
ESTATISTIKA ENPRESARA APLIKATUA (Praktika: Bigarren zatia).

Data: 2014ko maiatzaren 30a.

Irakaslea: Josemari Sarasola

Iraupena: 90 minutu

I. ebazkizuna (3 puntu)

Denda handi bateko bisitari bakoitza bisita bakoitzean zerbait erosteko proba-
bilitatea 0.22 da, elkarrekiko independentziaz. Bihar 6000 bisitari espero dira.

Egin beharreko atazak:

(a) Kalkulatu 1250 erosketa baino gehiago izateko probabilitatea.

X erosketa kopurua banakuntza binomialari jarraiki banatzen da, baina n
handia denez, banakuntza normala erabil daiteke hurbilketa moduan:

X ∼ B(n = 6000, p = 0.22)→ N(µ = 6000×0.22 = 1320, σ =
√

6000× 0.22× 0.68 = 29.96)

P [X > 1250] = P

[
Z >

1250− 1320

29.96

]
= P [Z > −2.33] = P [Z < 2.33] = 0.99

(b) Zenbat erosketa ziurta daitezke 0.9ko probabilitateaz?

Erosketa kopuru bat ziurtatzeak kopuru minimo bat zehaztea esanahi du,
adiera arruntean eta beste egoera berezi bat aipatzen ez den bitartean:

P [X > x] = P

[
Z >

x− 1320

29.96

]
= 0.9→ x− 1320

29.96
= 1.28→ x = 1358.34

Beraz, 1358 erosketa ziurta daitezke eskatutako probabilitatearekin.

(c) Kaxako langile bakoitzak egunean 200 erosketa ahal badu kobratu, zen-
bat langile behar dira erosketa guztiak kobratzeko probabilitatea 0.95 izan
dadin? Probatu 7 langilerekin, adibidez, eta gero atzera eginez burutu
ezazu.
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7 langilek 1400 erosketa kobratu ditzakete. Beraz, horiekin nahikoa izateko
probabilitatea honela kalkulatuko da:

P [X < 1400] = P

[
Z <

1400− 1320

29.96

]
= P [Z < 2.67] = 0.9962
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II. ebazkizuna (3 puntu)

Substantzia baten portzentajerako U(0, 100) eredu uniformea ezarri da, hau
da, 0tik 100era bitarteko balio guztiei probabilitate berdina esleitu zaie. Zoriz
portzentaje zenbait jaso dira elkarrekiko independentziaz:

4-9-12-14-22-23-28-33-38-39-44-55-58-64-69-75-81-87-92-94

Egin beharreko atazak:

(a) Kalkulatu itzazu (egia esan, ez da beharrezkoa kalkulurik egitea) ereduari
jarraiki portzentaje bat 0-20, 20-50, 50-80 eta 80-100 tarteetan izateko prob-
abilitateak.

Probabilitateak 0.2, 0.3, 0.3 eta 0.2 dira hurrenez hurren, tarte zabalari bu-
ruz proportzioan. Analitikoki honela kalkulatuko litzateke adibide batekin:

P [0 < X < 20] =

∫ 20

0

1

100
dx

(b) Eredua zuzena den frogatzeko khi-karratu froga burutu ezazu, adierazgarri-
tasun maila %10 izanik, horretarako aurreko lau tarteak oinarritzat hartuta.

Tarteak e: enpirikoak Probabilitateak t: teorikoak (e−t)2
t

0-20 4 0.2 4 0
20-50 7 0.3 6 0.16
50-80 5 0.3 6 0.16
80-100 4 0.2 4 0

0.32

Balio kritikoa aurkitzeko χ2
4−1 banakuntza batean gainetik %10eko proba-

bilitatea uzten duen balioa bilatu behar da: 6.25.

Estatistika balioa (0.32) 6.25 baino txikiagoa denez, hipotesi nulua onartu
eta eredua egokia dela erabaki behar da.

(c) R softwarean froga burutzeko behar den agindua idatzi.

chisq.test(c(4,7,5,4),p=c(0.2,0.3,0.3,0.2))
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III. ebazkizuna (3 puntu)

Marketin politikorako enpresa batek alderdi batek botoen %14 baino gehiago lor
dezakeela uste du. Hauteskunde egunean 300 lagunei galdetu eta 30ek adierazi
dute alderdi horri botoa eman diotela. Enpresaren aurreikuspenak zuzenak
zirela baiezta al daiteke oraindik? Adierazgarritasun-maila: %4.

Hipotesi nulutzat hau hartu behar da:

H0 : p = 0.14

p̂ lagin proportzioa honela banatzen da hipotesi nulupean:

p̂ ∼ N

(
µ = 0.14, σ =

√
0.14× 0.86

300
= 0.02

)

Gertatutakoa hau da:

p̂ =
30

300
= 0.1

0.14 proportziotik azpitik dago. Beraz, arraroa azpitik dago.

Gertatutakoaren probabilitatea, behar den norabidean, hau da:

P [p̂ < 0.1] = P

[
Z <

0.1− 0.14

0.02

]
= P [Z < −2] = 0.022

Probabilitatea alfa baino txikiagoa da. Beraz, hipotesi nulua baztertu eta mar-
ketin enpresaren aurreikuspenak zuzenak EZ direla erabaki behar da.

