
ESTATISTIKA ENPRESARA APLIKATUA (Praktika: Bigarren zatia).

Data: 2013ko maiatzaren 10a.

Josemari Sarasola

Iraupena: 90 minutu

I. ebazkizuna(2.25 puntu)

Batezbestez 5 minuturo bezero baten eskaera jasotzen da webgune batean, zoriz
eta independentziaz.

Egin beharreko atazak:

(a) Zenbat da 24 ordutan 300 eskaera baino gehiago jasotzeko probabilitatea?
(0.75 puntu)

(b) Webguneko sustatzailearen ikuspuntutik, zenbat eskaera ziurta daitezke 24
ordutan gutxienez %94ko probabilitateaz? (0.75 puntu)

(c) Biharko 100 eskaerei opari bat bidaliko zaie. Zenbat da opariak 8 ordu baino
lehenago agortzeko probabilitatea? (0.75 puntu)

(a) 24 orduko λ parametroa zehaztu behar da lehenbizi. 5 minuturo bezero
baten eskaera jasotzen da, orduko 12 eskaera izango dira eta beraz, 24 or-
duko parametroa hau izango da:

12× 24 = 288

λ > 30 betetzen denez, egokiena kalkuluak egiteko hurbilketa normala er-
abiltzea da:

P (λ = 288) ∼ N(µ = 288, σ =
√

288 = 16.97)

Eskatutako probabilitatea honela kalkulatzen da:

P [X > 300] = P

[
Z >

300− 288

16.97

]
= P [Z > 0.71] = 1−P [Z < 0.71] = 1−0.76115 = 0.23885

(b) Webguneko sustatzaileak eskaera kopuru minimo bat ezarri nahi du:

P [X > k] = 0.94

P [X > k] = P

[
Z >

k − 288

16.97

]
= 0.94→ k − 288

16.97
= −1.55→ k = 261.7→ 261 eskaera
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(c) Biharko 100 eskaerei opari bat bidaliko zaie. Zenbat da opariak 8 ordu baino
lehenago agortzeko probabilitatea? (0.75 puntu)

100 opariak 8 ordu baino lehenago agortuko dira, 8 ordutan 100 eskaera
baino gehiago jasotzen direnean. λ parametroa egokituz:

λ = 8× 12 = 96

Hurbilketa normala burutuz, berriz ere:

P (λ = 96) ∼ N(µ = 96, σ =
√

96 = 9.8)

P [X > 100] = P

[
Z >

100− 96

9.8

]
= P [Z > 0.41] = 1−P [Z < 0.41] = 1−0.65910 = 0.3409

Era luzeagoan ere egin daiteke, 100 eskaeren denbora 8 ordu baino txikiagoa
izateko probabilitatea zuzenean kalkulatuz, eskaeren arteko denbora espo-
nentzialki banatzen dela jakinik. Eskaeren arteko denbora honela banatzen
da:

X ∼ Exp(λ = 12) : µ = 1/12 = 0.083 ordu, σ2 = 0.00694 ordu2

Eskaeren arteko independentzia suposatuz, LTZ erabil daiteke eta orduan
honeal banatuko 100 eskaeren denbora (lehen eskaerara arteko denbora +
bigarrenera arteko denora + ... + 100.era artekoa):

X ∼ N(µ = 100× 0.083 = 8.3 ordu, σ =
√

0.00694× 100 = 0.83 ordu)

P [X < 8] = P

[
Z <

8− 8.33

0.83

]
= P [Z < −0.41] = P [Z > 0.41] = 0.3409
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II. ebazkizuna(2.25 puntu)

Promozioak plazaratzen dituen webgune batek eguneroko bisitak jaso ditu ondoz
ondoko egunetan zehar:

67-82-86-88-85-76-67-62-58-59-55-54-64-82-86-74-68-70-66-64-65-67-68-63-59-60-

82-98-105-96-97-72-64-56-55-49-44-56-57-67-87-94-97-96-84-76-75-68-66-67-66-74

Datu horien mediana 67.5 dela kalkulatu da.

