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Οι ασκήσεις με * είναι προαιρετικές αλλά θα εκτιμηθούν !!

΄Ασκηση 1

΄Εστω πείραμα τύχης με δειγματικό χώρο Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6} και μια συλλογή υποσυνόλων του Ω, A =
{{2, 3}, {5, 6}, {1, 4}}. Εάν κάθε αποτέλεσμα του πειράματος τύχης είναι ισοπίθανο, ορίστε τον χώρο πι-
θανότητας (Ω, σ(A), P ).

΄Ασκηση 2

΄Εστω X συνεχής τυχαία μεταβλητή με συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας

f(x) =

kx, 0 < x < 1,

0, διαφορετικά

,

όπου k κατάλληλη σταθερα.

(α) Υπολογίστε την σταθερά k.

(β) Βρείτε την συγκεντρωτική συνάρτηση κατανομής F (x).
(γ) Υπολογίστε τη πιθανότητα P (1

2 < X < 2).
(δ) Υπολογίστε την μέση τιμή και τη διασπορά της X.

΄Ασκηση 3

΄Εστω διανυσματική τυχαία μεταβλητή X = (X1, X2, X3)T
με συνάρτηση πυκνότητα πιθανότητας

fX(x) = fX1X2X3(x1, x2, x3) =


6 exp

(
−(x1 + 2x2 + 3x3)

)
, x1, x2, x3 > 0

0, διαφορετικά

.

(α) Βρείτε τις περιθωριακές συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας για κάθε μια από τις Xj , j = 1, 2, 3.
(β) Βρείτε τις περιθωριακές από κοινού συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας fX1X2 , fX1X3 , fX2X3 .

(γ) Εξετάστε εάν οι X1, X2, X3 είναι ανά δύο καθώς και από κοινού ανεξάρτητες.
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΄Ασκηση 4

΄Εστω τυχαία μεταβλητή X ∼ U [0, 1]. Βρείτε τη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας, τη μέση τιμή και τη
διασπορά των παρακάτω τυχαίων μεταβλητών.

(α) Y = aX + b, a 6= 0, b ∈ R.
(β) Z = eX

΄Ασκηση 5

΄Εστω ακολουθία τυχαίων μεταβλητών X1, X2, . . . , Xn i.i.d και X1 ∼ U [0, 1]. Δείξτε ότι οι παρακάτω
τυχαίες μεταβλητές ακολουθούν Βήτα κατανομές. Βρείτε τις τιμές των παραμέτρων σε κάθε περίπτωση.

(α) Y = min{X1, X2, . . . , Xn}
(β) Z = max{X1, X2, . . . , Xn}

΄Ασκηση 6

Δημιουργήστε κώδικα σε Python που θα προσομοιώνει 1000 παρατηρήσεις των τυχαίων μεταβλητών Y,Z της
άσκησης 5 για n = 4. Παράξτε γραφήματα (ιστογράμματα με 20 bins,δείτε: plt.hist()), ένα για κάθε τυχαία
μεταβλητή, που θα απεικονίζουν τις πραγματοποιήσεις στο ίδιο σύστημα αξόνων με τη αντίστοιχη συνάρτηση

πυκνότητας πιθανότητας. Την απάντηση της άσκησης αποτελεί ο κώδικας καθώς και τα γραφήματα (png,
jpg, pdf).

΄Ασκηση 7*

΄Εστω ακολουθία τυχαίων μεταβλητών στον ίδιο χώρο πιθανότητας. Δείξτε ότι Xn
p−→ 0 αν και μόνο αν

lim
n→∞

E
( |Xn|

1 + |Xn|

)
= 0.

΄Ασκηση 8

΄Εστω ο χώρος πιθανότητας ([0, 1],B([0, 1]), P ), όπου P ([a, b]) = b − a για 0 < a ≤ b ≤ 1. Εξετάσετε ως
προς την σύγκλιση (σχεδόν βεβαίως, ως προς πιθανότητα, ως προς κατανομή) τις παρακάτω ακολουθίες:

(α) Xn(ω) = nω − [nω], όπου [x] το ακέραιο μέρος του x.
(β) Xn(ω) = (−1)n

n
√

ω

(γ) Xn(ω) = nωn

(δ) Xn(ω) =

n
2ω, ω < 1/n

0, διαφορετικά

΄Ασκηση 9*

΄Εστω X1, X2, . . . i.i.d με E(X1) = µ, Var(X1) = σ2
και m4 = E((X1 − µ)4) <∞. Δείξτε ότι

√
n(Sn − σ) d−→ N

(
0, m4 − σ4

4σ2

)
,
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όπου

Sn =

√∑n
j=1(xj − X̄n)2

N − 1

΄Ασκηση 10

΄Εστω X1, X2, . . . i.i.d με X1 ∼ Po(λ), λ > 0. Δείξτε ότι

2
√
n(
√
X̄n −

√
λ) d−→ N (0, 1).

