
ESTATISTIKA ENPRESARA APLIKATUA (Lehen zatia: praktika).

Irakaslea: Josemari Sarasola

Data: 2016ko martxoaren 17a - Iraupena: Ordu t’erdi

I. ebazkizuna (2.25 puntu) Bayesen teorema eta froga estatistikoak

New Yorkeko bigarren eskuko handizkako liburu-saltzaile batek hiru motako
loteak saltzen ditu, hirurak ehun liburukoak. Premium motako loteetan, 1900
urtetik aurreko 20 liburu daude, 1900-1950 bitarteko 30 eta 1950etik ondorengo
50. Special loteetan, garai horretakoak 10, 20 eta 70 dira, hurrenik hurren; All
Right loteetan, azkenik, 5, 10 eta 85 dira. 10 lote erosi dizkiogu, 2 Premium, 5
Special eta 3 All Right, baina haiek jasotakoan 10 kaxetan zer motakoak diren
adierazten duen inongo agiririk ez dagoela ikusten dugu. Edozein kaxa bat ireki
eta bi liburu hartu ditugu zoriz.

(a) Irekitzen den kaxa hurrenez hurren Premium, Special eta All Right lotekoa
izateko a priori probabilitateak finkatu.

(b) Irekitako kaxatik hartutako bi liburuetan, liburu bat 1900-1950 bitartekoa
eta bestea 1950etik ondorengoa (edozein ordenatan) direla jakinik, zein mo-
tako kaxatik datozen erabaki ezazu a posteriori probabilitateak kalkulatuta,
suposatuz erauzketak itzulerarik gabe egiten dituzula.

A P (A) P (B/A) P (A)× P (B/A) P (A/B)
Premium 2/10 30

100 ×
50
99 × 2 = 0.3030 0.0606 0.2392

Special 5/10 20
100 ×

70
99 × 2 = 0.2828 0.1414 0.5582

All right 3/10 10
100 ×

85
99 × 2 = 0.171 0.0513 0.2025

1 0.2533 1

Special kaxatik datozela erabaki behar da, a priori bezalaxe bide batez
esanda, aukera hori delako probabilitate handienekoa a posteriori.

(c) (a) eta (b) atalak errepikatu, jakinda aukeratutako bi liburuak 1900-1950
bitartekoak direla.

A P (A) P (B/A) P (A)× P (B/A) P (A/B)
Premium 2/10 30

100 ×
29
99 = 0.087 0.0174 0.445

Special 5/10 20
100 ×

19
99 = 0.038 0.0190 0.486

All right 3/10 10
100 ×

9
99 = 0.009 0.0027 0.069

1 0.0391 1

Special kaxatik datozela erabaki behar da, a priori bezalaxe bide batez
esanda, aukera hori delako probabilitate handienekoa a posteriori.
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(d) Froga estatistikoa. Aurreko bidalketa batean, Premium kaxa bat erosi ge-
nion. Jasotakoan, zoriz aukeratutako 6 liburu ikuskatu eta haietatik 5
1950etik ondorengoak zirela ikusi genuen. Ziria sartu zigula erabakitzeko
nahiko arrazoirik al dago? Adierazgarritasun-maila: %1.

H0: jasotakoa Premium kaxa da: 20 liburu zahar, 30 antzinakotasun er-
taineko, 50 berri

P [berriak ≥ 5/H0] =
P [berriak = 5/H0] + P [berriak = 6/H0] =
50
100 ×

49
99 ×

48
98 ×

47
97 ×

46
96 ×

50
95 ×

6!
5!1! + 50

100 ×
49
99 ×

48
98 ×

47
97 ×

46
96 ×

45
95 =

0.088 + 0.013 = 0.101

(Oharra: R softwareaz: sum(dhyper(5:6,50,50,6))

(Oharra: formula konbinatorioaz ere eman daitezke probabilitate bakunak)

Gertatuaren probabilitatea alfa baino handiagoa denez, hipotesi nulua onartu,
gertatua normaltzat hartu eta jasotakoa Premium kaxa dela erabaki, ez
baita arrazoi askirik aurkakoa baieztatzeko.
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II. ebazkizuna (2.25 puntu)

X enpresaren akzio berri bat erosi da. Bihar izango duen kotizazio aldaketa
-1, 0, 1 (eurotan) izan daiteke, 0.2, 0.5 eta 0.3 probabilitateaz hurrenez hurren.
Bihar -1 egiten badu, etziko kotizazio-aldaketa 0, 1 eta 2 izan daiteke, 0.2,
0.5 eta 0.3 probabilitateekin betiere; 0 egiten badu, etzi -1,0 eta 1 egin dezake
probabilitate berdinekin; eta bihar 1 egiten badu azkenik, etzi -2, -1 eta 0 egin
dezake aurreko probabilitateekin betiere. Bi egun horien buruan akzioa saldu
egiten da, kotizazio-aldaketa totalari dagozkion irabaziak eskuratzeko.

(a) Taula batean (zuhaitz batean ez) aukera, konbinazio edo adar posibleak
azaldu, horietako bakoitzaren probabilitatearekin eta kotizazio aldaketa to-
talarekin batera.

