
ESTATISTIKA ENPRESARA APLIKATUA (Praktika: lehen zatia).

Irakaslea: Josemari Sarasola Ledesma

2013ko martxoaren 22a

I. ebazkizuna

Lantegi batean eguneko ekoizpena 1,2 edo 3 izan daiteke 0.3, 0.5 eta 0.2 proba-
bilitateaz hurrenik hurren. Ekoizpena 1 denean, aparteko lan txanda bat egiten
da egunaren amaieran, non ekoizpena 1 edo 2 izan daitekeen 0.4 eta 0.6 proba-
bilitateaz hurrenik hurren.

Egin beharreko atazak:

(a) Bi egunetako ekoizpena 5 edo handiagoa izateko probabilitatea kalkulatu
ezazu, horretarako behar den probabilitate-zuhaitza eratuz.(0.6 puntu)

(b) Bi egunetako ekoizpenaren itxaropen matematikoa kalkulatu ezazu, aurreko
zuhaitza oinarritzat hartuz.(0.6 puntu)

(c) (Bayesen teorema) Lehen egunaren amaieran ekoizpen totala 2 izan bada,
zenbat da aparteko txanda burutu izanaren probabilitatea?(0.8 puntu)

Ekoizpena 5 edo handiagoa deneko kasuak asko direnez, osagarritasuna baliatzen
da kalkuluak azkarrago egiteko:

P [E ≥ 5] = 1− P [X = 4] =

1− (0.3× 0.4× 0.3× 0.4 + 0.3× 0.4× 0.5 + 0.5× 0.3× 0.4 + 0.5× 0.5) = 0.6156

Itxaropena kalkulatzeko 4 eta 6 balioko ekoizpenak gauzatzeko probabilitateak
ere kalkulatu behar dira:

P [E = 6] = 0.3×0.6×0.3×0.6+0.3×0.6×0.2+0.2×0.3×0.6+0.2×0.2 = 0.1444

P [E = 5] = 1− P [E = 4]− P [E = 6] = 1− (1− 0.6156)− 0.1444 = 0.4712
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Itxaropenaren kalkulua taula batez lagunduta burutuko da:

x p(x) xp(x)

4 0.3844 1.5376
5 0.4712 2.356
6 0.1444 0.8664

1 4.76

P[X1=1]=0.3

P[X1=2]=0.5

P[X1=3]=0.2

P[X1!=1]=0.4

P[X1!=2]=0.6

P[X2!=1]=0.4

P[X2!=2]=0.6

P[X2!=1]=0.4

P[X2!=2]=0.6

P[X2!=1]=0.4

P[X2!=2]=0.6

P[X2!=1]=0.4

P[X2!=2]=0.6

P[X2=1]=0.3

P[X2=2]=0.5

P[X2=3]=0.2

P[X2=1]=0.3

P[X2=2]=0.5

P[X2=3]=0.2

P[X2=1]=0.3
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KODEAK:
X1: lehen eguneko ekoizpena
X1!: lehen eguneko aparteko txandako ekoizpena
X2: bigarren eguneko ekoizpena
X2!: bigarren eguneko aparteko txandako ekoizpena
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Ai P (Ai) P (B/Ai) P (Ai)P (B/Ai) P (Ai/B)

aparteko txanda bai 0.3 0.4 0.12 0.195
aparteko txanda ez 0.7 (0.5/0.5+0.2)=0.71 (!) 0.497 0.805

Gogoratu komeni dela egiantzak irakurtzea, horiek behar bezala finkatzeko.

(!) Baldintzapeko probabilitatea baliatuz: P(A/B)=P(A eta B)/P(B)

Erantzuna hau da:

P(aparteko txanda/ekoizpena 2)=0.195

Zuzenean baldintzapeko probabilitatea baliatuz ere kalkula daiteke:

P(aparteko txanda/ekoizpena 2)=

=P(aparteko txanda ETA ekoizpena 2)/P(ekoizpena2)=0.3*0.4/(0.3*0.4+0.5)=0.19

II. ebazkizuna

A izeneko finantza aktibo baten urteko errendimendua banaketa-funtzio honi
jarraiki banatzen dela uste da:

F (x) =
x2 + x

20
; 0 ≤ x ≤ 4

Egin beharreko atazak:

(a) Kalkulatu bariantza.(0.6 puntu)

(b) Aurreko finantza aktiboa B eta C izeneko finantza aktiboekin alderatu behar
da. B eta C aktibo horien itxaropena eta desbideratzeak hauek dira:

