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ریاضیات پژوهشکده بنیادي، دانشهاي پژوهشگاه

در Discrete Probability for Analysis of Algorithms عنوان تحت که سخنرانی شش مجموعهي با همراهی براي درسنامه این
احتماالت نظریهي در مهم موضوعات تمام به نمیشد سخنرانی کمی تعداد در شد. نوشته شد تشکیل بنیادي دانشهاي پژوهشگاه در 1393 پاییز
دانشجویان براي انگیزه ایجاد براي سخنرانیها این امیدوارم ولی نمیشود. بحث مارکوف زنجیرههاي دربارهي درسنامه این در مثال پرداخت، گسسته

شود. واقع مفید مفصلتر منابع به رجوع و زمینه این در بیشتر دانستن به مشتاق
نوشتهي Mathematical Preliminaries Redux عنوان تحت [4] جزوهاي فارسی به درسنامه این نوشتن در اصلی منابع از یکی
در میباشد. The Art of Computer Programming تکمیل حال در کتاب مجموعهي از بخشی جزوه این است. بوده Donald Knuth
تکمیل براي میتواند خواننده است. شده پرداخته احتماالت نظریهي خصوص به الگوریتمها تحلیل براي الزم پیشنیازهاي از برخی به جزوه این
تحلیل دربارهي بحثی 1.2.10 بخش در [5] کتاب همچنین کند. رجوع جزوه این به بیشتر شدهي حل مسائل همچنین و درسنامه این مباحث

دارد. الگوریتمها احتماالتی
گسسته احتماالت به کامل طور به را اول فصل [8] کتاب همچنین میباشد. [2] گسسته احتماالت زمینهي در کالسیک کتابهاي از یکی

است.) پرداخته اندازه نظریهي و ناشمارا احتماالتی فضاهاي به بعدي فصلهاي در تنها (و است داده اختصاص
و 5 فصل [1] کتاب در مثال است. شده بحث الگوریتمها تحلیل براي الزم احتماالت دربارهي الگوریتم، درسی کتابهاي از بسیاري در
8 فصل نیز [3] کتاب پرداختهاند. احتماالتی الگوریتمهاي به کامال [7] و [6] کتابهاي است. شده داده اختصاص موضوع این به Appendix C

است. داده اختصاص گسسته احتماالت به را
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