Egin beharreko atazak:

(a) Erabaki lagina zoriz eta independentziaz jaso den, adierazgarritasun-maila
%1 izanik, p-balioaren metodoa baliatuz.(1 puntu)

(b) Erabaki lagina zoriz eta independentziaz jaso den, adierazgarritasun-maila
%1 izanik, balio kritikoaren metodoa baliatuz.(1 puntu)

(c) Adierazi hitz gutxitan, zorizkotasuna baztertzekotan, nolako dependentzia
mota izango litzatekeen datuen artean. Zorizkotasuna onartzekotan, berriz,
adierazi (3 lerro gehienez) zergatik den froga alde bikoa.(0.25 puntu)

Bolada-kopuruaren hurbilketa normala lagin-tamaina handietarako:

R ∼ N

(
µ = 2n1n2

n1+n2
+ 1, σ =

√
2n1n2(2n1n2−n1−n2)
(n1+n2)2(n1+n2−1)

)

Datu kopurua ikusita taulak erabili ezin daitezkeenez, lehenbizi bolada-kopurua
nola banatzen den zehaztu behar da H0 hipotesi nulupean, datuak zoriz ba-
natzen. Horretarako, enuntziatuan ematen den formula baliatzen da, media-
natik gora dauden datuak (n1 = 26) eta medianatik behera daudenak (n2 = 26)
zenbatuz:

R ∼ N(µ = 27, σ = 3.57)

Bolada kopurua zenbatu behar da orain, aurretik datuak medianatik gora edo
behera dauden bereiziz:

-+++++——-+++++—-+—++++++——–++++++++—+

12 bolada daude guztira.

p-balioa

12 < 26 betetzen denez, arraroa behetik dago eta beraz probabilitate hau kalku-
latu behar da, p-balioaren metodoan:

P [R ≤ 12] = P

[
Z <

12− 27

3.57

]
= P [Z < −4.20] = 1− ia1 = ia0(tauletan)

p-balioa (ia0) adierazgarritasun mailaren erdia baino txikiagoa denez, hipotesi
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nulua baztertu eta datuak zoriz eta independentziaz jaso ez direla erabaki behar
da.

Balio kritikoak

Hipotesi nulua, zorizkotasuna alegia, bolada kopurua handia nahiz txikia denean
baztertuko da. Adierazgarritasun maila %1 denez, bi muturretan banatu behar
da:

P [R > r] = 0.005→ P [R > r] = P

[
Z >

r − 27

3.57

]
= 0.005→ r − 27

3.57
= 2.57→ r = 36.175

P [R < r] = 0.005→ P [R < r] = P

[
Z <

r − 27

3.57

]
= 0.005→ r − 27

3.57
= −2.57→ r = 17.825

H0 baztertuko da bolada kopurua 36.175 baino handiagoa nahiz 17.825 baino
txikiagoa denean.

Bolada kopurua 12 denez, hipotesi nulua baztertu eta datuak zoriz eta indepen-
dentziaaz jaso ez direla erabaki behar da.

Independentzia baztertzean, datuen artean medianatik gora eta behera izateko
ziklo luzeak daudela onartzen da, datu handi bat suertatzean, ondorengo datua
ere handia izateko joera duela (eta txikiaren ondoren, txikia).
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III ebazkizuna(2.25 puntu)

Substantzia-lote batean dagoen eduki arriskutsua aztertzen du aldiro enpresa
bateko laborategiak. Horretarako, azterketa bakoitzean 9 neurketa (lagin-tamaina,
alegia) jasotzen ditu eta µ < k motako %90eko konfiantza-tartea eratzen du,
suposatuz edukia banakuntza normalaren araberakoa dela. Lote bat ontzat
jotzeko, µ < 20 suertatu behar da ”gehienez” (hau da, µ < 19 tartea suer-
tatzea ere onartuko litzateke lote baterako). Osatu ezazu taula bat x lagin-
batezbestekoaren 16, 17, ...., 23 eta 24 balioetarako, non lagin-batezbestekoaren
balio bakoitzeko µ < 20 tartea eratu ahal izateko ŝ quasibariantzaren erroa
zenbat suertatu beharko litzatekeen zehazten den (balio hori gehienez edo gutx-
ienez den ere adieraziz). Konfiantza-tartea ezin eratuko litzatekeen kasuetan,
era litezkeen tarteek lote onargarria emango luketen ala ez adieraz ezazu baita
ere.(1 puntu)

Eratu beharreko tartea hau da:

µ < x+ tα
ŝ√
n

µ < 20 tartea eratu behar da eta eskura ditugunak hauek dira: n = 9, x lagin-
batezbestekoaren balioa (16tik 24ra), eta t0.10 = 1.40. ŝ soilik falta da eta horixe
da kalkulatu behar dena. Adibidez, lagin-batezbestekoa 16 denerako:

20 = 16 + 1.4
ŝ√
9
→ ŝ =

(20− 16)× 3

1.4
= 8.57

ŝ estatistikoaren balio hau gehienez da, hortik gora badago tartearen muga 20tik
gora suertatzen baita eta hori ez da onartzen.

