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  م2009-2008االمتحان األول في مساق العمليات التصادفية للفصل الدراسي الثاني 
  

   :السؤال األول

  :عريف كل مما يأتيأكتب ت - أ

} عملية العشوائيةوالمعلمة للحالة الفضاء  - }0:)( ≥ttX   

  العملية العشوائية ذات خاصية ماركوف -

   الحالة المستحوذة -

  . مع ذكر مثال في حالة واحدةأنواع العمليات العشوائيةأذكر  -ب

  
  :السؤال الثاني

تصل سيارات األجرة . t عند أحد محطات سيارات األجرة عند اللحظة صف انتظار المنتظرين في  عدد المسافرينtZليكن 

;L,2,1عند األزمنة  =nTn وأن كل سيارة إما أن تأخذ راكب واحد باحتمال p أو تترك المحطة بدون أن تأخذ مسافرين ،

 بفرض . عندما ال يوجد مسافرين1، أو تترك المحطة بدون انتظار باحتمال p−1 المحطة باحتمال مع وجود مسافرين عند

 . مباشرةn+1ة رقم ل السياراوصقبل و عند المحطة  المنتظرينيرمز إلى عدد المسافرين nXأن 

  .أوجد احتمال وصول ثالث مسافرين إلى المحطة وترك أحدهما المحطة  -  أ

  .وصول مسافرين اثنين إلى المحطة وترك واحد المحطة - ب

  
  :الثالثالسؤال 
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أثناء دراسة ظاهرة سقوط المطر على مدينة معينة وجد أن سلسلة ماركوف بحالتين يمكن أن تصف ظاهرة حدوث األيام  -ب

 ، وأما 8.0ن اليوم الحالي يوما ماطرا، فإن اليوم التالي سيكون ماطر باحتمال بفرض أن إذا كا. الماطرة والجافة وصفا جيدا

   .4.0إذا كان اليوم الحالي جاف فإن اليوم التالي سيكون ماطر باحتمال 

  .ن لسلسلة ماركوف.ح.أوجد م -1

  سيكون جاف) غدا(م التالي أنه إذا كان اليوم جاف، فإن اليو أوجد احتمال -2

  أنه سيكون ماطر بعد يومين آخرين، أوجد احتمال بشرط أن يكون الجو ماطرا اليوم -3

  .نه سيكون جاف بعد يومين آخرينأ ، أوجد احتمالبشرط أن الجو اليوم كان جافا -4

  

  مع أطيب أمنياتي بالتوفيق

 


