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Programm
2005/2006 õppeaasta
1. KURSUSE MAHT
Maht 2,0 AP
2. KURSUSE OMANDAMISE EELDUSED
Statistika kursuse läbimiseks peab olema omandatud tabelarvutusprogrammi MS Excel kasutamine.
3. KURSUSE EESMÄRK
1) Õppida tundma statistika ja tõenäosusteooria mõisteid ja meetodeid.
2) Õppida kasutama tabelarvutust statistiliste andmete töötlemiseks ja esitamiseks.
4. KURSUSE SISU
1. Statistika põhimõisted.
2. Andmekogumismeetodid
Statistilised vaatlused. Eksperiment. Hindeskaalad.

3. Kirjeldav statistika.
Keskmised. Variatsioonnäitarvud.

4. Tõenäosusteooria alused.
Katse ja sündmus. Tehted südmustega. Tõenäosus. Kombinatoorika. Tehted tõenäosustega. Tõenäosuste puu. Bayes’ teoreem.
Bayes’ teoreemi rakendusi: spämmi filtreerimine. Oodatav väärtus. Otsustamise puu.

5. Jaotusseadused.
Juhuslik suurus. Pidev juhuslik suurus. Jaotustihedus. Diskreetne ühtlane joatus. Binoomjaotus. Poissoni jaotus.
Eksponentsiaalne jaotus. Järjekorrateooria. Normaaljaotus. Vahemiku leidmine tõenäosuse järgi. Normaaljaotuse
standardhälve. Kogumi keskväärtuse usalduspiirid. Kaheväärtuseline tunnus ja selle usalduspiirid. Väikesed valimid. t-jaotus.

6. Nähtustevaheliste seoste uurimine.
Korrelatsiooni mõiste. Regressioonanalüüs. Seose tugevus. Determinatsioonikordaja. Lineaarse korrelatsioonikordaja
puudused. Järjestusskaalas mõõdetavate tunnuste vaheline seos. Regressioonsirge parameetrite usalduspiirid. Prognoosi
usalduspiirid. Mittelineaarne regressioon.

Õppematerjalid (Exceli failid näidete ja harjutusülesannetega) asuvad õppejõu Ako Sauga kodulehel
http://www.audentes.ee/~ako/
5.KIRJANDUS
Vajalik:
1. Konspekt
Soovitav:
1. Listra, E. Äristatistika I.Tln, TTÜ, 1998.
2. Käerdi, H. Statistika ja tõenäosusteooria alused. Tallinn, Eesti Riigikaitse Akadeemia Kirjastus,
1997.
3. Parring, A.-M., Vähi, M., Käärik, E. Statistilise andmetöötluse algõpetus. Tartu, TÜ Kirjastus,
1997.
6. TÖÖVORMID
Loengud, iseseisev töö kirjandusega, ülesannete lahendamine (konspektist ja kodulehel olevates
Exceli failidest).
7. TEADMISTE HINDAMINE
Kursus lõpeb eksamiga. Eksam koosneb kolmest komponendist:
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1) valikvastustega test: kirjeldav statistika
2) tõenäosusteooria ülesanded (4 ül)
3) statistika ülesanded Excelis
3 ülesannet:
1. kirjeldav statistika
2. jaotusseadused, valimid
3. korrelatsioon-, regressioonanalüüs

20p (materjali kasutada ei tohi)
40p (lubatud kasutada kõiki materjale)
60p (lubatud kasutada kõiki materjale)

KOKKU

120p

Koostas Ako Sauga
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1. STATISTIKA PÕHIMÕISTED
Statistika:
C arvandmed;
C praktiline tegevus;
C teadus.
Statistika on teadus massnähtuste kvantitatiivse uurimise meetoditest.

C
C

statistika käsitleb nähtuste kogumeid, mis koosnevad üksiknähtustest (massnähtused);
statistika uurib massnähtusi kvantitatiivsest küljest (erinevalt näit. ökonoomikast, mis uurib
nähtusi kvalitatiivsest küljest)

Massiliselt toimuvate juhuslike nähtuste seaduspärasusi uurivad peale statistika veel:
C juhuslike protsesside teooria ehk stohhastika;
C järjekorrateooria.
Tõenäosusteooria uurib üksikute juhuslike sündmuste toimumise üldisi seaduspärasusi.
Põhimõisted
Objekt, element - indiviid, nähtus, ese vms mille kohta kogutakse informatsiooni, mida
mõõdetakse, vaadeldakse, küsitletakse.
Tunnus (variable)- näitaja, mida mõõdetakse ja mis võib erinevatel objektidel omada erinevaid
väärtusi. Tunnused võivad olla uuritavad ja taust- ehk abitunnused.
Varieerumine, hajumine - tunnus omandab erinevaid väärtusi.
Üldkogum, populatsioon (population)- objektide hulk, millekohta soovitakse saada informatsiooni
et lahendada püstitatud probleemülesannet.
Osakogum - üldkogumi alamhulk, mis on fikseeritav tausttunnuse või uuritava tunnuse väärtuse
järgi ja mida soovitakse eraldi uurida.
Valim (sample) - kogumi alamhulk, mida uuritakse ja mille põhjal tehakse järeldusi kogumi kohta.
Mõõtmismeetod - meetod, kuidas uuritavate objektide kohta informatsiooni saadakse.
Mõõtmisvahend - vahend, mille abil mõõdetakse tunnuse väärtusi. Mõõtmisvahendiks võib olla
ankeet (küsimustik), mingi füüsiline instrument (voltmeeter).
Probleemülesanne - vastava ainevaldkonna ülesanne, mille lahendamiseks saab kaasa aidata
statistiline uuring. Probleemülesande analüüs peab selgitama vajaduse statistilise ülesande järele.
Statistiline ülesanne - ülesanne, mida saab lahendada statististiliste meetoditega. Statistiline
ülesanne püstitatakse, lähtudes probleemülesandest. Fikseeritakse üldkogum, uuritavad tunnused ja
abitunnused., valimi võtmise meetod, kasutatavad hinnangufunktsioonid, väljastatavad tabelid.,
lisatavad usaldushinnangud. Valikumeetodi ja valimi mahu planeerimisel tuleb arvestada
olemasoleva aja, majanduslike ja tehniliste ressurssidega.
©Audentese Ülikool, 2006. Koostanud A. Sauga
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Statistilise uuringu etapid

1. Statistiline vaatlus või eksperiment.
Andmete hankimine uuritava kogumi kohta.
2. Andmete kokkuvõte ja töötlemine.
Tabelarvutusprogrammid MS Excel, QuattroPro, Lotus 1-2-3. Spetsiaalsed tarkvarapaketid SPSS, MINITAB,
STATGRAPHICS.

3. Tulemuste analüüs ja tõlgendamine (interpreteerimine), järelduste ja üldistuste tegemine.
4. Tulemuste esitamine.
Suuline (presentatsioon), kirjalik: tabelid, diagrammid, valemid.

2. ANDMEKOGUMISMEETODID
Statistilised vaatlused
C Liigitus vaatluse otstarbe järgi:
1. Primaarsed ehk spetsiifilised. Korraldatakse otseselt statistiliste andmete kogumiseks.
2. Sekundaarsed. Teistel eesmärkidel kogutud andmeid (majandusarvestus, raamatupidamine)
kasutatakse hiljem ka statistikas.
C Liigitus andmete hankimise viisi järgi:

1. Otsese vaatluse puhul registreerib vaatleja oma silma või abivahendite abil vaatluse ajal nähtud
tõsiasju.
Näiteks ostjate registreerimine, liiklusvaatlused.

2. Küsitluse ajal registreeritakse küsitletavatelt isikutelt saadud vastused.
a) suuline küsitlus (vestlus, intervjuu), kus vaatlusalusega vesteldakse ja saadud vastused
registreeritakse varem koostatud küsitluslehele;
b) ankeetvaatlus (ankeetmeetod), mille puhul lastakse uuritavatel vastata kirjalikult ankeetlehe
küsimustele;
c) korrespondentvaatlus, kus korrespondendid (eraisikud või firmad) regulaarselt koguvad ja
saadavad andmeid varem koostatud programmi või küsitluslehe alusel.
3. Dokumentaalvaatlus kujutab endast kirjalikul (või elektroonsel) kujul olevate allikate (aruandlus,
arhiividokumendid, andmebaasid) uurimist.
Dokumentaalvaatluse allikaid:
Ettevõttes andmebaasid (raamatupidamine, laoarvestus, klientide andmebaas), paberdokumendid.
Eesti Statistikaameti väljaanded ilmuvad nii trükisena kui elektroonsel kujul:
! Eesti statistika aastaraamat
! Eesti piirkondlik statistika
! Ettevõtete finantsnäitajad
! Rahvastikustatistika teatmik
Lisaks hariduse, palga, tööstuse, kinnisvara, kaubanduse, väliskaubanduse jms kohta.
Interneti kaudu on kättesaadavad hulgaliselt elektroonseid andmepankasid
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! Eesti Statistikaamet
http://www.stat.ee/
! Eesti Pank
http://www.ee/epbe/
! Eesti Väärtpaberite Keskdepositoorium http://www.depo.ee/
Andmepangad mujal maailmas:
! Eurostat, The Statistical Office of the European Communities
http://www.europa.eu.int/comm/eurostat
! International Monetary Fund
http://dsbb.imf.org/
! World Trade Organization (WTO)
http://www.wto.org/
! World Bank
http://www.worldbank.org/
! UNESCO
http://www.unesco.org/
! United Nations
http://www.un.org/
! OECD riikide majandusstatistikat
http://www.oecd.org/statlist.htm
Statistilise andmestiku kogumisel on kaks võimalust: mõõta kõiki üldkogumi objekte (kõikne
statistika) või ainult teatavat osa nendest.
C Liigitus vaatlusobjekti hõlmamise ulatuse järgi.
1. Monograafilise vaatluse korral jälgitakse ainult ühte elementi ja tehakse selle alusel järeldus kogu
kogumi kohta.
2. Võrdlev- monograafilise vaatluse puhul võetakse vaatlusobjektist (grupist) välja kaks erinevat,
enamasti kaks äärmist elementi (parim ja halvim firma).
3. Põhimassi vaatlusega hõlmatakse peamine osa vaatlusobjektist, kõrvalise tähtsusega osa jäetakse
välja (turu-uuringud).
Näiteks, kui kollektiivis on mõned liikmed teistega võrreldes väga erinevad oma võimetelt, võivad nad vaatlustulemusi
äärmuslikult mõjutada ja nad jäetakse tavaliselt vaatlustest välja.

4. Väljavõttelise vaatluse puhul hõlmatakse objektist ainult suhteliselt väike osa. Mitmesuguste
meetoditega valitakse üldkogumist välja nn väljavõtukogum ehk valim. Mida ühtlasem on
üldkogum, seda väiksem võib olla väljavõtukogum.
5. Kõikne statistika. Vaadeldakse kogu üldkogumit. Näit rahvaloendus.
C Liigitus vaatluse sageduse järgi.
1. Pideva vaatluse korral jälgitakse näiteks mõnd kindlat tegevust kindla aja jooksul pidevalt.
2. Korduv vaatlus - kindla ajavahemiku järel (nt 1 nädal).
3. Ühekordne vaatlus.
Eksperiment
Eksperiment on sobiv põhjuse ja tagajärje kindlaksmääramiseks. Eksperimendi käigus:
1. Manipuleeritakse ühe või mitme sõltumatu tunnusega (independent variable), luuakse sõltuva
tunnuse (dependent variable) erinevaid diskreetseid nivoosid.
2. Kontrollitakse samal ajalt teisi väliseid tausttunnuseid, mis võivad eksperimendi tulemusi
mõjutada ja püütakse neid hoida konstantsetena.
3. Registreeritakse muutused sõltuva(te)s tunnus(te)s.
Hindeskaalad
1. Nimi- ehk nominaalskaala (nominal, categorical). Kasutatakse objektide eristamiseks,
liigitamiseks. Ainuke matemaatiline tehe, mida saab teha, on loendamine ja vastavate sageduste
leidmine.
Näiteks sugu (mees/naine), rahvus, huvid, lemmikvärvid, sportlaste numbrid (nende numbritega ei saa teha statistilisi
arvutusi), telefoninumbrid, kaupade koodid.
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2. Järjestuskaala e astmeline skaala (ordinar). Võimaldab objekte uuritava tunnuse alusel järjestada.
Pole garanteeritud, et intervallid skaalajaotuste vahel on ühesugused.
Näiteks väärtushinnangud: “väga halb”, “halb”, “hea”, “väga hea”.Koolihinded võib reastada kasvavas või kahanevas
järjestuses, kuid nende intervallid pole võrdsed. Ei näita, kui palju kõrgem tase madalamast erineb. Seetõttu on statistilised
arvutused koolihinnetega (aritmeetilise keskmise leidmine) ebakorrektsed. Näiteks 50 cm on 10 korda pikem 5 cm-st. Ei saa
väita aga, et hinde "4" saanud õpilane on oma teadmistelt täpselt kaks korda tugevam hinde "2" saanust.

3. Intervallskaalal (scale) on skaalajaotuse intervallid täpselt ühepikkused.
Näiteks inimese vanus, testimisel saadud õigete vastuste arv, töötajate arv, faili suurus.

Intervallskaala võib olla
a) diskreetne
b) pidev
Informatiivsuse poolest on nominaalskaala kõige madalam ja intervallskaala kõige kõrgem.
Nominaaltunnuseid ja järjestustunnuseid nimetatakse ka kvalitatiivseteks tunnusteks.
Intervallskaalal mõõdetud tunnuseid nimetatakse kvantitatiivseteks tunnusteks ehk lihtsalt
arvtunnusteks.
ÜLESANDED
2.1 Juku kohta on olemas järgmised andmed:
Sugu: mees
Perekonnaseis: abielus
Laste arv: 2
Haridus: kesk
Vanus: 25 aastane
Amet: lukksepp
Kategooria: III
Telefoni nr: 666-7777
Milliseid hindeskaalasid on nende andmete korral kasutatud?
2.2 Milliste skaaladega on tegemist?
a) vastusevariandid testis: vastu, pigem vastu kui nõus, pigem nõus kui vastu, nõus;
b) firma töötajate palgad;
c) poodi külastanud ostjate arv päevas;
d) kaupade koodid.

3. KIRJELDAV STATISTIKA
Statistilise kogumi keskmised
<

Tihtipeale pole keskmise mõiste seotud mingi kindla arvuga, vaid kujutab endast suhtlemisel
kasutatavat üldistavat kategooriat (keskmine inimene, keskmised oskused).
< Statistiliste meetodite kasutamisel taandatakse terve hulk üksikandmeid üheleainsale, uurija poolt
esinduslikuks peetud väärtusele, mida nimetatakse statistiliseks keskmiseks ja mis iseloomustab
tervet kogumit.
Statistikas kasutatakse kogumi iseloomustamiseks mitmesuguseid erinevaid keskmisi. Tuntumad on
aritmeetiline keskmine, mediaan ja mood.
Olgu kogumi maht N ja kogumi element xi. Sel juhul aritmeetiline keskmine
x̄ ' j
N

xi

NÄIDE 3.1. On antud viie inimese vanused : 21, 19, 25, 19, 23. Aritmeetiline keskmine x̄ '

21 % 19 % 25 % 19 % 23
' 21,4
5
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NÄIDE 3.2. Elamistingimuste uurimiseks küsitleti 100 peret kasutusel olevate tubade arvu kohta. Andmed on esitatud
grupeeritult sagedustabelina.
Variant i

Tubade arv
(variantide
arvväärtused xi)

Perede arv
(esinemissagedus ehk
kaal fi )

Korrutis f i x i

1

1

12

12

2

2

30

60

3

3

23

69

4

4

19

76

5

5

9

45

6

6

7

42

KOKKU

100

304

Keskmine tubade arv pere kohta on

304
' 3,04
100

Kui on antud kogumi elementide xi esinemissagedused fi , siis aritmeetilise keskmise leidmiseks
kasutatakse kaalutud keskmise valemit
j fi xi
x̄ ' i
j fi
i

Aritmeetilise keskmise omadusi:
1) saab kasutada vaid intervallskaal korral;
2) võimaldab võrrelda üksikväärtuste suurusi aritmeetilise keskmisega;
3) võimaldab arvutada teisi statistilisi näitajaid.
Tabelarvutusprogrammis MS Excel on aritmeetilise keskmise leidmiseks funktsioon AVERAGE.
Kaalutud aritmeetilise keskmise leidmiseks Excelis vastav funktsioon puudub ning vastava suuruse
leidmiseks tuleb kasutada kaalutud keskmise arvutusvalemit..
ÜLESANDED
3.1 Erinevatel inimestel kulus ühe ülesande täitmiseks erinev aeg. Ajad olid järgmised 45; 47; 52; 36; 48; 47; 50; 51. Leida
keskmine aeg, mis kulub antud ülesande täitmiseks.
3.2 Kuu keskmise jäägi leidmisel arvestatakse mõningates pankades aega, kui kaua konkreetne rahasumma arvel on. Leida
jaanuarikuu keskmine jääk järgmiste andmete korral
Kuupäev Jääk
01.01.96 5500
05.01.96 2300
12.01.96 7800
25.01.96 7500
01.02.96 6700
3.3 On kaks arvuhulka (arvumassiivi), mõlemas võrdne arv arvusid. Ühes massiivis olevate arvude aritmeetiline keskmine on
24, teise masiivi aritmeetiline keskmine on 48. Kui need kaks massiivi ühendada, milline on uue arvumassiivi aritmeetiline
keskmine?
3.4 Ühes massivis on 20 arvu ja nende aritmeetiline keskmine on 56,7. Teises massiivis on 30 arvu ja nende aritmeetiline
keskmine on 22,1. Kui need kaks massiivi ühendada, milline on uue arvumassiivi aritmeetiline keskmine?
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3.5 Juhuarvude generaator genereerib juhuslikke arve vahemikus 0 kuni 1. Arvude jaotus on ühtlane, st suure hulga arvude
korral on kõikide väärtuste esinemissagedus ühesugune. Leida sellistel tingimustel vahemikus 0,00000000 kuni 0,99999999
genereeritud N juhuarvu (N 64) aritmeetiline keskmine.
VASTUSED 3.1. 47. 3.2. 6193 3.3 36 3.4 35,94 3.5 0,5

Mediaan on jaotuse keskmine liige, millest mõlemale poole jääb võrdne arv elemente. Mediaan
jaotab järjestatud statistilise rea kaheks võrdseks osaks.
NB! Mediaani leidmiseks tuleb kogumi liikmed eelnevalt järjestada!
NÄIDE 3.3. Olgu meil viie mõõtmise tulemused 7, 1, 2, 1, 3. Järjestame : 1, 1, 2, 3, 7. Mediaan on 2.
Paarituarvulise N korral on mediaan variatsioonrea keskmine liige.Võib kasutada järgmist seost

l ' x N%1 .
2

NÄIDE 3.4. On antud kogum 25, 5, 2, 5, 6, 23, 7, 10, 22, 15, 21, 23. Kahanevalt järjestatult: 25, 23, 23, 22, 21, 15, 10, 7, 6, 5,
15 % 10
5, 2. Mediaan on
' 12,5 .
2
Seega paarisarvulise liikmete arvuga rea korral leitakse mediaan kahe keskmise liikme aritmeetilise
keskmisena. l '

1
(x N % x N % 1) .
2 2
2

Mediaani kasutatakse siis, kui tahetakse kindlaks määrata jaotuse täpset keskpunkti. Kui aritmeetilist
keskmist võivad oluliselt mõjutadada ekstremaalsed väärtused, siis mediaani need oluliselt ei mõjuta.
Mediaani omadusi
1) mediaani võib kasutada järjestikskaala ja intervallskaala korral;
2) mediaan ei ole tundlik ekstremaalsetele väärtustele;
Tabelarvutusprogrammis MS Excel on mediaani leidmiseks funktsioon MEDIAN.
Kvantiilid.
Asendikeskmisi, mis jaotavad korrastatud statistilise rea võrdseteks osadeks, nimetatakse
kvantiilideks.
Kvantiili nimetus

Mitu kvantiili on

Mitmeks osaks
jaotavad

Märkused

mediaan

1

2

Mõlemale poole jääb 50% rea liikmetest

kvartiilid

3

4

Igas neljandikus on 25% rea liikmetest.

detsiilid

9

10

Igas kümnendikus on 10% rea liikmetest.

tsentiilid
e. protsentiilid
e. pertsentiilid

99

100

Igas sajandikus on 1% rea liikmetest.

NÄIDE 3.5. Kvartiilid
Olgu meil statistiline rida 4; 8; 2; 10; 6; 12; 14. Korrastatud (reastatud) rida: 2; 4; 6; 8; 10, 12; 14.
Siin on kvartiilid paksemas kirjas:

2; 4; 6; 8; 10,
Q1
Q2

12; 14.
Q3
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NÄIDE 3.6.Sissetulekute jaotus.
Aluseks on võetud perede rahalised sissetulekud pereliikme kohta Eestis1994.a. Tabelarvutusprogrammis MSExcel on leitud
vastava statistilise rea detsiilid, mille väärtused on toodud tabelis. Joonisel on arvteljel kujutatud sissetulek pereliikme kohta.
Detsiilid on arvteljele kantud vertikaalsete lõikudena.
Rea jagamine detsiilide abil 10-ks
jaan. - märts
D1

286

D2

403

D3

494

D4

592

D5

700

D6

838

D7

1012

D8

1267

D9

2085

Esimene detsiil D1 = 286 Y 10%-l peredest on sissetulek pereliikme kohta alla 286 krooni.
20%-l alla 403 krooni jne. Üle 2085 krooni pereliikme kohta on sissetulek 10%-l peredest.

Kui andmes on antud grupeerituna, sagedusvahemike ehk klsassidena, kasutatakse mediaani
leidmikseks interpoleerimist. Interpoleerimiseks võib kasutada graafilist meetodid või
arvutusvalemit.
NÄIDE 3.7. Tabelis on toodud 1990.a USA-s müüdud veokite jaotus kaalu järgi. (Andmed pärinevad allikast U.S.
Environmental Protection Agency, Automotive Technology and Full Economic Trends Through 1991.) Arvutatud
kumulatiivse suhtelise sageduse põhjal konstrueeritakse graafik ja sellelt leitakse mediaan. Seega poolte (50%) müüdud
veokite kaal oli alla 1,8 tonni

Kaal tonnides
Alumine Ülemine Veokite arv
piir
piir
(sagedus)
1,08
1,19
1,30
1,47
1,70
1,93
2,15
2,38
2,61

1,19
1,30
1,47
1,70
1,93
2,15
2,38
2,61
2,83

34
45
428
784
1260
797
457
46
32

Kumulatiivne
sagedus
34
79
507
1 291
2 551
3 348
3 805
3 851
3 883

Kumulatiivne
suhteline
sagedus
0,9%
2,0%
13,1%
33,2%
65,7%
86,2%
98,0%
99,2%
100,0%

Joonis 4 Mediaani leidmine graafikult

NÄIDE 3.8. Järgmises tabelis on toodud Eesti kinnipidamiskohtades viibinud isikute vanuseline jaotus seisuga 1. jaan. 1995.
(Statistika aastaraamat 1995, Tallinn 1995). Leiame, millise vanusepiiri alla jääb 25% kõikidest vangidest. Selleks tuleb leida
1. kvartiil ja selleks kasutame interpoleerimist.
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Klassi
Vanuseintervall
järjenumber i
ehk klass
1
15-17
2
18-21
3
22-24
4
25-27
5
28-29
6
30-39
7
40-49
8
50-59
9
üle 60

10

Arv ehk
Kumulatiivne
sagedus f
sagedus F
35
35
403
438
390
828
297
1125
236
1361
795
2156
324
2480
86
2566
29
2595

Joonis 5 Interpoleerimine

Intervallitud variatsioonridade korral kasutatakse kvartiilide leidmiseks järgmist interpolatsioonvalemit:
Q r ' xQ %
r

k
@(j&F)
fQ
r

r
j
xQ
k
fQ
F

r

r

- kvartiili järjenumber ( r võib olla 1; 2 või 3);
- otsitava kvartiili asukoht reas (järjenumber), , kus N on kogumi maht, N ' j fi
- selle klassi, kuhu kvartiil kuulub, alumine piir;
- vastava klassi laius (intervall);
- vastava klassi sagedus (klassi kuuluvate variantide arv);
- eelmise klassi kumulatiivne sagedus.

Antud näites r=1 , kvartiili asukohta näitab number j '

2595
3
(648,75&438) ' 23,62 (vt joonis 5)
ja kvartiil Q1 ' 22 %
4
390

Vastus: 25% vangidest on nooremad kui 24 aastat.