(b) Kotizazio-aldaketa totalaren itxaropen matematikoa eta bariantza kalku-
latu.

(c) Honako operazio hau eskaintzen dizute: aurreko akzioarekin bi egunen bu-
ruan galtzen ateratzen bazara, +1 gehigarria emango dizute; baina irabazten
ateratzen bazara, 2 ordaindu beharko duzu. Bigarren operazio honekin es-
kuratzen diren emaitza berrien zerrenda erantsi aurreko taulan, eta itxaropen
eta bariantza berriak kalkulatu.

(d) Aukeran ematen dizuten bi operazio hortietatik, zein da operazio egokiena
epe luzera? Eta epe laburrera? Beharrezkoa balitz, utilitate-funtzio egoki
bat erabili erabakia hartzeko.
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EBAZPENA

Bihar Etzi Prob. (adarra) Totala (A) Totala (B) (c atala)
-1 0 0.04 -1 0
-1 1 0.10 0 0
-1 2 0.06 1 -1
0 -1 0.10 -1 0
0 0 0.25 0 0
0 1 0.15 1 -1
1 -2 0.06 -1 0
1 -1 0.15 0 0
1 0 0.09 1 -1

1

Kotizazio-aldaketa totalaren itxaropena eta bariantza

x p(x) xp(x) x2p(x)
-1 0.2 -0.2 0.2
0 0.5 0 0
1 0.3 0.3 0.3

1 0.1 0.5

µ = 0.1 ; σ2 = 0.5− 0.12 = 0.49

Proposamenaren emaitza totalaren itxaropena eta bariantza

x p(x) xp(x) x2p(x)
-1 0.3 -0.3 0.3
0 0.7 0 0

1 -0.3 0.3

µ = −0.3 ; σ2 = 0.3− (−0.3)2 = 0.21

Epe luzera hoberena da itxaropena handienekoa, hasierako inbertsioa hain zuzen.

Epe laburrera, itxaropenez hobea da hasierakoa, baina arriskuz proposamena.
Dilema ebazteko utilitate-funtzioak (U = µ/σ) erabiliko dira:

UA = 0.1/
√

0.49 = 0.14 ; UB = −0.3/
√

0.21 = −0.65

Utilitate handienekoa aukeratzen da: hasierakoa, alegia.
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III. ebazkizuna (2 puntu)

Teknikari batek etxez etxe ibiltzen da ordenagailuak konpontzen. Egunero 12
konponketa egiten ditu. Konponketa batean ordenagailuaren haizegailua aldatu
behar izateko probabilitatea 0.15 da.

(a) Egun batean 2 haizegailu eramaten baditu, zenbat da haiekin nahikoa iza-
teko probabilitatea?

X: 12 ordenagailuetan hondaturiko haizegailuak ∼ B(n = 12, p = 0.15)

P (nahikoa) = P (X ≤ 2) = P (X = 0) + P (X = 1) + P (X = 2) =

0.8512 + 0.8511 × 0.15× 12!

11!1!
+ 0.8510 × 0.152 × 12!

10!2!
= 0.7358

(b) Aurreko probabilitatea kalkulatzeko R agindua idatzi, eta horren aurkakoaren
probabilitatea ere bai, azken honetan lower.tail=F baliatuz.

(1) >pbinom(2,12,0.15)

(2) Aurkakoa P (X > 2) da. Beraz: >pbinom(2,12,0.15,lower.tail=F)

(c) Zenbat haizegailu eraman behar ditu nahikoa izateko probabilitatea gutx-
ienez 0.95era heltzeko?

2 haizegailurekin egin dezakegu proba, jada kalkulatuta dugunez:

P (nahikoa) = P (X ≤ 2) = 0.7358

Ez da nahikoa. Pasatzen gara 3rekin probatzera:

P (nahikoa) = P (X ≤ 3) = 0.9077

Ez da nahikoa. 4rekin probatuko da:

P (nahikoa) = P (X ≤ 4) = 0.976

Betetzen da baldintza. Beraz, 4 haizegailu behar dira eraman.
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(d) Egun batean enpresa batetik deitu zioten lantegian zeuden marka bereko
25 ordenagailu konpontzeko. Haietan haizegailu bakarra aldatu behar izan
zuen. Adierazgarritasun-maila %1 izanik, baiezta al daiteke marka horre-
tako ordenagailuek haizegailua hondatuta izateko probabilitatea 0.15 baino
txikiagoa dutela?

H0 : p = 0.15

Horrela, hondaturiko haizegailuen kopurua B(n=25,p=0.15) banatzen da, eta
batezbestez 0.15x25=3.75 haizegailu hondatu hautematen dira.

