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Tentissd, saa olla mukana:

Tentti

- Kirjoitusvd,lineet
- Ylioppilaskirjoiiirksiin hyvd,ksytty Iaskin
- Tenttipaperin yhteydessd, jaettavat liitteet

dennakoisyysmallit, pd,d,tteIy ja epd,parametriset menetelmat
13.03.2015

1. On todettu, ettd kirjanpitoon merkitf issil oikeissa kirjauksissa ensimmd,inen
numero D noudattaa ns. Benfordin lakia. Sen mukaan satunrraisesti poimitun
kirjauksen ensimm:iisen numeron todennilkoisl'1's saadaan lausekkeesta IF(D
,k) : Iogro(1+ (llk)), missl A: : 1. 2,. . . ,9.

P(D

:

k:n arr.o
k) :1og,o(1+ (1/k))

:

0.301 0.176 0.125 0.097 0.079 0.067 0.058 0.051

0.046

(a) \ alitaan yksi kirjaus satunnaisesti. Laske odotusan.o satunnaismuuttujalle

I t,
,\- _
- \|. 0.

valiturr kirjauksen ensimmd,inen numero on 8 tai
ntttuloin.

9

(b) Laske arvio todennikriisl'ydelle, ettd satunnaisesti poimitun 1000 kirjauksen joukossa on ainakin 100 sellaista, joiden ensimrndinen numero
on 8 tai 9.

2. iitl-tossisi otr 1'hdeksan har-ainnon otos normaalijakaum:rsta. jonka keskihajonta on 1. Haluat testata h1'poteeseja Ho: Ll: 0 vs. Ht: Lt > 0 (tdssi p
on perusjoukon odotusarvo) omalla testilldsi seuraavasti: Hylki[t /Is:n, jos
otoskeskiarvolle pd,tee i > 0.2 ja hyr'ilksyt 11s:n muilia otoskeskiarvon arvoilla
(a) mike on testisi 1. lajin virheen todennikoisl-1,'s?

(b) mike on testisi 2. lajin virheen todenn[koisr'1's. kun todellisuud€ss& l.r,:
0.05?

3. I(oe-eldinten hoitaja ajatteli vahentf,i kustannuksia ruokkirnalla koe-elilimind
kil1'tettdvid rottia mokar-aliolla. joka on paljon halr'ernpi kuin nykyisirr kd1tett1. Ruokavalio p5[tettiin vaihtaa. jos ellintenhoitaja p]-st]']' osoittarnaan,
etti se ei aiheuta rotille painonmenetl-std n1'kf iseen ruokavalioon verrattuna. Kokeeseen otettiin 10 rottaa, jotka jaettiin satunnaisesti eri ruokar.alioille.
I(okeen aikana rottien paino lis[int5'i seuraar.asti (grammaa).
Uusi ruokavalio:

22.i. 20.1. rJ.l. t 6.8. 23.i
N1'kyinen ruokar,alio:
11.4, 13.7,20.3, 1.4.7, 11.8

Selvitd testaarnalla, onko vanha ruokavalio parempi kuin uusi. Kirjoita m1'os
h1'poteesit ndkl'viin. a : 0.05
KEiEinnFi

,1. Vuosicn 1990

-

2011 perusteella, slhko ].hti6 tietea, ettH vuoden loputtua 80

% sen asiakkaista on maksanut laskunsa ajoissa, 10 % kuukauden myohilssl,
6 % 2 kuukautta m1'ohlssd ja 4 % enernmd"n kuin kaksi kuukautta m1'ohilssil.
\ruoden 2012 aikana silrkol'htion alueella oli kovia pakkasia. Vuoden 2012
Ioputtua tchtiin 400 l[hetety'n laskun satunnaisotos, jossa ajallaan maksarreita
on 287, 49 maksuista o1i kuukauden mvohilssi, 30 kaksi kuukautta myohdssil

ja

3.1 enernmdn

kuin kaksi kuukautta m1'6hissi. Selr.itd testaamalla:

Onko tehdl'n satunnaisotoksen perusteella eptiltdr.issd, ettd kovat Lrakkaset
vuonna 2012 ovat aiheuttaneet muutosta asiakkaiden laskujen maksutavoissa
verrattuna aikaisempiin r.uosiin? Jos muutosta on, rriin niiilaista muutos on
ollut'? a : 0.05
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