی و مستقلند بعضی دیدید که همان طور اما هستند، چیز یک واقعه سه هر ماهیت

می دانید شما هم چنین است. پول مقداري هرکدام در است شده گفته شما به و است شده داده قرار شما جلوي جعبه دو کنید فرض ب)
پول تا بردارید را جعبه اي است شده خواسته شما از است. کدام جعبه این نمی دانید ولی است دیگري دوبرابر جعبه یک در موجود پول
حال است. پول تومان 100 جعبه این در دیده اید و کرده اید باز را جعبه درون و داده اید انجام را خود انتخاب شما باشد. شما مال آن درون
این در گیري تصمیم (براي میکنید؟ را این کار آیا کنید. عوض دیگر جعبه با را خود جعبه می خواهید اگر که می دهند را امکان این شما به

کنید.) محاسبه را میاورید دست به جعبه تعویض با که پولی ریاضی امید است منطقی مورد
منطقی شما محاسبات به توجه با بنامیم، x را جعبه درون پول مقدار اگر چطور؟ بود پول تومان 200 تومان 100 جاي به جعبه در اگر حال

کنید؟ عوض بازکردنش) از قبل (حتی را جعبه تان ابتدا از می دهد نتیجه این آیا نه؟ یا کنید عوض را خود جعبه است
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با کنید. محاسبه را E(X٢) و E(X) مقدار ریاضی، امید تعریف از استفاده با باشد. λ نرخ با پوآسون تصادفی متغیر X کنید فرض -4
کنید. محاسبه نیز را V ar(X) مقدار اخیر مقدار دو از استفاده

تیر نامحدودي تعداد که است کرده پیدا گانی شات تفنگ زندان پشتی دیوار روبه روي و است کرده فرار زندان از تازگی به دیوانه جک -5
زندان دیوار به کردن تیراندازي به شروع وقفه بی و برداشته را تفنگ و زده سرش به پاك است خوشحال خود آزادي از بسیار که او دارد!
امید است. ij

١٠۶ با برابر بخورد (i, j) خانه به جک تفنگ از شده رها تیر اینکه احتمال و است  ۵٠× ۵٠ مربع یک به صورت دیوار کند. می
کنید. محاسبه را می خورند تیر که خانه هایی تعداد ریاضی

کنید ثابت می گیرد. را طبیعی مقادیر تنها که باشد تصادفی متغیر یک X کنید فرض الف) -6

E(X) =
∞∑
i=١

P (X ≥ i)

بنابراین کرد. نگاه y از تابع یک چشم به E(X|Y = y) به می توان y ∈ Y هر براي هستند. تصادفی متغیر دو Y و X کنید فرض ب)
دهید: نشان می دهیم. نشان E(E(X|Y )) با را ریاضی امید این گرفت! ریاضی امید y برحسب تابع این از می توان

E(E(X|Y )) = E(X)

از مستقل سنگ ها و است ١
١٠ قوطی هر در سنگ هر افتادن احتمال می دانیم می کند. پرتاب قوطی 10 سمت به را سنگ 30 فردي -7

آورید. دست به را خالی قوطی هاي تعداد ریاضی امید می کنند. عمل یکدیگر

این که براي است گفته او به فسقلی مادر شود. رد خاص خیابان یک از است مجبور می رود، پیاده مدرسه به خانه از فسقلی که روزهایی -8
کنید فرض نماید. شدن رد به اقدام سپس و کرده پیدا ماشین ها بین ثانیه ایی 15 ي فاصله یک و کند صبر باید شود، رد خیابون از بتواند
میانگین کنید فرض عالوه به و میکنند پیروي پواسون توزیع یک از میکنند، عبور خیابان از نقطه  آن در لحظه یک در که هایی ماشین تعداد

کنید. محاسبه را شود رد خیابان از بتواند تا می ماند منتظر فسقلی که زمانی مدت ریاضی امید باشد. ثانیه 7 عبوري ماشین دو بین زمان

هزار باید اول که است شکل این به او است،بازي کرده طراحی بازي اي او کند! پا و دست خودش براي درآمد منبع یک میخواهد فردي -9
پرتاب و برمی دارید برابرند) وجه هایش همه آمدن رو احتمال که منصفانه(تاسی تاس سه آن، از پس کنید. بازي بتوانید تا بدهید پول تومان
می گیرید. جایزه تومان سه هزار بیاید، شش تاس ها از دوتا اگر می گیرید. جایزه تومان هزار دو بیاید، شش تاس ها این از یکی اگر می کنید.

گرفت. خواهید جایزه تومان هزار چهار بیاید، شش تاس سه هر اگر نهایت در و
ماهیانه ي آمد در میانگین کند، پیروي λ = ١٠ پارامتر با پواسون توزیع از کرده قبول را بازي انجام پیشنهاد روز یک در که افرادي تعداد اگر

است؟ چقدر فرد این

طول روز چند متوسط، طور به میگیرد. تاکسی یک تصادفی طور به خانه به رفتن براي روز هر فردي دارد. وجود تاکسی n شهري در -10
است؟ شده شهر تاکسی هاي همه ي سوار که کند ادعا بتواند فرد این تا می کشد

باشید موفق
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