סמסטר א' ,מועד א' ,תשע"ה11.2.2015 ,
בחינה ב"מבוא להסתברות" )המרצה :פרופ' רון פלד(
משך הבחינה שלוש שעות.
מותר להשתמש בדף סיכום כתוב )דו-צדדי( ובמחשבון ללא יכולות תכנות ,ציור גרפים
או תקשורת.
השאלון מורכב משאלה פתוחה ומשאלות רבות ברירה.
יש לסמן את התשובות לשאלות רבות הברירה בטופס המצורף בלבד!
תשובה שגויה לשאלה רבת ברירה אינה מפחיתה ניקוד.
מותר לסמן לכל היותר תשובה אחת לכל שאלה רבת ברירה.
סה"כ ישנן  110נקודות במבחן .אם צברת  Sנקודות ,ציונך ).min(S,100

בהצלחה!!!

חלק א' – שאלה פתוחה –  26נקודות
יהי ʹ  ݊ שלם .פרמוטציה על  nאיברים היא העתקה חד-חד-ערכית ועל מקבוצת המספרים
 ሼͳǡ ǥ ǡ ݊ሽלעצמה .תהי ߪ פרמוטציה על  nאיברים שנבחרה אחיד מבין כל האפשרויות.
נגדיר  ͳ  ݅ ൏ ݆  ݊ǡ ߪሺ݅ሻ  ߪሺ݆ሻሽȁ  ൌ ȁሼሺ݅ǡ ݆ሻܫ ,כלומר I ,סופר את כמות הזוגות i<j
עבורם .ߪሺ݅ሻ  ߪሺ݆ሻ
א( ) 4נק'( חשבו את ).E(I
ב( ) 6נק'( חשבו את ).Var(I
య

మ

ג( ) 8נק'( הוכיחו כי לכל Ͳ  Ԗ מתקיים Ͳ  െ  ସ ቚ  ݊మାఢ ቁ ൌܫ.՜ஶ ܲ ቀቚ
ד( ) 8נק'( נקבע ݊  .ʹ  ݆ נגדיר את המשתנה המקרי
 ͳ  ݅ ൏ ݆ǡ ߪሺ݅ሻ  ߪሺ݆ሻሽȁ ݅ ൌ ȁሼܫ ,כלומר,



סופר את כמות ה i-הקטנים מj-
ଵ

עבורם  .ߪሺ݅ሻ  ߪሺ݆ሻהוכיחו כי לכל ͳ  Ͳ  ݉  ݆ െמתקיים  ൌ ݉൯ ൌ  ܫ.ܲ൫

חלק ב' – שאלות רבות ברירה –  7נקודות לשאלה )סה"כ  84נקודות(
סוגיה ראשונה
יהי ͵  ݊ שלם ויהי  Nמשתנה מקרי המפולג ).Bin(2n, 1/2
ליוסי  Nמשימות ו n-עובדים .יוסי מטיל כל משימה על עובד הנבחר אחיד מ n-העובדים,
באופן בלתי תלוי בין המשימות .נסמן ב ܺ -עבור ݊  ͳ  ݅ את כמות המשימות שהוטלו על
העובד ה.i-
 (1מהי ההתפלגות של ?ܺଵ  ܺଶ  ܺଷ
א( בינומית
ב( היפר-גיאומטרית
ג( אחידה
ד( אף אחת מהנ"ל
 (2מהי ሺܺଵ ǡ ܺଶ ሻݒܥ?
ଶ
א( െ 
ଵ

ב(
ג( Ͳ
ד( אף אחת מהנ"ל


െ

 (3נסמן ב ܻ -את כמות העובדים שלא קיבלו אף משימה .מה נכון לגבי הכמות
כאשר  nשואף לאינסוף?
א( מתכנסת ל 0
ב( מתכנסת ל Ȱሺെͳሻ
ଵ
ג( מתכנסת ל

ד( אף אחת מהנ"ל

ாሺ ሻ


 (4נניח כעת כי  n=3kעבור  kשלם .מה נכון לגבי הכמות
 ܲ൫σୀଵ ܺ െ σଶכאשר  kשואף לאינסוף?
ୀାଵ ܺ  ξ݇ ൯
ଵ
א( מתכנסת ל Ȱሺ ሻ
ξଷ
ଵ

