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مبحث
مروری بر :قوانین احتمال ،توزیع ها ،توریع های شرطی ،امید ریاضی و امید شرطی
تعاریف و مفاهیم پایه ای فرایندهای تصادفی ،توزیعهای متناهی بعد ،فرایند برنولی و خواص ان
تعریف فرایندهای با نموهای مستقل و مانا ،تعریف فرایند شمارشی ،تعریف اول فرایند پواسن
ویژگیهای فرایند پواسن ،تعریف دوم فرایند پواسن و اثبات هم ارزی دو تعریف،
ارتبات فرایند پواسن با توزیع نمایی ،زمانهای ورود ،زمانهای بین ورود ،و ارتباط با اماره های مرتب توزیع
یکنواخت
فرایند پواسن مرکب و میانگی و واریانس ان ،تعریف فرایند واینر و حرکت براوونی
تعریف زنجیر مارکف  ،احتماالت انتقال یک مرحله ای ،ماتریس احتماالت انتقال و مثالها
احتماالت انتقال چند مرحله ای ،برابری چاپمن ـ کولموگروف ،زمان اصابت ،حالت جاذب
تعریف در دسترس بودن و مرتبط بودن حالتها ،تعیین رده های هم ارزی،
وضعیت حالتها از نظر گذرا و بازگشتی بودن ،احتمالهای جذب،

توضیحات
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مسله ورشکستگی قمار باز ،فرایند شاخه ای و خاص ان
زنجیر های زاد و مرگ ،توزیعهای ایستا و خواص زنجیر ساده نشدنی،
وضعیت های بازگشتی مثبت و بازگشتی و پوچ،
متوسط تعداد مالقاتهای یک حالت بازگشتی،
توزیعهای حدی ،زنجیر مارکف ارگودیک،
اشاره ای به روشهای مونت کارلو ،روش مونت کارلوی نجیره مارکفی در حالت گسسته