MS Excel -is leiab kvartiilid funktsioon QUARTILE, protsentiilid funktsioon PERCENTILE.
Mood on variatsioonreas kõige sagedamini esinev liige, see väärtus, mille sagedus on kõige suurem.
NÄIDE Firma töötajatelt küsiti laste arvu:
Nimi

Laste arv

Juku

2

Laste arv

Sagedus

Juhan

3

0

2

Mall

1

1

2

Liisi

3

2

4

Ants

0

3

2

Kaarel

2

4

1

Tõnu

2

Mari

4

Tiina

2

Toivo

1

Mati

0

Küsitlusandmete põhjal koostati sagedustabel

Aritmeetilist keskmist (1,8) ei ole siin õige kasutada, sest
sellel pole õiget sisu. Mida tähendab laste arv 1,8?
Kõige sagedamini esines laste arv 2 (4 korda), mis ongi selle
kogumi mood.
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Moodi kasutatakse siis, kui soovitakse kogumit iseloomustada temas kõige sagedamini esineva
nähtuse alusel. Mood on kõige tüüpilisem väärtus.
Moodi kasutataksenäiteks keskmiste hindade arvutamisel turustatistikas (maailmaturuhinnad), rõiva- ja jalatsinumbrite
keskmise suuruse kindlaksmääramisel.

Moodi omadusi
1) Moodi saab kasutada nii nominaalskaala, järjestikskaala kui ka intervallskaala korral.
2) Pideva intervallskaala korral tuleb andmed grupeerida intervallidesse.
3) Mõnedel andmekogumitel mood võib puududa (kõik väärtused esinevad ühepalju kordi).
4) Mõnedel andmekogumitel võib olla mitu moodi (on mitu ühesuguse sagedusega liiget).
Tabelarvutusprogrammis MS Excel on moodi leidmiseks funktsioon MODE.
ÜLESANDED
3.6 On toodud 6 töötaja palgad kroonides: 2000; 3500; 5000; 3000; 8000; 5000. Leida mediaan.
3.7 Osakonnas töötava 7 inimese vanused on järgmised: 28; 37; 35; 43; 32; 65; 38. Lahkus 65 aastane töötaja ja asemele võeti
45 aastane. Leida vanuste aritmeetiline keskmine ning mediaan enne ja peale töötaja vahetust.
3.8 Linnas läbiviidud vaatluse tulemusena selgus, et kõige sagedamini küsiti banaanide eest hinda 11kr 50 senti. Millise
statistilisekeksmisega on tegemist?
3.9 25 päeva jooksul registreeriti sõlmitud müügitehingute arvu päevas ja saadi järgmised tulemused:
3
4
4
3
4
0
2
5
0
2
1
5
1
2
3
4
3
4
0
3
4
6
2
5
1
Leida aritmeetiline keskmine, mediaan ja mood.
3.10 Kasutades näites 3.8 toodud andmeid leida, millise vanusepiiri alla jääb 50% vangidest.
3.11 Klassi õpilaste kohta on teada järgmised andmed.
Nimi

Silmade värv

Käitumishinne

Pikkus (m)

Juku

sinine

mitterahuldav

1,56

Juhan

hall

rahuldav

1,62

Mall

pruun

hea

1,71

Liisi

pruun

eeskujulik

1,58

Ants

sinine

rahuldav

1,67

Kaarel

pruun

hea

1,66

Tõnu

hall

rahuldav

1,60

Mari

pruun

rahuldav

1,59

Tiina

sinine

hea

1,61

Milliste skaaladega on tegemist? Iga suuruse kohta leida enda arvates kõige paremini vastavat kogumit iseloomustav statistiline
keskmine ja leida selle väärtus.
VASTUSED:
3.6 4250 kr. 3.7 enne: aritm. keskm 39,7; mediaan 37; pärast: aritm. keskmine 36,9; mediaan 37. 3.9. aritm. keskmine 2,84;
mediaan 3, mood 4. 3.10 50% vangidest on nooremad kui 29,5 aastat

Harmooniline keskmine
ÜLESANNE
3.12 Esimesed 100 km läbis auto kiirusega 70 km/h, järgmised 100 km kiirusega 110 km/h. Milline oli auto keskmine kiirus?
Vastus: Keskmine kiirus oli 85,6 km/h.
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Harmooniline keskmine on suuruste pöördväärtuste aritmeetilise keskmise pöördväärtus
n
x harm '
1
j
xi
Kaalutud harmooniline keskmine

f
x harm ' j i
1
j fi
xi

NÄIDE 3.9.
Kuu aja jooksul osteti bensiini 400 kr eest hinnaga 6,80 kr/l, 300 kr eest hinnaga 6,90 kr/l ja 250 kr eest hinnaga 7,00 kr/l.
Milliseks kujunes bensiiniliitri keskmine hind?

keskmine hind '

400 % 300 % 250
. 6,88
400 300 250
%
%
6,8 6,9
7

summaarne rahakulu
summaarne kogus

Vastus: Keskmiseks hinnaks kujunes 6,88 krooni.

MS Excel-is on harmoonilise keskmise leidmiseks funktsioon HARMEAN. Kaalutud harmoonilise
keskmise leidmiseks Excelis funktsioon puudub.
Geomeetriline keskmine
NÄIDE 3.10. On antud Tallinna Panga aktsia hinnad 96.a. IV kvartalis. Leida keskmine kasv kuus.
Suhteline juurdekasv ehk
Kuu
Hind
hind antud kuul
kasvutempo '
hind eelmisel kuul
sept

38,81

okt

39,64

1,0214

nov

48,05

1,2122

dets

55,64

1,1580

Lahendus 1. Kasvutempode aritmeetiline keskmine on 1,1305 .
Kontroll:
Leiame detsembrikuu hinna, kasutades kasvutempode aritmeetilist keskmist:

38,81 @ 1,1305 @ 1,1305 @ 1,1305 ' 56,07
sept
okt
nov

Tulemus ei ole õige. Aritmeetilise keskmise järgi leitud keskmine kasvutempo ei võimalda leida hinda vaadeldava perioodi
lõpul.

NB! Keskmise kasvutempo arvutamisel EI TOHI kasutada aritmeetilist keskmist.
Lahendus 2. Leiame kasvutempode geomeetrilise keskmise

3

1,0214 @ 1,2122 @ 1,1580 ' 1,12758
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38,81 @ 1,12758 @ 1,12758 @ 1,12758 ' 55,64
sept
okt
nov

Leiame detsembrikuu hinna, kasutades kasvutempode gemeetrilist keskmist:

Vastus: Keskmiselt kasvas Tallinna panga aktsia hind kuus 1,1276 korda.

Olgu xi suhteline juurdekasv (kasvutempo). Siis
a1 ' x1 @ a0
a2 ' x2 @ a1
a3 ' x3 @ a2
Avaldame viimase liikme a3 esimese liikme a0 kaudu:
a3 ' x1 @ x2 @ x3 @a0
Teiselt poolt võime me a3 arvutamiseks kasutada juurdekasvude geomeetrilist keskmist x̄geom :
a3 ' x̄geom @ x̄geom @ x̄geom @ a0 ' (x̄geom)3 @ a0
Võrreldes viimase kahe avaldise vasakuid ja paremaid pooli, võime avaldada x̄geom :
(

x̄geom )3 ' x1 @ x2 @ x3
3

x̄geom ' x1 @ x2 @ x3

Geomeetriline keskmine on suuruste korrutis, mis on astendatud nende
suuruste arvu pöördväärtusega
1
N

N

x̄geom ' (x1 @ x2 @ ... @ xN ) ' x1 @ x2 @ ... @ xN
Kaalutud geomeetriline keskmine (fi on suuruse xi kaal e. sagedus)
1
Σf i
f1
f2
f N Σf
x̄geom ' (x1 @ x2 @ ... @ xN ) i '

f

f

f

x11 @ x22 @ ... @ xNN

Geomeetrilist keskmist kasutatakse statistikas kõige rohkem mitmesuguste suuruste keskmise
kasvutempo arvutamisel.
Tabelarvutusprogrammis MS Excel on geomeetrilise keskmise leidmiseks funktsioon GEOMEAN.
Ruutkeskmine
Kui tuleb leida hälbeid (kõrvalekaldeid) normidest, standarditest, planeeritavatest tasemetest või
keskmistest, on hälvete keskmise suuruse arvutamiseks otstarbekas kasutada ruutkeskmise valemeid.
©Audentese Ülikool, 2006. Koostanud A. Sauga
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NÄIDE 3.11.Ruutkeskmine
Viiel kuul oli igakuiste laekumiste erinevus planeeritust järgmine (tuhandetes kroonides): 54; -22; -18; 32; ja -46. Leida
keskmine kõrvalekalle.
Lahendus: Artimeetilise keskmise arvutamine annab tulemuseks 0. Kasutada tuleb ruutkeskmist:

542 % (& 22)2 % (& 18)2%322 % (& 46)2
. 37
5
Vastus: Keskmine kõrvalekalle planeeritust oli 37 tuh.kr.
x̄rk '

Lihtne ruutkeskmine

j xi
N

2

x̄rk '
Kaalutud ruutkeskmine

j xi fi
j fi
2

x̄rk '

ÜLESANDED
3.13 Ema ostis 2 kilo banaane hinnaga 11 kr kilogramm, isa ostis 3 kilo banaane hinnaga 10 kr kilogramm ja poeg ostis 2 kilo
banaane hinnaga 12 kr kilogramm. Kui suur tuli banaanide keskmine hind?
3.14 22 krooni eest osteti 11 krooniseid banaane, 30 krooni eest osteti 10 krooniseid banaaane ja 24 krooni eest osteti 12
krooniseid banaane. Milliseks kujunes banaanide keskmine hind?
3.15 Hulgimüüjalt A osteti kaupa X 6510 kr eest hinnaga 14 kr. Hulgimüüjalt B osteti seda kaupa 5075 kr eest hinnaga 14 kr
50 senti ja hulgimüüjalt C osteti seda kaupa 4000 kr eest hinnaga 16 kr. Milliseks kujunes kauba keskmine hind?
3.16 Osakonnas on 5 töötajal tunnitasu keskmisest tunnitasust 20 kr kõrgem, 4 töötajal 15 kr kõrgem ja 10 töötajal 5 kr
madalam. Leida keskmine kõrvalekalle keskmisest töötasust.
3.17 5 töölist panid kokku igaüks 20 toodet , 7 töölist 25 toodet töölise kohta ja 10 töölist 30 toodet töölise kohta. Leida
keskmine tootlikkus.
3.18 100 toodet pandi kokku tootlikkusega 20 toodet töölise kohta, 175 toote kokkupanekul oli tootlikkus 25 toodet töölisse
kohta ja 300 toote kokkupanekul 30 toodet töölise kohta. Leida keskmine tootlikkus.
3.19 Kui viiel kuul tõusis tarbijahinnaindeks 1,5%, neljal kuul 2% ja kolmel kuul 3%, milline oli keskmine tarbijahinnaindeksi
kasv kuus?
3.20 Kauba hind on kasvanud järgmiselt: 1.aastal 6%, 2.aastal 13%, 3.aastal 11% ja 4. aastal 15%. Mitu protsenti on kauba
hind keskmiselt aastas kasvanud?
3.21 Kauba hind on viiel järjestikusel aastal olnud 4900 kr, 4850 kr, 4600 kr, 4000 kr ja 3900 kr. Mitu protsenti on kauba hind
keskmiselt aastas langenud?
3.22 Töötaja palk tõusis 1. aastal 5,8%, 2. aastal 8,5% ja 3. aastal 3,2%. Mitu protsenti peaks palk tõusma 4. aastal, et
keskmine palgatõus oleks 6% aastas?
VASTUSED 3.13 10,86 kr/kg. 3.14 10,86 kr/kg 3.15 14,63 kr 3.16 12,88 kr. 3.17 26,1 3.18. 26,1 3.19 2,04%. 3.20 11,2%
3.21 5,55% 3.22. 6,6%

Variatsioonnäitarvud
Kui kogumi liikmetel on ühe ja sama tunnuse arvväärtused erinevad, siis selle tunnuse väärtus
varieerub. Keskmised kajastavad variantide arvväärtuste üldist keskmist nivood, ei kajasta nende
omavahelisi erinevusi, ei kajasta varieerumist. Variatsioonnäitarvud väljendavad kogumi
üksikliikmete vahelisi erinevusi.
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Variatsioonamplituud on rea kõige suurema liikme ja kõige väiksema liikme arvväärtuste vahe:
R ' xmax & xmin
Arvväärtustest maksimaalse leidmiseks võib programmis MS Excel kasutada funktsiooni MAX ja
minimaalse väärtuse annab funktsioon MIN .
Keskmine lineaarhälve on üksikute individuaalväärtuste xi ja nende aritmeetilise keskmise x̄
vaheliste hälvete absoluutväärtuste aritmeetiline keskmine:
*x & x̄ *
d̄ ' j i
N
Dispersioon ehk keskmine ruuthälve on ruuthälvete keskmine:
(xi & x̄ ) 2
2 j
σ '
N
Dispersiooni mõõtühikuks on vastava tunnuse dimensiooni ruut. See raskendab tõlgendamist.
Dispersiooni leidmiseks võib programmis MS Excel kasutada funktsiooni VARP.

Standardhälve ehk ruutkeskmine hälve on dispersiooni ruutjuur:
σ'

j (xi & x̄ )
N

2

Grupeeritud (sagedustabelina esitatud) andmete korral

σ'

2
j (xi & x̄ ) fi
j fi

Standardhälve mõõtühikud on samad, mis aritmeetilisel keskmisel ja üksikutel variantidel.
NÄIDE 3.12. Detailide töötlemise kvaliteedi määramisel mõõdeti nende läbimõõdud ja leiti kogumi standardhälve, mille
suurus iseloomustab töötlemise täpsust. Tulemused on toodud järgnevas tabelis.
i

di & d¯

Läbimõõt di,
mm

( di & d¯) 2

1

12,3

0,26

0,0676

2

11,9

-0,14

0,0196

3

12,0

-0,04

0,0016

4

11,8

-0,24

0,0576

5

12,2

0,16

0,0256

d¯' 12,04
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Standardhälve σ '

¯2
j ( di & d )
'
N

16

0,172
' 0,185
5

Hind, kr

Finantsanalüüsis kasutatakse dispersiooni ja standardhälvet riski hindamisel. Dispersiooni
kasutamise mõte riski mõõduna tugineb eeldusel, et mida hajuvamad on tulud, seda suurem on nende
ebakindlus tulevikus. Finantsanalüüsis nimetatakse standardhälvet ka vastava suuruse volatiilsuseks
(volatility).
20
15
10
5
0

20
10
0

0

20

40

0

60

20

40

60

Aeg nädalates

Aeg nädalates
Joonis 6 Väike volatiilsus, σ=1,17

Joonis 7 Suur volatiilsus, σ=4,45

Standardhälbe leidmiseks võib programmis MS Excel kasutada funktsiooni STDEVP.
Standardhälbe arvutamiseks võib kasutada ka valemit (sobivam programmeerimisel)
j xi &
2

σ'

1
2
j xi
N
N

Eelnevad suurused olid kõik absoluutsed variatsioonnäitarvud. Nende abil ei saa võrrelda
C
eri ühikutes mõõdetavate suuruste varieerumist;
C
väga erineva nivoo ümber toimuvaid kõikumisi.
Variatsioonikoefitsient on standardhälbe ja aritmeetilise keskmise suhe:
σ
Vσ '
x̄

Variatsioonikoefitsient on suhteline variatsioonnäitarv.
ÜLESANDED

j (xi & x̄ ) tuletada programmeerimisel kasutatav standardhälbe
N
2

3.23 Lähtudes standardhälbe definitsioonvalemist σ '

j xi &
2

arvutusvalem σ '

1
2
j xi
N
.
N

3.24 Millist keskmist kasutaksid (aritmeetiline keskmine, mediaan, mood) järgmiste probleemide korral? Põhjenda oma
valikut.
a) Failiserveri administraator soovib saada ülevaadet, milline on keskmine *.doc faili suurus kasutajate kataloogides.
b) Failiserveri administraator soovib saada ülevaadet failiserveris olevates failitüüpidest. Millist keskmist tuleks
kasutada?
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c) Poodi tuleb ostja ja soovib teada, milline on arvutimängu keskmine hind. Millist keskmist soovib ta teada?
d) Kõvaketta tehnilises dokumentatsioonis on toodud keskmine pöördumisaeg. Millist keskmist on kasutatud?

KOKKUVÕTE
Suurus

Keskmine või
variatsioonnäitarv

Mahu- või
asendikeskmine

aritmeetiline keskmine

keskmine

mahukeskmine

+

harmooniline keskmine

keskmine

mahukeskmine

+

geomeetriline keskmine

keskmine

mahukeskmine

+

ruutkeskmine

keskmine

mahukeskmine

+

mood

keskmine

asendikeskmine

mediaan

keskmine

kvantiilid

keskmine

variatsioonamplituud

variatsioonnäitarv

+

dispersioon

variatsioonnäitarv

+

standardhälve

variatsioonnäitarv

+

variatsioonikoefitsient

variatsioonnäitarv

+
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Skaala, mille korral saab kasutada
nominaal

+

järjestik

intervall

+

+

asendikeskmine

+

+

asendikeskmine

+

+
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4. TÕENÄSUSTEOORIA ALUSED
Katse ja sündmus
Matemaatika haru, mis uurib juhuslike nähtuste üldisi seaduspärasusi, nimetatakse tõenäosusteooriaks1 (theory of probability).
Tõenäosusteoorias on katse (experiment) protsess, mille käigus toimub teatud juhuslik valik
etteantud katsetulemuste ehk elementaarsündmuste hulgast. Katse on suvaline arv korratav.
Sündmus (event) on teatud elementaarsündmuste hulk. Sündmuses sisalduvad elementaarsündmused
on vastava sündmuse jaoks soodsad. Sündmus on määratud siis, kui on fikseeritud katse ja
määratletud, millised elementaarsündmused kuuluvad
vaadeldud sündmusesse.
NÄIDE 4.1. Elementaarsündmus ja sündmus
Täringu viskamisel on võimalikeks elementaarsündmusteks 1; 2; 3; 4; 5 ja 6.
Sündmuseks võib olla paarisarvulise tulemuse saamine.

Joonis 1 Sündmus "paarisarvuline tulemus"

Katse

Võimalikud sündmused

Mündi vise

1. Tuleb kull
2. Tuleb kiri

Kaardi võtmine pakist

1. Tuleb risti
2. Tuleb ruutu
3. Tuleb punane mast
4. Tuleb kümme

Seadme testimine

1. Seade on korras
2. Seade ei ole korras

Eksami sooritamine

1. Üliõpilane sai positiivse hinde
2. Üliõpilane sai “suurepärase”
3. Üliõpilane sai “puuduliku”

Sündmuseid tähistatakse tavaliselt suurte ladina tähtedega: A, B, C, ...
Kindel sündmus on sündmus, mis antud katse korral toimub kindlasti. Kindla sündmuse hulka
kuuluvad kõik antud katse võimalikud tulemused. Tähiseks on Ω.
Võimatu sündmus on sündmus, mis antud katse korral ei saa kunagi toimuda. Võimatu sündmuse
katsetulemuste hulk on tühi hulk. Tähiseks on i.
Juhuslik sündmus on sündmus, mis antud katse korral võib toimuda või mitte toimuda.
Tõenäosusteooria ei püstita ülesannet ennustada, kas üksikul katsel juhuslik sündmus toimub või ei
toimu. Seda pole võimalik teha.

1

Nimetus - A.A. Cournot (1801-1877), prantsuse matemaatik, filosoof
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Joonis 2 Juhuslik sündmus A ja
kindel sündmus Ω

Joonis 3 Viirutatud on
sündmuse A vastandsündmus

Graafiliselt võib sündmusi kujutada punktihulkadena tasandil (Venni diagrammid). Sündmus A on
ekvivalentne juhusliku punkti sattumisega piirkonda A, mis on piirkonna Ω alamhulk (joonis 2).
Kindlat sündmust Ω kujutab ristkülik.
Sündmuse A vastandsündmuseks A nimetatakse sündmust, mis seisneb sündmuse A
mittetoimumises (joonis 3). Kirjanduses tähistatakse vastandsündmust ka AC (ingl.k complementary
event).
NÄIDE 4.2.Vastandsündmus. Kui täringu viskamisel on sündmuseks A “tuleb paarisarv”, siis vastandsündmuseks Ā on “tuleb
paaritu arv”.

Kui sündmuse A toimumisest järeldub sündmuse B toimumine,
A Y B,
siis siis sündmust A nimetatakse sündmuse B alamsündmuseks ehk osasündmuseks,
A dB.
NÄIDE 4.3. Olgu sündmuseks A see, et täringuviskel tuleb 6 silma ja sündmuseks B, et tuleb paarisarv silmi. Sellisel juhul
sündmuse A toimumisest järeldub sündmuse B toimumine.

Sündmust B nimetatakse sündmuse A ülemsündmuseks.

Joonis 4 Sündmus A on sündmuse B
alamsündmus

Kehtivad järgmised seosed
A dΩ ,

idA

Esimene seos väljendab seda, et kuna kindel sündmus Ω toimub alati, siis toimub ta ka juhul, kui on
toimunud sündmus A. Teise seose kohta võib öelda, et kuna võimatu sündmus i ei toimu kunagi, siis
kui võimatu sündmus toimub, toimub mistahes sündmus.
Sündmused A ja B on võrdsed ehk identsed ehk ekvivalentsed, kui korraga kehtivad seosed
A dB ,
B dA.
Identsed sündmused koosnevad ühsugustest elementaarsündmustest.
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ÜLESANDED
4.1 Otsusta, millise sündmusega on tegemist:
a) täringu viskamisel tulevate silmade arv on ühest kuueni;
b) täringu viskamisel tuleb “5";
c) täringu viskamisel tuleb “7";
d) viskenool tabab märklauda;
e) viskenool ei taba märklauda;
f) arvuti kõvakettale tekib täna rikutud sektor (bad sector);
g) neljanumbrilist PIN koodi ei õnnestu lõpliku aja jooksul ära arvata.
h) Miljonimängus osaleja võidab 32 000 kr.
i) Miljonimängus osaleja võidab 30 000 kr.
j) Miljonimängus osaleja võidab 0 kuni 2 milj kr.
k) Päringu tegemiseks kulunud aeg on täpselt 2 sekundit.
4.2 Püüa defineerida võimatu sündmus ja kindel sündmus järgmiste katsete korral:
a) kaardi tõmbamine pakist;
b) mündi vise.
4.3 Otsusta, kas sündmus A on sündmuse B alamsündmus, kui sündmused on defineeritud järgmiselt
a) Täringu viskamisel:
A - tuleb “1",
B - tuleb paaritu arv.
b) Kaardi tõmbamisel pakist:
A - tuleb “ärtu” mast,
B - tuleb “pilt”.
c) Kaardi tõmbamisel pakist:
A - tuleb “ärtu” mast,
B - tuleb punane kaart.
d) A -pirn ei põle,
B- voolu ei ole.
e) A- üliõpilane sai eksamil “hea”
B - üliõpilane tuli eksamile.
f) A - parooli pikkus on 5 sümbolit B - parooli pikkus on 6 sümbolit.
4.4 Otsusta, kas on tegemist ekvivalentsete sündmustega.
a) Täringu viskamisel:
A - tuleb “2",“4" või”6",
B - tuleb paarisarv.
b) Kaardi tõmbamisel pakist:
A - tuleb “ärtu”,
B - tuleb punane kaart.

Tehted sündmustega
Sündmustega võib teha tehteid, mille abil saadakse uusi sündmusi. Need tehted langevad sisuliselt
kokku tehetega, mis tehakse vastavate elementaarsündmuste hulkadega.
NÄIDE 4.4. Tähistame ostja poolt leiva ostmist tähega L ja saia ostmist tähega S. Ostja võib osta kas ainult leiba, ainult saia
või mõlemat. Need sündmused ei välista teineteist. Sündmus "ostja ostab pagaritooteid" on siis nende kahe sündmuse summa.
Sündmus "ostja ostab nii leiba kui saia" on aga nende sündmuste korrutis (joonis 5).

Joonis 5 Sündmuste summa ja korrutis.

Joonis 6 Sündmuste vahe.

Sündmus "ostja ostab leiba, aga ei osta saia", on sündmuste vahe (joonis 6).

Kahe sündmuse summaks nimetatakse sündmust C , milles toimub kas sündmus A või sündmus
B või mõlemad koos: C= A c B.
Kahe sündmuse A ja B korrutiseks nimetatakse sündmust C, mille korral esineb nii sündmus A kui
ka sündmus B : C= A 1 B.
Kui sündmuste A ja B korrutis on võimatu sündmus, A _ B ' i , siis sündmused on üksteist
välistavad. Välistavad sündmused ei saa korraga toimuda (joonis 7). Elementaarsündmused on alati
üksteist välistavad. Juhuslikud sündmused on üksteist mittevälistavad, kui nad saavad toimuda
korraga, siis nende korrutis ei ole võimatu sündmus, A _ B … i (joonis 5).
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Kahe sündmuse A ja B vaheks nimetatakse sündmust C, mille korral esineb sündmus A, kuid ei esine
sündmust B : C= A \ B (joonis 6). Sündmuste vahe võib defineerida ka võrdusega
A ( B ' A _ B̄
ning seetõttu saab kõik tehted kahe sündmusega defineerida tegelikult summa, korrutise ja
vastandsündmuse kaudu.

