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استفادٌ از ماشیه حساب مجاز ومیباشد

 100دقیقٍ

ضمىا ومرات در سایت  http://piau.ac.irدر قسمت اطالع رساوی تحصیلی اعالم خًاَد شد .جُت مشاَدٌ ي اعتراض بٍ ایه سایت
مراجعٍ فرمائید.

- 1الف  -چِ ٍقت استفادُ اص ضثیِساصی اتضاس هفیذی است؟ ب -هضایای ضثیِ ساصی سا ًام تثشیذً 1(.وشُ)
- 2تِ هٌظَس طشاحی هذل هؼتثش اص دادُ ّای ٍسٍدی هساالِ چْااس قاذم راشٍسی سا ًاام تاشدُ ٍ هشاحا

اشدآٍسی

دادُّای خام سا تیاى ًواییذً 1/5(.وشُ)

- 3دس ًااشمافااضاس )ٍ ED(Enterprise Dynamicsظااایف  Server ،Queue ،Sourceو  Sinkسا تیاااى ًواییااذ.
(ً 1وشُ)
- 4تِ سٍش هَلذ ّوٌْطتی خطی تا رشیة ثاتت هَلذ  ٍ 17هقذاس ثاتت هَلذ  43تا پیواًِ  ٍ 100هقذاس اٍلیِ ، 27
ضص دًثالِ اص اػذاد ًصادفی سا تَلیذ ًواییذً 1/5(.وشُ)
- 5دس یک خیاتاى چشاؽ ساٌّوایی داسین :ایي چشاؽ یک دقیقِ قشهض ٍ یک دقیقِ سثض است .اص حالت قشهض ضشٍع تِ
کاس هیکٌذ .خَدسٍّا دس قالة یک هٌحٌی تش حسة صهاى تِ چشاؽ هی سسٌذ ٍ .طثق هٌحٌی  n=10tاص چشاؽ دٍس
هیضًَذ .هؼادلِ هٌحٌی ٍسٍد ًاهطخص است .اها هی داًین دس دقیقِ صفش یک خَدسٍ ،دس دقیقِ یک ،دٍ خَدسٍ
ٍ دس دقیقِ دٍ پٌج خَدسٍ ٍاسد هیضًَذٍ .رؼیت اصدحام پطات چاشاؽ سا اص دقیقاِ صافش تاا پایااى دقیقاِ پاٌج
هطخص ًواییذً 2(.وشُ)
- 6تا فشض آًکِ احتوال آهذى تشف دس اهشٍص  ٍ 0.2فشدا  0.22تاضذ احتوال تشف آهذى فشدا تِ ضشط آًکِ اهشٍص
تشف تیایذ  0.7است .احتوال تشف ًیاهذى فشدا تِ ضشط آًکِ اهشٍص تشف ًیایذ چقذس استً 2(.وشُ)

اداهِ پطت صفحِ
WWW.irhitco.ir

- 7دس یک تاًک تیي ساػت  8تا  9صثح  15هطتشی هشاجؼِ کشدُاًذ .تشای ساُاًاذاصی کااس ّاش هطاتشی تاِ طاَس
هتَسط  5دقیقِ صهاى ًیاص داسین ا ش ّش دٍ تاجِ خالی تاضذ هطتشی تاجِ  1سا اًتخااب هایًوایاذ تشتیاة ٍسٍد
هطتشیاى تِ ضک صیش هیتاضذ .اتتذا هذل سیستن سا تذست آٍسدُ سپس هیاًگیي صهاى اًتظااس هطاتشی ٍ صهااى
تیکاسی ّش تاجِ سا هحاسثِ ًواییذً 4(.وشُ)
8:00 / 8:03 / 8:04 / 8:06 / 8:10 / 8:15 / 8:16 / 8:17 / 8:18 / 8:19 / 8:21 / 8:25 / 8:35 /8:45 / 8:55

- 8دس یاک تٌگااُ اقتصاادی ّضیٌاِ ثاتات تاَدُ ٍ سٍصی ّ 100اضاس تَهااى هایتاضاذ .دسآهاذ ًیاض تشاساا

تاااتغ

 F(x) = 1000*xهحاسثِ هیضَدً .قطِ سشتِ سش ٍاقؼیً ،قطِ سشیِ سش ظااّشی ٍ ًقطاِ ساشتِ ساش پایااًی سا
هحاسثِ ًواییذً 3( .وشُ)
- 9فشدی تؼذادی سٍصًاهِ تشای فشٍش دس یک دٍسُ هی خشدً .کتِ قات تَجاِ ایٌکاِ سٍصًاهاِ فاشٍش دس اًتْاای
دٍسُ سٍصًاهِّای تاقیواًذُ سا تایستی تِ قیوت کاغز تاطلِ تفشٍضذّ .ضیٌِ خشیذ یک سٍصًاهِ  13سیال  ،دسآهذ
فشٍش یک سٍصًاهِ  20سیال ٍ دسآهذ فشٍش سٍصًاهِ تاطلِ  2سیال هیتاضذ .تا استفادُ اص هفشٍرات ری ًتایج
ضثیِ ساصی حاص اص سَد سٍصاًِ تشای یک دٍسُ  10سٍصُ سا هحاسثِ ًواییاذ(.تؼاذاد سٍصًاهاِ ّاای خشیاذاسی
ضذُ  70سٍصًاهِ دس ًظش شفتِ ضذُ استً 4( ).وشُ)
هفشٍرات:

هَفق تاضیذ  -حسیٌی
WWW.irhitco.ir