Babezbestekoaren beste balioetarako gisa berean egiten da, kasu guztietan gehienezko
balio moduan interpretatuz:

x = 17→ ŝ =
(20− 17)× 3

1.4
= 6.43

x = 18→ ŝ =
(20− 18)× 3

1.4
= 4.28

x = 19→ ŝ =
(20− 19)× 3

1.4
= 2.14

x = 20→ ŝ =
(20− 20)× 3

1.4
= 0

Lagin-batezbestekoaren 20tik gorako balioetarako, ezin da eskatutako tartea
eratu, ŝ negatibo suertatzen baita, eta hori ez da posible.
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Emaitzekin taula hau eratzen da:

x ŝ
16 ≤ 8.57
17 ≤ 6.43
18 ≤ 4.28
19 ≤ 2.14
20 ≤ 0 (hau da, datu guztiak berdinak)
21 ezin da
22 ezin da
23 ezin da
24 ezin da

Bezero batek itzuli egin digu lotea, edukia batezbestez 20 baino handiagoa dela
argudiatuz. Itzulitako loteari azterketa berregin eta hauek suertatu zaizkigu 7
neurketak:

17 20 19 20 21 19 22

Adierazgarritasun-maila %5 izanik, lotea benetan baztertzekoa dela baiezta al
liteke? Froga burutzeko zein metodo baliatzen ari zara? (1.25 puntu)

H0 : µ = 20 eta beste alde batetik, x = 19.7. Beraz, arraroa behetik dago.
x−µ
ŝ√
n

∼ tn−1 lagin banakuntza baliatu behar da froga burutzeko. Studenten t

taulak erabiltzen direnez, balio kritikoaren metodoa baliatu behar da.

Askatasun-maila kopurua 7-1=6 izanik, Studenten t banakuntza batean bere
azpitik (arraroa behetik baita) %5eko probabilitatea uzten duen balioa -1.94
da. Horixe da balio kritikoa: horren azpitik, baztertu hipotesi nulua; horren
gainetik, onartu.

x−µ
ŝ√
n

kalkulatuko da orain.

ŝ =

√
(17− 19.7)2 + . . .+ (22− 19.7)2

7− 1
= 1.6

x− µ
ŝ√
n

=
19.7− 20

1.6/7
= −1.31

−1.31 > −1.94 betetzen da. Beraz, hipotesi nulua onartu eta hornitzaileak lotea
baztertzeko arrazoirik ez zuela erabaki behar da.
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IV ebazkizuna(0.75 puntu)

R softwareko aginduak eman itzazu ondorengoak burutzeko:

(a) Zein da bere gainetik %96ko probabilitatea uzten duen balioa N(100, 10)
banakuntza batean? (0.25 puntu)

>qnorm(0.96,mean=100,sd=10,lower.tail=FALSE)

(b) Lau pertsona gizenekin dieta berri bat esperimentatu da. Aurretik eta
ondoren jasotako pisuak hauek dira, hurrenik hurren:

aurretik: 87-95-102-96

ondoren: 77-90-93-92

Burutu froga estatistikoa dieta eraginkorra den frogatzeko, zergatik egiten
duzun modu horretan azalduz.(0.5 puntu)

>a=c(87,95,102,96)

>b=c(77,90,93,92)

>wilcox.test(a,b,paired=TRUE,alternative=c("greater"))

Froga binakatua da, aurretik eta ondoren pertsona berdinen pisuak ja-
sotzen direlako; hortik paired aukera zehazteko modua. Bestalde, aur-
retik pisu handiagoa dagoen frogatu behar da; hortik alternative=c("greater")

aukera.
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ESTATISTIKA ENPRESARA APLIKATUA (Testa: Bigarren zatia).

