
Zorizko aldagaia eta probabilitate banakuntza

Zoriz zenbakizko balioak hartzen dituen aldagai bat zorizko
aldagaia da (ing. random variable, gazt., variable aleatoria);
adibidez, bikote batek izango duen haur kopurua eta ikasle batek
azterketa batean lortuko duen nota.

Zorizko aldagai batek har ditzakeen balio guztiak horien
probabilitateekin batera ematen direnean, zorizko aldagaiaren
probabilitate-banakuntza (ing., probability distribution, gazt.,
distribucion de probabilidad).
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Zorizko aldagai diskretuak

Zorizko aldagai diskretuak balio bakanak hartzen dituztenak dira
(bikote baten haur kopurua, adibidez). Bi eratara adieraz daitezke:
probabilitate-funtzioz eta banaketa-funtzioz.

Probabilitate-funtzioak balio baten probabilitatea ematen du
zuzenean. Taula batez zein funtzio matematiko batez definitua
izan daiteke. Adibidez, P [X = x] = (x + 1)/10;x = 0, 1, 2, 3.,
taula moduan ere adieraz daitekeena.

Probabilitate funtzioen probabilitateen batura 1 izan behar da,
noski.
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Zorizko aldagai diskretuak

Banaketa-funtzioak x balio batetik beherako probabilitatea, balio
hori barne, ematen du:

F (X) = P [X ≤ x]

Taulaz zein funtzionalki adierazia izan daiteke. Adibidez:

F (x) = 1− (1/2)x;x = 1, 2, 3, . . .

Propietate bi hauek ditu:

probabilitateak goraka doaz, x-rekin batera, probabilitateak
metatzen direnez;

0tik abiatu, eta 1 balioan bukatzen da.
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Zorizko aldagai jarraituak

Tarte batean edozein balio har dezaketenak dira (adib., pertsona
baten altuera). Dentsitate-funtzioz nahiz banaketa-funtzioz adieraz
daitezke.

Goiko irudia dentsitate-funtzioa da, eta f(x) adierazten da. Hartan
honela kalkulatzen da probabilitatea:

P [a < X < b] =

∫ b

a
f(x)dx

Intuitiboki oso esanahi garbia du: probabilitateak azpiko azalerak
direnez, probabilitate handieneko tarteetan, u inguruan irudian,
ordenatua (funtzioaren altuera, alegia) altua da.
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Zorizko aldagai jarraituak

Puntu bateko probabilitatea beti da 0, tarte bateko infinitu
punturen artean puntu bat ez baita ezer ere, eta haren azpian ez
dago azalerarik:

P [X = x] = 0

Beste alde batetik, dentsitate-funtzioek baldintza hauek bete behar
dituzte:

(1) Azpiko azalera osoa, zorizko aldagaia definitua dagoen
balioetarako, balio posibleetarako alegia, 1 izan behar da:∫

Ω
f(x)dx = 1

(2) Balio posibleen tarte osoan zehar x ardatzaren gainetik dago:

f(x) ≥ 0,∀x ∈ Ω

Josemari Sarasola



Zorizko aldagai jarraituak: banaketa-funtzioa

Banaketa-funtzioak balio batetik beherako probabilitatea ematen
du (puntu hori bera sartzen den ala ez hutsala da, puntu bateko
probabilitatea 0 denez):

F (x) = P [X < x] =

∫ x

inf
f(x)dx

Hala, probabilitate metatua ematen duen funtzioa dela esan
daiteke.
*inf: gerta daitekeen balio txikiena, sup: gerta daitekeen balio handiena

Beraz, banaketa-funtzioak zuzenean ematen du tarte bateko
probabilitatea, balioak banaketa-funtzioan behar bezala ordeztuz:

P [X<a]=F (x=a)

P [X>b]=1−P [X<b]=1−F (x=b)

P [a<X<b]=P [X<b]−P [X<a]=F (x=b)−F (x=a)
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Zorizko aldagai jarraituak: banaketa-funtzioa

Banaketa-funtzioak propietate hauek betetzen ditu, beraz:

(1) F (x = inf) = 0

(2) F (x = sup) = 1

(3) Gorakorra da, probabilitatea metatzen doalako, x-k aurrera
egin ahala.
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Zorizko aldagai jarraituak: banaketa-funtzioa

Banaketa-funtzioak eta dentsitate-funtzioak elkarrekin duten
erlazioa honelakoa da:

dentsitate-funtziotik banaketa-funtzioa eskuratzeko, integratu
behar da, dakigunez;

eta beraz, banaketa-funtziotik dentsitate-funtzioa eskuratzeko,
deribatu behar da:

f(x) =
dF (x)

dx
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Parametro kontzeptua

Probabilitate-banakuntza batean hainbat balio har ditzakeen
konstante bat da, eta balio horietako bakoitzeko banakuntza guztiz
zehazten duena. Zehazten ez bada, probabilitate-banakuntza era
generikoan definitzen du. Garrantzitsuak dira estatistikan, helburua
maiz parametro ezezagunak zenbatestea baita, datuetan oinarrituz,
banakuntza guztiz zehazte aldera.
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Banakuntzak eredu moduan

Kritika gisa, batek esan lezake probabilitate-banakuntzak ez direla
errealak, errealitatean datuek eta hortik eratortzen diren
probabilitateak ez baitira hain perfektuak izaten, funtzio
matematiko baten araberakoak alegia, errealitatea askoz ere
gorabeheratsua denez. Kritika okerra da, ikerketaren helburua ez
baita inoiz errealiteta zehatz-mehatz islatzea, baizik eta errealitatea
islatzen duten ereduak, hots laburpen edo sinplifikazioak, eratzea.
Probabilitate-banakuntzak errealitatearen eredutzat hartu behar
dira, beraz. Horrexegatik idatzen dugu probabilitate-ebazkizunetan
[...] banatzen dela uste da, ereduak usteak baitira, gero
errealitateko datuekin kontrastatu behar direnak.
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Jarraituzko hurbilketak

Zorizko aldagai diskretu batek balio asko hartzen dituenean,
probabilitate-banakuntza jarraitu baten bitartez hurbildu ohi da,
laburtzeagatik. Halakoetan, ordea, arazoa sortzen da puntu bateko
probabilitatea kalkulatu behar denean, praktikan puntu hori suertatzea
posible izanik, banakuntza diskretua denez, aldi berean banakuntza
jarraituetan puntu bateko probabilitatea 0 baita. Ebazpena jarraituzko
hurbilketa deituko dugunaren bitartez egingo dugu. Adibidez,

unibertsitate batean matrikulatutako ikasle kopuruari buruz:

P [X = 1200] = P [1199.5 < X < 1200.5]

ikasle baten kalifikazioari buruz:

P [X = 8] = P [7.95 < X < 8.05]

10 gramuko zehaztasuna duen balantza batean pisatzen den fruitu
bati buruz:

P [X = 100] = P [95 < X < 105]
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