Joonis 8 Täelik süsteem

Joonis 7 Teineteist välistavad sündmused

Sündmused moodustavad täieliku süsteemi, kui toimub vähemalt üks neist (joonis 8).
Vastandsündmused on üksteist välistavad ja moodustavad täieliku süsteemi.
n sündmuse Ak (k=1; 2; 3;... n) summaks nimetatakse sündmust, mis seisneb vähemalt ühe
toimumises neist ja tähistatakse
² Ak
n

k'1

n sündmuse Ak (k=1; 2; 3;... n) korrutiseks nimetatakse sündmust, mis seisneb kõigi nende
toimumises ja tähistatakse
³ Ak
n

k'1

Sündmuste liitmisel ja korrutamisel kehtib assotsiatiivsus
( A ^ B)

^C'A^(B ^C)
(A _ B) _ C ' A _ ( B _ C )

ja distributiivsus

(A ^ B) _ C ' (A _ C) ^ ( B _ C )

NÄIDE 4.5. Liitmise assotsiatiivsus
Olgu A, B ja C täringu viskel esineda võivad sündmused, mis on defineeritud järgmiselt A'61; 2> , B'62; 3; 4> , C'62; 4; 5> .
Sellisel juhul A ^ B '61; 2; 3;4> ning (A ^ B ) ^ C'61; 2; 3;4; 5> . Teiselt poolt B ^ C '62; 3;4; 5> ning A ^ (B ^ C )'61; 2; 3;4; 5>
NÄIDE 4.6. Korrutamise assotsiatiivsus
Kasutades eelmises näites defineeritud sündmusi, leiame korrutised A _ B '6 2> ning (A _ B ) _ C'6 2> . Teiselt poolt B _ C '62; 4>
ning A _ (B _ C )'6 2> .
NÄIDE 4.7. Liitmise ja korrutise distributiivsus
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Vasakul pool A ^ B '6 1; 2; 3; 4> ja (A ^ B ) _ C'6 2; 4> . Teiselt poolt A _ C '62> , B _ C '62; 4> ning (A _ C) ^ ( B _ C )'62> .
ÜLESANDED
4.5 Kuritegelikku rühmitusse kuulub kaks häkkerit Riks ja Ruts. Mõlemale on antud ülesandeks tungida panga X
arvutisüsteemi. Olgu sündmus A see, kui sissetung õnnestub Riksil ja sündmus B see, kui sissetung õnnestub Rutsil. Milline
sündmus rahuldab rühmitust? Kirjuta see välja sündmuste A ja B tehtena.
4.6 Olgu sündmus A see, kui andmebaasikasutaja Anni püüab muuta kirjet nr 35 ja sündmus B see, kui Berta püüab muuta
kirjet nr 35. Kirjuta välja sündmuste A ja B tehe, mis vastab olukorrale, kui mõlemad korraga püüavad muuta kirjet nr 35
4.7 Parool koosneb neljast tähest. Olgu sündmus A esimese tähe äraarvamine, sündmus B teise tähe äraarvamine, C kolmanda
ja D neljanda tähe äraarvamine. Millise sündmuse korral on parool äraarvatud? Kirjuta see välja defineeritud sündmuste
tehtena.
4.8 Viiruta joonistel vastav pindala.

1. i

2. A

3. B

4. A _ B

5. A ^ B

6. Ā

7. B̄

8. Ā _ B

9. A _ B̄

10. Ā _ B̄

11. Ā ^ B

12. A ^ B̄

13. Ā ^ B̄

14. (A _B) ^ (Ā _B̄)

15. (Ā _B) ^ (A _B̄)

16. Ω
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4.9 Leia järgmised summad:
a) A ^ A ;
b) Ω ^ A ;
c) A ^ i .
4.10 Leia järgmised korrutised:
a) A _ A ;
b) Ω _ A ;
c) A _ i
4.11 Leia järgmised vahed
a) A ( A ;
b) A ( i ;
c) i ( A
4.12 Olgu meil kaks sündmust A ja B. Kirjuta liitsündmusena (sündmuste A ja B tehete abil)
a) toimub vähemalt üks nendest sündmustest;
b) ei toimu kumbki sündmus;
c) toimub üks ja ainult üks nendest sündmustest.
4.13 Kas on võimalik, et A 1 B = A c B ?
4.14 Tunni aja jooksul ostis müüja käest banaane 36 inimest, õunu 23 inimest, ploome 15 inimest, sealhulgas banaane ja õunu
6, banaane ja ploome 11, õunu ja ploome 4 ning kõiki kolme sorti puuvilju 1 inimene. Eeldades, et iga ostja ostis vähemalt
ühte sorti puuvilju, leida, mitu ostjat käis. Näpunäide: lahendamiseks on soovitav kasutada diagrammi.

Tõenäosus
Ühe ja sama katse tulemuste põhjal määratletud sündmustel võib olla erinev võimalikkus.
Sündmusel, mille soodsate katsetulemuste ehk elementaarsündmuste hulk on suurem, on rohkem
võimalusi toimuda. Seda võimalikkust väljendab sündmuse tõenäosus.
Juhuslikud sündmused on võrdvõimalikud, kui ühel neist pole rohkem võimalusi esiletulekuks kui
teisel. Võrdvõimalikel sündmustel on võrdne arv soodsaid katsetulemusi.
Tõenäosuse arvväärtuse leidmiseks on kolm meetodit
<
teoreetiline;
<
statistiline;
<
subjektiivne.
Klassikaline ehk teoreetiline tõenäosus.
Sündmuse A tõenäosus on sündmuse jaoks soodsate katsetulemuste arvu m ja
kõigi katsetulemuste arvu n suhe
m
p (A) '
n

Tõenäosuse definitsioonist järelduvad järgmised omadused:
<
Suvalise sündmuse A toimumise tõenäosus võib olla vahemikus nullist üheni, 0 # p (A) # 1 .
Sest soodsate tulemuste arv m ei saa olla suurem kõikvõimalike tulemuste arvust n, m#n.
<
Kindla sündmuse Ω tõenäosus on 1:
p (Ω ) ' 1 ;
p (i ) ' 0 .
<
Võimatu sündmuse i tõenäosus on 0:
<
Täieliku süsteemi moodustavate sündmuste tõenäosuste summa on 1:
j p'1.
<

Sündmuse A vastandsündmuse Ā toimumise tõenäosus on:
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p (Ā) ' 1 & p (A) .

STATISTIKA JA TÕENÄOSUSTEOORIA
KATSE

SÜNDMUS

24
SOODSATE
TULEMUSTE
ARV m

KÕIGI
TULEMUSTE ARV
n

TÕENÄOSUS

m
n

Mündi vise

Tuleb "kull"

1

2

1
2

Täringu vise

Tulemus on suurem kui 4

2

6

2 1
'
6 3

Kaardi võtmine 52
lehega pakist

Mast on "ruutu"

Kaardi võtmine 52
lehega pakist

Kaart on "äss"

Laps sünnib...

...nädalavahetusel

Detsembris sündinud
inimesel...

...on sünnipäev
peale jõululaupäeva

Homne aktsia hinna
muutus

Aktsia hind tõuseb täpselt
5%

Kui pole võimalik leida klassikalist tõenäosust, kasutatakse statistilist (empiirilist) tõenäosust.
NÄIDE 4.8. Teoreetiliselt pole võimalik leida nisuterade idanemise tõenäosust. Selle määramiseks pannakse saagist võetud
940
terade hulgast idanema 1000 tera. Kui neist idaneb 940, loetakse põllusaagi idanevuseks
' 0,94 ' 94% .
1000
25
NÄIDE 4.9. Kui 200-st ostjast 25 ostsid Fantat, siis Fanta ostmise tõenäosus on
' 0,125 ' 12,5% .
200

Kui n on katsete arv ja m sündmuse A esinemissagedus nendes katsetes, siis
sündmuse A toimumise suhteline sagedus ehk statistiline tõenäosus
p( (A ) '

m
n

Katsete arvu n suurenemisel läheneb statistiline tõenäosus klassikalisele tõenäosusele: p( (A) 6 p (A) .
NÄIDE 4.10. Kui suure tõenäosusega võidab järgmise mängu korvpallimeeskond "Kärmed"? Seda pole võimalik leida ei
teoreetiliselt ega ka katseliselt.

Tõenäosuse subjektiivset hindamist kasutatakse, kui pole võimalik leida teoreetilist tõenäosust ega
saa läbi viia ka katseid statistilise tõenäosuse leidmiseks. Subjektiivsel hindamisel kasutatakse
olemasolevat informatsiooni ja intuitsiooni. Erinevad inimesed hindavad ühe ja sama sündmuse
tõenäosust erinevalt.
ÜLESANDED
4.15 Olgu katseks kaardi tõmbamine 52 lehelisest kaardipakist.
a) Mitu võimalikku katsetulemust on?
b) Milline meetod (teoreetiline, statistiline või subjektiivne) on antud katse juures sobiv sündmuse tõenäosuse
leidmiseks?
c) Kui suur on iga konkreetse kaardi tõmbamise tõenäosus?Kui suur on tõenäosus, et tõmmatakse välja suvaline
kaart?Loteriipiletite arv on 1000. Nende hulgas on üks 100-kroonine võit, viis 50-kroonist võitu, kakskümmend 25kroonist võitu ja viiskümmend 10-kroonist võitu. Leida tõenäosus, et ühe pileti ostmisel võib võita
d) vähemalt 25 krooni;
e) saada mingi võit.
4.16 Vaasis on 12 valget, 15 punast ja 9 kollast roosi. Leida tõenäosus, et pimedas ruumis juhuslikult valitud roos pole kollane.
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4.17 Häkker kasutab paroolide proovimiseks programmi, mis suudab sekundis läbi proovida 1000 erinevat varianti. Kui palju
peaks olema erinevaid parooli variante, et tõenäosus 1 ööpäeva jooksul parooli ära arvata oleks 10-3?
4.18 Juhuslikult välja valitud 100-st ostjast 32 ei ostnud midagi, 45 ostjat tegid kuni 50-kroonise ostu, 15 ostjat 50-500
kroonise ostu ja 8 ostsid kaupa rohkem kui 500 krooni eest. Leida, kui suur on tõenäosus, et ostja
a) ei osta midagi;
b) ostab kaupa kuni 500 krooni eest.
4.19 Urnis on 5 musta ja 4 valget kuuli.
a) Leida tõenäosus, et esimesena väljavõetud kuul on valge.
b) Kui esimene väljavõetud kuul oli valge, kui suure tõenäosusega võetakse teine kord samuti valge kuul välja
(esimest tagasi ei pandud)?
4.20 Katsel on kolm võimalikku tulemust T1, T2 ja T3. Katset korraldati 50 korda, kusjuures tulemus T1 esines 20 korda,
tulemus T2 esines 13 korda ja tulemus T3 esines 17 korda. Kui suur on iga tulemuse tõenäosus? Millist meetodit tõenäosuse
hindamisel kasutasid?
4.21 Firmas on 100 töötajat, kellest 40 on mehed. Küsitluse tulemusel selgus, et oma tööga on rahul 60 töötajat, kusjuures
nendest 30 olid naised. Leida tõenäosus, et
a) mees ei ole tööga rahul ;
b) naine on tööga rahul.
4.22 Korraga visatakse kahte täringut. Kui suur on tõenäosus, et silmade summa on
a) 12;
b) 2;
c) 1;
d) 11;
e) 7;
VASTUSED

1
4
3
; d) 1 4.16 a) 0,026; b) 0,076. 4.17 0,75.4.18 8,64×1010 4.19 a) 0,32; b) 0,6. 4.20 a) ; b) .
52
9
8
1
1
1
1
1
1
4.21 P(T1) ' 0,4 ; P(T2) ' 0,26 ; P(T3) ' 0,34 ; statistiline. 4.22 a) ; b) . 4.23 a)
; b)
; c) 0; d)
; e) .
4
2
36
36
18
6
4.15 a)52; b)teoreetiline; c)

Kombinatoorika.
NÄIDE 4.11. Üheksast inimesest tuleb moodustada kolmeliikmelised grupid. Mitu erinevat gruppi on võimalik moodustada?
Kui aga igas grupis on inimestel alluvusvahekord (ühele allub teine ja teisele kolmas), mitu erinevat gruppi siis saab?
NÄIDE 4.12. Mitu 4-kohalist PIN koodi on võimalik moodustada (kasutatakse vaid numbreid)?

Tõenäosuse teoreetilisel leidmisel on tihti vaja leida kõigi katsetulemuste arv ja soodsate
katsetulemuste arv. Nende arvude leidmisel aitab meid matemaatika osa kombinatoorika.
Kombinatoorika tegeleb üldiste meetodite ja valemite loomisega niisuguste ülesannete
lahendamiseks, kus tuleb leida erinevate võimaluste arv mingis mõttes eristatavate hulkade
moodustamiseks. Tuleb vastata küsimusele “kui palju?” või “mitmel viisil?”.
Ühenditeks nimetatakse mingitest elementidest moodustatud kogumeid, mis erinevad
üksteisest
1) elementide endi;
2) elementide järjestuse;
3) elementide arvu poolest.

Permutatsioonideks n erinevast elemendist nimetatakse selliseid n elemendist koosnevaid ühendeid,
mis erinevad üksteisest elementide järjestuse poolest.
Näiteks kolmest tähest a, b ja c saab moodustada 6 erinevat permutatsiooni:
abc
acb
bac
bca
cab
cba
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Kõikvõimalike permutatsioonide arvu n elemendist on võimalik arvutada järgmise valemiga:
Pn' n @ (n&1) @ ... @ 1'n!
Suurust 1 @ 2 @ ... @ n ' n! nimetatakse arvu n faktoriaaliks.
Programmis MS Excel võib faktoriaali leidmiseks kasutada funktsiooni FACT.
Variatsioonideks n elemendist m kaupa nimetatakse selliseid ühendeid, milledest igaüks sisaldab m
elementi, mis on võetud n erineva elemendi hulgast ja mis erinevad üksteisest kas elementide endi
või nende järjestuse poolest.
Näiteks kui antud elementideks on tähed a, b, c, d ja e (n=5), siis kolmetäheliste (m=3) “sõnade” moodustamiseks on 60
erinevat võimalust:
abc
abd
abe
acd
ace
ade
bcd
bce
bde
cde
acb
adb
aeb
adc
aec
aed
bdc
bec
bed
ced
bca
bda
bae
cad
cae
dae
cbd
cbe
dbe
dce
bac
bad
bea
cda
cea
dea
cbd
ceb
deb
dec
cab
dab
eab
dac
eac
ead
dbc
ebc
ebd
ecd
cba
dba
eba
dca
eca
eda
dcb
ecb
edb
edc

Variatsioonide arvu võib leida valemist
m

Vn ' n(n&1)(n&2)...(n&m%1) '

n!
(n&m)!

Programmis MS Excel leiab variatsioonide arvu funktsioon PERMUT.
n

Variatsioonid n elemendist n kaupa on permutatsioonid, Vn ' Pn .
Kombinatsioonideks n elemendist m kaupa nimetatakse selliseid ühendeid, millest igaüks sisaldab
m elementi, mis on võetud antud n erineva elemendi hulgast ja mis erinevad üksteisest vähemalt ühe
elemendi poolest. Kombinatsioonide korral järjestus pole oluline, st. erinevateks loetakse need
kombinatsioonid, mis koosnevad erinevatest elementidest.
m
n(n&1)...(n&m%1)
n!
m Vn
Cn '
'
'
Pm
m!
m!(n&m)!
Programmis MS Excel leiab kombinatsioonide arvu funktsioon COMBIN.
Seni vaadeldud ühendeis olid kõik n elementi erinevad ja iga element võis ühendis esineda ülimalt
üks kord.
Esinegu meil n elemendi hulgas α korda element a, β korda element b jne., λ korda element l ,
kusjuures α % β % ...% λ ' n . Neist n elemendist moodustatud permutatsioone nimetatakse
kordumistega permutatsioonideks. Kordumistega permutatsioonide arv
n!
Pn (α,β,...,λ) '
α! β! ... λ!
Kordumistega variatsioonide arv
k

Vn ' n k

ÜLESANDED
4.23 Ühe päeva tunniplaanis on 5 tundi. Mitu erinevat tunniplaani saab koostada 10 õppeainest, kui igale õppeainele on ette
nähtud üks tund päevas?
4.24 Mitmel erineval viisil saab 6 erinevat kirja panna kuute erinevate aadressidega ümbrikusse, nii et igas ümbrikus oleks üks
kiri? Kui suur on tõenäosus, et kõik kirjad satuvad õigetesse ümbrikesse?
4.25 Haigla kirurgiaosakonnas töötab 15 kirurgi. Mitmel erineval viisil saab moodustada brigaadi, milles on üks opereeriv
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kirurg ja üks assisteeriv kirurg?
4.26 Mitmel erineval viisil saab 20 sõdurist määrata toimkonda kaks sõdurpoissi a) samade kohustustega; b) erinevate
kohustustega?
4.27 Mitu erinevat 3-st aktsiast koosnevat portfelli saab moodustada 7 erineva firma aktsiatest.
4.28 Kaheksast nelgist ja viiest roosist soovitakse valmistada kimp, milles on 3 nelki ja 2 roosi. Mitu erinevat kimpu on
võimalik valmistada?
4.29 Diplomaadid suruvad kohtudes teineteise kätt. Mitu käepigistust vahetatakse diplomaatilisel vastuvõtul, kus osaleb 100
diplomaati?
4.30 Mitu erinevat permutatsiooni saab moodustada sõna “mobiiltelefon” tähtedest?
4.31 Mitu erinevat neljakohalist PIN koodi on võimalik moodustada (kasutatakse vaid numbreid)? Kui suur on tõenäosus, et
juhuslikult valitud numbrikombinatsioon langeb kokku leitud pangakaardi PIN koodiga?
4.32 Kui parool koosneb kuuest tähest A-Z (kokku 26 märki), mitu erinevat parooli on võimalik moodustada?
4.33 Leida vajalik parooli pikkus, kui soovime, et parooli eluiga oleks 6 kuud ja et selle aja jooksul oleks parooli leidmise
tõenäosus alla 10-6 arvestades, et minutis on võimalik läbi proovida 8,5 parooli ja et kasutatavas tähestikus on 26 märki.
4.34 4 mehe ja 3 naise hulgast tuleb valida 4-liikmeline komisjon. Leida tõenäosus, et
a) komisjonis on 2 meest ja 2 naist;
b) komisjonis on vähemalt 2 naist.
4.35 Projektis osaleb 5 inimest, kes valitakse välja 4 mehe ja 5 naise hulgast. Leida tõenäosus, et
a) projektis osalejate hulgas on 3 naist;
b) projektis osalejate hulgas on vähemalt 3 naist;
c) projektis osalejate hulgas on mehi rohkem kui naisi.
4.36 Firmal on 6 veokit, millest 2 on uued. Ühel päeval tuleb saata laadungid kahele erinevale tellijale. Kui laadungi saamise
šansid on veokitel võrdsed, kui suur on tõenäosus, et üks uus veok jääb garaaži?
VASTUSED 4.24 30240 4.25 720; 0,00139 ? 220; 0,25. 4.26 210 4.27 a) 190; b) 380 4.28 35. 4.29 560 4.30 4950. 4.31 386
188 800 4.32 104; 0,0001 4.33 308 951 776 4.34 9. 4.35 a) 0,514; b) 0,629. 4.36 a) 0,476; b) 0,643; c) 0,357. 4.37 0,533

Tehted tõenäosustega.
Kui me teeme sündmustega mingi tehet, siis teades lähtesündmuste tõenäosusi, võime leida ka
saadud sündmuse tõenäosuse.
NÄIDE 4.13.
200 loengukursust kuulanud üliõpilase seast sooritasid esimese kontolltöö positiivselt 160 üliõpilast ja teise kontrolltöö 140
üliõpilast. 124 üliõpilast sooritasid positiivselt mõlemad kontrolltööd. Õppejõud otsustas, et arvestuse saavad need üliõpilased,
kes sooritasid positiivselt vähemalt ühe kontrolltöö. Kui suur on tõenäosus, et selle kursuse kuulaja saab arvestuse?
Olgu sündmus A esimese kontrolltöö positiivne sooritamine ja sündmus B teise kontrolltöö positiivne sooritamine. Vastavad
160
140
tõenäosused on siis: p(A) '
' 0,8 ja p(B) '
' 0,7 . Tõenäosus, et sooritatakse mõlemad kontrolltööd positiivselt, on
200
200
124
' 0,62
p(A _ B) '
200
Arvestuse saavad need, kes sooritasid positiivselt ainult 1. kontrolltöö pluss need, kes sooritasid positiivselt ainult 2.
kontrolltöö pluss need, kes sooritasid positiivselt mõlemad kontrolltööd. Esimese kontrolltöö positiivselt sooritanud 160
üliõpilase seas on ka need, kes tegid ära mõlemad kontrolltööd. Ka 140 üliõpilase seas on mõlema kontrolltöö positiivselt
sooritanud. Et me mõlema kontrolltöö sooritanuid kahekordselt ei arvestaks, tuleb arvestuse saajate arv leida järgmiselt:
160 % 140 &124 Arvestuse saamise tõenäosus leitakse järgmiselt:
160 % 140 &124 160 140 124
'
%
&
' 0,8 % 0,7 & 0,62 ' 0,88
200
200 200 200
Vastus: Tõenäosus, et selle kursuse läbimisel õnnestub saada arvestus, on 0,88

Kahe sündmuse summa tõenäosus võrdub nende sündmuste tõenäosuste
summaga, millest on lahutatud nende sündmuste korrutise tõenäosus:
p (A ^ B) ' p (A) % p (B) & p (A _ B)
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Summa tõenäosuse valemi tõestamiseks võib kasutada ka näiteks geomeetrilist tõenäosust. Olgu
sündmus A samaväärne juhusliku punkti sattumisega piirkonda, mille pindala on S1 , sündmusele B
vastab aga juhusliku punkti sattumine piirkonda, mille pidala on S2. Sündmustele A _ B ja Ω vastavad
pindalad olgu S3 ja S4 Siis
S
S
S
p (A) ' 1 , p (B) ' 2 ,
p (A _ B) ' 3
S4
S4
S4
ja
p (A ^ B) '

S1 % S2 & S3
S4

' p (A) % p(B) & p (A _ B)

Joonis 25

Kui sündmused on teineteist välistavad, siis nende sündmuste korrutis on null, p (A _ B) ' 0 ja summa
tõenäosuse leidmine lihtsustub.
Kahe teineteist välistava sündmuse summa tõenäosus võrdub nende
sündmuste tõenäosuste summaga:
p (A ^ B) ' p (A) % p (B)

NÄIDE 4.14. Kui tootja A detaile on 20% detailide üldarvust (tõenäosus p(A) = 0,20) ja tootja B detailide osakaal on 15%
(tõenäosus p(B) = 0,15), siis tõenäosus, et detail on kas tootjalt A või tootjalt B, on p (A ^ B) ' p (A) % p (B) ' 0,20 % 0,15 ' 0,35 .

Tihti on sündmuse A tõenäosuse leidmisel teada lisainformatsiooni mingi teise sündmuse B
toimumise kohta (toimus või ei toimunud).
NÄIDE 4.15. 52 lehelisest kaardipakist tõmmatakse järjest kaks kaarti (esimesena tõmmatud tagasi ei panda). Kui esimene
kaart oli äss, siis kui suure tõenäosusega on teine kaart äss?
3
Ässasid on kokku 4. Kui esimene kaart oli äss, siis alles jäi 51 kaarti, mille hulgas on 3 ässa. Tõenäosus on
. 0,0588 .
51

Sündmuse A toimumise tinglik tõenäosus p (A | B) on sündmuse A toimumise
tõenäosus, kui on toimunud sündmus B.