µB = 2 ;σB = 1.4

µC = 1.75 ;σC = 1.2

Azter ezazu, behar izanez gero ohiko utilitate-funtzio bat baliatuz, zein den
epe laburrera finantza aktibo egokiena.(0.6 puntu)

(c) B eta C aktiboetarako hurbildu errendimendua 0.4 baliotik beherakoa iza-
teko probabilitatea. B eta C aktiboetan P [X < 0.4] txikiena duena auker-
atu beharko balitz, zein aukeratuko zenuke? Erabaki hori guztiz ziurra al
da?(0.8 puntu)

Bariantza kalkulatzeko dentsitate-funtzioa zehaztu behar da lehendabizi:

f(x) = F ′(x) =
2x+ 1

20
=

x

10
+

1

20
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Bariantza kalkulatuko da orain:

α1 =

∫ 4

0

x

(
x

10
+

1

20

)
dx =

[
x3

30
+
x2

40

]
= 2.53

α2 =

∫ 4

0

x2

(
x

10
+

1

20

)
dx =

[
x4

40
+
x3

60

]
= 7.46

σ2 = var[X] = α2 − α2
1 = 7.46− 2.532 = 0.90→ σ = 0.95

Epe laburrera batez besteko errendimendua, itxaropenaren bitartez, eta ar-
riskua, bariantzaren bitartez, aztertu behar dira.

Itxaropenari buruz, A finantza aktiboa da onena.

Arriskuari buruz ere, A finantza aktiboa da onena.

Beraz, ez dago utilitate funtzio bat eratu eta kalkulatu beharrik. Finantza
aktibo onena A da.

P (X < 0.4) hurbiltzeko Txebixeven desberdintza baliatu behar da, B eta C ak-
tiboen itxaropenak eta desbidazioak soilik ezagutzen direlako. Bi banakuntzen
marrazki sinple bana eginez eta horietan itxaropena kokatuz, argi ikus daiteke
mutur bateko probabilitatea (behekoa, hain zuzen) kalkulatu behar dela eta hau
bi muturretako probabilitatearekin lotu behar da:

A: P (X < 0.4) ≤ P (|X − 2| ≥ 1.6) ≤ 1.42

1.62 = 0.76

Eskatutako probabilitatea 0.76 baino txikiagoa da (edo berdin).

B: P (X < 0.4) ≤ P (|X − 1.75| ≥ 1.35) ≤ 1.22

1.352 = 0.79

Eskatutako probabilitatea 0.79 baino txikiagoa da (edo berdin).

Jasotako informazioarekin, A aktiboa aukeratuko litzateke, irabazi txikiak iza-
teko probabilitate-muga berarekin baita txikiena. Emaitza ezin da ordea zi-
urtasunez esan, muga denez, probabilitate zehatza ez baita ezaguna (baliteke
Arekin 0.5 izatera eta Brekin 0.3, esaterako).
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III. ebazkizuna: Banakuntza binomiala

Zenbat?(1 puntu)

Lantegi batean makina batek bateria bat behar du funtzionatzeko. Egunaren
hasieran, gauean zehar hainbat bateria kargatu ondoren, bateria bat makinan
jarri eta lanean hasten da. Beste bateriak erabiltzen ez badira ere, berdin
berdin deskargatzen dira egunean zehar. Bateria bakoitza, makinan izan ala
ez, egunean zehar deskargatzeko probabilitatea 0.8 bada, zenbat bateria eduki
behar dira prest egunaren hasieran bateriarik gabe geratzeko probabilitatea 0.10
izan dadin gehienez? Eta 0.02 izan dadin gehienez?

8 bateriekin proba eginez:

P (bateria gabe geratu) = P (8 bateriak deskargatu) = 0.88 = 0.1677

Ez da heltzen eskatutako gehienezko %10era. beraz, gehiagorekin probatu behar
da, %10etik behera heldu arte:

P (bateria gabe geratu) = P (9 bateriak deskargatu) = 0.89 = 0.1342

P (bateria gabe geratu) = P (10ak deskargatu) = 0.810 = 0.1073

P (bateria gabe geratu) = P (11k deskargatu) = 0.811 = 0.0858 < 0.10 X

11 bateria prestatu behar dira, beraz.

Gabe geratzeko probabilitatea 0.02 izateko, gehiago eduki behar dira. 16tik
abiatuko naiz:

P (bateria gabe geratu) = P (16 bateriak deskargatu) = 0.816 = 0.028

P (bateria gabe geratu) = P (17ak deskargatu) = 0.817 = 0.022

P (bateria gabe geratu) = P (18ak deskargatu) = 0.818 = 0.018 < 0.02 X

18 bateria prestatu behar dira, beraz, gabe geratzeko probabilitatea gehienez
%2 izateko.

