Bir Olas›l›k Sorusu

1, 2, 3, …, 9 say›lar› aras›ndan n tane rastgele say› çekiliyor. (Ayn› say› birkaç kez çekilebilir, yani her çekiflten sonra
çekti¤imiz say›y› geri koyuyoruz.) Bu n say›n›n çarp›m›n›n 10’a
bölünme olas›l›¤› kaçt›r? E¤er n = 1 ise, bu olas›l›k 0’d›r elbette. Ama n % 2 ise kaçt›r?
Seçilen n say›n›n çarp›m›n›n 10’a bölünmesi için, seçilen say›lardan en az birinin 2’ye ve en az birinin 5’e bölünmesi gerekir. Yani say›lardan en az biri 2, 4, 6 ya da 8 olmal› ve en az
biri 5 olmal›.
Dört olguya gereksiniyoruz:
A. 9 say› aras›ndan n say› seçti¤imizden, toplam olay say›m›z 9n dir.
B. ‹çinde 2, 4, 6, 8 olmayan olaylar›n say›s› 5n dir, çünkü
geriye 1, 3, 5, 7, 9 (befl tane) say› kalm›flt›r.
C. Buna benzer nedenden, içinde 5 olmayan olay say›s› 8n dir.
D. Yukardaki iki olay kümesinin kesiflimi, içinde 2, 4, 5, 6,
8 olmayan olaylar kümesidir ve bu kümede 4n tane olay vard›r.
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‹çinde 2’ye bölünen bir say›n›n ve
5’in oldu¤u çekilifller, yani
say›lar›n›n çarp›m›n›n 10’a
bölündü¤ü çekilifller (istedi¤imiz
çekilifller).

5’in olmad›¤›
çekilifller, toplam
8n tane

?

2, 4, 6 ve 8’in
olmad›¤› çekilifller,
toplam 5n tane

2, 4, 5, 6 ve 8’in
olmad›¤› çekilifller,
toplam 4n tane

Yukardaki flekilde özetledi¤imiz bu dört olgudan, içinde
5’in ve 2, 4, 6 ve 8’den birinin bulundu¤u olay say›s›n› hesaplayaca¤›z. Yani yukardaki flekildeki “?” ile belirtilen say›n›n
de¤erini hesaplayaca¤›z.
Toplam 9n olaydan, 5n ! 4n, 8n ! 4n ve 4n say›lar›n› ç›kar›rsak, ilgilendi¤imiz olaylar›n say›s›n› buluruz:
9n ! (5n ! 4n) ! (8n ! 4n) ! 4n = 9n ! 5n + 4n ! 8n + 4n ! 4n
=9n ! 5n + 4n ! 8n.
Her olay›n olas›l›¤› ayn› oldu¤undan (1/9n), rastgele seçilen
n say›n›n çarp›m›n›n 10’a bölünmeme olas›l›¤›, bu say›yla 1/9n
nin çarp›m›, yani,
(9n ! 5n + 4n ! 8n)/9n
dir.
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