Kui sündmuse A tinglik tõenäosus B suhtes on sama, mis sündmuse A tõenäosus ilma sündmuse B
toimumist arvestamata, p (A | B) ' p (A) , siis A ja B on sõltumatud sündmused. St, sündmuse B
toimumine või mittetoimumine ei mõjuta sündmuse A toimumise tõenäosust. Kui aga
p (A | B) … p (A) , on sündmused sõltuvad.
Mõned tingliku tõenäosuse omadused:
< Kui A _ B ' i , siis p (A*B) ' p (B*A) ' 0 .
< Kui A d B , siis p (A*B) ' 1 .
Kahe sündmuse korrutise tõenäosuse leidmiseks kasutatakse tinglikku tõenäosust.
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Kahe sündmuse A ja B korrutise tõenäosus on
p (A _ B) ' p (A | B) @ p (B)
p (A _ B) ' p (B | A) @ p (A)

NÄIDE 4.16. Tootja MicroTechnic mikroprotsessorite osakaal on 35% kõikidest tellitud mikroprotsessoritest. Kui
MicroTehnic toodangu hulgas on 5% defektsed, siis kui suur on tõenäosus, et juhuslikult väljavalitud mikroprotsessor pärineb
sellel tootjalt ja on defektne.
Olgu sündmus A , kui mikorprotsessori tootjaks on MicroTehnic ning sündmus D, kui mikroprotsessor on defektne. Siis on
meil antud tõenäosused p(A)=0,35 ja p (D*A) ' 0,05 . Leida tuleb korrutise tõenäosus
p (D _ A) ' p (D*A) @ p(A) ' 0,05 @ 0,35 ' 0,175

Kahe teineteisest sõltumatu sündmuse korrutise tõenäosus võrdub nende
sündmuste tõenäosuste korrutisega:
p (A _ B) ' p (A) @ p (B)

Tõenäosuste korrutise valemit kasutatakse ka siis, kui tuleb leida tinglik tõenäosus.
Sündmuse A tinglik tõenäosus sündmuse B suhtes on leitav järgmiselt
p (A _ B)
p (A |B) '
p (B)

Süsteemi töökindluseks nimetatakse selle süsteemi tõrgeteta töötamise tõenäosust teatud
ajavahemikul. Tõrgeteta töötamise vastandsündmus on vea ehk tõrke (fault) esinemine mingi aja
jooksul. Koosnegu mingi süsteem elementidest Ak (k=1; 2; ...; n) ning elementide töökindlused on pk.
Eeldame, et süsteem on koostatud elementide jadaühendusena ning süsteem ei tööta, kui kas või üks
selle süsteemi elementidest rikneb (joonis 26).

Joonis 26 Jadaühenduses elemendid

Sellisel juhul on süsteemi töökindlus üksikute elementide töökindluste korrutis (iga üksiku elemendi
riknemine on sõltumatu sündmus, st ei sõltu ülejäänud elementide tööst):
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P (S) ' k pk
n

k'1

NÄIDE 4.17. Olgu iga üksiku elemendi töökindlus 0,95. Süsteem koosneb kümnest jadaühenduses olevast elemendist.
Süsteemi töökindlus P (S) ' 0,95 @ 0,95 @ ... @ 0,95 ' 0,9510 . 0,6 .
NÄIDE 4.18. Maxtori kõvaketaste 250 GB SATA vigadeta töötamise keskmine aeg MTBF (mean time between failure) on
1
1 100 000 tundi ehk 125 aastat. Tõenäosus, et aasta jooksul tekib tõrge, on
.0,8% ehk töökindlus aastas on 99,2%.
125
Kümne terabaidise süsteemi jaoks on vaja 40 Maxtori ketast, mis töötavad jadamisi (RAID 0) ja vastava süsteemi töökindlus
on 0,99240 .0,725 ' 72,5% . Tõrke tekkimise tõenäosus on aastas 27,5%, st et umbes 3,5 aasta jooksul esineb kindlasti
andmete kaotsiminek.

Nagu eelnevatest näidetest näha, kui süsteemi elementide arv n on suur,
siis süsteemi töökindlus võib olla üpris väike. Praktikas on oluliseks
probleemiks on paljudest elementidest koosnevate süsteemide
töökindluse suurendamine. Üheks võtteks on elementide dubleerimine:
elemendid töötavad paralleelselt (joonis 27).
Kui ühe elemendi töökindlus on pk, siis sellise süsteemi töökindlus on
2
P (S) ' 1 & (1 & pk )2 ' 1 &qk

Joonis 27 Paralleelühenduses
elemendid (dubleerimine)

kus qk on elemendi riknemise tõenäosus, qk ' 1 & pk . Ehk tõenäosus, et määratud aja jooksul esineb
tõrge (viga):
Q (S) ' k qk
n

k'1

NÄIDE 4.19. Olgu üksiku elemendi töökindlus 0,8. Süsteem koosneb kahest paraleelselt töötavast elemendist. Süsteemi
töökindlus P (S) ' 1 & (1 & 0,8)2 ' 0,96 . Nagu näha, suurendab dubleerimine töökindlust oluliselt.
NÄIDE 4.20. Kui kümne terabaidise mahu saamiseks kasutatada kahte paralleelselt töötavat 40-st Maxtori kõvakettast
koosnevat süsteemi (andmed on peegeldatud), siis sellise süsteemi töökindlus on 1 & 0,2752 . 0,924 ' 92,4%

ÜLESANDED
4.37 "Kulli ja kirja" visatakse kaks korda. Kui suur on tõenäosus, et mõlemal korral tuleb "kull"?
4.38 "Kulli ja kirja" visatakse kaks korda. Leida tõenäosus, et
a) esimene kord tuleb "kiri" ja teine kord "kull";
b) ühel juhul tuleb "kiri" ja teisel juhul "kull".
4.39 2 inimest viskavad 60 korda "kulli ja kirja". Mitmel korral peaksid nad saama mõlemad tulemuseks "kiri"?
4.40 Münti on rikutud, nii et "kulli" tuleku tõenäosus on 0,2.
a) Kui suure tõenäosusega tuleb esimesel viskel "kiri" ja teisel viskel "kull"?
b) Kui suure tõenäosusega tuleb järjest kolmel viskel "kiri"?
4.41 52 lehelisest kaardipakist tõmmatakse üks kaart. Leia tõenäosus, et see kaart on äss või kaart ruutu mastist.
4.42 Turu-uuring on näidanud, et reedeõhtust meelelahtussaadet jälgib peredes regulaarselt 30% meestest ja 20% naistest.
Lisaks on teada, et 12% abielupaaridest jälgivad saadet koos. Kui suur on tõenäosus, et vähemalt üks abikaasa on saate
regulaarne jälgija?
4.43 52 lehelisest kaardipakist tõmmatakse kaart ja fikseeritakse selle mast. Seejärel pannakse kaart tagasi, segatakse ja
tõmmatakse uuesti. Olgu sündmuseks A see, et esimene kaart on “ärtu” ja sündmus B, et teine kaart on “ärtu”. Leia järgmised
tõenäosused
a) p (B * A) ;
b) p (B * A ) ;
c) p (A _ B) ;
d) p(A ^ B) ;
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e) p (Ā _ B) .
4.44 52 lehelisest kaardipakist tõmmatakse järjest kaks kaarti (vahepeal tagasi ei panda). Olgu sündmuseks A see, et esimene
kaart on “ärtu” ja sündmus B, et teine kaart on “ärtu”. Leia järgmised tõenäosused
a) p (B * A) ;
b) p (B * A ) ;
c) p (A _ B) ;

d) p (Ā _ B) .
4.45 Ülikoolis uuriti 100 üliõpilast, kellel oli määratud stipendium. Selgus, et neist 40 töötasid, 25-l oli õppevõlgnevusi ning 15
nii töötasid kui olid ka õppevõlglased. Kui suur on tõenäosus, et stipendiumi saanud üliõpilane kas töötas või oli
õppevõlglane?
4.46 Tõenäosus, et projekt õnnestub edukalt käivitada Pärnus, on 0,6. Tõenäosus, et see õnnestub edukalt käivitada Tartus, on
0,7 ja tõenäosus, et õnnestub korraga mõlemas linnas, on 0,55. Kui projekt käivitus Pärnus edukalt, kui suure tõenäosusega on
see edukas ka Tartus?
4.47 Ettevõte saatis kiirtellimuse vajaminevate detailide kohta kahele tarnijale. Kui 4 päeva jooksul kumbagi tellimust ei
täideta, tuleb tootmine peatada kuni esimese partii saabumiseni. Tõenäosus, et tarnija A täidab tellimuse 4 päeva jooksul, on
0,55. Tõenäosus, et tarnija B täidab tellimuse 4 päeva jooksul, on 0,35.
a) Kui suur on tõenäosus, et mõlemad tellimused täidetakse 4 päeva jooksul?
b) Kui suur on tõenäosus, et vähemalt üks tellimus täidetakse 4 päeva jooksul?
c) Kui suure tõenäosusega tuleb tootmine 4 päeva pärast peatada?
4.48 AS Nõukogusse kuulub 15 liiget. Reorganiseerimise läbiviimiseks on vajalik 80% liikmete nõusolek. Kui suure
tõenäosusega läheb reorganiseerimine läbi, kui tõenäosus, et iga üksik nõukogu liigel hääletab poolt, on 0,7? Eeldada, et
nõukogu liikmed hääletavad sõltumatult.
4.49 Enne valimisi uuriti toetust erinevatele parteidele. Küsitleti 1000 inimest, kellest 600 olid naised. Parteid A toetas 350
vastajat, parteid B 320 vastajat, parteid C 300 ja 30 vastajal puudus eelistus. Eeldades, et toetus ühele või teisele parteile ei
sõltu vastaja soost, leida
a) mitu meest võis toetada parteid A;
b) mitu naist võis toetada parteid C;
c) mitu naist võis toetada kas parteid A või parteid C.
4.50 Auto esitule kustumise üheks põhjuseks võib olla kas läbipõlenud pirn või rike elektrisüsteemis. Rikke esinemise
tõenäosus on 0,2 ja pirni läbipõlemise tõenäosus 0,4. Leida tõenäosus, et
a) tule kustumise põhjuseks on korraga nii rike elektrisüsteemis kui pirni läbipõlemine;
b) tule kustumist ei põhjustanud ei rike elektrisüsteemis ega pirni läbipõlemine.
4.51 Tootmise käivitamisel tuleb seadistada tööpinke. Korrektse seadistamise tõenäosus on 0,90. Kui tööpink on seadistatud
korrektselt, siis defektsete detailide osakaal on 5%. Kui aga seadistus pole korrektne, on defektsete detailide osakaal 75%.
a) Kui suur on tõenäosus, et ühe detaili kontrollimisel avastatakse defekt?
b) Kvaliteedikontroll valis välja ühe detaili ja avastas, et see on defektne. Kui suure tõenäosusega on tööpink valesti
reguleeritud? Mida soovitad?
4.52 On teada tõenäosused p(A)=0,6, p(B)=0,7 ja p (A _ B) ' 0,5 . Leia tinglikud tõenäosused
a) p (A * B) ;
b) p (B * A) ;
c) Kas sündmused A ja B on sõltuvad või sõltumatud?
4.53 Müügikoolitusprogrammist kokkuvõtete tegemisel selgus, et 50-st eelmisel aastal preemia saanud müügiesindajast olid
20 läbinud koolituse. Kokku on firmas 200 müügiagenti.
a) Kui suur on tõenäosus, et müügiesindaja saab preemia?
b) Kui suur on tõenäosus, et preemia saanud müügiesindaja on läbinud koolituse?
c) Kui suur on tõenäosus, et müügiesindaja on saanud nii koolitust kui ka preemiat?
d) Oletame, et koolituse läbib 40% kõikidest müügiesindajatest. Kui suur on tõenäosus, et koolituse läbija saab preemia?
e) Hinnata, kas koolitusest on kasu, st kas koolitus ja preemia saamine on sõltuvad või sõltumatud sündmused.
4.54 Leia joonisel 28 kujutatud süsteemide töökindlus, kui elementide töökindlused p1=p2=p3=0,98.
4.55 Elemendi töökindlus on 0,8. Mitu samasugust dubleerivat elementi on vaja lisada, et süsteemi töökindlus oleks 0,99?
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Joonis 28 Süsteemi töökindluse leidmine
4.56 Leia joonisel 29 kujutatud süsteemi töökindlus, kui p1=0,8, p2=0,9, p3=0,95, p4=0,9 ja p5=0,95.

Joonis 29 Süsteemi töökindluse leidmine
4.57 52 lehelises kaardipakis on on igas mastis neli pilti (äss, kuningas, emand, soldat). Pakist tõmmatakse juhuslikult üks
kaart. Leia tõenäosus, et see on pilt või kaart poti mastist.
4.58 52 lehelisest kaardipakist tõmmatakse järjest kaks kaarti (vahepeal tagasi ei panda). Olgu sündmuseks A see, et esimene
kaart on “punane” ja sündmus B, et teine kaart on “punane”. Leia järgmised tõenäosused
a) p (B * A) ;
b) p (B * A ) ;
c) p (A _ B) ;

d) p (Ā _ B) .
4.59 On teada tõenäosused p(A)=0,8, p(B)=0,5 ja p (A _ B) ' 0,4 . Leia tinglikud tõenäosused
a) p (A * B) ;
b) p (B * A) ;
c) Kas sündmused A ja B on sõltuvad või sõltumatud?
4.60 Urnis on 7 musta, 5 valget ja 4 punast kuuli. Võetakse 4 kuuli. Leia tõenäosus, et kuulid võetakse järjekorras: must,
punane, must, valge.
4.61 Kõvaketta tootja garanteerib oma kõvaketastele 500 000 tundi tõrgeteta tööd. Süsteemis on 15 kõvaketast, kolm viiest
jadamisi töötavast kõvakettast moodustatud loogilist plokki töötavad paralleelselt. Milline on süsteemi töökindlus aastas?
VASTUSED
4.38 0,25. 4.39 a) 0,25; b) 0,5. 4.40 15. 4.41 a) 0,16; b) 0,512. 4.42 0,3077 4.43 0,38. 4.44 a) 0,25; a) 0,25; c) 0,0625;
d) 0,4375; e) 0,1875. 4.45 a) 0,2353; b) 0,2549; c) 0,0588; d) 0,1912. 4.46 0,5 4.47 0,917 4.48 a) 0,19; b) 0,71; c) 0,29
4.49 1,38% 4.50 a) 140; b) 180; c) 390 4.51 a) 0,08 b) 0,48 4.52 a) 0,12; b) 0,625, kontrollida seadistust. 4.53 a) 0,833;
b) 0,714; c) sõltuvad 4.54 a) 0,25; b) 0,40; c) 0,10; d) 0,25; e) sõltumatud, koolitusest pole kasu. 4.55 P(S1)=0,94119;
P(S2)=0,99653; P(S3)=0,9993. 4.56 Lisada 2 elementi. 4.57 0,8923 4.58 0,4808. 4.59 a) 0,4902; b) 0,5098; c) 0,2451;
d) 0,2549. 4.60 a) 0,8; b) 0,5; c) sõltuvad. 4.61 0,0192. 4.62 99,94%

Tõenäosuste puu
Tõenäosuste arvutamisel on graafiliseks abivahendiks “tõenäosuste puu” (probability tree). Puu
konstrueerimisel arvestatakse kõikvõimalike sündmustega ja nende järgnevuste kombinatsioonidega
katse kordamisel. Puule kantakse sündmuste tõenäosused ja tinglikud tõenäosused.
NÄIDE 4.21. Tõenäosuste puu.
Kasutajatugi ehk helpdesk annab telefoni teel abi tarkvara kasutajatele. Osakonna juhataja on teinud mõningat statistikat ja
tulemused kandnud tõenäosuste puule (joonis 31). 20% helistajatest on vihased, järelikult tõenäosus, et “helistaja on vihane”,
on 0,2. 15% vihastest helistajatest on saanud oma probleemile lahenduse, järelikult tinglik tõenäosus ”helistaja sai abi, kui ta
oli vihane” on 0,15. Mittevihastest helistajatest sai abi 70%
Viimases veerus olevad ringid sisaldavad kahe järjestikuse sündmuse korrutise tõenäosusi. Näiteks tõenäosus, et suvaline
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helistaja oli vihane ja sai abi, on 0,2 @ 0,15 ' 0,03 .
Tõenäosuse puud kasutades võib leida näiteks, kui suure tõenäosusega, saab helistaja abi: 0,03 % 0,56 ' 0,59

Reeglid tõenäosuste puu konstrueerimisel:
1. Tõenäosused tuuakse ringides, igal tasemel (veerus) on nende summa 1. Näiteks joonisel 31
esimesel tasemel 0,2+0,8=1, teisel tasemel 0,03+0,17+0,56+0,24=1 .

Joonis 31 Tõenäosuste puu.

2. Tinglikud tõenäosused esitatakse harude ehk “okste” juures (väljaarvatud esimene hargnemine).
Ühest ringist hargnevate okste tõenäosuste summa on alati 1. Näiteks joonisel 31 teisel tasemel
ülemine hargnemine 0,15+0,85=1, alumine hargnemine 0,70+0,30=1. See tähendab, et on arvesse
võetud kõikvõimalikud sündmused, mis sellel hargnemisel võivad toimuda.
3. Tõenäosus iga haru lõpus on haru alguses oleva tõenäosuse ja vastava haru tingliku tõenäosuse
korrutis. Näiteks joonisel 31 teine tase kõige ülemine haru 0,2C 0,15 =0,3.
4. Ringis olev tõenäosus on sellest paremale hargnevate harude lõpus olevate tõenäosuste summa.
Näiteks joonisel 31: 0,2=0,03+0,17.

p ( B | A)

p( A ∩ B )

p ( A)
p ( B | A)

p( A ∩ B )

p ( B | A)

p( A ∩ B )

p( A)
p ( B | A)

Joonis 32 Tõenäosuste puu.
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ÜLESANDED
4.62 Uuritakse lüliti töökindlust. On kindlaks tehtud., et sisselülimisel on tõrke tekkimise tõenäosus 0,1. Järgmisel katsel sõltub
tõrke tõenäosus eelmise katse tulemusest. Kui tõrget ei tekkinud, on järgmisel katsel tõrke tõenäosus ikka 0,1. Kui aga tekib
tõrge, on järgmisel katsel tõrke tekkimise tõenäosus 0,9. Kasutada tõenäosuste puud järgmiste tõenäosuste leidmiseks:
a) tõrget ei teki kolmel korral järjest;
b) esimesel korral tekib tõrge, siis aga töötab edukalt kaks katset järjest;
c) esimesel katsel töötab, siis tõrge, siis töötab ja jälle tõrge.
4.63 52 lehelisest kaardipakist tõmmatakse juhuslikult kaks kaarti (esimest tagasi ei panda). Olgu sündmus A, kui esimene
kaart on punane ja sündmus B, kui teine kaart on punane. Leia tõenäosus p(B).
4.64 Igakordsel programmi käivitamisel kuvatakse mõni kasulik nõuanne (Tip of the Day). See valitakse juhuslikult viie
nõuande hulgast, kusjuures valik ei sõltu eelmisest valikust. Olgu sündmus “uus” see, kui kasutajale kuvatakse uus nõuanne,
ja “vana”, kui kuvatakse juba varem kuvatud nõuanne. Programmi on käivitatud neli korda.
a) Täida ära vastav tõenäosuste puu, kus on kõikvõimalikud sündmuste “uus” ja “vana” esinemise variandid ning
vastavad tõenäosused ja tinglikud tõenäosused (joonis 33) .
b) Leia tõenäosus, et kasutaja on iga kord näinud uut nõuannet, kokku neli korda.

Joonis 33 Tõenäosuste puu. Ülesanne
c) Leia tõenäosus, et peale nelja käivitamist on kasutaja näinud täpselt kolme uut nõuannet.
4.65 52 lehelisest kaardipakist võetakse juhuslikult kaks kaarti (esimest tagasi ei panda). Olgu sündmus a, et esimene kaart on
ruutu ja sündmus B, et teine kaart on ruutu. Leida tõenäosus p(B).
VASTUSED
4.63 a) 0,729; b) 0,009 c) 0,0009. 4.64 0,5 4.65 b) 0,192; c) 0,768 4.66 0,25.

Bayes’ Teoreem
NÄIDE 4.22.
Jalgpallimeeeskond mängib 55% mängudest koduväljakul ja 45% külas. Kodus mängides on võidu tõenäosus 0,80, külas
mängides võidetakse aga tõenäosusega 0,65. Eelmisel laupäeval peetud mängus saavutati võit. Kui suure tõenäosusega toimus
see mäng koduväljakul?
Lahendus.
Tähistame “võitu” tähega V ja “kaotust” V̄ (kaotus on võidu vastandsündmus). Koduväljakul mängimist tähistame K ja külas
mängimist K̄ . Paneme kirja vastavad tõenäosused:

p (K) ' 0,55 ; p (K̄) ' 0,45 ; p (V | K) ' 0,80 ; p (V | K̄) ' 0,65
Leida tuleb tinglik tõenäosus p (K | V ) ' ?
Kasutame valemit tingliku tõenäosuse leidmiseks
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p (K | V ) '

p (K _ V)
p (V)

Lugejas oleva korrutise tõenäosuse leidmiseks kasutame antud tinglikku tõenäosust

p (K _ V ) ' p ( V | K) @ p (K)
Kuidas aga leida tõenäosust, et suvalises mängus saadakse võit p (V) ' ? . Uurime vastavat tõenäosuste puud joonisel 34. Võidu
saamiseks on kaks võimalust: kas võidetakse kodus või võidetakse võõrsil. Järelikult sündmuse võit võib kirja panna järgmiselt
V ' (K _ V ) ^ ( K̄ _ V)
Kuna “kodus ja võit” ning “ei ole kodus ja võit” on teineteist välistavad sündmused, siis nende summa tõenäosus on vastavate
tõenäosuste summa
p (V ) ' p (K _ V ) % p ( K̄ _ V)
Korrutiste tõenäosused saab aga leida antud tinglike tõenäosuste kaudu

V

K

V

Joonis 34 Võit või kaotus.
p (K _ V ) ' p ( V | K) @ p (K)
p (K̄ _ V ) ' p ( V | K̄) @ p (K̄)
Seega sündmuse “võit” tõenäosus

p (V ) ' p ( V | K) @ p (K) % p ( V | K̄) @ p (K̄)
Otsitav tõenäosus on nüüd

p (K | V ) '

p ( V | K) @ p (K)
p ( V | K) @ p (K) % p ( V | K̄) @ p (K̄)

Tehes vasrtavad arvutused, saame: tõenäosus, et võiduga lõppenud mäng toimus kodus, on 0,60

Eelmises näites tuletatud lõppvalem on tuntud Bayes’ teoreemi nime all.
Bayes’ teoreem
p (A | B ) '

p ( B | A) @ p (A)
p ( B | A) @ p (A) % p ( B | Ā) @ p (Ā)
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põhjused (peidetud) ehk hüpoteesid

ilmingud, sümptomid
Joonis 35 Põhjused ja sümptomid

Veaotsingul pole veapõhjust teada ja peame tegelema diagnostikaga. Üks põhjus võib tekitada
mitmeid erinevaid sümptomeid ja teiselt poolt iga üksik sümptom võib olla tingitud erinevate
põhjuste poolt (joonis 39). Oletame, et registreeritakse sümptom S1. Nüüd arvutatakse, kui suure
tõenäosusega selle sümptomi avaldumisel esinevad põhjused P1, P2 ja P3: p(P1 | S1), p(P2 | S1),
p(P2 | S1). Võetakse kõige suurem tõenäosus ja hakatakse uurima, kas esineb vastava põhjuse poolt
tekitatud teisi sümptomeid. Iga testi tulemus fikeseeritakse, arvutatakse tõenäosused uuesti ümber ja
suundutakse edasi.
Mingi sündmus A võib toimuda erinevatel põhjustel. Seda, et esineb mingi konkreetne põhjus,
nimetame hüpoteesiks. Hüpoteese võib vaadelda omaette sündmustena. Kui need põhjused on
üksteist välistavad, siis saame n üksteist välistavat elementaarsündmust H1, H2,..., Hn, mis
moodustavad täieliku süsteemi. See, et sündmus A toimub ühe konkreetse põhjuse tulemusel
täehdnab, et sündmus A toimub vaid koos ühega hüpoteesidest:
A ' (A _ H1) ^ (A _ H2) ^ ... ^ (A _ Hn)