΄Ασκηση 11

΄Εστω X ∼ U [0, θ], θ > 0 και την οικογένεια συναρτήσεων αποφάσεως da(X) = aX. Θεωρώντας την

συνάρτηση απώλειας L(θ, d) = (θ−d)2
βρείτε την τιμή του a για την οποία η da είναι παραδεκτή. Θεωρώντας

επιπλέον εκ των προτέρων συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας

π(θ) =


θ, θ ∈ (0, 1),

2− θ, θ ∈ [1, 2)

0, διαφορετικά

,

βρείτε την τιμή (ή τιμές) του a για τις οποίες η da είναι Bayes συνάρτηση αποφάσεως.

΄Ασκηση 12

Σε ένα εργοστάσιο υπάρχει μια μηχανή η οποία είναι σε συνεχή λειτουργία όλο το 24ώρο. Η συντήρησή

της απαιτεί την αδρανοποίησή της για 12 ώρες με συνολικό κόστος (συντήρησης και μη λειτουργίας) 40
ευρώ. Αν η μηχανή παρουσιάσει βλάβη το συνολικό κόστος (επισκευής και μη λειτουργίας) είναι 400 ευρώ.
Στο μηχάνημα είναι εγκατεστημένη συσκευή προγνωστικής προειδοποίησης η οποία στην αρχή της ημέρας

προβλέπει ενδεχόμενη βλάβη με πιθανότητα επιτυχίας 3/4. Παρόλα αυτά δίνει λανθασμένη προειδοποίηση για
βλάβη το 1/5 των περιπτώσεων (δηλαδή εκείνες τις μέρες που δεν θα υπήρχε βλάβη παρά την προειδοποίηση).
Βρείτε την minimax συνάρτηση αποφάσεως για το πρόβλημα. Επιπλέον εάν θεωρηθεί η παρακάτω εκ των
πρότερων κατανομή

π(θ) =

4/5, θ = 0

1/5, θ = 1
,

όπου θ = 0 αντιπρωσοπεύει ημέρα χωρίς βλάβη, ενω θ = 1 αντιπρωσοπέυει ημέρα που αν δεν γίνει συντήρηση
η μηχανή θα παρουσιάσει βλάβη. Δείξτε ότι υπάρχει μοναδική συνάρτησή αποφάσεως Bayes και προσδιορίστε
την. Υπόδειξη: Βρείτε αρχικά τις 4 μη τυχαιοποιημένες συναρτήσεις αποφάσεως.

΄Ασκηση 13*

Πραγματοποιήστε στη Python μια προσομοίωση για ένα χρόνο (365 ημέρες) ακολουθώντας τις minimax
και Bayes συναρτήσεις αποφάσεως της άσκησης 12. Εμφανίστε σε γράφημα τις συγκεντρωτικές απώλειες με
το πέρασμα των ημερών για κάθε μια συνάρτηση αποφάσεως. Παράξτε τυχαίες ημέρες που θα υπήρχε βλάβη
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εφόσον δεν πραγματοποιούνταν συντήρηση κάνοντας χρηση της δοσμένης εκ των προτέρων συνάρτησης

πυκνότητας πιθανότητας για τη θ. Την απάντηση της άσκησης αποτελεί ο κώδικας καθώς και τα γραφήματα

(png, jpg, pdf).

΄Ασκηση 14*

Επαναλάβετε την άσκηση 12 θεωρώντας όμως 2 τέτοιες συσκευές προγνωστικής προειδοποίησης οι οποίες

δίνουν αποτελέσματα ανεξάρτητα η μια από την άλλη. Υπόδειξη: Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν 8 μη

τυχαιοποιημένες συναρτήσεις αποφάσεως.

΄Ασκηση 15*

Επαναλάβετε την ΄Ασκηση 13 για τη περίπτωση που παρουσιάζεται στην άσκηση 14. Την απάντηση της

άσκησης αποτελεί ο κώδικας καθώς και τα γραφήματα (png, jpg, pdf).
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