
 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ–ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 18/02/2003 
 
Θέµα 1: (α) Αν 2/1)( =AP , 4/3)( =BP  και 8/7)( =∪ BAP , να εξετασθεί κατά 
πόσον τα ενδεχόµενα Α και Β είναι ανεξάρτητα. 

(β) Έστω ότι από µια κληρωτίδα που περιέχει 10 σφαιρίδια φέροντα τους αριθµούς 
9,...,1 ,0  εξάγονται διαδοχικά µε επανάθεση 4 σφαιρίδια. Να υπολογισθούν οι 

πιθανότητες όπως )( 1β  ο αριθµός 0 εξαχθεί δύο τουλάχιστο φορές και )( 2β  ο 
µεγαλύτερος αριθµός που εξάγεται είναι το 5. 
 
Θέµα 2: Έστω ότι ο χρόνος αναµονής Χ σε λεπτά σε συγκεκριµένο σταθµό του µετρό 
είναι µια συνεχής τυχαία µεταβλητή µε συνάρτηση κατανοµής 
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Να υπολογισθούν (α) οι πιθανότητες )52( ≤< XP , )2|53( >≤< XXP , (β) η 
συνάρτηση πυκνότητας )(xf  και (γ) ο µέσος χρόνος αναµονής )(XE . 
 
Θέµα 3: Έστω ότι ο αριθµός Χ των ιών έχουµε σ’ένα υπολογιστικό κέντρο ακολουθεί 
την κατανοµή Poisson µε συνάρτηση πιθανότητας !/)( xλexf xλ−= , ,...1 ,0=x , 

∞<< λ0 . Αν σ’ένα µήνα η πιθανότητα να έχουµε το πολύ ένα ιό είναι τετραπλάσια 
της πιθανότητας να έχουµε δύο ακριβώς ιούς, να υπολογισθούν (α) η παράµετρος λ, 
(β) η πιθανότητα να µη έχουµε ιό σ’ένα µήνα και (γ) η πιθανότητα να έχουµε το πολύ 
δύο ιούς σ’ένα δίµηνο δεδοµένου ότι στο διάστηµα αυτό είχαµε τουλάχιστο ένα ιό. 
Αν Υ παριστά τον αριθµό των µηνών σ’ένα χρόνο στους οποίους δεν είχαµε κανένα 
ιό, (δ) να υπολογισθούν η µέση τιµή )(YE  και η διασπορά )(XV . (∆ίδεται ότι 

4,01 ≅−e ) 
 
Θέµα 4: Η τιµή Χ του σιδήρου στο αίµα των ανδρών ενός πληθυσµού ακολουθεί την 
κανονική κατανοµή µε µέση τιµή 110 mg/dl. Γνωρίζουµε επίσης ότι ισχύει 

)111(2)111(3 ≤=> XPXP . Να υπολογισθούν οι πιθανότητες (α) όπως η ποσότητα 
σιδήρου στο αίµα ενός άνδρα που επιλέγεται τυχαία να είναι το πολύ 118 mg/dl, 
δεδοµένου ότι είναι τουλάχιστο 102 mg/dl και (β) όπως σε µια τυχαία επιλογή 5 
ανδρών δύο τουλάχιστο έχουν τιµή σιδήρου άνω των 110 mg/dl. (γ) Σε µια τυχαία 
επιλογή 12 ανδρών, να υπολογισθούν η µέση τιµή και η τυπική απόκλιση του 
αριθµού των ανδρών µε ποσότητα σιδήρου στο αίµα άνω των 110 mg/dl. (∆ίδονται 

60,0)25,0( =Φ , 977,0)2( =Φ ) 
 

Απαντήστε σε 3 από τα 4 θέµατα. ∆ιάρκεια εξέτασης 2½ ώρες. 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