Kuna hüpoteesid olid üksteist välistavad, siis liidetavad A _ Hi on ka üksteist välistavad sündmused.
Sellisel juhul kehtib üksteist välistavate sündmuste teõnäosuste liitmise valem
p (A) ' j p (A _ Hi)
n

i'1

Sündmuste korrutise tõenäosuste valemi põhjal
p (A _ Hi) ' p(Hi) p(A*Hi)
ning
p (A ) ' j p(Hi) p(A*Hi)
n

i'1

Viimast valemit nimetatakse täistõenäosuse valemiks. Seda kasutades saab Bayesi teoreemi
laiendada.
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Olgu antud hüpoteeside täielik süsteem H1, H2,..., Hn, ning teada nende hüpoteeside
tõenäosused p(H1), p(H2), ... , p(Hn). Tehakse katse, mille tulemuseks on mingi
sündmus A, mille tinglikud tõenäosused p (A * H1) , p (A * H2), ..., p (A * Hn), on teada.
siis avaldub hüpoteesi Hi tinglik tõenäosus Bayesi valemi abil
p (Hi | A ) '

p ( A | Hi) @ p (Hi)
j p ( A | Hi) @ p (Hi)
n

i'1

Bayesi valemi kasutamiseks püstitatakse kõigepealt hüpoteesid ning leitakse nende tõenäosused.
Hüpoteesi tõenäosust, mis on leitud enne katset, nimetatakse hüpoteesi aprioorseks tõenäosuseks.
Pärast katset, st sündmuse A toimumist, arvutatakse hüpoteeside toimumise esialgsed tõenäosused
ümber. Hüpoteesi tõenäosus peale katset on hüpoteesi aposterioorne tõenäosus.
Kui katse tulemusena toimub vastandsündmus A , siis
q @ p (Hi)
p (Hi | A ) ' i
p (A)
kus qi ' 1&p (A*Hi) ja p(A) ' j p(Hi) @ qi
n

i'1

Bayesi valemit kasutatakse otsimisteoorias (search theory) optimaalse otsimistrateegia leidmisel,
dokumentide klassifitseermisel (e-posti spami filtrid) jms.
ÜLESANDED
4.66 On kaks kotitäit münte. Esimeses kotis on 150 kuldmünti ja 50 hõbemünti. Teises kotis 100 kuld- ja 200 hõbemünti.
Juhsulikult valitud kotist võeti välja üks münt ja see oli kullast. Kui suure tõenäosusega võeti see münt esimesest kotist?
4.67 Arvutite koostamisel kasutatavaid mälusid saadakse kahelt tarnijalt. 60% mäludest pärineb tootjalt MemX ja 40% tootjalt
MemY. On teada, et tootja MemX toodangu hulgas on defektseid mälusid 5% , aga MemY toodangu hulgas vaid 2,5%.
Konkreetsesse arvutisse sattus defektne mälu. Kui suure tõenäosusega pärineb see tootjalt MemX?
4.68 Liikluskindlustuspoliise müüv kindlustusfirma on pannud tähele, et erinevat värvi autod satuvad avariisse erineva
tõenäosusega. Tõenäosus, et punase autoga toimub õnnetus, on 0,03, sinise auto korral 0,015 ja muud värvi auto korral 0,023.
Punaseid autosid on kõikidest autodest 10%, siniseid 15%, ülejäänud on muud värvi. Toimus liiklusõnnetus. Kui suure
tõenäosusega toimus see punast värvi autoga?
4.69 Lattu saabunud detailidest on 30% valmistatud tootja A poolt, 55% tootja B poolt ja ülejäänud tootja C poolt. Tootja A
toodangu hulgas leidub mittestandardseid 5%, tootja B toodangu hulgas on mittestandardseid 2% ja tootja B toodangu hulgas
3%. Laost juhuslikult võetud detail oli mittestandartne. Leida tõenäosus, et see oli valmistatud tootja A poolt.
VASTUSED 4.67

9
4.68 0,75 4.69 0,093. 4.70 0,492
13

Bayes teoreemi rakendusi: spämmi filtreerimine
Bayes teoreemi sisu on see, et mingi sündmuse toimumise tõenäosust saab määrata, hinnates selle
sündmuse tomumise tõenäosusi minevikus. Eeldused põhinevad tegelikkusest võetud andmetel. Mida
põhjalikumad on andmed, seda täpsemaid oletusi saab teha ning andmete muutudes või täienedes
muutub või täpsustub ka oletus sündmuse toimumise tõenäosuse kohta.
Loogilised süsteemid ei suuda hõlmata kõiki ootamatuid aspekte ning ka inimeste otsustusprotsesse
©Audentese Ülikool, 2006. Koostanud A. Sauga
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ei juhi sageli loogilised arutlused ja seetõttu on Bayes’i printsiibid leidnud rakendust paljudes
valdkondades:
< Interneti otsingumootorid;
< “õppivad” rämpsposti (spam) filtrid;
< andmekaevandamine (data mining);
< ekspertsüsteemid (veaotsing, haiguste diagnostika, Answer Wizard of Office 95, Office Assistant
of Office 97, Technical Support Troubleshooters, diagnostikasüsteemid meditsiinis,
autoparanduses, geneetikas).
< kõnetuvastussüsteemid, masintõlge.
“Hot.ee meilisüsteemi läbib ööpäevas keskmiselt 3 000 000 kirja, millest ligikaudu 200 000
kustutatakse rämpsposti filtri poolt ning ca 50 000 kustutatab viiruste filter” (A. Puidet “ISP vs
rämpspost” http://www.am.ee/7595). Kindlalt teada rämpspostitajate vastu kasutatakse ülemaailmset
rämpspostitajate IP–põhist nimekirja ja peibutuskontosid, milledele saadetud meilid lähevad
automaatselt kohalikku musta nimekirja. Spämmi mõiste on aga subjektiivne. Seepärast on võimalik
kasutada “õppivaid” spämmifiltreid (Näiteks Death2Spam http://www.death2spam.com/ , Bogofilter
http://bogofilter.sourceforge.net, Mozilla e-posti klient). Vt ka Paul Graham “A Plan for Spam”
(http://www.paulgraham.com/spam.html).
Filtri” treenimise” käigus antakse filtrile märku, millised on ebasoovitavad kirjad. “Treenimise”
käigus tekib kaks kirjade hulka ehk klassi: rämps ehk spämm (spam) ja olulised kirjad (ham).
NÄIDE 4.23. Kuidas töötab” õppiv” rämpsposti filter
Oletame, et peale mõningast treenimist on spämmi 25% kõikidest kirjadest, olulisi on 75%. Mõlemasse klassi kuuluvad kirjade
päised ja sisu skaneeritakse läbi ja leitakse erinevate sõnade esinemistõenäosused kummaski klassis. Oletame, et sõna “osta”
esines 85% -s kõikidest spämmi kuuluvatest kirjadest ja 10%-s olulistes kirjades. Kui saabuv kiri sisaldab sõna “osta”, kui
suure tõenäosusega on see spämm?
Tähistame sündmused järgnevalt
spämm
ei ole spämm
kirjas esineb sõna “osta”

S,
S¯
“osta”.

Paneme kirja vastavad tõenäosused:
p(S)=0,25
spämmi osakaal kõikides kirjades, ehk tõenäosus, et on spämm;
p (S¯) '0,75
vastandsündmuse “ei ole spämm” tõenäosus;
p ())osta))*S) '0,85
tõenäosus, et spämmi kuuluvas kirjas esineb sõna “osta”;
p ())osta))*S¯) '0,10
tõenäosus, et spämmi mittekuuluvas kirjas esineb sõna “osta”.
Tõenäosuse, et kiri on spämm, kui seal sisaldub sõna “osta”, arvutame Bayes’i valemi põhjal

p (S |))osta)) ) '

p ())osta)) | S) @ p (S)
¯ @ p (S)
¯
p ( osta | S) @ p (S) % p ( osta | S)
))

))

))

))

'

0,85 @ 0,25
' 0,739
0,85 @ 0,25 % 0,1 @ 0,75

Vastandsündmuse “ei ole spämm” tõenäosus on 0,261.

Sõnad (samuti HTML koodid), mille alusel klassifitseerimine toimub, on tunnused ehk tõendid
(token). Vastavas andmebaasis on iga tunnuse jaoks arvutatud selle esinemissagedus kummaski
kirjade klassis. Ja lisaks on Bayesi valemi põhjal iga tunnuse Ti jaoks arvutatud tõenäosus, et kiri on
spämm, kui see sisaldab vastavat tunnust, pi= p(S | Ti).
Ühe tunnuse põhjal järeldust teha ei tohi. Mitme tunnuse põhjal spämmi tõenäosuse leidmisel
eeldatakse, et kõik tunnused esinevad sõltumatult ja kasutatakse “naiivset” Bayes reeglit (naive
Bayes rule). Kahe tunnuse korral on arvutusvalem järmine
p1 p2
p (S | T1_ T2 ) '
p1 p2 & (1&p1) (1&p2)
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kus p1= p(S | T1) ja p2= p(S | T2). Kolme tunnuse korral vastavalt
p1 p2 p3
p (S | T1_ T2 _ T3) '
p1 p2 p3 & (1&p1) (1&p2) (1&p3)
Ja nii edasi.
Iga saabunud kiri skaneeritakse tunnuste olemasolu määramiseks läbi. Kõikidest kirjas esinenud
tunnustest sorteeritakse välja näiteks 15 kõige huvipakkuvamat, st sellised, mille jaoks tõenäosus pi
on kõige suurem ja nende põhjal leitakse, kui suure tõenäosusega on vastav kiri spämm. Kui see
ületab teatud kriitilist väärtust, teostatakse ettemääratud tegevus (kustutatakse, suunatake
ettemääratud kataloogi vms).
NÄIDE 4.24. Näide P. Grahami artiklist “A Plan for Spam”
Ühe konkreetse kirja korral olid kõige suurema tõenäosusega 15 tunnust järgmised:
madam
0,99
promotion
0,99
republic
0,99
enter
0,9075001
quality
0,8921298
investment
0,8568143
valuable
0,82347786
very
0,14758544
organization
0,12454646
supported
0,09019077
people's
0,09019077
sorry
0,08221981
standardization
0,07347802
shortest
0,047225013
mandatory
0,047225013
Bayesi reegli järgi arvutatud tõenäosus, et vastav kiri on spämm, on 0,9027.

Paul Grahami meetodit arendas edasi Gary Robertson (http://www.garyrobinson.net/), kes hakkas
hüpoteesipaari “On spämm - ei ole spämm” kontrollimiseks kasutama χ2 testi.
ÜLESANNE
4.70 Peale mõningast spämmifiltrit omava e-posti kliendiprogrammi kasutamist on kõik saabunud kirjad jaotatud kaheks:
spämmi on 65% kõikidest kirjadest, olulisi on 35%. Sõna "promotion" esineb 85% -s spämmi kuuluvatest kirjadest ja 10%-s
olulistes kirjades. Kui saabuv kiri sisaldab sõna "promotion", kui suure tõenäosusega on see spämm?
Vastus 4.70 0,94

Oodatav väärtus
NÄIDE 4.25.
Uuriti poes toimunud varguste sagedust.Tabelis on näidatud, mitmel päeval mitu vargust toimus.
varguste arv päevas (xi)
päevade arv e. sagedus (fi)

fi xi

0

1

2

3

4

10

18

15

6

1

50

0

18

30

18

4

70

Keskmine varguste arv päevas on leitav kaalutud aritmeetilise keskmise abil: x '

j fi xi ' 70
' 1,4
j fi 50

Esitame tabelis toodud andmed uuesti, kasutades sageduse asemel statistilist tõenäosust pi '
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varguste arv päevas (xi)

0

1

2

3

4

vastava variandi tõenäosus (pi)

0,20

0,36

0,30

0,12

0,02

1

0

0,36

0,60

0,36

0,08

1,4

pi xi

KOKKU

Päevas toimunud varguste arvu keskväärtus ehk oodatav väärtus on 1,4.

Olgu meil varieeruva suuruse X väärtuste kogum ehk variatsioonrida x1; x2; ...xi;...xN. Suurus X võib
omada mingit kindlat väärtust xi teatud tõenäosusega pi ' p (X ' xi) .
Kui varieeruva suuruse i-nda variandi xi esinemise tõenäosus on pi , siis selle suuruse
keskväärtus ehk oodatav väärtus
x̄ ' j pi xi

NÄIDE 4.26. Täringu vise
Täringu viskel võib saada 1 kuni 6 silma ja kõikide variantide tõenäosused on

1
. Oodatavaks väärtuseks on
6

1
1
1
1
1
1 21
x '1 @ % 2 @ % 3 @ % 4 @ % 5 @ % 6 @ ' ' 3,5. See tähendab, et kui me kordame täringuviset palju kordi, siis keskmine
6
6
6
6
6
6 6
silmade arv läheneb arvule 3,5. Kontrollida täringuvisete modelleerimisega, Exceli fail taring.xls.

Oodatav väärtus ei pruugi tegelikult katse tulemusena üldse esineda. Inglisekeelsest terminist
ecpected value tulenevalt kasutatakse ka tähistust E(x).
Oodatavat väärtust kasutatakse otsustamise teoorias (decision theory). Valiku tegemisel erinevate
käitumisvariantide vahel kasutatakse oodatavat väärtust kriteeriumina. Näiteks otsustatakse suurema
oodatava kasumiga variandi kasuks.
NÄIDE 4.27.
Tabelis on toodud ootused kahe firma aktsiate käitumise kohta erinevates majandusolukordades.
Tulumäär
Üldine majandusolukord

Tõenäosus

Firma A aktsiad

Firma B aktsiad

Tõus

0,2

45%

25%

Stabiilne

0,5

20%

0%

Langus

0,3

5%

-10%

Leiame oodatavad tulumäärad mõlema firma aktsiate jaoks:
x̄A ' 0,2 @ 45% % 0,5 @ 20% % 0,3 @ 5% ' 20,5%
x̄B ' 0,2 @ 25% % 0,5 @ 0% % 0,3 @ (&10%) ' 2%
Kuna firma A aktsia oodatav tulumäär on kõrgem, tuleks ostuotsuse langetamisel eelista neid aktsiaid.

ÜLESANDED
4.71 Oletame, et täringut on rikutud (lapik) ning erineva arvu silmade saamine ei ole ühesugune, vaid allub tabelis toodud
tõenäosusjaotusele. Leia oodatav väärtus. Kontrolli vastava täringuviske modelleerimisega Exceli failis taring.xls
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Silmade arv
Tõenäosus

1
1/8

2
1/8

41
3
1/8

4
1/8

5
1/4

6
1/4

4.72 Tarkvarafirma sai mahuka tellimuse. Kui õnnestub palgata lisatööjõudu, õnnestub vastav tarkvara valmis kirjutada 60
päevaga. Vastasel korral kuub selleks 150 päeva. Lisatööjõu leidmise tõenäosus on 0,7. Milline on tellimuse täitmise oodatav
aeg?
4.73 On hinnatud kahe erineva projekti võimalikku kasumit. Kumb projekt valida ja miks?
Projekt A
Projekt B
Tõenäosus

Kasum

Tõenäosus

Kasum

0,6

4000

0,2

2000

0,4

8000

0,3

2500

0,3

4000

0,1

8000

0,1

12000

VASTUSED 4.72 4 4.73 87 päeva 4.74 Projekt A: 5600 (B: 4350).

Otsustamise puu
Otsustamise puu on tõenäosuste puu edasiarendus. Lisaks juhuslikele sündmustele esinevad seal
otsustamise sõlmed ja sündmuseid iseloomustab mingi suurus (näiteks raha, aeg).
NÄIDE 4.28. Otustamise puu
Toimub uue toote arendus. Tootmise käivituskulud on 15 000 kr, turu-uuring maksab 5000 kr. Tõenäosused toote
müügiedukuse kohta on toodud alljärgnevas tabelis.
Erinevate sündmuste tõenäosused p
Toote müügiedukus
(sündmus Ci)

Tulu Vi
(rahavoog)

Ilma turu-uuringuta

Turu-uuring annab
positiivse tulemuse

Turu-uuring annab
negatiivse tulemuse

Väga edukas

0,2

0,6

0,1

100 000 kr

Keskmine

0,5

0,2

0,3

40 000 kr

Läbikukkumine

0,3

0,2

0,6

- 60 000 kr

Eelmiste sedalaadsete toodete kogemus näitab: tõenäosus, et turu-uuringu tulemus on positiivne, on 0,4. Kui loobuda toote
käivitamisest ja müüa ideekavand maha, on võimalik saada selle eest 10 000 kr.
Joonisel 35 on toodud vastav otsustamise puu. Peale analüüsi saadakse raport oodatavate väärtuste kohta erinevate
otsustusvariantide korral.
Otsutusvariandid ja neile vastavad oodatavad tulemused:
1. Loobuda tootmisest ja müüa idee maha : 10 000 kr
2. Käivitada tootmine ilma turu-uuringuta: 7000 kr
3. Käivitada tootmine koos eelneva turu-uuringuga: 17 400 kr
Soovitav on valida suurima oodatava väärtusega variant: käivitada tootmine koos eelneva turu-uuringuga. Kui turu-uuring
annab positiivse tulemuse, tuleb tootmine käivitada, vastasel juhul kavand maha müüa.
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Otsustamise puu koosneb sõlmedest (node) ja harudest (branche). Sõlmesid on kolme liiki:
1. Otsustamine (decicion node) - valitakse parima oodatava
väärtusega haru.
Otsustamise sõlmest lähtuvad otsustamise harud, mis
vastavad erinevatele valikuvõimalustele. Valikud peavad
olema üksteist välistavad ja moodustama täieliku süsteemi
(kõik valikuvariandid peavad olema kajastatud). Iga haru
juurde lisatakse vastava valikuga kaasnev rahavoog (kulu või
tulu, mis kaasneb selle valikuga). Sõlmest vasakule kantakse
antud sõlmele vastav oodatav väärtus.
2 Juhuslik sündmus (event node) - realiseerub juhuslik
sündmus etteantud tõenäosustega.
Sündmuse sõlmest hargnevad harud kirjeldavad erinevaid
võimalikke juhuslikke sündmusi. Sündmused peavad
moodustama täieliku süsteemi (üksteist välistavad, tõenäosuste
summa peab olema 1). Iga haru juurde lisatakse vastava
sündmuse tõenäosus ja sündmuse realiseerumisega kaasnev
rahavoog (kulu või tulu, mis kaasneb selle sündmusega).
Sõlmest vasakule kantakse vastav oodatav väärtus (harude
tõenäosuste ja oodatavate väärtuste korrutiste summa).
3. Lõppsõlm (terminal node)
Igale lõppsõlmele vastab lõppväärtus (terminal value, outcome value).
Lõppväärtus iseloomustab konkreetset stsenaariumi (otsustuste ja juhuslike
sündmuste järgnevus esimesest otsustussõlmest lõppsõlmeni).
Suurus, mille alusel otsuseid vastu võetakse, võib olla kas kasum (maksimeerimine) või kulu
(minimeerimine). Projektijuhtimisel võib olla ka aeg.
Otsustamise puu konstrueerimiseks Excelis on võimalik kasutada abivahendit Decision Tree. Selle
abil on koostatud ka joonisel 35 toodud puu. Vastava abivahendi lisamiseks tuleb Excelile lisada
Add-In treeplan.xla (saadaval koos vastava juhendmaterjaliga http://www.treeplan.com/).
ÜLESANDED
4.74 Firma on välja töötanud uue toote. Reklaamikampaania, mis maksab 20 000 kr, tagab toote edukuse 70%-lise
tõenäosusega. Sellisel juhul on tulem 110 000 kr. Läbikukkumise korral on tulu vaid 20 000 kr. Kogemused eelmiste toodetega
näitavad, et ilma reklaamita on toote edukuse tõenäosus 50% ning sel juhul tulu on 100 000 kr, läbikukkumise korral aga
15 000 kr. Konstrueerida "otsustamise puu" ja esitada selle põhjal aruanne otsustamiseks vajalike andmetega.
VASTUSED
4.75 1.variant: reklaam valida, 63 000 kr; 2. variant: loobuda reklaamist, 57 500 kr.
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5. JAOTUSSEADUSED
Juhuslik suurus
Juhusliku sündmusega seotud suurust, mis katse tulemusena omandab mingi, mitteennustatava
väärtuse mingist väärtuste hulgast, nimetatakse juhuslikuks suuruseks. Väärtuste hulk, mida
juhuslik suurus võib omandada, on võimalike väärtuste hulk.
Juhuslik suurus võib olla:
<
diskreetne – väärtused on isoleeritud, erinevad üksteisest mingi lõpliku arvu võrra, lõplikus
vahemikus on lõplik arv väärtusi
<
pidev – suvalises vahemikus on lõpmata arv väärtusi.
Näiteid juhuslikest suurustest:
<
täringu viskel saadud silmade arv;
<
veebiserveri poole tehtavate päringute arv mingi aja jooksul;
<
arvuti kõvaketta tööiga;
<
kastuajatoe poole pöördujate arv päevas.
NÄIDE 5.1. Leheküljel 31 toodud näites uuriti poes toimunud vargusi ja leiti, kui suure tõenäosusega toimub päevas 0
vargust, 1 vargus jne.
varguste arv päevas (xi)

0

1

2

3

4

vastava variandi tõenäosus (pi)

0,20

0,36

0,30

0,12

0,02

KOKKU
1

Tegemist on sündmuste täieliku süsteemiga, s.t. kindlasti realiseerub üks sündmustest: kas 0; 1; 2; 3 või 4 vargust päevas.
Tõenäosuste summa j pi ' 1 . Seda, kuidas tõenäosus jaotub erinevate variantide vahel, võib esitada ka diagrammil.

Joonis 1 Diskreetse suuruse tõenäosusjaotuse esitamine

Histogrammil ja jaotuspolügoonil on erinevad väärtused ühendatud vaid piltlikkuse huvides.
Diskreetse juhusliku suuruse X jaotusseaduseks nimetatakse vastavust suuruse
kõikvõimalike väärtuste xi ja nende tõenäosuste pi vahel.

Jaotusseaduse võib esitada tabeli kujul, mida nimetatakse jaotusreaks:
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juhusliku suuruse X väärtused xi

x1

x2

...

xn

vastava väärtuse esinemise suhteline sagedus
ehk tõenäosus pi

p1

p2

...

pn

45

Mõnikord õnnestub jaotusseadus väljendada ka analüütilisel kujul
pi 'f (xi)
NÄIDE 5.2. Õppejõud on kindlaks teinud, et 17% üliõpilastest teevad antud ülesande ära 5 minutiga, 33% 10 minutiga ja 50%
üliõpilastel kulub aega 15 minutit. Kui X on juhuslik suurus, mis võib omada väärtusi 5, 10 ja 15, siis jaotusseaduse võib
x
väljendada kujul pi ' i .
30

Jaotusseadus peab rahuldama tingimust:

j pi ' 1

Kui diskreetsel suurusel on palju väärtusi, ei ole kasulik neid kõiki jaotustabelis üles lugeda jaotustabel muutub ebaülevaatlikuks. Üksikväärtuste asemel valitakse sobivad väärtuste vahemikud.
Jaotustabelis näidatakse ära valitud vahemikud ja nende suhtelised sagedused ehk osakaalud.
Suhteline sagedus näitab sel juhul, kui suur osa kõikidest väärtustest langeb antud vahemikku.
NÄIDE 5.3. 1997.a sooritasid võimekuse testi 152 sisseastujat. Testi eest oli võimalik saada 50 punkti. Testi eest saadud
punktide jaotus on toodud järgnevas jaotustabelis ja vastaval histogrammil.
Punktide vahemik

Sagedus
fi

[0; 20)
[20; 25)
[25; 30)
[30; 35)
[35; 40)
[40; 50]

24
42
45
32
7
2

Suhteline
sagedus pi
0,16
0,28
0,30
0,21
0,05
0,01

KOKKU

152

1

Joonis 2 Testi punktide jaotus

NÄIDE 5.4. Eelmises näites toodud jaotustabeli alusel
võib leida kumulatiivsed sagedused ja kumulatiivsed suhtelised
sagedused. Iga vahemiku jaoks esitatakse vaid selle
ülemine otspunkt. Iga väärtuse juures olev kumulatiivne
suhteline sagedus näitab vastavast väärtusest väiksemate
väärtuste osakaalu.
Punktid Kumulatiivne Kumulatiivne suhteline
sagedus
sagedus ehk
jaotusfunktsioon F
20
24
0,16
25
66
0,43
30
111
0,73
35
143
0,94
40
150
0,99
50
152
1,00
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Juhusliku suuruse X jaotusfunktsioon F(x) annab tõenäosuse, et juhusliku suuruse X
väärtus on väiksem mingist reaalarvust x:
F (x) ' P (X < x )

Diskreetse juhusliku suuruse jaotusfunktsioon võrdub x-st väiksemate väärtuste xi tõenäosuste
summaga:
F(x) ' j P (X ' xi) .
xi < x

Tõenäosus, et juhuslik suurus omandaks väärtusi poollõigul [xa, xb), on võrdne jaotusfunktsiooni
muuduga sellel poollõigul:
P (xa # X < xb) ' F (xb) & F(xa) .
NÄIDE 5.5. Tõenäosus, et näites 2 toodud punktide jaotuse korral punktide arv X jääb vahemikku [30; 40), on
F (40) & F (30) ' 0,99 & 0,73 ' 0,26
ÜLESANDED
5.1 Tee kindlaks, kas tegemist on diskreetse või pideva juhusliku suurusega:
a) õieti vastatud küsimuste arv testimisel;
b) 1 tunni jooksul parkimismajja saabunud autode arv;
c) aktsia keskmine hind eelmisel kuul;
d) 1 nädala jooksul väljastatud defektsete toodete arv;
e) 1 kliendi teenindamiseks kulunud aeg.
5.2 Internetiühenduse võib tellida kolmelt erinevalt firmalt: MO, UN ja ET. Juhuslikult valitakse välja 5 internetiteenuse
kasutajat. Juhuslik suurus X on nende internetikasutajate arv väljavalitute hulgast, kelle on leping firmaga ET. Milliseid
väärtusi võib omada juhuslik suurus X?
5.3 Ülikooli juhtkond on teinud prognoosi, kui palju üliõpilasi järgmisel aastal vastu võetakse:
üliõpilaste arv

[0;1000]

(1000;1100]

(1100;1200]

(1200;1300]