Beste era batera (eskualde kritikoa), azpitik 0.04ko probabilitatea uzten duen
balioa kalkulatu behar da:

P [p̂ < p0] = P

[
Z <

p0 − 0.14

0.02

]
= 0.04

p0 − 0.14

0.02
= −1.75→ p0 = 0.105

Lagin proportzioa onartu-baztertu mugatik ezkerrera dago eta beraz, hipotesi
nulua baztertu behar da (ohartu arraroa ezker aldean dagoela problema hone-
tan).
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IV. ebazkizuna (3 puntu)

θ parametro baterako bi zenbatesle garatu dira: θ̂1 eta θ̂2.Hona lehen zen-
batesleari buruzko informazioa:

E[θ̂1] = θ

var[θ̂1] = θ + 50

Bigarren zenbatesleari buruzko informazioa, berriz, honakoa da:

E[θ̂2] = θ +
√
θ

var[θ̂2] =
θ

3

θ parametroak 0-100 bitarteko balioak har ditzake.

Egin beharreko atazak: (Ikusten duzunez, kalkuluen parte handia egina da
eta galderetako batzuk zuzenean erantzun daitezke.)

(a) Zein da alboragabetasunez zenbatesle onena?

Alboragabetasunez θ̂1 da hobera, alboragabea delako. θ̂2 zenbatesleak,
gehiegiz zenbatesten du.

(b) Eta zein da zehatzena?

Zehatzena θ̂2 da, θ parametroaren 0tik 100era bitarteko balioetarako bariantza
txikiagoa duelako (θ + 50 > θ

3 ).
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(c) Zenbatesle onena erabakitzeko, minimax irizpidea beharrezkoa al da? Zer-
gatik? Beharrezkoa balitz bakarrik burutu ezazu, jakinda θ parametroak
0-100 bitarteko balioak har ditzakeela, horretarako grafiko egoki eta zehatza
eratuz.

Alboragabetasunez eta zehaztasunez zenbatesle desberdinak dira egokienak.
Dilema ebazteko BEK baliatu behar da. Lehen zenbateslearen kasuan, alb-
oragabea denez ez du alborapenik:

BEK(θ̂1) = alb(θ̂1)2 + var(θ̂1) = θ + 50

Bigarren zenbateslearen alborapena
√
θ da. Beraz,

BEK(θ̂1) = alb(θ̂1)2 + var(θ̂1) = θ +
θ

3
=

4θ

3

BEKen adierazpenak zuzen motakoak dira. Biak grafikatuz, bigarren zen-
bateslearen BEK beti azpitik geratzen da; beraz horixe da zenbatesle egokiena.
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ESTATISTIKA ENPRESARA APLIKATUA (Testa: Bigarren zatia)

Irakaslea:Josemari Sarasola

Data: 2014ko maiatzak 30.

Iraupena: 25 minutu

Erantzunak: BAACD-CAABD

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) Ordubeteko bezero kopurua P (λ = 4). Zenbat da gutxienez bezero bat
etortzeko probabilitatea?

(a) 1-0.147=0.853

(b) 0.981

(c) 0.881

(d) 0.953

(2) Ordubeteko bezero kopurua P (λ = 4). Zenbat da hurrengo bezeroa etorri
bitarteko denbora 30 minutu baino handiagoa izateko probabilitatea?

(a) 0.135

(b) 0.185

(c) 0.235

(d) 0.285

(3) Bezero batetik besterako batez besteko denbora 20 minutukoa da. Zenbat
da ordubetean 0 bezero etortzeko probabilitatea?

(a) 0.049

(b) 0.089

(c) 0.129

(d) 0.169

(4) Bezero batetik besterako batez besteko denbora 20 minutukoa da. Zenbat
da bezero batetik bestera ordu erdi baino denbora luzeagoa izateko proba-
bilitatea?

(a) 0.123

(b) 0.173

(c) 0.223

(d) 0.273
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(5) X ∼ B(n = 1000, P = 0.0025). Poisson hurbilketaz, kalkulatu P [X = 0].

(a) 0.052

(b) 0.062

(c) 0.072

(d) 0.082

(6) Zein da bere gainetik 0.80ko probabilitatea uzten duen balioaN(2, 1) batean?

(a) 0.158

(b) 0.558

(c) 1.158

(d) 1.558

(7) Noiz aukeratu behar da eredua inferentzia prozesuan?

(a) Datuak esploratu ondoren, hasiera hasieran.

(b) Bukaeran, balidazio fasean, eredua frogatu ondoren.

(c) Zenbatesleen propietateak aztertu baino lehen.

(d) Lagin-banakuntza ezarri baino lehen.

(8) Egun bateko salmenta U(0, 6) banatzen da. Nola banatzen da 50 eguneko
salmenta? Independentzia suposatu.

(a) N(µ = 150, σ =
√

150)

(b) N(µ = 150, σ =
√

300)

(c) N(µ = 150, σ = 150)

(d) N(µ = 150, σ = 300)

(9) Egun bateko salmenta N(µ = 30, σ = 10) banatzen da. Nola banatzen da
4 eguneko salmenta? Independentzia suposatu.

(a) Ezin da jakin, batugai kopurua txikia denez, LTZ ezin baita aplikatu.

(b) N(µ = 120, σ =
√

400)

(c) N(µ = 120, σ =
√

40)

(d) Aurreko guztiak faltsuak dira.

(10) Zer frogatu behar da balidazio fasean? (indep. : independentzia)

(a) Ereduaren egokitasuna, populazioen indep. eta datuen homogeneota-
suna.

(b) Eredua homogeneoa dela, populazioak zorizkoak direla eta datuen in-
dep.

(c) Populazioak berdinak direla, zenbatesleak onak direla eta indep.

(d) Datuak zoriz eta independentziaz jaso direla, populazioen homogeneo-
tasuna eta eredu egokia aukeratu dela.
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