
ESTATISTIKA ETA DATUEN ANALISIA (Bigarren zatia: praktika).

Irakaslea: Josemari Sarasola

Data: 2015eko uztailaren 3. 17:00.

Iraupena: Ordu t’erdi

I. ebazkizuna (2.75 puntu)

Bezero bat etorri bitarteko denbora esponentzialki banatzen da, batezbestekoa
10 minutukoa izanik.

Egin beharreko atazak:

(a) Zenbat da bezero bat etorri bitartean 14 minutu baino gehiago igarotzeko
probabilitatea?

(b) Itxaropena badakizu 10 minutukoa dela, baina zenbat da bariantza?

(c) 40 bezero jaso arte, zenbat da, LTZ baliatuz, 8 ordu baino gehiago itxaron
behar izateko probabilitatea?

(d) 40 bezero jasotzeko, gehienez itxaron beharreko %90eko probabilitateko
denbora kalkula ezazu.

(a) µ = 1
λ = 10 min→ λ1min = 0.1

P [X > 14] = 1− F (x = 14) = 1− (1− e−0.1×14 = e−1.4

(b) σ2 = 1
λ2 = 1

0.12 = 100

(c) 40 bezero etorri bitarteko denbora bezero horietako bakoitza etorri arteko
denboren batura da. Batugai kopurua aski handia denez (30 baino handiagoa)
eta bezeroen etorrera denborak elkarrekiko independenteak direnez, LTZ er-
abil egin daiteke. Horren arabera honela banatuko da40 bezeroak etorri arteko
denbora:

X ∼ N(µ = 40× 10 = 400 min, σ =
√

40× 100 = 63.24 min)

Gehienez itxaron beharreko denbora, hainbat denbora baino txikiagoa den denbora
bat da:

P [X < x] = P

[
Z <

x− 400

63.24

]
= 0.9→ x− 400

63.24
= 1.28→ x = 430.94

Gehienez 430.94 minutu itxarongo dira %90eko probabilitateaz.
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II. ebazkizuna (2.5 puntu)

Denda batek goizez nahiz arratsaldez irekitzen du. Ondoren hainbat egunetan
goiz edo arratsaldez (g/a, parentesien artean) izandako salmentak jasotzen dira:

34(g)-45(a)-44(a)-42(g)-36(g)-52(a)-40(g)-62(a)-42(g)-39(g)-40(a)-52(a)-46(g)-50(g)-
51(a)

44(g)-43(g)-45(a)-47(a)-68(a)-47(g)-61(a)-58(a)-43(g)-48(a)-40(a)-54(g)-55(g)-47(a)-
43(a)

Egin beharreko atazak:

(a) %5eko adierazgarritasun mailaz, goizeko eta arratsaldeko salmentak ho-

mogeneoak diren frogatu. Laguntza: W1 ∼ N
(
µ = n1(n1+n2+1)

2 , σ =√
n1n2(n1+n2+1)

12

)
34g:1
36g:2
39g:3
40g:4-5
40a:5-5
40a:6-5
42g:7
42g:8
43g:9-10
43g:10-10
43a:11-10
44a:12-12.5
44g:13-12.5
45a:14
45a:15
46g:16
47a:17-18
47g:18-18
47a:19-18
48a:20
50g:21
51a:22
52a:23
52a:24
54g:25
55g:26
58a:27
61a:28
62a:29
68a:30
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Garbi dago W txikiena goizekoa izango dela. Horixe kalkulatzen dugu hor-
taz:

Wmin=1+2+3+5+7+8+10+10+12.5+16+18+21+25+26=164.5

Arraroa behetik dagoenez (minimoa hartu dugulako) hortik beherako prob-
abilitatea kalkulatzen da. Wmin honela banatzen da:

Wmin ∼ N

(
µ =

14× (14 + 16 + 1)

2
, σ =

√
14× 16× (14 + 16 + 1)

12

)

Wmin ∼ N(µ = 217;σ = 24.05)

P [Wmin < 164.5] = P

[
z <

164.5− 217

24.05

]
= 0.014

Probabilitate hori adierazgarritasun-mailaren erdia baino txikiagoa denez,
honogeneotasuna edo berdintasuna baztertu eta bi txandak desberdinak
direla erabaki behar da (eta beraz, ezingo lirateke batera aztertu).

(b) %5eko adierazgarritasun mailaz, arratsaldeko salmentak handiagoak direla
esan al daiteke?

Hipotesi nuluan berdinak dira bi txandak.

Edo goizeko salmentak txikiagoak diren frogatu behar da. Izan liteke,
zeren Wgoiz txikia baita (berdintasunean 217 beharko luke izan, gutxig-
orabehera). Beraz, hortik beherako probabilitatea hartzen da: 0.014, kalku-
latu dugunez, baina orain froga alde bakarrekoa da, desberdintasun norabide
bat ezarri dugulako. Beraz, alfa osoarekin behar da alderatu. Probabilitatea
txikiagoa denez, hipotesi nulua baztertu eta arratsaldeko salmentak handi-
agoak direla erabaki daiteke.
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III. ebazkizuna (t-testa) (2.75 puntu)

Saltzaile batek makina baten ekoizpena batezbestez orduko 20 piezakoa dela
ziurtatzen digu. Baieztapen hori frogatzeko, orduko lan-saio batzuk egin eta
ekoizpen hauek jaso dira:

22-16-18-19-20

Ekoizpenak banakuntza normalaren araberakoak direla pentsatzen da.