(1300;4)

tõenäosus pi
0,15
0,20
0,30
0,25
0,15
Kas see prognoos on reaalne?
5.4 Psühholoog on kindlaks teinud, et uue patsiendi usalduse võitmiseks kuluv aeg on kas 1; 2 või 3 tundi, kusjuures vastava
x
juhusliku suuruse jaotusseadus on pi ' i , kus xi=1; 2 või 3.
6
a) Kas antud jaotusseadus rahuldab jaotusseadusele vajalikku tingimust?
b) Kui suur on tõenäosus, et patsiendi usalduse võitmiseks kulub 2 tundi?
c) Kui suur on tõenäosus, et patsiendi usalduse võitmiseks kulub vähemalt 2 tundi?
5.5 Firma MRA järgmise aasta oodatava kasumi X (tuh kr) jaotusseadus on toodud alljärgnevas tabelis:
xi

-100

0

50

100

150

200

pi
0,10
0,20
0,30
0,25
0,10
a) Kui suure tõenäosusega tuleb kasum 200 tuh. kr?
b) Kui suure tõenäosusega toob firma tegevus kasumit?
c) Kui suure tõenäosusega on kasum vähemalt 100 000 kr?
5.6 Haiglas jälgiti operatsiooniruumide kasutamist 20 päeva jooksul. Kolmel päeval kasutati vaid 1 operatsiooniruumi, 5-l
päeval 2 ruumi, 8-l päeval 3 ruumi ja vaid 4-l päeval kasutati kõiki 4 ruumi. Olgu X on mingil suvalisel päeval kastutuses
olevate operatsiooniruumide arv.
a) Kirjuta välja juhusliku suuruse X jaotusseadus.
b) Konstrueeri vastav jaotuspolügoon.
c) Näita, et jaotusseadus rahuldab vajalikku tingimust.
5.7 Poes registreeriti 30 päeva jooksul päevas tehtud ostude arv. Tabelis on toodud päevas tehtud ostude arvu jaotusfunktsioon
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Jaotusfunktsioon F
50

0,15

100

0,35

200

0,80

300
0,95
a) Kui suure tõenäosusega tehakse päevas kuni 200 ostu?
b) Kui suure tõenäosusega tehakse päevas üle 300 ostu?
c) Kui suure tõenäosusega tehakse päevas 50 kuni 200 ostu?
VASTUSED
5.1 a) diskreetne, b) diskreetne, c) pidev, d) diskreetne, e) pidev. 5.2 0; 1; 2; 3; 4; 5. 5.3 Ei ole, sest j pi >1 . 5.4 a) Jaa, sest
1 2 3
1
5
% % ' 1; b) ; c) . 5.5 a) 0,05; b) 0,70; c) 0,40 5.7 a) 0,80; b) 0,05; c) 0,65.
6 6 6
3
6

Pidev juhuslik suurus. Jaotustihedus
Pideva juhusliku suuruse korral on kõikvõmalike väärtuste arv lõpmatu. Järelikult konkreetse üksiku
väärtuse esinemise tõenäosus on 0. Nullist erinev on mingisse vahemikku jäämise tõenäosus.
Tõenäosus, et pidev juhuslik suurus x langeks vahemikku (x; x+ ∆x) pikkusega ∆x, on
F (x % ∆ x) & F (x) ' ∆F
Kuna erinevate pikkustega vahemike jaoks on vahemikku langemisse tõenäosus erinev, tuleb
kasutada tõenäosust ühiku kohta, mida nimetatakse ka suhteliseks sagetustiheduseks
∆F
f ('
∆x
Kui soovime leida suhtelist sagedustihedust mingis punktis, siis vahemiku laius läheneb nullile ja
saadud suurust nimetatakse pideva juhusliku suuruse suuruse jaotustiheduseks ehk
tõenäosustiheduseks (probability density function ehk pdf):
∆F
f (x) ' lim
' F )(x)
∆ x6 0 ∆ x
Kui soovime jaotustiheduse abil leida tõenäosust, et suuruse X väärtus jääb mingisse vahemikku, on

Joonis 4 Jaotustihedus
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see võrdne antud vahemikus jaotustiheduse kõvera alla jääva pindalaga (joonis 4).
b

P (a# X #b) ' f(x) dx
m
a

Jaotusfunktsioon (tõenäosus, et suurus X on väiksem mingist väärtusest a)
a

F (a) ' P(X < a) '

m

f(x) dx

&4

Diskreetne ühtlane jaotus
Kui katse tulemuseks on diskreetne juhuslik suurus X ja erinevate väärtuste esinemise tõenäosus on
ühesugune, on tegemist diskreetse ühtlase jaotusega. Diskreetse jaotuse korral p1 ' p2 ' ... ' pk ehk
P (X ' m) / pm '

1
, (m ' 1, 2,...n)
n

Tähistus P(X = m) tähendab tõenäosust, et juhuslik suurus X omandab väärtuse m.
NÄIDE 5.6. Täringu viskamisel on erinevate silmade arvu saamise tõenäosus ühesugune: p (1) ' p (2) ' ...' p (6 ) '

Joonis 5. Diskreetne ühtlane jaotus.

1
6

Joonis 6 Diskreetse ühtlase jaotuse jaotusfunktsioon

Jaotusfunktsiooni graafik on trepikujuline (joonis 6) ja arvutusvalem:
F (x) ' j

m<x

1
.
n

Binoomjaotus
NÄIDE 5.7. Loeme edukaks telefonikõneks kõnet, mille tulemuseks on müügitehing. Kahe kuu jooksul on edukaid kõnesid
esinenud järgmiselt:
Edukate kõnede arv päevas
Päevade arv e. sagedus fi
Suhteline sagedus ehk statistiline tõenäosus pi '

0
10

fi
N

1
22

2
17

3
8

4
2

5 KOKKU
1
60

0,17 0,37 0,28 0,13 0,03 0,02

1
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Joonis 7

Binoomjaotusega on tegemist, kui
a) katse (trial) tulemus võib olla positiivne (success) või negatiivne;
b) katset korratakse mitu korda, registreerides positiivsete tulemuste arvu.
Tegemist on seega katsete seeriaga, kus iga katse tulemus võib olla kas positiivne või negatiivne.
Katsed peavad olema sõltumatud, s.t. eelneva katse tulemus ei mõjuta järgneva katse tulemust.
Olgu katse tulemus tõenäosusega p positiivne ja tõenäosusega 1-p negatiivne. Katset n
korda korrates võib saada m positiivset ja n-m negatiivset tulemust. Positiivsete tulemuste
arv m on diskreetne juhuslik suurus, mille tõenäosus arvutatakse Bernoulli valemiga
m
P (X ' m) ' Cn p m (1&p) n&m

Binoomjaotuse parameetrid:
< katsete arv n;
< positiivse sündmuse esinemise tõenäosus üksikkatsel p.
Kui mingi juhuslik suurus X allub binoomjaotusele parameetritega n ja p , tähistatakse seda:
X - B (n; p) .
NÄIDE 5.8. Olgu defekti esinemise tõenäosus 0,2. Valime
suvaliselt välja 10 toodet. Kui suur on tõenäosus, et nende 10
hulgas on 0 defektiga toodet? 1 defektiga toode? 2 defektiga
toodet?
Leiame tõenäosused, et n tootest on m defektiga, kus m võib
omada väärtusi 0; 1; 2 ning n = 10; p = 0,2.
m=0
10!
0
P (0) ' C10 @ 0,20 @ (1&0,2) 10 & 0 '
@ 1 @ 0,810 ' 0,107
0! 10!
m=1
10!
1
P (1) ' C10 @ 0,21 @ (1&0,2) 10 & 1 '
@ 0,2 @0,89 ' 0,268
1! 9!
m=2
10!
2
P (2) ' C10 @ 0,22 @ (1&0,2) 10 & 2 '
@ 0,22 @0,88 ' 0,302
2! 8!
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Defektiga toodete arv allub binoomjaotusele B(10; 0,2).

Programmis MS Excel leiab vastava tõenäosusjaotuse funktsioon BINOMDIST.
NÄIDE 5.9. Tõenäosus, et internetipoe Online CD veebilehe külastaja sooritab ostu, on 0,15. Eeldame, iga külastaja teeb oma
ostuotsuse sõltumatult ülejäänud külastajatest. Kui suur on tõenäosus, et viimasest 50-st külastajast mitte üle 10 otsustasid
midagi osta.
Positiivse sündmuse (ostu sooritamise) tõenäosus p=0,15. Katsete arv (külastajate arv) n=50. Positiivsete sündmuste (ostu
sooritajate) arv m=10. Tõenäosus, et mitte üle 10 (ehk kuni 10), on kumulatiivne tõenäosus P(X#10)=P(X=0) + P(X=1) + ... +
P(X=10). Selle leidmiseks kasutame Excelis funktsiooni BINOMDIST.
Number_s
positiivsete sündmuste arv 10
Trials
katsete arv 50
Probability_s
positiivse sündmuse tõenäosus 0,15
Cumulative
1, sest tegemist on kumulatiivse tõenäosusega, tõenäosused liituvad
Funktsioon annab vastuseks 0,88.
Vastus: Tõenäosus, et viimasest 50-st külastajast mitte üle 10 otsustasid midagi osta, on 88%.

Kui katsete arv on n ja positiivse tulemuse tõenäosus p, siis
binoomjaotuse keskväärtus
ja standardhälve

x'np
σ ' n p (1 & p) .

ÜLESANDED
5.8 Mikrobussis on 11 kohta ja iga koha täituvuse tõenäosus tavalise reisi korral on 0,42. Leida
a) milline on reisijate arvu oodatav väärtus ja standardhälve;
b) kui suure tõenäosusega jääb mikrobuss tühjaks;
c) kui suure tõnäosusega on bussis 1 reisija;
d) kui suure tõenäosusega on mikrobuss täis;
e) kui suure tõenäosusega on bussis vähemalt 2 reisijat.
5.9 Kinopubliku analüüs on näidanud, et kinokülastajatest on 60% mehed ja 40% naised. Vaatajate hulgast valitakse
juhuslikult välja 6 inimest. Leida, kui suure tõenäosusega
a) on kõik 6 mehed;
b) pooled väljavalitutest on mehed;
c) naisi on alla poole.
5.10 2001.aasta lõpul omasid koduarvutit 26% Eesti elanikest. Kui suur on tõenäosus, et juhuslikult välja valitud viiel inimesel
oli 2001.a lõpul kodus arvutil vähemalt kolmel?
5.11 On tähele pandud, et keskmiselt 10% otsinguaparaadi poolt välja pakutavatest linkidest ei tööta (vananenud). Kui otsingu
tulemusena pakuti välja viis linki, kui suur on tõenäosus, et kõik need lingid töötavad.
5.12 Tootmiseks vajaminevate detailide vastuvõtmiseks on kehtestatud järgmine süsteem: igast kastist valitakse juhuslikult
välja 20 detaili. Kui nende 20 hulgas on rohkem kui 2 defektset, siis seda kasti vastu ei võeta. Kui on teada, et ligikaudu 5%
detailidest on defektsed, leida
a) kui suur osa kastidest tagastatakse;
b) milline on 20 valitud detaili hulgas defektsete detailide arvu oodatav väärtus.
5.13 Vea esinemise tõenäosus arvel on 0,1. Auditi käigus valitakse juhuslikult välja 12 arvet. Kui suure tõenäosusega leitakse
vähem kui kaks vigast arvet?
5.14 Ettevõttes töötab 100 töötajat. Iga töötaja räägib tööpäeva (8t.) jooksul telefoniga keskmiselt 10 min. Leida
a) milline on kõige tõenäosem korraga helistajate arv;
b) kui suure tõenäosusega ei helista minuti jooksul keegi.
5.15 Finantsanalüütiku arvamuse põhjal 60% tema poolt välja pakutud aktsiatest annavad järgmise aasta jooksul tulu. Klient
valis 200 väljapakutud aktsia hulgast juhuslikult 4 aktsiat. Kui suure tõenäosusega vähemalt 2 valitud aktsiat annavad järgmise
aasta jooksul tulu?
5.16 Tõenäosus, et tööpink vajab päeva jooksul seadistamist, on 0,2. Kui tsehhis on 6 tööpinki, leida tõenäosus, et päeva
jooksul
a) ei vaja ükski tööpink seadistamist;
b) seadistamist vajab 1 tööpink
c) seadistamist vajab 2 tööpinki
d) seadistamist vajab rohkem kui 2 tööpinki.
5.17 Toodangu kvaliteedi kontrollimisel võetakse tootmisliinilt juhuslikult 3 toodet. Kui üks või rohkem neist on defektsed,
võetakse liinilt juhuslikult veel 3 toodet. Kui ka selles partiis on vähemalt üks defektne toode, siis tootmisliin peatatakse. Kui
on teada, et defektse toote tõenäosus on 0,05, leida tõenäosus, et
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a) tuleb võtta teine proovipartii;
b) liin peatatakse.
VASTUSED 5.8 a) 4,62; 1,64; b) 0,0025; c) 0,0199; d) 0,0000717; e) 0,978. 5.9 a)0,047; b) 0,276; c) 0,544 5.10 0,11
5.11 0,59 5.12 a) 7,6%; b) 1. 5.13 0,659 5.14 a) 2 b) 0,12 5.15 0,82 5.16a) 0,262; b) 0,393; c) 0,246; d) 0,099 5.17a) 0,143
b) 0,020.

Poissoni jaotus
NÄIDE 5.10. Uuritakse teatud maanteelõigul toimuvate õnnetuste sagedust. Selleks registreeritakse pidevalt õnnetusjuhtumite
arv teatud ajavahemiku (näiteks kuu) jooksul. Olgu avarii tõenäosus kõikide autode jaoks ühesugune ja liikluse intensiivsus
mitte väga suur. Kui n on teelõiku läbinud autode arv ja p õnnetuse tekkimise tõenäosus ehk risk, siis õnnetusjuhtumite arvu
kirjeldab binoomajotus B(n; p).
Aja jooksul teeolud ja autode tehniline seisukord paraneb ning avarii tõenäosus p väheneb. Samal ajal teelõigul liikuvate
autode arv n suureneb. Selle tulemusena avariide keskmine arv jääb muutumatuks: np=λ, kus λ on konstant.

Binoomjaotuse piirjaotus, kui katsete arv n läheneb lõpmatusele ja sündmuse tõenäosus p läheneb
nullile, on Poissoni jaotus.
Poissoni jaotus kirjeldab diskreetset juhuslikku suurust, mille väärtuseks on haruldaste (p<0,1)
sündmuste arv m teatud intervallis. Sündmused toimuvad
< juhuslikult;
< harva;
< kindlas intervallis (ajaline või ka ruumiline intervall).
NÄIDE 5.11. Telefonijaamas analüüsiti ühenduste arvu minutis. Tunniajase vaatluse tulemusel saadi järgmised tulemused
Ühenduste arv minutis (m)

0

1

2

3

4

5

6 või
rohkem

Kokku

Minutiliste intervallide arv

11

24

14

7

2

1

1

60

Kui λ on keskmine haruldaste sündmuste arv intervallis, siis m sündmuse toimumise tõenäosus
on leitav Poissoni valemi abil:
P (X ' m) ' e & λ

λm
m!

MS Excelis leiab vastava tõenäosuse funktsioon POISSON.
NÄIDE 5.12. Kaubamajja sisenevate ostjate keskmine arv minutis on 3,4. Eeldades, et sisenejate arv allub Poissoni jaotusele,
leida tõenäosus, et:
a) minuti jooksul ei sisene ühtki külastajat;
b) minuti jooksul siseneb täpselt üks külastaja;
c) minuti jooksul siseneb kaks või rohkem külastajat;
d) üks või rohkem külastajat siseneb 30 s jooksul.
Lahendus:
3,40
' e & 3,4. 0,0334 .
a) P (X ' 0) ' e & 3,4
0!
Tõenäosus, et minuti jooksul ei sisene ühtki külastajat, on 0,0334.
3,41
' e & 3,4 @ 3,4 . 0,1135 .
b) P (X ' 1) ' e & 3,4
1!
Tõenäosus, et minuti jooksul siseneb täpselt üks külastaja, on 0,1135.
c) P (X $ 2) ' 1 & (P ( X ' 0) % P (X ' 1) ) ' 1 & (0,0334 % 0,1135) ' 0,8531 .
Tõenäosus, et minuti jooksul siseneb kaks või rohkem külastajat, on 0,8531.
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3,4
1,70
' 1,7 ja P (X $ 0) ' 1 & P ( X ' 0) ' 1 & e &1,7
' 1 & e &1,7 . 0,8173
2
0!
Tõenäosus, et 30 s jooksul siseneb üks või rohkem külastajat, on 0,8173.
d) 30 s jooksul sisenevate külastajate keskmine arv on

Poissoni jaotust kasutatakse füüsikas, töökindluse teoorias, infotehnoloogias, massteeninduse
teoorias - kõikjal, kus teatud aja jooksul võib toimuda juhuslik arv sündmusi (radioaktiivne
lagunemine, päringud, telefonikutsungid, aparatuuri riknemine, kaupluse või teenindussaali
külastamine jne.)
Toimugu sündmused juhuslikel ajamomentidel t. Sündmused moodustavad sündmuste voo
(külastajate voog, päringute voog, rikete voog). Kui seda voogu mõjutavad tingimused on aja jooksul
konstantsed, siis tõenäosus, et sündmus satub mingisse ajavahemikku ∆t, ei sõltu selle ajavahemiku
algmomendist, vaid ainult ajavahemiku pikkusest. Selline voog statsionaarne voog. Statsionaarne
voog võib olla tihenemiste ja harvenemistega, kuid need ei oma reeglipärast iseloomu.
Sündmuste voog on harilik, kui sündmused toimuvad ühekaupa. Kahe või enama sündmuse
sattumise tõenäosus samasse ajavahemikku on väga väike, võrreldes ühe sündmuse sattumisega.
samasse ajavahemikku.
Sündmuste voog on järelmõjuta voog, kui ühte ajavahemikku sattunud sündmuste arv ei sõltu
sellest, kui palju sünmdmusi sattus teistesse ajavahemikesse, tulevik ei sõltu minevikust.
Seega Poissoni jaotusel allub voog, mis on
< statsionaarne,
< harilik,
< järelmõjuta.
ÜLESANDED
5.18 Vaadeldaval teelõigul toimub keskmiselt üks avarii päevas. Leida, mitmel päeval aastas ei tohiks toimuda ühtegi avariid ja
mitmel päeval võib toimuda kolm avariid?
5.19 Vaadeldaval marsruudil sõidab kuus 120 rongi ja keskmiselt on rongis 1 piletita reisija. Marsruudil töötavad 3 kontrolöri,
kelle kuupalk on 5000 kr. Summaarsed kulud tööjõule sisaldavad ka sotsiaal- ja ravikindlustusmaksu, mis on 33% palgast. Kas
kontrolöride töö tasub ära, kui trahv piletita sõidu eest on 300 kr?
5.20 Telefonipoes ostetakse kuus keskmiselt 8 Philipsi aparaati Aloris 5100. Kui tellida 10 aparaati kuus, kui suur on
tõenäosus, et nõudmine ületab pakkumise? Mitmel kuul aastas võivad aparaadid otsa saada?
5.21 Olgu WWW serveri poole tehtavate päringute arv keskmiselt 5 päringut minutis. Leida tõenäosus, et
a) minutis ei tule ühtegi päringut;
b) kahe minuti jooksul tehakse vähemalt 8 päringut.
5.22 Teatud tüüpi kaablil on keskmiselt 7 defekti 100 m kohta. Leida tõenäosus, et 20 m kohta pole ühtegi defekti.
VASTUSED 5.18 134 päeval ühtegi avariid, 22 päeval 3 avariid 5.19 Jah, sest kuus saadav trahvisumma on 36 600 kr,
kulutused tööjõule aga 19 950 kr. 5.20 0,184, kahel kuul 5.21 a) 0,007; b) 0,78.5.22 0,247

Eksponentsiaalne jaotus
Eksponentsiaalsele jaotusele allub ajavahemik kahe juhusliku sündmuse vahel. Näiteks ajavahemik
kahe järjestikuse kliendi saabumise vahel, ajavahemik kahe järjestikuse päringu vahel WWW
serveris, samuti mingi detaili (elektroonikakomponent, mootoriosa) eluiga.
Eksponentsiaalne jaotustihedus on defineeritud järgmiselt:
&λx
f (x) ' λe , kui x$0,
0, kui x<0

kus

1
on jaotuse keskväärtus ehk oodatav väärtus. Erinevate parameetri λ väärtustega jaotustiheduse
λ
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graafikud on toodud joonisel 10.
3

2

1

0
0

1

2

3

4

Joonis 10 Eksponentsiaalne jaotus

Eksponentsiaalse jaotuse jaotusfuntktsioon
&λx
F (x) ' 1 & e , kui x$0,
0, kui x<0

NÄIDE 5.13. Auto piduriketaste eluiga allub eksponentsiaalsele jaotusele keskväärtusega 10 aastat. Kui piduriketaste
garantiiaeg on 5 aastat, kui suure tõenäosusega kestavad pidurikettad kauem kui garantiiaeg?
Kui keskväärtus on 10, siis parameeter λ=0,1. Tõenäosus, et eluiga on suurem kui 5 aastat leitakse jaotusfunktsiooni kaudu
P(X >5) ' 1 & P(>#5) ' 1&F (5) ' e &0,1 @ 5 .0,61
Tõenäosus, et pidurikettad kestavad kauem kui garantiiaeg 5 aastat, on 0,61.

MS Excelis on eksponentjaotuse jaotustiheduse ja jaotusfunktsiooni leidmiseks funktsioon
EXPONDIST.
ÜLESANDED
5.23 Elektroonikakomponendi keskmine eluiga on kolm aastat
a) Leida, kui suure tõenäosusega lakkab vastav kompoent töötamast nelja aasta jooksul.
b) Kui suur on tõenäosus, et see komponent töötab rohkem kui 6 aastat
VASTUSED 5.23 a) 0,74; b) 0,14)

Järjekorrateooria
Järjekorrateooria ehk massteeninduse teooria tegeleb massiliselt toimuvate ning juhusest
sõltuvate operatsioonidega seotud nähtuste üldiste seaduspärasuste selgitamisega. (Paas, T.
Kvantitatiivsed meetodid majanduses. 1997.)
Teenindussüsteemid võivad olla:
< järjekorraga - kui kõik kanalid on kinni, asub tellimus järjekorda;
< kadudega - kui kõik kanalis d on kinni, lahkub tellimus süsteemist.
Vaatleme ühekanalist teenindussüteemi (näit. ühe kassapidajaga kauplus).
Ajavahemiku t vältel saabuvate tellimuste (ostjate) arv on kirjeldatav Poissoni jaotusega
parameetriga λ ' k t :
©Audentese Ülikool, 2006. Koostanud A. Sauga
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pm (t) ' e & k t
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(k t )m
m!

k on ajaühikus saabuvate tellimuste arvu keskväärtus ehk sisendvoo intensiivsus,
m on ajavahemikus t saabuvate tellimuste arv,
pm(t) tõenäosus, et ajavahemiku t jooksul saabub m tellimust.
Teenindusaeg on samuti juhuslik suurus, kuna saabuvad tellimused pole tavaliselt ühesugused ning
nende täitmiseks kuluv aeg võib olla erinev. Teenindusaeg on jaotatud eksponentsiaalselt.
Tõenäosus, et ajavahemiku t jooksul täidetakse täpselt n tellimust, on
(µ t )n
pn (t) ' e & µ t
n!
kus µ on ajaühikus keskmiselt teenindatud ostjate arv ehk teenindamise kiirus. Keskmine
1
teenindusaeg on selle pöördväärtus .
µ
Sellist süsteemi iseloomustavad järgmised näitajad:
k
µ
Tõenäosus, et teenindajal on tööseisak (pole ostjat) P0 ' 1 & p
Süsteemi koormatust iseloomustav näitaja

p'

Tõenäosus, et süsteemis on N tellimust

PN ' p N @ P0

Süsteemis olevate ostjate keskmine arv
Järjekorra keskmine pikkus
Teenindussüsteemis oleku keskmine aeg
Järjekorras ootamise keskmine aeg

k
µ&k
k2
Lq '
µ (µ & k)
1
W'
µ&k
k
Wq '
µ (µ & k)
L'

ÜLESANDED
5.24 Vaatluste alusel on selgunud, et postipakkide leti juurde tuleb keskmiselt 30 klienti tunnis ning ühe kliendi teenindamisele
kulub keskmiselt 1 minut. Leida
a) tööseisaku tõenäosus;
b) tõenäosus, et süsteemis on 5 ostjat
c) järjekorra keskmine pikkus leti juures;
d) järjekorras ootamise keskmine aeg.
VASTUSED
5.24 a) 0,5; b) 0,016; c) 0,5; d) ca 1 min

Normaaljaotus
Järgnevalt vaatleme pideva juhusliku suuruse üht sagedasemat jaotusfunktsiooni.
NÄIDE 5.14.
Registreeriti 100 telefonikõne pikkus sekundites. Seejärel leiti kogumi aritmeetiline keskmine x̄ ' 85,29 ja standardhälve
σ ' 33,44 .
Pikkuse järgi rühmitati kõned 11 klassi, millel on võrdne ulatus ∆x = 15s.
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Klassi
ülemine
piir

Klassi
keskmine

15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165

7,5
22,5
37,5
52,5
67,5
82,5
97,5
112,5
127,5
142,5
157,5

Sagedus ni

2
4
9
6
15
17
18
14
10
4
1

Jaotusseadused

Suhteline
sagedus
n
pi ' i
N

Kumulatiivne
Suhteline
suhteline sagedus sagedustihedus
F
p
(
fi ' i
∆x

0,02
0,04
0,09
0,06
0,15
0,17
0,18
0,14
0,10
0,04
0,01

0,02
0,06
0,15
0,21
0,36
0,53
0,71
0,85
0,95
0,99
1
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Normaaljaotusele
vastav suhteline
sagedustihedus fi

0,001333
0,002667
0,006000
0,004000
0,010000
0,011333
0,012000
0,009333
0,006667
0,002667
0,000667

Joonis 11

0,00079
0,00204
0,00430
0,00738
0,01036
0,01189
0,01116
0,00857
0,00538
0,00276
0,00012

Joonis 12

Pideva juhusliku suuruse jaotustihedust kirjeldatakse graafiliselt histogrammi abil.
1)
Valimi elemendid jagatakse klassidesse, millel on võrdne ulatus ∆x.
n
2)
Leitakse sagedustihedus pi ' i , kus ni on i-ndasse klassi kuuluvate väärtuste arv ja N
N
kogumi maht. j pi ' 1 .
3)

(

Leitakse suhteline sagedustihedus fi '

pi

.
∆x
4)
Histogramm koosneb ristkülikutest, mille laius on võrdne klassi laiusega ∆x ja kõrguseks on
suhteline sagedustihedus f*i .Histogrammi kogupindala = 1.
Histogrammi konstrueerimiseks on programmis MS Excel vahend menüüs Tools/ Data Analysis.