ב( מתכנסת ל Ȱሺ ሻ
ξଶ

ג( מתכנסת ל Ȱሺͳሻ
ד( אף אחת מהנ"ל

סוגיה שנייה
נאמר ומשתנה מקרי  Wמתפלג אחיד על הקבוצה } {-1,1אם .P(W=1) = P(W=-1) = 1/2
יהיו משתנים מקריים  X,Y,Zהמקיימים שכל אחד מהמשתנים המקריים X , Y , Z  X , Z  Y
מתפלג אחיד על הקבוצה } . {1,1כמו כן ,נתון ש X , Z  X -משתנים מקריים בלתי תלויים
וכן ש  Y , Z  Yמשתנים מקריים בלתי תלויים.
 (5מה ניתן לקבוע לגבי )? P( Z t 0
א( שווה ל2/3 -
ב( שווה ל3/4 -
ד( יכולה להיות כל ערך בין  2/3ל) 3/4-כולל  2/3ו(3/4-
ה( אף אחת מהנ"ל
 (6האם  X , Zבלתי תלויים?
א( בהכרח כן
ב( בהכרח לא
ג( הם בלתי תלויים אם ורק אם ܻ  ܺǡהם בלתי מתואמים
ד( אף אחת מהנ"ל
 (7כמה איברים יש בתומך של ההתפלגות של ) ? ( X , Z , Y
א( בהכרח 4
ב( בהכרח 6
ג( או  4או  ,6אבל לא שום דבר אחר.
ד( אף אחת מהנ"ל
 (8מהו טווח הערכים האפשריים של ) ? Var ( X  Y
א( 2
ב( 4
ג( כל ערך בין  2ל) 4-כולל  2ו(4-
ד( אף אחת מהנ"ל

סוגיה שלישית
אריק ובנץ אחים החולקים שלושה כובעים .שלושת הכובעים בצבעים לבן ,שחור ואדום.
בתחילת השנה לבש אריק את הכובע הלבן ובנץ את הכובע השחור בעוד הכובע האדום
נשאר בצד .מאז ,בכל יום הם בוחרים את אחד האחים באופן אחיד ואח זה מחליף בין הכובע
שלבש אתמול לכובע שבצד בעוד האח השני נשאר עם הכובע שלבש אתמול.
 (9נסמן ב ܺ-את כמות הפעמים שלבש אריק את הכובע השחור ב n-הימים הראשונים
של השנה .מה נכון לגבי הכמות
א( מתכנסת ל
ב( מתכנסת ל

ாሺ ሻ


כאשר  nשואף לאינסוף?

ଵ

ଵ
ଷ

ג( אינה מתכנסת
ד( אף אחת מהנ"ל
 (10מה נכון לגבי ההסתברות שאריק לובש את הכובע האדום ובנץ את הכובע השחור
ביום ה'n-י של השנה ,כאשר  nשואף לאינסוף?
א( מתכנסת ל
ב( מתכנסת ל

ଵ

ଵ
ଷ

ג( אינה מתכנסת
ד( אף אחת מהנ"ל
בשנת  2015יצא הכובע האדום מעט מהאופנה ועל כן החליטו אריק ובנץ על השיטה הבאה:
בתחילת השנה לובש אריק את הכובע הלבן ובנץ את הכובע השחור .בכל יום לאחר מכן ,אם
הכובע הלבן או השחור מונח בצד ,יפעלו כמו בעבר ע"י בחירת אח באופן אחיד והחלפת
הכובע שלו לכובע שמונח בצד .לעומת זאת ,אם הכובע האדום מונח בצד אז בסיכוי 1/3
יתחלפו אריק ובנץ בכובעיהם מהיום הקודם ,ובסיכוי  2/3יפעלו כמו בעבר ,כלומר יבחרו אח
באופן אחיד ויחליפו בין הכובע שלו מאתמול לכובע האדום.
השאלות הבאות מתייחסות לשיטה זו.
 (11מה נכון לגבי ההסתברות שבנץ לובש את הכובע השחור ביום ה'n-י של השנה,
כאשר  nשואף לאינסוף?
א( מתכנסת ל
ב( מתכנסת ל

ଵ

ଵ
ଷ

ג( אינה מתכנסת
ד( אף אחת מהנ"ל
 (12מה נכון לגבי ההסתברות שבנץ לובש את הכובע האדום ביום ה'n-י של השנה,
כאשר  nשואף לאינסוף?
א( מתכנסת ל
ב( מתכנסת ל

ଵ

ଵ
ଷ

ג( אינה מתכנסת
ד( אף אחת מהנ"ל