BESTE AUKERA BAT: Ariketa proba egin gabe ere burutu daiteke zuzenean,
ekuazioak planteatuz:

x bateria edukita,

P (gabe geratu) = P (x bateriak deskargatu) = 0.8x

0.8x = 0.10→ ln0.8x = ln0.10

→ xln0.8 = ln0.10→ x = ln0.10
ln0.8 = 10.31

Hurrengo zenbaki osora borobildu behar da kasu honetan, bateria gutxiagorekin
pasa egiten baita %10etik. Beraz, 11 bateria behar dira.

Probabilitatea 0.02 gehienez izateko:

x = ln0.02
ln0.8 = 17.53

Hartara, 18 bateria behar dira %0.02ra ez heltzeko.
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Hipotesi-froga(1 puntu)

20 bateria prestatu dira azkenik eta egunaren amaieran 2 bateria zeuden karga-
turik. Esan al daiteke deskargatzeko probabilitatea aldatu dela? Adierazgarritasun-
maila: %2.

Hipotesi nulua hau da:

H0 : deskargatzeko probabilitatea berdin : p = 0.8

Gertatu denaren probabilitatea (2 kargatu=18 deskargatu):

P (deskargatutakoak ≥ 18/p = 0.8) = 0.818×0.22× 20!
18!2! +0.819×0.21× 20!

19!1! +
0.820 = 0.206

Frogaren norabidea goitik da, 18 asko baita 20×0.8 = 16 balioarekin alderatuta.

Adierazgarritasun maila baino handiagoa denez, gertatu dena normaltzat jo eta
hipotesi nulua onartu eta, beraz, deskargatzeko probabilitatea gehitu ez dela
erabaki behar da.

6



IV. ebazkizuna

Oharra: Ariketa hau egiteko bi aukera hauek dituzu: R-n beharko liratekeen
aginduak eman edota ariketa eskuz ebatzi. R softwarearen bitartez eginez gero,
1 puntu eskuratuko duzu; eskuz eginez gero, 0.5 puntu. Aukera duzu baita ere
bi eratara egiteko eta ongi egiten baduzu 1.5 puntuazioa izango duzu.

Lantegi batean eguneko ekoizpena 1, 2, 3, 4, 5 eta 6 izan daiteke, 0.1, 0.2, 0.3,
0.2, 0.1 eta 0.1eko probabilitateaz hurrenik hurren. Zenbat da 5 egunetan zehar
gutxienez hiru egunetan ekoizpena 1 edo 2 izateko probabilitatea?

Egun batean 1 edo 2 ekoizteko probabilitatea 0.1+0.2=0.3 da.

P [(3 egunetan 1edo2) ∪ (4 egunetan 1edo2) ∪ (5 egunetan 1edo2)]

= 0.330.72 5!
2!3! + 0.340.71 5!

1!4! + 0.35 = 0.16308

R softwarean banakuntza binomiala erabiliz egin daiteke, baina ez derrigor:

> pbinom(2,5,0.3,lower.tail=F)

[1] 0.16308

Banakuntza binomiala erabili gabe, berriz:

> zuhaitza=iidspace(c(1:6),ntrials=5,probs=c(0.1,0.2,0.3,0.2,0.1,0.1))

> batbatbat=subset(zuhaitza,isin(zuhaitza,c(1,1,1),order=F))

> batbatbi=subset(zuhaitza,isin(zuhaitza,c(1,1,2),order=F))

> batbibi=subset(zuhaitza,isin(zuhaitza,c(1,1,2),order=F))

> batbibi=subset(zuhaitza,isin(zuhaitza,c(1,2,2),order=F))

> bibibi=subset(zuhaitza,isin(zuhaitza,c(2,2,2),order=F))

> denak=union(union(union(batbatbat,batbatbi),batbibi),bibibi)

> sum(denak$probs)

[1] 0.16308
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ESTATISTIKA ENPRESARA APLIKATUA (Testa: Lehen partziala).

Irakaslea: Josemari Sarasola - Data: 2013ko martxoaren 22a - Epea: 20 minutu

Erantzunak: CACAB-DAABD

Erantzun bakarra da zuzena galdera bakoitzean. Guztira testak 2
puntu balio du. Erantzun zuzenak 0.2 puntu balio du. Erantzun
okerrak 0.1 puntu kentzen du. Galderak erantzun gabe utz daitezke,
punturik gehitu eta kendu gabe.

(1) Probabilitate hau kalkulatu da: 3
9×

2
8×

4
7×

2
6×

4!
2!1!1! . Zein ontzi-problemari

dagokio?