Egin beharreko atazak:

(a) Saltzaileak dioena baztertzeko arrazoirik ba al dago? Alfa: 0.01.

(b) Batez besteko ekoizpenari buruzko %95ko tarte simetrikoa eratu.

(c) Zein da saltzaileak batez besteko ekoizpena handia dela baieztatzeko eratuko
lukeen tarte asimetrikoa, %90eko konfiantzaz?

t froga eta tartea eman behar dira. Horretarako batezbestekoa eta desbideratze
zuzendua kalkulatzen dira:

x = 19 ; ŝ = 2.23

(a)

H0 : µ = 20

Froga alde bakarrekoa da, eta arraroa behetik dago (lagin batezbestekoak hori
erakusten duelako). t froga garatzeko, eskualde kritikoaren metodoa soilik dugu
eskura. Balio kritikoa eman dezagun:

P [t < t4,0.01] = 0.01→ t4,0.01 = −3.75

Eskualde kritikoa hortik behera dago.

Ikus dezagun zenbat den gure t: 19−20
2.23/

√
5

= −1

Onarpen eskualdean dago, beraz hipotesi nulua onartzen da. Ez dago arrazoirik
saltzaileak dioena baztertzeko.

(b) Konfiantza-tarte simetrikoa (1-alfa: 0.95):

t4,0.025 = 2.78 (alfa bi muturretan)

µ = 19± 2.78× 2.23√
5

: 19± 2.7

(c) Konfiantza-tarte asimetrikoa (1-alfa: 0.90):

t4,0.1 = 1.53 (alfa osoa mutur batera)

µ > 19− 1.53× 2.23√
5

: µ > 17.47

4



ESTATISTIKA ENPRESARA APLIKATUA (Testa: Bigarren zatia)

Irakaslea: Josemari Sarasola

Data: 2015eko uztailaren 3a

Iraupena: 25 minutu

ZUZENAK: BCABB-DAAAC

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) Bi bezeroren arteko batezbesteko denbora 30 minutukoa da. Zenbat da
bezero batetik bestera ordubete baino gehiago izateko probabilitatea?

(a) 0.085

(b) 0.135

(c) 0.185

(d) 0.235

(2) Eta, aurreko galderarekin jarraiki, ordubetean bezero bakarra etortzeko
probabilitatea?

(a) 0.07

(b) 0.17

(c) 0.27

(d) 0.37

(3) Eta zein da, aurreko parametroekin, ordubetean 4 bezero edo gehiago etortzeko
probabilitatea kalkulatzeko R agindua?

(a) ppois(3,2,lower.tail=F)

(b) ppois(4,2,lower.tail=F)

(c) ppois(4,0.5,lower.tail=F)

(d) ppois(3,0.5,lower.tail=F)

(4) 1000 piezako multzo batean, pieza bakoitza akastuna izateko probabilitatea
0.003 da. Zenbat da 1000 pieza horietan 0 akastun izateko probabilitatea
Poisson banakuntza baliatuz?

(a) Gutxi gorabehera 0.03

(b) Gutxi gorabehera 0.05

(c) Gutxi gorabehera 0.07

(d) Gutxi gorabehera 0.09
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(5) Zein da -0.70 emaitza ematen duen agindua?

(a) qnorm(-0.76)

(b) qnorm(0.76,lower.tail=F)

(c) pnorm(-0.76,lower.tail=F)

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

(6) Zer da zenbatesle baten lagin banakuntza?

(a) Zenbatesle baten parametroa, gero froga estatistikoz edo zenbestepenez
kuantifikatzen dena.

(b) Zenbateslea jatorri duen populazioaren banakuntza da.

(c) Zenbateslea kuantifikatzean laginak jasotzen direnez, lagin guztien emaitza
posibleen multzoa da.

(d) Zenbateslea zorizko aldagai izanik, haren probabilitate banakuntza da.

(7) Nola kalkulatzen dira probabilitateak banakuntza uniforme batean?

(a) Tarte baten probabilitatea bere luzerarekin proportzionala dela kontuan
izanik.

(b) LTZ erabiliz.

(c) Banakuntza normalaz, batezbestekotzat (a+b)/2 hartuz, eta bariantzatzat
(b− a)2/12.

(d) Khi-karratuaren bitartez, maiztasun teorikoak kalkulatuz.

(8) Lagin piloto batean p̂0 = 0.25. %95eko konfiantzazko ±0.02-ko tartea eratu
nahi bada, zenbateko lagin tamaina behar da?

(a) 1800 gutxi gorabehera.

(b) 1900 gutxi gorabehera.

(c) 2000 gutxi gorabehera.

(d) 2100 gutxi gorabehera.
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(9) Eta lagin tamaina handiena, badaezpada ere?

(a) 2400 gutxi gorabehera.

(b) 2500 gutxi gorabehera.

(c) 2600 gutxi gorabehera.

(d) 2700 gutxi gorabehera.

(10) Zein da egia konfiantza-tarte bati buruz?

(a) Errorea zenbat eta handiagoa, orduan eta tarte estuagoa.

(b) Konfiantza zenbat eta handiagoa, orduan eta tarte estuagoa.

(c) Lagin tamaina zenbat eta handiagoa, orduan eta tarte estuagoa.

(d) Zenbateslearen balioa zenbat eta handiagoa, orduan eta tarte zabalagoa.
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