
ESTATISTIKA ENPRESARA APLIKATUA (Lehen zatia: praktika).

Irakaslea: Josemari Sarasola Ledesma

Data: 2015eko maiatzaren 29. 10:00.

Iraupena: Ordu t’erdi

I. ebazkizuna (3.5 puntu)

Lantegi bateko makina batek egunean lau pieza egiteko ahalmena du eta hori-
etako bakoitza akastuna edo akasgabea izan daiteke. Lehen pieza akastuna
izateko probabilitatea 0.4 da. Pieza bat akastuna bada, hurrengo piezaren
ekoizpena kontu handiagoz egiten da eta orduan akastuna izateko probabili-
tatea 0.1 murrizten da. Akasgabea bada, probabilitateak aurreko piezakoaren
berdinak dira. Horrela lehen pieza akastuna bada, hurrengoa akastuna izateko
probabilitatea 0.3 litzateke eta hori ere akastuna balitz, hirugarrena akastuna
izatekoa 0.2, ...

Egin beharreko atazak:

(a) Lau pieza akastun edo akasgabeen ekoizpena irudikatzen duen zuhaitz-
diagrama eratu ezazu.

(b) Zenbat da lehen bi piezak akastunak eta azken biak akasgabeak izateko
probabilitatea? Eta zenbat lehen biak akasgabeak eta azken biak akastunak
izatekoa?

(c) Zenbat da lau piezetan bi akasgabe eta bi akastun izateko probabilitatea?

(d) Bigarren pieza akastuna izan bada, zenbat lehen pieza akasgabea izateko
probabilitatea?

(e) Osatu ezazu taula bat, lau piezetan dauden akastun kopuru posibleak eta
horien probabilitateak zehaztuz.

(f) Aurreko taulan oinarrituz, kalkulatu, lau piezetan dauden akastunen itxaropena
eta horien bariantza.
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(a)
P [XX00] = 0.4× 0.3× 0.8× 0.8 = 0.0768

P [00XX] = 0.6× 0.6× 0.4× 0.3 = 0.0432

(b) P [XX00eo] =

P [XX00] + P [00XX] + P [X0X0] + P [X00X] + P [0XX0] + P [0X0X] =

0.0768 + 0.0432 + 0.0672 + 0.0588 + 0.0576 + 0.0504 = 0.3540

(c) Bi eratara egin daiteke, baldintzapeko probabilitateaz eta Bayesen teoremaz.
Baldintzapeko probabilitateaz,

P [10/2X] = P [10eta2X]/P [2X] = P [10eta2X]/P [(10eta2X)edo(1Xeta2X)] =

(0.6× 0.4)/(0.6× 0.4) + (0.4× 0.3) = 0.66

Bayesen teoremaz (B informazioa:2X),

Ai P (Ai) P (B/Ai) P (Ai)P (B/Ai) P (Ai/B)
1X 0.4 0.3 0.12 0.66
10 0.6 0.4 0.24 0.33

1 0.36 1

Erantzuna, azken zutabean begiratuta, 0.66 da.

(d) Akastun kopuruaren banakuntza hau da:

x p(x)
0 0.1296
1 0.0864+0.1008+0.1176+0.1372=0.4420
2 0.3540
3 0.0216+0.0192+0.0168+0.0144=0.0720
4 0.0024

1

(e)

xp(x) x2p(x)
0 0

0.4420 0.442
0.7080 1.416
0.2160 0.648
0.0096 0.0384
1.3756 2.5444

µ = 1.3756 akastun; σ2 = α2 − α2
1 = 2.5444− 1.37562 = 0.6521
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II. ebazkizuna (2 puntu)

Bi inbertsio dituzu aukeran: A eta B. Horien errendimenduak honela banatzen
dita:

A : f(x) = 3x2 ; 0 < x < 1 ; B : f(x) =
3x2

8
; 0 < x < 2

Egin beharreko atazak (beharrezkoa bada, utilitate-funtzioa zerorrek
ezarri):

(a) Epe luzera zein da inbertsio egokiena?

(b) Epe laburrera zein da inbertsio egokiena?

Epe luzera itxaropen matematikoari soilik erreparatu behar zaio, arriskua epe
luzera ez baita kontuan hartzen:

E[XA] =

∫ 1

0

x · 3x2dx = 0.75

E[XB ] =

∫ 2

0

x · 3x2

8
dx = 1.5

Epe luzera inbertsio egokiena B da, batezbestez etekin handiagoak ematen
dituelako.