Gertatu dena 1 da, gutxi hain zuzen. Hortaz, frogaren norabidea behetik da:

P [X ≤ 1] = P [X = 0] + P [X = 1] = 0.8525 + 0.8524 × 0.15× 25!
24!1! = 0.093

Gertatuaren probabilitatea handia da, alfa baino handiagoa denez. Beraz,
hipotesi nulua onartu eta lantegiko ordenagailuak besteak bezalakoak direla,
0.15eko hondatzeko probabilitatearekin alegia, erabaki behar da.
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ESTATISTIKA ENPRESARA APLIKATUA (Testa: Lehen zatia)

Irakaslea: Josemari Sarasola

Data: 2016ko martxoa

ERANTZUN ZUZENAK: DDAAC-DCABC-BACAB

Iraupena: 25 minutu

Erantzun bakarra da zuzena galdera bakoitzean. Guztira testak 1.5
puntu balio du. Erantzun zuzenak 0.1 puntu balio du. Erantzun
okerrak 0.05 puntu kentzen du. Galderak erantzun gabe utz daitezke,
punturik gehitu eta kendu gabe.

(1) f(x) = 3x2; 0 < x < 1. Kalkulatu itxaropen matematikoa.

(a) 0.33

(b) 0.50

(c) 0.66

(d) 0.75

(2) f(x) = 3x2; 0 < x < 1. Kalkulatu bariantza.

(a) 0.3375

(b) 0.2275

(c) 0.1275

(d) 0.0375

(3) Dakizkigunak: µ = 100, σ = 15. Hurbildu P [X < 130].

(a) 0.75 baino handiagoa.

(b) 0.75 baino txikiagoa.

(c) 0.25 baino handiagoa.

(d) 0.25 baino txikiagoa.

(4) Webgune batera egiten den bisitaldi bakoitza erosketa batekin bukatzeko
probabilitatea 0.15 da. Zenbat da lehen erosketa izan arte erosketarik
gabeko hiru bisita izateko probabilitatea?

(a) 0.092

(b) 0.614

(c) 0.0028

(d) Aurreko guztiak faltsuak dira.

(5) Webgune batera egiten den bisitaldi bakoitza erosketa batekin bukatzeko
probabilitatea 0.15 da. Nola kalkulatzen da R bitartez erosketa bat izan
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arte gutxienez erosketarik gabeko 7 bisita izateko probabilitatea?

(a) pgeom(7,0.15)

(b) pgeom(6,0.15)

(c) pgeom(6,0.15,lower.tail=F)

(d) pgeom(7,0.15,lower.tail=F)

(6) Webgune batera egiten den bisitaldi bakoitza erosketa batekin bukatzeko
probabilitatea 0.15 da. Batezbestez erosketarik gabeko zenbat bisitaldi
daude hirugarren erosketa gauzatu arte?

(a) 5.66

(b) 9.66

(c) 12.66

(d) 17

(7) Zenbat parametro ditu banakuntza binomial negatiboak?

(a) 0, itxaropenaz eta bariantzaz zehaztu daitezkeelako.

(b) 1

(c) 2

(d) 3: r, q eta p.

(8) a, a, b eta c lanak egin behar dira (hau da, a 2 aldiz) lau egunetan zehar.
Zenbat eratara programatu daitezke?

(a) 12

(b) 24

(c) 6

(d) Beste bat da erantzuna.

(9) Nola esaten da egiantz ingelesez, Bayesen teoremaren testuinguruan?

(a) verosimility

(b) likelihood

(c) truelikelyness

(d) truesimilarity

(10) Enpresen helbideari eta tamainari buruzko gertakizunak dituzu honako hauek:
A: Araba, B: Bizkaia, G: Gipuzkoa, EAE: Euskal Autonomia Erkidegoa, H:
handia, E: ertaina, T: txikia. Nola adierazten dira EAEko enpresa txiki eta
ertainak?

(a) (A ∩G ∩B) ∪ (T ∪ E)
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(b) (A ∩G ∩B) ∪ (T ∩ E)

(c) (A ∪G ∪B) ∩ (H)

(d) (A ∪G ∪B) ∩ (T ∩ E)

(11) Dentsitate-funtzio hau duzu: f(x) = kx; 2 < x < 4. Kalkulatu k dentsitate-
funtzioa izan dadin.

(a) 1/4

(b) 1/6

(c) 1/8

(d) k parametroa da.

(12) Dentsitate-funtzio hau duzu: f(x) = 1− x
2 ; 0 < x < 2. Kalkulatu P [X > 1].

(a) 0.25

(b) 0.35

(c) 0.45

(d) 0.55

(13) Banaketa-funtzio hau duzu: F (x) = kx3; 0 < x < 2. Kalkulatu k banaketa-
funtzioa izan dadin.

(a) 1/5

(b) 1/6

(c) 1/8

(d) k parametroa da.

(14) Banaketa-funtzio hau duzu: F (x) = x4; 0 < x < 1. Kalkulatu P [X > 0.5].

(a) 0.9375

(b) 0.8333

(c) 0.7325

(d) 0.6333

(15) Dakizkigunak: µ = 50, σ = 10. Hurbildu P [X < 35].

(a) 0.66 baino handiagoa.

(b) 0.44 baino txikiagoa.

(c) 0.33 baino handiagoa.

(d) 0.22 baino txikiagoa.
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