Data: 2013ko maiatzaren 10a.

Iraupena: 22 minutu

Erantzun bakarra da zuzena galdera bakoitzean. Guztira testak 1.5
puntu balio du. Erantzun zuzenak 0.15 puntu balio du. Erantzun ok-
errak 0.075 puntu kentzen du. Galderak erantzun gabe utz daitezke,
punturik gehitu eta kendu gabe.

ERANTZUNAK: bbdba-daacb

(1) Populazio normalaren desbideratzearen zenbatesle moduan kuasibariantzaren
erroa hautatu da. Nola adierazten da?

(a) σ = ŝ

(b) σ̂ = ŝ

(c) σ = σ̂

(d) σ̂ = s

(2) T aldagaiak makina baten iraupenaldia adierazten du, banakuntza espo-
nentzialari jarraiki banatzen dena. Zein probabilitaterekin lotzen da oroimen-
ezaren propietatea?

(a) P [T > 8/T > 6] = P [T > 14]

(b) P [T > 14/T > 4] = P [T > 10]

(c) P [T > 12/T > 10] = P [T > 22]

(d) a eta c lotu daitezke oroimen ezarekin.

(3) Zein da bere gainetik %67ko probabilitatea uzten duen balioa N(46, 4)
banakuntza batean?

(a) 41.24

(b) 42.24

(c) 43.24

(d) 44.24

(4) Geldialdien arteko batezbesteko denbora hogei minutukoa da, zoriz eta in-
dependentziaz. Zenbat da ordubetean gutxienez 2 geldialdi izateko prob-
abilitatea?

(a) 0.85

(b) 0.80

(c) 0.75

(d) 0.70
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(5) Batezbestekorako t konfiantza-tarte bat eratzean, konfiantza maila eta
desbideratzearen zenbatespena handitu dira. Nolakoa izango da tarte
berria?

(a) Zabalagoa.

(b) Estuagoa.

(c) Informazio soil horrekin, ezin da esan.

(d) Datu kopurua gehitzen edo murrizten den izango da erantzuna.

(6) Wilcoxonen froga bat A makina 4 datu eta B makinako 5 daturekin burutu
behar da. Zein da WB estatistikoak har dezakeen balio maximoa?

(a) 9

(b) 10

(c) 15

(d) 35

(7) De Moivre-Laplaceren teorema,

(a) Banakuntza binomialaren hurbilketa normala da, n oso handia de-
nean.

(b) Poissonen banakuntzaren hurbilketa normala da, λ handia denean.

(c) Banakuntza binomialaren Poissonen hurbilketa da, λ oso txikia de-
nean.

(d) Limitearen teorema zentrala da, n > 30 betetzen denean.

(8) θ parametroak 0-10 bitarteko balioak har ditzake. Hiru zenbatesle pro-

posatu eta horien batez besteko errore koadratikoak kalkulatu dira: BEK(θ̂1) =

θ, BEK(θ̂2) = 20− 2θ, BEK(θ̂3) = 15. Zein da minimax zenbateslea?

(a) θ̂1

(b) θ̂2

(c) θ̂3

(d) Ezin da esan bakoitzaren alborapen- eta zehaztasun-balioak zehaztu
gabe.
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(9) Zein da egiazkoa?

(a) s2 zenbatesle alboragabea da σ2 parametroari buruz.

(b) ŝ2 zenbatesle alboratua da σ2 parametroari buruz.

(c) Lagin-tamaina handitzean, lagin-batezbestekoaren zehaztasuna ere han-
ditu egiten da.

(d) Lagin-tamaina handitzean, lagin-batezbestekoaren alborapena mur-
riztu egiten da.

(10) Inferentzia klasikoko metodoak baliozkotzat jotzeko,

(a) Datuen zorizkotasuna eta eredu normala frogatu behar dira.

(b) Datuen independentzia, aukeratutako eredua eta datu multzoaren bai-
tan homogeneotasuna dagoela frogatu behar dira.

(c) Zenbateslearen balioa zehazki izan behar da parametroaren balioa,
zenbateslea alboragabea eta zehatza izateko.

(d) Parametroaren balioak independentziaz, doitasunez eta homogeneo-
tasunez zenbatetsi behar dira.
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