Juhuslik suurus allub normaaljaotusele ehk Gaussi jaotusele, kui ta
.
on mõjutatud paljude faktorite poolt;
.
iga üksikfaktori mõju on väike;
.
puudub domineeriv faktor.
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Näiteks kaal, pikkus (inimesed, tooted), aeg (tööülesande täitmine, kõne kestvus), toodangu maht,
päevakäive, väärtpaberi hind.

Joonis 13 Normaaljaotuskõver ehk Gaussi kõver

Normaaljaotuse jaotustihedus väärtusel x sõltub keskväärtusest (mean) x ja standardhälbest
(standard deviation) σ :
f (x) '

1
σ 2π

&

e

( x & x̄ )2
2 σ2

Selle suuruse leidmiseks on MS Excelis funktsioon NORMDIST (parameeter cumulative on 0).
Keskväärtus määrab ära jaotuskõvera asukoha, standardhälbest sõltub, kui lai on jaotuskõver. Kuna
jaotuskõvera alla jääv pindala on alati 1, siis mida hajuvam on antud juhuslik suurus, seda madalam
on jaotuskõver.

Joonis 14 Kaks ühesuguse keskväärtuse ja erineva
standardhälbega normaaljaotust

Joonis 15 Kaks ühesuguse standardhälbega ja erineva
keskväärtusega normaaljaotust

Ka jaotusfunktsiooni leidmiseks kasutatakse MS Excelis funktsiooni NORMDIST (parameeter
cumulative on 1).
NÄIDE 5.15.
Kasutades näites 5.14 toodud andmeid soovime leida, kui suure tõenäosusega on telefonikõne pikkus alla 50s.
Lahendus.
Otsitava tõenäosuse annab meile funktsioon F(50), mille leidmiseks kasutame Excelis funktsiooni NORMDIST.
P (X < 50) ' F (50) ' 0,146
Tõenäosus, et telefonikõne pikkus on alla 50 s, on 0,146 (joonis 16).
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Joonis 16 Viirutatud osa pindala võrdub
tõenäosusega, et X < 50
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Joonis 17 Viirutatud osa pindala võrdub
tõenäosusega, et 50 # X # 150

P (X > 50) ' 1 & F (50) ' 1 & 0,146 ' 0,854

Tõenäosus, et kõne pikkus on üle 50s:

Tõenäosus, et juhuslik suurus satub vahemikku [b; a ), on võimalik leida jaotusfunktsiooni kaudu:
b

b

a

a

&4

&4

P (a# X < b) ' f (x) dx ' f (x) dx & f (x) dx ' F (b)&F (a)
m
m
m
NÄIDE 5.16.
Kasutades näites 5.14 toodud andmeid soovime leida, kui suure tõenäosusega on telefonikõne pikkus 50s ja 150 s vahel.
Lahendus.
Tõenäosus, et telefonikõne pikkus on 50 s ja 150s vahel: P (50 # X < 150) ' F (150) & F(50) ' 0,973 & 0,146 ' 0,827
Vastav tõenäosus on võrdne kõvera-aluse pindala selle osaga, mis jääb antud väärtuste vahele (joonis 17).
NÄIDE 5.17.
Toote A läbimõõt peab olema 5 mm ja toode kuulub kõrgemasse klassi, kui kui tema tegelikud mõõtmed ei erine
nominaalmõõtmest rohkem kui 10%. Toodete mõõtmed alluvad normaaljaotusele ja on kindlaks tehtud, et standardhälve on
1 mm. Kui päevas toodetakse 40 toodet A, kui suur on oodatav kõrgemasse klassi kuuluvate toodete arv päevas?
Lahendus: Suhtelisele kõrvalekaldele 10% vastab nominaalmõõtmete 5 mm korral absoluutne kõrvalekalle 0,5 mm. Leiame,
kui suure tõenäosusega jääb läbimõõt vahemikku (4,5 mm; 5,5 mm):
F (5,5) & F (4,5) ' 0,6915 & 0,3085 ' 0,383
Seega keskmiselt 38,3% toodetest kuuluvad kõrgemasse klassi. 40 toote korral on see ligikaudu 15 toodet.

Finantsjuhtimisalaste probleemide korral eeldatakse tihti, et väärtpaberite tulusus allub
normaaljaotusele.
NÄIDE 5.18. Ajavahemikul 20.06.96-20.11.96 oli Forekspanga aktsia keskmine tulumäär 0,035% standardhälbega 0,950%.
Eeldades, et tulumäär allub normaaljaotusele, leida, kui suure tõenäosusega ületab Forekspanga aktsia tulumäär 1%.
Lahendus:
P (X > 1%) ' 1 & F (1%) ' 1 & 0,845 ' 0,155
Vastus: Tõenäosus, et Forekspanga aktsia tulumäär on suurem kui 1%, on 0,155.

Võib püstitada ka vastupidise ülesande: antakse ette tõenäosus β ja leida tuleb suuruse X selline
väärtus, et P (X < x) ' F (x) ' β
Sellist väärtust x , mille korral jaotusfunktsioon F (x) vastab etteantud väärtusele β, võimaldab
©Audentese Ülikool, 2006. Koostanud A. Sauga

STATISTIKA JA TÕENÄOSUSTEOORIA

Jaotusseadused

58

Excelis arvutada funktsioon NORMINV.
NÄIDE 5.19. Võimekuse testi sooritanute keskmine punktide arv oli 26,27 standardhälbega 5,72. Leida, milline punktide arv
vastab võimekusele 75%.
Kasutades Exceli funktsiooni NORMINV(0,75;26,27;5,72) , leiame et x =30, see tähendab, et P (X < 30) ' 0,75
ÜLESANDED
5.25 Tehase toodangu maht allub ligikaudu normaaljaotusele keskväärtusega 134 786 ja standardhälbega 13 000 eset nädalas.
Leida tõenäosus, et
a) nädala toodang on väiksem kui 100 000 eset;
b) nädala toodang on väiksem kui 80 000 eset;
c) nädala toodang on suurem kui 160 000 eset.
5.26 Keskmiselt sõidab auto nädalas läbi 800 km standardhälbega 90 km. Leida tõenäosus, et auto sõidab nädalas läbi 900 1000 km.
5.27 3 kuu aruandlus näitas, et poes on keskmine päeva sissetulek 35 456 krooni standardhälbega 12 000 krooni. Kas see on
normaalne, et järgmise kuu jooksul oli kolmel päeval sissetulek alla 20 000 krooni?
5.28 Toote A nominaalne mõõde on 15,0 mm ja toode kuulub kõrgemasse klassi, kui kui tema tegelikud mõõtmed ei erine
nominaalmõõtmest rohkem kui 10%. Toodete mõõtmed alluvad normaaljaotusele ja on kindlaks tehtud, et standardhälve on
5,0 mm. Kõrgemasse klassi kuuluvate toodete hind on 15 kr ja madalamasse klassi kuuluvate toodete hind on 12,5 kr. Kui suur
on toodete müümisest saadava tulu oodatav väärtus ühel kuul, kui tootmismaht on 3000 toodet kuus?
VASTUSED
5.25 a) 0,0037 b) 0,000013; c) 0,026 5.26 0,12 5.27 Tõenäosus on 0,0989, järelikult 30 päeva jooksul 3 päeval.
5.28 39267,5 kr.

Vahemiku leidmine tõenäosuse järgi.
NÄIDE 5.20. Näites 5.17 oli toote nominaalne läbimõõt 5 mm ja standardhälve 1 mm.. Mitu milllimeetrit võib olla
kõrvalekalle nominaalsest, kui me tahame, et kõrgemasse kvaliteediklassi kuuluks 50% toodetest?
Lahendus:
Otsitav vahemik on sümmeetriline keskväärtuse suhtes. Seega meil on vaja leida selline suurus ∆x, et
P ( 5 & ∆x < X < 5 % ∆x) ' 0,5 .

Joonis 18 Keskväärtuse suhtes sümmeetriline vahemik.
Jooniselt 18 on näha, et

1 & 0,5
' 0,25 ja P ( X < 5 % ∆x) ' 0,25 % 0,5 ' 0,75
2
Tähistame alumist piiri tähega a ja ülemist piiri tähega b . Seega tuleb meil leida sellised väärtused a ja b, et
F (a) ' 0,25 ja F (b) ' 0,75
P ( X < 5 & ∆x) '

Exceli vastav funktsioon annab järgmised tulemused: NORMINV(0,25;5;1)= 4,33 ja NORMINV(0,75;5;1)= 5,67.
Seega kõrvalekalle keskmisest võib olla
b & a 5,67 & 4,33
∆x'
'
' 0,67
2
2
Vastus: Et kõrgemasse kvaliteediklassi kuuluks 50% toodetest, peab lubatud kõrvalekaldumine nominaalsest olema ±0,67 mm.
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Normaaljaotuse standardhälve.
Uurides normaaljaotuse funktsiooni kuju matemaatilise analüüsi meetoditega, on võimalik kindlaks
teha graafiku maksimumpunkt ja käänupunktid.
< Maksimumpunktis jaotustiheduse I tuletis on null. Saadakse, et maksimumpunkt asub punktis x ,
mis tähendab, et kõige sagedamini esinev väärtus ehk mood on võrdne aritmeetilise keskmisega.
1
Selles punktis jaotustiheduse väärtus f ( x ) '
(joonis 19). Jaotustiheduse väärtus
σ 2π
maksimumpunktis on määratud ainult standardhälbega.
< Jaotustiheduse avaldist uurides on näha, et
f (x & a) ' f (x % a) , mis tähendab, et funktsiooni graafik
1
on sümmeetriline punkti x suhtes, graafiku keskpunkt
σ 2π
asub punktis x , mediaan on võrdne aritmeetilise
keskmisega.
1
< Käänupunktis, kus kumerus läheb üle nõgususeks, on
σ 2π e
funktsiooni II tuletis 0 ja neid punkte on kaks: x & σ ja
x % σ . Nendes punktides jaotustiheduse funktsiooni
1
väärtus: f ( x & σ) ' f ( x % σ) '
(joonis 19).
Joonis 19. Normaaljaotuse standardhälve.
σ 2πe
Normaaljaotuse korral:
aritmeetiline keskmine = mood = mediaan.

On võimalik näidata, et ükskõik, milliseid väärtusi omavad normaaljaotuse parameetrid aritmeetiline
keskmine x ja standardhälve σ, on vahemikku ( x & σ; x % σ) jäämise tõenäosus ühesugune:
P ( x & σ < X < x % σ ) ' F (x % σ ) & F ( x & σ) . 0,683 .
Normaaljaotuse korral jääb
<
vahemikku ( x & σ; x % σ )
68,3%;
<
vahemikku ( x & 2 σ; x % 2 σ ) 95,4%;
<
vahemikku ( x & 3 σ; x % 3 σ ) 99,7%
kõikidest väärtustest.

Mis on Six Sigma? Vahemikku ± 6σ jäämise tõenäosus 0,999999998. Tõenäosus, et jääb
vahemikust välja, on 0,000000002= 2 ×10-9. Seega esineb 2 defekti 109 toote kohta.
Kogumi keskväärtuse usalduspiirid
Olgu meil vaja leida kogumi keskväärtust µ. Terve uuritava kogumi analüüsimiseks puuduvad tihti
võimalused (piiratud aeg, ressursid). Sellisel juhul kasutatakse üldkogumi statistiliste parameetrite
(kogumi keskväärtus, standardhälve) hindamiseks väljavõttu ehk valimit.

©Audentese Ülikool, 2006. Koostanud A. Sauga

STATISTIKA JA TÕENÄOSUSTEOORIA

Jaotusseadused

60

Valimit iseloomustavad statistilised
parameetrid:
valimi maht n
n
1
valimi keskväärtus
x̄valim ' j xi .
n i'1
j (xi & x̄ )
n

valimi standardhälve s '

2

i

n&1

Valimi standardhälbe leidmiseks on MS Excelis funktsioon STDEV.
Valimi kasutamise põhjused:
< üldkogumi vaatlus on praktiliselt võimatu;
< üldkogumi vaatlus on liialt kallis;
< üldkogumi vaatlus rikub üldkogumit.
Mõned enamlevinumad valimi moodustamise viisid:
< Juhuväljavõtt. Juhumeetodi eesmärk on valida teatud kogumist valim juhuslikult.
Näiteks juhuslike numbrite alusel.

< Kvootide meetod. Selle meetodi korral määratakse soovitava valimi struktuur tausttunnuste järgi.
Näiteks kui üldkogumis on 18-30 aastaseid mehi 10%, siis peab ka valimis olema nende osakaal 10%.

< Süstemaatiline valik. Objektide valimine toimub fikseeritud sammuga.
Näiteks sotsioloogilise uurimuse korral küsitletakse elanikke teatava numbriga korteritest, oletades, et uuritav tunnus ei
sõltu korteri numbrist. Ostjate küsitlemisel küsitletakse igat kümnendat ostjat.

Viimased kaks on suunatud valimid, kus kombineeritakse juhuslikkust ja sihipäraseid kaalutlusi,
eesmärgiga tagamaks valimi suurem sarnasus üldkogumi struktuuriga.
Eristatakse veel kordumistega ja kordumisteta valikuid.
Statistikas ja tõenäosusteoorias on tuntud tsentraalne piirteoreem:
Küllalt suure valimi mahu n korral alluvad valimite keskväärtused x normaaljaotusele
σ
keskväärtusega µ ja standardhälbega
:
n
x-N µ;

σ
n

kus σ on kogumi standardhälve.

Siin pole oluline, millisele jaotusele allub kogum. Valimite
keskväärtused alluvad alati normaaljaotusele, (joonis 21) kui
nad on vaid küllalt suured.
Praktikas nimetatakse "küllalt suurteks" selliseid valimeid, kus
n $ 30 .
σ
Suurust
nimetatakse standardveaks (standard error) ehk
n
keskmiseks esindusveaks.
Joonis 21. Valimite keskväärtuse jaotus.
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Seega tõenäosusega 68,3% jääb valimi keskväärtus vahemikku µ ±
P µ&

σ
n

# x#µ %

σ
n

σ
n
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:

' 0,683

Kui me soovime leida, milline vahemik vastab suvalisele tõenäosusele β, võib kasutada eelmises
σ
punktis toodud valemeid. Tavaliselt antakse vahemiku laius standardvea kordsena, s.t. ∆ x ' tβ
.
n
σ
Seega tõenäosusega β jääb valimi keskväärtus vahemikku µ ± tβ
:
n
P µ & tβ

σ
n

# x # µ % tβ

σ
n

'β

Koefitsiendi tβ väärtus mõningate tõenäosuste jaoks:
β
tβ

0,05
0,06

0,15
0,19

0,3
0,39

0,5
0,67

0,75
1,15

0,9
1,64

0,95
1,96

0,99
2,58

Praktikas pole meil kogumi keskväärtus ja standardhälve teada ja kasutatakse valimi põhjal saadud
hinnanguid.
Üldkogumi keskväärtuse hinnanguks µ valitakse valimi keskväärtus x :
µ 'x
Üldkogumi standardhälbe hinnanguks valitakse valimi standardhälve:
σ's
Need on punktihinnangud, mis muutuvad üleminekul ühelt valimilt teisele ja seetõttu juhuslikud
suurused. Punktihinnangud ei anna informatsiooni hinnangu täpsuse ja usaldatavuse kohta.
Vahemikhinnangute korral antakse usalduspiirkond koos usaldatavusega. Leiame kogumi
keskväärtuse vahemikhinnangu..
Asendades standardvea avaldises kogumi standardhälbe σ valimi standardhälbega s, saame, et valimi
s
s
keskväärtuse x ' µ ± tβ
. Siit saame avaldada kogumi keskväärtuse µ ' x ± tβ
.
n
n

Suure (n$30) valimi korral on üldkogumi keskväärtuse usalduspiirid
x̄ ± tβ

s
n

kus x on valimi keskväärtus, s valimi standardhälve, n valimi maht ja tβ koefitsient, mille võib
leida tabelist või välja arvutada.
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Joonis 22. Kogumi keskväärtuse usalduspiirid.

(

Suuruse X usalduspiirkonnaks vastavalt usaldusnivoole β nimetatakse vahemikku a & ∆ x ; a%∆x) ,
mis katab suuruse X tõenäosusega β ' P ( *a & x * < ∆ x ) . Usaldusnivoo ehk usaldatavus on tõenäosus,
et suuruse X väärtus x jääb antud vahemikku.
a&∆x
usalduspiirkonna alumine rada;
a%∆x
usalduspiirkonna ülemine rada.
Näiteks kui ostjate arv päevas on 550±125 usaldatavusega 0,95, siis 95% päevadest on ostjate arv vahemikus (425; 675)

Joonis 24 Usalduspiirid usaldatavuse 0,7 korral

Joonis 25 Usalduspiirid usaldatavuse 0,95 korral

Suurema usaldatavuse korral
< tõenäosus, et kogumi keskväärtus langeb
usalduspiiridesse, on suurem;
< usaldusvahemik on laiem.
Suurte valimite korral võib usalduspiiride leidmiseks MS Excelis kasutada funktsiooni
CONFIDENCE.

Joonis 23

Enamasti kasutatavad usaldatavused on 0,90, 0,95 ja 0,99.
NÄIDE 5.21. Uuriti, kui palju kulutatakse leiva- ja saiatoodete ostmiseks kuus ühe inimese kohta. Küsitleti 50 ostjat, valimi

STATISTIKA JA TÕENÄOSUSTEOORIA

Jaotusseadused

63

keskväärtuseks saadi 71,07 kr standardhälbega 29,42 kr. Funktsiooni CONFIDENCE abil leiame usaldusvahemiku laiuse 95%
usaldatavuse jaoks. Vahemiku laius on 8,2.
Vastus: 95% ostjatest kulutavad leiva- ja saiatoodete ostmise peale kuus ühe inimese kohta 71,1 ± 8,2 krooni ehk 95%-l on
vastavad kulutused vahemikus 62,9 ÷ 79,3 krooni.
ÜLESANDED
5.29 Müügiagendi müügitehingute hulgast juhuslikult välja valitud 50 tehingu väärtuse keskmine oli 1430 kr standardhälbega
320 kr. Leida keskmine müügitehingu suurus
a) usaldatavusega 0,90
b) usaldatavusega 0,99.
5.30 100 ostja küsitlemisel selgus, et keskmiselt kaupadele kulutatav summa on 150kr standardhälbega 75kr. Leida keskmine
kulu kaupadele usaldatavusega 0,95.
VASTUSED
5.29 a) 1430±74; b) 1430±117 5.30 150 ± 15

Kaheväärtuseline tunnus ja selle usalduspiirid
Kaheväärtuseliseks tunnuseks nimetatakse suurust, mis võib omada vaid väärtusi "0" ja "1".
Tunnuse väärtused võivad olla ka kodeeritud. Tunnus "sugu" on kaheväärtuseline tunnus.
Kodeerimisel võetakse näiteks väärtuse "mees" koodiks "0" ja väärtuse "naine" koodiks "1".
s ' p (1 & p) .
Kaheväärtuseliseks tunnuseks võib olla ka vastus küsimusele, millele saab vastata kas "jaa" või "ei".
Näiteks "Kas te kasutate Internetipanka?", "Kas te olete tarbinud firma "Lumene" kosmeetikat?",
"Kas te toetate Koonderakonda?"
Kui n on valimi maht ja m on ühtede arv, siis keskväärtus x on võrdne väärtuse "1" esinemise
suhtelise sageduse ehk osakaaluga p:
m
x'p'
.
n
Kaheväärtuselise tunnuse standardhälve s on suurte valimite korral leitav järgmisest valemist:
Tõestus: Valimi standardhälbe jaoks kasutame järgmist valemit (arvestame, et suure valimi korral n & 1 . n ):

j (xi & x̄ )
n

s'

2

Arvestame, et
2
2
2
j (xi & x̄ ) 'j xi & n x ' m & n p
n

n

i'1

i'1

2

Standardhälbe jaoks saame:

s'

m&np 2
'
n

m
& p 2 ' p & p 2 ' p (1 & p) .
n

Kaheväärtuselise tunnuse usalduspiirid
p ± tβ
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NÄIDE 5.22.
160 ostja küsitlemisel selgus, et nendest 20 pidasid toote hinda liiga kõrgeks. Leiame protsendi hinnangu ja usaldusintervallid,
valides usaldusnivooks 0,95.
20
' 0,125 ' 12,5%
p'
160

tβ

p (1 & p)
' 1,96
n

0,125 @ 0,875
. 0,051
160

Usalduspiirid on seega: 12,5% - 5,1% = 7,4% ja 12,5% + 5,1% = 17,6% .
Vastus: Tõenäosusega 0,95 langeb nende ostjate osakaal, kes peavad kauba hinda liiga kõrgeks, vahemikku 7,4% ÷17,6% .

Väikesed valimid. t- jaotus.
Väikeste valimite korral valimi keskväärtuste jaotus erineb normaaljaotusest ja tsentraalne
piirteoreem ei kehti.
Sellisel juhul kasutatakse kogumi keskväärtuse usalduspiiride määramisel t-jaotust ehk Studenti
jaotust. Jaotuse võttis kasutusele inglise matemaatik William Seally Gosset (1876-1937) oma töös,
mille ta avaldas Studenti varjunime all.
t-jaotusel on vaid üks parameeter - vabadusastmete arv
ν.
Vabadusastmete arv on sõltumatute muutujate arv.
Uurides kõrvalekaldeid keskväärtusest on vabadusastmete
arv ühe võrra väiksem valimi mahust: ν ' n & 1 .
Valimi mahu ja seega ka vabadusastmete arvu suurenedes
t-jaotus läheneb normaaljaotusele keskväärtusega 0 ja
Joonis 26 t- jaotuse tihedusfunktsioon
standardhälbega 1 (standardiseeritud normaaljaotus)
(joonis 26). Seepärast võibki suurte valimite korral kasutada normaaljaotust.

Väikese (n<30) valimi korral on üldkogumi keskväärtuse usalduspiirid
x¯± tν, β

s
n

kus x on valimi keskväärtus, s valimi standardhälve, n valimi maht, ν vabadusastmete arv ja tν, β
Studenti koefitsient, mille võib leida tabelist või välja arvutada.

Studenti koefitsiendi mõningad väärtused:
VabadusValimi maht
astmete arv
n
ν= n - 1
3
2

0,9

0,95

0,99

0,1

0,05

0,01

2,920

4,303

9,925

5

4

2,132

2,776

4,604

10

9

1,833

2,262

3,250

30

29

1,699

2,045

2,756

Usaldatavus β
Vea tõenäosus
α=β-1
Studenti
koefitsient
tν, β

MS Excelis leiab Studenti koefitsiendi funktsioon TINV, kus argument probability on vea tõenäosus
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α ' 1 & β ja deg_freedom vabadusastmete arv ν ' n & 1 .
NÄIDE 5.23. Kauba X nädalane läbimüük viies kesklinna poes oli 16, 82, 29, 31 ja 55 tk. Leida keskmine nädala läbimüük
mingis kesklinna poes.
Lahendus: Valimi keskväärtus (AVERAGE) x ' 42,4 ja standardhälve (STDEV) s ' 26,02 . Studenti koefitsient usaldatavuse
s
' 32,30 .
0,95 ja vabadusastmete arvu 4 korral (TINV) t4; 0,95 ' 2,776 ja usaldusvahemiku laius tν, β
n
Vastus: Usaldatavusega 0,95 on antud kauba keskmine läbimüük nädalas 42,4 ± 32,3 tk.