(a) (4 gorri, 3 zuri):(4 atera itzulerarik gabeko zorizko laginketaz, emaitzak
edozein ordenatan)

(b) (6 gorri, 3 zuri):(4 atera zorizko laginketa itzuleradunaz)

(c) (3 gorri, 4 zuri, 2 beltz):(4 atera itzulerarik gabeko zorizko laginketaz,
emaitzak edozein ordenatan)

(d) (4 gorri, 3 zuri, 2 beltz):(4 atera zorizko laginketa itzuleradunaz)

(2) Akzio baten bolatilitatea zeinekin lotu behar da?

(a) Arriskuarekin.

(b) Itxaropen matematikoarekin.

(c) Utilitatearekin.

(d) Galerak izateko probabilitatearekin.

(3) LH: lanbide heziketa, DBH: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, BT : Batx-
ilergoa, > 25: 25 urtetik gorakoa. Enpresa batek DBH bukatu duten eta lan-
bide heziketarik gabeko 25 urtetik beherako gazteak edo Batxilergoa bukatu
zuten 25 urtetik gorako pertsonak bilatzen ditu. Nola adierazi behar da
baldintza hau?

(a) (DBH ∪ LH∪ < 25) ∩ (BT∪ > 25)

(b) (DBH ∪ LH∩ < 25) ∩ (BT∩ > 25)

(c) (DBH ∩ LH∩ < 25) ∪ (BT∩ > 25)

(d) (DBH ∩ LH∪ < 25) ∪ (BT∩ > 25)
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(4) P [bihar euria/etzi euria] = 0.3 eta P [bihar ateri/etzi euria] = 0.8 egiantzak
finkatu dira Bayesen teorema aplikatze aldera. Zein da zuzena?

(a) Bihar azkenik euria egin behar badu ziur, etzi euria izateko ”a posteri-
ori” probabilitatea handiagoa izango da ”a priori” baino.

(b) Bihar azkenik euria egin behar badu ziur, etzi ateri izateko ”a posteri-
ori” probabilitatea handiagoa izango da ”a priori” baino.

(c) Bihar azkenik ateri egin behar badu ziur, etzi euria izateko ”a posteri-
ori” probabilitatea txikiagoa izango da etzi ateri izateko ”a posteriori”
probabilitatea baino.

(d) Ezin da jakin ”a posteriori” probabilitateak handiagoak edo txikiagoak
izango diren ”a priori” probabilitateak zehaztu gabe.

(5) g(x) = x2; 0 < x < 1 funtzioari buruz:

(a) pdf izan daiteke, baina ez cdf.

(b) cdf izan daiteke, baina ez pdf.

(c) cdf nahiz pdf izan daiteke.

(d) Ezin daiteke ez pdf ez cdf izan.

(6) Zein da egiazkoa?

(a) α maila H0 egia izanda H0 onartzeko probabilitatea da.

(b) α maila zenbat eta handiagoa, orduan eta sinesgarritasun handiagoa
ematen zaio H0 hipotesiari.

(c) α maila zenbat eta handiagoa, orduan eta errazago eta aukera handiagoz
onartzen da H0 hipotesia.

(d) α zenbat eta txikiagoa, orduan eta zailagoa da H0 baztertzea.

(7) Pieza akasgabe bat egiteko probabilitatea 0.7 bada, zenbat da hirugarren
akastuna burutu baino lehen, bost akasgabe burutzeko probabilitatea?

(a) 0.095

(b) 0.155

(c) 0.215

(d) 0.225
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(8) 5 egunetan zehar bi lanegun aukeratu behar dira ataza berdina egiteko,
baina ezin dira ondoz ondokoak izan. Zenbat eratara aukera daitezke?

(a) 5×4
2 − 4

(b) 5× 4− 5

(c) 52 − 4

(d)
(
5
2

)
− 5

(9) Orain dela bi urte merkaturatzen hasi zen haur-kotxe batek 8 gurpil ditu, 4
izkinetan banatuta. Urtebetean 8 gurpiletatik 2 hondatzeko probabilitatea
kalkulatzeko, zein metodo litzateke zehatzena?

(a) Laplaceren erregela.

(b) Jardunbide enpirikoa.

(c) Jardunbide subjektiboa.

(d) Laplaceren erregela, inklusio-esklusio erregelarekin batera.

(10) Balizko banaketa-funtzio hau ezarri da: F (x) = ax2 − 1; 1 < x < 2. Zein
da zuzena?

(a) a = 1

(b) a = 1/4

(c) a = 1 eta a = 1/4

(d) Funtzio hori ez da inondik ere izango banaketa-funtzio.
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