Epe laburrera itxaropena eta arriskua (bariantzaren bidez neurtuta) hartu behar
dira kontuan.

Bigarren mailako momentuak hauek dira:

α2A =

∫ 1

0

x2 · 3x2dx = 0.6

α2B =

∫ 2

0

x2 · 3x2

8
dx = 2.4

Horietatik bariantzak eskuratzen dira:

σ2
A = 0.6− 0.752 = 0.0375

σ2
B = 2.4− 1.52 = 0.15
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Arrisku handienekoa B inbertsioa da, bariantza handiagoa duelako, eta beraz A
hobesten da horri buruz. Itxaropenari buruz B hobesten denez, dilema sortzen
da eta utilitate-funtzio bat erabili behar da bi irizpideak bateratzeko:

UA = µ/σ = 0.75/
√

0.0375 = 3.8729

UB = µ/σ = 2.4/
√

0.15 = 6.19

B inbertsioa hobesten da, utilitate handiagoa duelako.
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III. ebazkizuna (2.5 puntu)

Test bateko 20 galderetako bakoitzean bost aukera daude.

Egin beharreko atazak:

(a) Ikasle batek 6 galdera asmatu ditu. Galderak zoriz erantzun dituela baiezta
al daiteke? Adierazgarritasun-maila: %15. Oharra: hipotesi nulua zehatz
eta kalkulatu beharreko probabilitatea egoki adierazi.

(b) Aurreko probabilitatea kalkulatzeko beheko laguntza erabili baduzu, adier-
azi nola kalkulatuko zenukeen eskuz.

(c) Zenbat galdera erantzun behar dira ongi, ikasleak zoriz erantzuten duela
erabakitzeko?

Laguntza:

pbinom(0:20,20,0.2)

[1] 0.01152922 0.06917529 0.20608472 0.41144886 0.62964826 0.80420779

[7] 0.91330749 0.96785734 0.99001821 0.99740517 0.99943659 0.99989827

[13] 0.99998484 0.99999815 0.99999982 0.99999999 1.00000000 1.00000000

[19] 1.00000000 1.00000000 1.00000000

pbinom(0:20,20,0.8)

[1] 1.048576e-14 8.493466e-13 3.272606e-11 7.977671e-10 1.380346e-08

[6] 1.802764e-07 1.845006e-06 1.516284e-05 1.017288e-04 5.634137e-04

[11] 2.594827e-03 9.981786e-03 3.214266e-02 8.669251e-02 1.957922e-01

[16] 3.703517e-01 5.885511e-01 7.939153e-01 9.308247e-01 9.884708e-01

[21] 1.000000e+00

pbinom(0:20,20,0.2,lower.tail=F)

[1] 9.884708e-01 9.308247e-01 7.939153e-01 5.885511e-01 3.703517e-01

[6] 1.957922e-01 8.669251e-02 3.214266e-02 9.981786e-03 2.594827e-03

[11] 5.634137e-04 1.017288e-04 1.516284e-05 1.845006e-06 1.802764e-07

[16] 1.380346e-08 7.977671e-10 3.272606e-11 8.493466e-13 1.048576e-14

[21] 0.000000e+00

pbinom(0:20,20,0.8,lower.tail=F)

[1] 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 0.99999999 0.99999982

[7] 0.99999815 0.99998484 0.99989827 0.99943659 0.99740517 0.99001821

[13] 0.96785734 0.91330749 0.80420779 0.62964826 0.41144886 0.20608472

[19] 0.06917529 0.01152922 0.00000000
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H0 : ikasleak zoriz erantzun : p(asmatu) = 0.2

X : erantzun zuzenak ∼ B(n = 20, p = 0.2) → µ = np = 4 → 6 asko da →
arraroa goitik

Gertatu denaren probabilitatea (edo areago) kalkulatzen da orain:

P [X ≥ 6] = (pbinom(5, 20, 0.2, lower.tail = F)) = 1.957922e− 01 = 0.195 > α

Beraz, hipotesi nulua onartu eta beraz, ikasleak zoriz erantzuten ez duela pentsatzeko
arrazoirik ez dago.

Probabilitate hori honela kalkulatzen da:

P [X ≥ 6] = 1− P [X ≤ 5] = 1− P [X = 0]− P [X = 1]− . . .− P [X = 5] =

1− 0.200.820 20!
0!20! − 0.210.819 20!

1!19! − . . .− 0.260.814 20!
6!14! = 0.195

Ongi erantzuten dela erabakitzeko, galdera gehiago erantzun beharko dira ongi,
noski. Aurreko probabilitatea hartu dugun zerrendan aurrera joan behar da
%15etik behera heldu arte; muga hori 6ra heltzean gainditzen da (P (X > 6) =
0.0866), eta beraz, berdintza ere sartu behar denez, ongi erantzun beharreko
galdera kopurua 7 da (P (X > 6) = P (X ≥ 7) = 0.0866 < 0.15).

Analitikoki ekuazio hau planteatu beharko litzateke eta x desberdinak probatuz,
6tik aurrera, eskuratuko litzateke:

P (X ≥ x) < 0.15;x?

Egia esan, soluzioa berehala azalduko litzateke x = 7-rekin.
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ESTATISTIKA ENPRESARA APLIKATUA (Testa: Lehen zatia)

Irakaslea: Josemari Sarasola

Data: 2015eko maiatzaren 29a

Iraupena: 25 minutu

Erantzun zuzenak:DABDD-BCCAD

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) Laburtu ezazu: (A ∩A) ∪A
(a) Ω

(b) ∅
(c) A

(d) A

(2) Dado bat hiru aldiz bota da. Zenbat da beti 2 suertatzeko probabilitatea?

(a) 0.004 gutxi gorabehera.

(b) 0.02 gutxi gorabehera.

(c) 0.10 gutxi gorabehera.

(d) Aurreko guztiak okerrak dira.

(3) Laplaceren erregela erabiliz probabilitate bat 0.25 da. Jardunbide frekuentziala
edo enpirikoa erabiliz, probabilitate bera 0.20 suertatu da.

(a) Ez da posible, berdinak atera behar dira.

(b) Posible da, jardunbide frekuentziala hurbilketa delako.

(c) Jardunbide frekuentzialeko emaitza zuzenagoa da, errealitatean oinar-
ritzen delako.

(d) (b) eta (c) dira egiazkoak.

(4) F (x) = 4x3

32 ; 0 < x < k funtzioan zenbat izan behar da k, funtzioa banaketa-
funtzioa izateko?

(a) k parametroa da.

(b) Funtzioa ez da inoiz izango banaketa-funtzioa.

(c) k = 1

(d) k = 2
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(5) f(x) = x2

k ; 0 < x < 3 funtzioan zenbat izan behar da k, funtzioa dentsitate-
funtzioa izateko?

(a) k parametroa da.

(b) Funtzioa ez da inoiz izango dentsitate-funtzioa.

(c) k = 3

(d) k = 9

(6) Bosnaka hurbilduz kontatzen den pertsona kopuru baterako zorizko aldagai
jarraitu bat erabili da. Nola kalkulatuko litzateke horrekin 125 pertsona
baino gutxiago izateko probabilitatea?

(a) P [X < 120]

(b) P [X < 122.5]

(c) P [X < 125]

(d) P [X < 127.5]

(7) Nolakoa da jatorriari buruzko momentu guztiak berdinak dituen probabili-
tate banakuntza?

(a) Balio bakarra hartzen du 1 probabilitatearekin.

(b) Lehen, bigarren, hirugarren, ... mailako jatorriari buruzko momentuak
ezin dira inoiz berdinak izan.

(c) 0 eta 1 balioak hartzen ditu, edozein probabilitaterekin.

(d) Itxaropen eta bariantza berdinak ditu.

(8) Probabilitate-banakuntza batean balio posibleak 0 eta 2 dira, 0.5eko proba-
bilitaterekin. Zenbat da batezbestekoari buruzko bigarren mailako momen-
tua?

(a) 0.5

(b) 2

(c) 1

(d) 0

(9) µ = 10, σ = 2. Hurbildu P [X < 6].

(a) 0.25 baino txikiagoa.

(b) 0.75 baino handiagoa.

(c) 0.125 baino txikiagoa.

(d) 0.875 baino handiagoa.
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(10) Txebixeven desberdintzari buruz, zein da egia?

(a) Bariantza zenbat eta handiagoa, hurbilketa orduan eta zehatzagoa da.

(b) Bariantza zenbat eta txikiagoa, hurbilketa orduan eta zehatzagoa da.

(c) ε distantzia zenbat eta handiagoa, hurbilketa orduan eta zehatzagoa da.

(d) (b) eta (c) dira egiazkoak.
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