Väikeste valimite korral on usaldusvahemiku laius suurem, määramatus on suurem. Valimi mahu
suurenedes usaldusvahemiku laius ja seega ka määramatus väheneb.

Joonis 27 Erineva mahuga valimite korral
leitud usaldusvahemikud. Valimi maht on
toodud usaldusvahemiku kõrval
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6. NÄHTUSTEVAHELISTE SEOSTE UURIMINE
Korrelatsiooni mõiste
Olgu meil andmed reklaamikulude ja müügist saadud
tulude kohta erinevatel kuudel. Nende andmete põhjal
konstrueerime diagrammi (joonis 1).
Saadud diagrammi nimetatakse hajumisdiagrammiks
(scatter diagram).
Diagrammilt on näha, et üldiselt reklaamikulude
suurenemisel müügist saadav tulu suureneb. Öeldakse, et
nende kahe suuruse vahel on olemas korrelatsioon.

Tugev positiivne
korrelatsioon

Nõrk positiivne
korrelatsioon

Korrelatsioon puudub

Joonis 1

Nõrk negatiivne
korrelatsioon

Tugev negatiivne
korrelatsioon

Positiivne korrelatsioon — ühe suuruse kasvades teine suurus samuti kasvab.
Negatiivne korrelatsioon — ühe suuruse kasvades teine suurus kahaneb.
Seos kahe juhusliku suuruse vahel võib olla kaht tüüpi:
1. Funktsionaalse seose korral vastab argumendi x mingile väärtusele üks ja ainult üks
funktsiooni y väärtus.
2. Statistilise (korrelatiivse) seose puhul võib ühe suuruse X mingile väärtusele vastata mitu
teise suuruse Y väärtust, mida täpselt ei saa kindlaks määrata. Statistiline seos väljendub ühe
juhusliku suuruse Y keskväärtuse sõltuvuses teise juhusliku suuruse X väärtustest.

Joonis 2 Funktsionaalne seos

Joonis 3 Korrelatiivne seos

Seose olemasolu ei tähenda, et suurused on omavahel põhjuslikult seotud.
Põhjuslik seos ehk deterministlik seos – seos, mille korral üks nähtus on põhjus ja teine tagajärg.
Põhjus avaldab mõju tagajärjele, põhjuslik seos on alati kindla suunaga.
NÄIDE 6.1. 38 riigi jaoks on olemas kaks suurust: televiisorite arv 1000 elaniku kohta ja elanike keskmine eluiga. Andmetele
tuginedes on konstrueeritud vastav korrelatsioonidiagramm. Korrelatsiooniddiagrammilt joonisel 4 näeme, et kui televiisorite
arv 1000 elaniku kohta suureneb, suureneb ka keskmine eluiga. Kas need suurused on omavahel põhjuslikult seotud?
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Joonis 4 Korrelatiivne seos on, põhjuslik seos puudub.

Üks ja sama põhjus võib esile kutsuda rohkem kui ühe tagajärje, mis võivad omavahel seotud olla,
kuigi põhjuslik seos nende vahel puudub.
Kui korrelatiivne seos on tugev, vihjab see küll põhjusliku seose võimalusele, ent ei tõesta veel selle
olemasolu. Seda saab tõestada vaid nähtuste kvalitatiivse analüüsi teel.
Lineaarse seose tugevust ja suunda väljendab lineaarne ehk Pearsoni korrelatsioonikordaja:
r' j

( xi &x ) ( yi & y )
n σX σY

Siin n on korreleeruvate suuruste X ja Y väärtuste xi ja yi paaride arv, x ja y aritmeetilised keskmised
ning σX ja σY vastavad standardhälbed.
Korrelatsioonikordaja on ühikuta suurus ja selle väärtus on -1 ja 1 vahel, & 1 < r < 1 :
r.0
korrelatsioon puudub;
*r* ' 1
tegemist on täielikult korreleeruvate suurustega;
0<r<1
positiivne korrelatsioon, ühe suuruse kasvades kasvab ka teine suurus;
&1<r<0
negatiivne korrelatsioon, ühe suuruse kasvades teine suurus kahaneb.
MS Excelis kasutatakse korrelatsioonikoefitsiendi leidmiseks funktsiooni CORREL või vahendit
Correlation komplektist Data Analysis.

NÄIDE 6.2. Kasutades 44 riigi andmeid internetikasutajate ja
Internetiserverite (hosts) kohta (2001.a.), on koostatud
korrelatsioonidiagramm (joonis 5) ja leitud vastav
korrelatsioonikoefitsient r=0,79. Korrelatsioonidiagrammi
uurimisel selgub, et võrreldes teiste riikidega on Saksamaal ja
Suurbritannias oluliselt rohkem nii kasutajaid kui ka servereid.
See on osaliselt seletatav nende riikde suurusega. Teistest
eraldub Hollandi, kus servereid on oluliselt rohkem kui teistes
sama kasutajate arvuga riikides.

Joonis 5 Korrelatsioon internetikasutajate ja serverite
arvu vahel.
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Regressioonanalüüs

Kui kahe suuruse vahel on olemas seos, siis järgmiseks eesmärgiks on selle seose modelleerimine.
Näiteks ökonomeetrias võib huvi pakkuda majapidamise sissetuleku suuruse ja erinevatele
kaubagruppidele tehtavate kulutuste vaheline seos. Ettevõtjale pakub huvi seos müügist saadava tulu
ja reklaamikulude vahel. Investeerijale pakub huvi seos väärtpaberituru indeksi ja SKT
(sisemajanduse kogutoodangu) vahel.
Seost kirjeldava mudeli leidmiseks kasutatakse regressioonanalüüsi. Mudel võib sisaldada kas ühte
või mitut argumentsuurust. Näiteks müügitulu võib sõltuda peale reklaamikulude veel paljudest
muudest suurustest – hinnad, üldine majandusolukord, ajategur (aasta algus, keskpaik või -lõpp).
<
üks argumentsuurus, y ' f (x) – lihtne regressioon;
<
mitu argumentsuurust, y ' f (x1; x2; x3; ...) – mitmene regressioon.
Saadav mudel ei võimalda arvutada funktsioonsuuruse Y täpset väärtust. Kuigi mudelisse on
võimalik lisada mitmeid suurusi, pole täpse müügitulu väärtuse leidmine mudeli põhjal ikkagi
võimalik.
Regressioonanalüüsi eesmärgiks on leida arvutusvalem, mis võimaldab argumentsuuruse X väärtuse
põhjal välja arvutada funktsioonsuuruse Y vastavat väärtust ŷ . Suuruse Y täpne väärtus yi on juhuslik
suurus, mille võimalikud väärtused erinevad mudeli põhjal leitud väärtustest ŷi juhusliku
komponendi g võrra :
yi ' ŷi % gi
Juhusliku komponendi g tekitab mudelist väljajäetud suurustest põhjustatud variatsioon (seletamata
variatsioon).
Lihtsaim regressioonmudel on lineaarne mudel, mille graafikuks on sirge parameetritega a ja b.
Lineaarse mudeli üldkuju
y'ax%b

Konkreetse mudeli leidmiseks tuleb empiiriliste andmete põhjal leida mudeli parameetrid a ja b.
Parameetrite arvväärtuste leidmiseks kasutatakse vähimruutude meetodit. Tuleb leida sellise sirge
võrrand, mille korral empiiriliste punktide ja sirge vastavate punktide vaheliste kauguste ruutude
summa on minimaalne
2
j gi ' min
i

s.t. otsitakse sellist mudelit, mille korral seletamata variatsioon on minimaalne (joonis 6).

y = ax + b

Joonis 6 Vähimruutude meetod
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Sellest tingimusest saadakse võrrandsüsteem, mille lahendamine annab mudelite parameetrite
leidmiseks järgmised valemid:
j (xi & x̄ ) (yi & ȳ) nj xi yi & j xi j yi
i
i
a' i
' i
2
2
2
n j xi & j xi
j (xi & x̄ )
i
i

i

b'y&ax
Siin xi ja yi on suuruste X ja Y arvväärtused, n väärtuste paaride arv ning x ja y aritmeetilised
keskmised.
Koefitsiendi a leidmiseks kasutatakse MS Excelis funktsiooni SLOPE (ingl.k. tõus).
Vabaliikme b leidmiseks kasutatakse funktsiooni INTERCEPT (ingl. k. vabaliige).
Kui mudeli parameetrid on leitud, saab mudelit kasutada funktsioonsuuruse Y väärtuste
prognoosimiseks suvalise argumentsuuruse X väärtuse korral:
ŷi ' a xi % b
MS Excelis leiab lineaarse regressioonmudeli abil leitud väärtused ŷi funktsioon TREND.

NÄIDE 6.3. Tarbimismudelid Alates 1992. aastast tehakse Eestis statistikaameti tellimusel pere-eelarve uuringuid.
Perevaatluste läbiviijaks on Eesti Turu- ja Arvamusteuuringute Keskuse AS EMOR. Andmed saadakse peredest
päevikumeetodil ja intervjuudest. Alates aprillist 1993 on püsivastajaskonna suurus 2028 peret. Uuringute andmed avaldatakse
Eesti Statistikaameti poolt väljaantavates statistika aastaraamatutes. Neid andmeid on võimalik kasutada Eesti majanduse
modelleerimisel, sealhulgas ka tarbimismudelite konstrueerimisel. Tabelis on toodud tulugruppide lõikes andmed Eesti perede
tulude kohta ja kulutused teenindusele oktoobris-detsembris 1994 [Eesti Statistika aastaraamat 1995, lk.148-151]. Nii tulud kui
kulud on antud ühe pereliikme kohta kuus.
Eesti perede tulud ja kulutused teenindusele ühe
pereliikme kohta kuus okt.-dets. 1994

Tulugrupp Tulud, kr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

330,65
540,78
653,87
781,01
925,91
1097,46
1335,47
1652,48
2133,96
3909,12

Kulud
teenindusele, kr
3,44
4,95
6,98
5,9
8,12
10,15
7,19
12,47
15,07
24,96

Joonis 7 Tarbimismudel

Püstitame ülesande uurida, kuidas perede kulutused teenindusele sõltuvad nende rahalistest sissetulekutest. Selleks
konstrueerime andmete põhjal lineaarse tarbimismudeli [Paas, T. Sissejuhatus ökonomeetriasse, lk.173]. Mudelit otsime kujul
y = ax +b,
kus on kasutatud järgmisi tähistusi: y - kulud teenindusele kroonides; x - tulud kroonides; a, b - mudeli parameetrid.
Tegemist on lineaarse regressioonülesandega ning mudeli parameetrite a ja b leidmiseks kasutame programmi MS Excel
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vastavaid funktsioone. Lahendus annab parameetrite väärtusteks järgmised arvud:
a = 0,0059 kr/kr; b = 2,0391 kr.
Seega perede kulutused teenindusele on modelleeritavad järgmise võrrandiga: y = 0,0059 x + 2,0391.
Rahaliste sissetulekute suurenemisel 1 krooni võrra suurenevad kulutused teenindusele 0,0059kr ehk 0,59 senti. Sissetulekute
suurenemisel 1000 kr vÅrra suurenevad kulutused teenindusele 5 kr 90 senti inimese kohta.
Analüüsides samal moel kulutusi toidukaupadele, saame z ' 0,109 x % 215
Sissetulekute suurenemisel 1000 kr võrra suurenevad kulutused toidukaupadele 109 kr inimese kohta.
Seega 1994.a. lõpus kasvasid suuremate sissetulekutega peredes kulutused toidukaupadele oluliselt rohkem kui kulutused
teenindusele. Millise järelduse võib sellest teha?

Regressioonanalüüs on üks ökonomeetrias kasutatavatest põhimeetoditest. Regressioonanalüüsi
kasutamine võimaldab konstrueerida ökonomeetrilisi mudeleid, mis on aluseks majandusteoreetiliste
hüpoteeside kontrollimisele ja majandusprotsesside võimaliku arengu prognoosimisele.
NÄIDE 6.4. Nõudlusfunktsioon.
Tabelis on toodud ühe kauba erinevad hinnad ja neile hindadele vastavad nõutavad kogused (toodud kõrvalolevas tabelis).
Andmed on esitatud ka joonisel 8 toodud diagrammil. On vaja saada nõudlusfunktsiooni kujul hinna p sõltuvus kogusest q,
kusjuures kasutame lineaarset mudelit:
p (q) ' a q % b
Hind p
Kogus q
I variant. Kasutame lineaarset regressiooni, kus võtame koguse argumendiks ja hinna
funktsiooniks. Mudeliks saame (joonis 8)

p (q) ' &0,2082 q % 1192,7
II variant. Arvestame, et andmete kogumisel on hind ette antud, m ääratud, ja nõutav
kogus on sellest sõltuv suurus, mis sisaldab juhuslikku komponenti. Seega
regressioonmudelit otsime kujul, kus hind on argument ja kogus funktsioon
q (p) ' c p % d

1000
975
950
925
900
875
850

1010
1100
1100
1170
1470
1500
1650

Regressioonanalüüs annab mudeliks (joonis 9):

q (p) ' &4,4143 p % 5368,9
Saadud mudelist avaldame hinna:

p (q) ' &0,2265 q % 1216,3
Nagu näha, ei lange I ja II variandi korral leitud hinna avaldised kokku. Õige on II variant.

Joonis 8 Hinna sõltuvus kogusest.

Joonis 9 Koguse sõltuvus hinnast

Regressioonanalüüs ei ole pööratav. Saadud avaldise kuju sõltub sellest, kas suurus y on suuruse x
funktsioon või vastupidi, (joonis 10):
x - argumentsuurus, y - funktsioonsuurus: y (x) ' a x %b ;
x - funktsioonsuurus, y - argumentsuurus: x (y) ' c y % d .
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1
d
x& .
c
c
Mida nõrgem on suuruste x ja y vaheline seos, seda suurem on
1
suuruste a ja
erinevus. Mida tugevam seos suuruste vahel
c
on, seda lähedasemad on funktsioonid teineteisele ja vastavad
sirged lähenevad. Funktsionaalse seose korral sirged langevad
1
kokku, a ' .
c
Avaldame viimasest y (x) '

Joonis 10 Regressioonanalüüs pole
pööratav

Seose tugevus. Determinatsioonikordaja
Olgu meil kahe suuruse X ja Y väärtuste paarid. Leiame suuruse, mis kirjeldab nendevahelise seose
rangust.
Vaatleme nende suuruste variatsiooonridasid x1; x2; ...; xn ja y1; y2; ...; yn . Neid variatsioonridasid
kirjeldatakse aritmeetiliste keskmiste x, y ja standardhälvete σX ; σY abil. Mõlema variatsioonrea
puhul võib varieerumist (väärtuse muutumist) vaadelda kui kahe varieerumise summana:
summaarne varieerumine

X

Y

x1

y1

x2

y2

...

...

xn

yn

= varieerumine, mis on tingitud kahe suuruse koosmuutumisest tänu
nendevahelisele seosele + selgitamata varieerumine

Joonis 11 Jäägid

Esimest komponenti, seosest tingitud varieerumist, võib kirjeldada regressioonanalüüsi abil saadud
mudeliga ning see annab meile suuruse Y silutud väärtused
ŷi ' a xi % b
Vaatlusega saadud väärtused ehk empiirilised väärtused on siis modelleeritavad silutud väärtuse ŷi ja
juhusliku komponendi, mudeliga seletamata osa ehk jäägi gi summana:
yi ' ŷi % gi
Mida lähemal on vaatluspunktid regressioonjoonele, seda väiksemad on juhusliku komponendi
väärtused, seda väiksem on hajuvus ja seda rangem on seos kahe suuruse vahel.
Summaarset varieerumist kirjeldab dispersioon, mille arvutamisel kasutatakse vaatluspunktide
hälbeid aritmeetilisest keskmisest:
(y & y)2
2
σT ' j i
n
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Selgitamata varieerumist kirjeldab dispersioon, mille arvutusel kasutakse vaatluspunktide hälbeid
regressioonjoonest
(yi & ŷi)2
2
j
σE '
n
2

2

Nende kahe dispersiooni vahe σT & σE on seletatud dispersioon, mis on tingitud kahe suuruse
vahelisest seosest, teise suuruse varieerumisest. Seose rangust iseloomustab seosega seletatud
varieerumisest põhjustatud dispersiooni suhe summaarsesse dispersiooni ja vastavat suurust
nimetatakse determinatsioonikordajaks:
2

2

r '

2

σT & σE
2

σT

2

'1 &

σE
2

σT

Determinatsioonikordaja näitab, kui suure osa summaarsest varieerumisest kirjeldab
ära seosega seletatud varieerumine.

Lineaarsel juhul on determinatsioonikordaja võrdne korrelatsioonikordaja r ruuduga.
Kui determinatsioonikordaja iseloomustab vaid seose tugevust, siis korrelatsioonikordaja näitab ära
ka seose suuna.
Korrelatsioonikoefitsiendid USA ja mõnede
NÄIDE 6.5. Korrelatsioonanalüüs väärtpaberiturul
välisturgude aktsiaindeksite vahel
Korrelatsioonanalüüsi kasutamisega väärtpaberite turul võib
tutuvuda raamatus "Kunsing, S., Tuusis, D. Väärtpaberite portfelliAktsiad
Võlakirjad
analüüs, TÜ Kirjastus". Leheküljel 62 on räägitud rahvusvahelisest
diversifitseerimisest:
Kanada
0,71
0,63
"USAs on aktsiate ja turuindeksite tulumäärade vahelised
Jaapan
0,22
0,10
korrelatsioonikoefitsiendid 50% ringis. Harudevahelised
korrelatsioonikoefitsiendid on umbes 60% ringis, kuid USA ja USA0,62
0,08
väliste turgude korrelatsioonid on reeglina väga madalad. Ibbotsoni, Suurbritannia
Carri ja Robinsoni 1982. aastal korraldatud uurimuse tulemused
Saksamaa LV
0,21
0,10
näitasid, et aastatel 1960 - 1980 olid väga tugevad korrelatiivsed
seosed vaid kolme Aasia riigi -- Jaapani, Hongkongi ja Singapuri -- Euroopa (kokku)
0,63
aktsiaindeksite vahel (rij = 90%), samuti mõnede Euroopa riikide
Aasia (kokku)
0,26
indeksite vahel.”

Lineaarse korrelatsioonikordaja puudused.
Lineaarse korrelatsioonikordaja kasutamisel
tuleb arvestada mõningaid nüansse. Alati ei
pruugi lineaarse korrelatsioonikordaja suurus
anda meile objektiivst informatsiooni.
NÄIDE 6.6. Kasutades Eesti Pangast saadud statistilisi
andmeid hoiuste kohta erinevates regioonides (30. nov.
1997), uuritakse seost hoiustajate arvu ja keskmise hoiuse
suuruse vahel. Andmed on 21 regiooni (linnad ja
maakonnad) kohta. Korrelatsioonikordajaks saadi 0,9208,
mis näitab tugevat korrelatsiooni. Uurides aga
hajumisdiagrammi, on näha, et korrelatsioonikordaja
muudab suureks Tallinn. Jättes Tallinna andmed kõrvale ja
leides korrelatsioonikordaja ülejäänud regioonide kohta,

Joonis 12
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saadakse 0,5925. Seos hoiustajate arvu ja hoiuse suuruse vahel on oluliselt nõrgem.

Antud näites oli seose tugevus genereeritud ühe, teistest tugevasti erineva vaatluse poolt. See on
erind. Erindi kõrvalejätmine oleneb olukorrast. Analüüsija peab otsustama, kas erind sobib
uuritavasse kogumisse või mitte.
Lineaarne korrelatsioonikordaja on kergesti mõjutatav erindite poolt. Seetõttu tuleb lisaks
korrelatsioonikordaja arvutamisele analüüsida alati ka hajuvusdiagrammi. Iga erindit tuleb
analüüsida ja otsustada, kas see kuulub samasse kogumisse ülejäänud vaatlustega.
Lineaarse korrelatsioonikordaja väärtus võib olla eksitav ka teises suunas: tunnuste vahel võib olla
väga tugev seos, kuid lineaarne korrelatsioonikordaja ei viita selle olemasolule.

NÄIDE 6.7. Ettevõttes on analüüsitud toote hinna ja
saadud kasumi vahelist seost. Hajumisdiagrammilt on
näha, et
vaatluspunktid asuvad piki paraboolset kõverat. Ka
teoreetilistest arvutustest on teada, et kui
kulufunktsioon ja nõudlusfunktsioon on lineaarsed,
avaldub kasumi sõltuvus hinnast ruutfunktsioonina.
Seose tugevuse leidmiseks arvutatakse korrelatsioonikoefitsient. Kuna tegemist on peaaegu funktsionaalse
sõltuvusega, peaks korrelatsioonikoefitsiendi absoluutväärtus olema lähedane ühele.
Arvutused näitavad aga, et korrelatsioonikordaja on
nullilähedane, r = -0,0058.

Joonis 13

Lineaarse korrelatsioonikordaja arvutusvalemi tuletamisel lähtuti sellest, et kahe tunnuse vaheline
seos on modelleeritav lineaarse mudeliga. Seepärast lineaarne korrelatsioonikordaja "tunneb ära"
punktide kogumi, mis on välja venitatud piki sirget. Kui punktide kogum asub piki mingit
keerulisemat kõverat, või tekkida olukord, kus lineaarne korrelatsioonikordaja omandab
nullilähedase väärtuse. Seda ka siis, kui tegemist on funktsionaalse seosega.
Mõlemat tüüpi eksitust on võimalik vältida hajuvusdiagrammide uurimisel.
Lineaarse korrelatsioonikordaja puuduste tõttu kasutatakse ka teisi seosekordajaid.
Järjestuskaalas mõõdetavate tunnuste vaheline seos.
Küsitluste puhul palutakse tihti reastada mingid suurused näiteks meeldivuse, olulisuse vms. järgi.
Näiteks palutakse ostjatel reastada tegurid, mis mõjutavad kaubavalikut. Nendeks teguriteks võivad
olla hind, tootjafirma, pakend, kättesaadavus jne. Sellisel juhul kasutatakse järjestikkaalat. Kui
soovime analüüsida, kui hästi langevad hinnangud kokku erinevatel vastajate gruppidel, tuleb
võrrelda erinevate tegurite järjenumbreid ehk astakuid erinevatel gruppidel. Selleks kasutatakse
astakkorrelatsiooni.
Järjenumbrite korrelatsioonikordaja, mida nimetatakse Spearmani korrelatsioonikoefitsiendiks,
leitakse valemiga
6 j di

2

rs ' 1 &

n (n 2 & 1)

kus di on erinevates gruppides kõrvuti olevate järjekorranumbrite vahe ja n väärtuspaaride arv.
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Ameerika Euroopa
Uuringud ja arendustegevus
4
2
Tootmisvahendite vanus
2
4
Kulutused reklaamile
3
1
Müügistrateegiad
7
6
Toodete pakendamine
8
7
Töötasud
5
8
Maa infrastruktuur
6
5
Majandushinnangud
1
3

di
2
-2
2
1
1
-3
1
-2
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NÄIDE 6.8.
Firmadel paluti tähtsuse järjekorras reastada tegurid, mis mõjutavad firma edukust. Küsitlus viidi läbi nii Ameerikas kui
Euroopas. Tulemused on toodud järgnevas tabelis.
Küsimus: Kui suur on seos Ameerika ja Euroopa firmade arvamusel firma edukust mõjutavate tegurite tähtsusele?
Seose tugevuse hindamiseks kasutame Spearmani korrelatsioonikoefitsienti, mille väärtuseks saame
rs = 0,6667.

Astakkorrelatsiooni kasutatakse ka intervallskaalas mõõdetud kvantitatiivse tunnuste vahelise seose
kirjeldamisel, kui on vaja vähendada erindite mõju. Selleks leitakse mõlema tunnuse korral vastava
variandi järjenumber (astak) ning leitakse korrelatsioonikoefitsient astakute vahel. Kui kahe või
enama mõõtmistulemuse väärtused on aga võrdsed, määratakse võrdsetele väärtusetele sama astak,
mis arvuliselt on võrdne vastavate astakute keskväärtusega.
Astaku leidmiseks MS Excelis kasutatakse funktsiooni RANK.
On võimalik näidata, et kui astakud on kõik erinevad, siis Spearmani korrelatsioonikoefitsiendi
arvutusvalem langeb kokku lineaarse korrelatsioonikoefitsiendi valemiga. Sel juhul võib MS Excelis
Spearmani koefitsiendi leidmiseks kasutada samuti funktsiooni CORREL.
NÄIDE 6.9. Leiame funktsiooni y ' e x väärtused erinevate x väärtuste korral ja kanname saadud punktid graafikule (joonis
14). Leiame lineaarse korrelatsioonikoefitsiendi r ' 0,8196 . Kuigi on tegemist funktsionaalse sõltuvusega, pole see 1. Seejärel
leiame Spearmani korrelatsioonikoefitsiendi rs ' 1 .
x

y
0
1
3
5
6
6,5
7

1,00
2,72
20,09
148,41
403,43
665,14
1096,63

x astak
1
2
3
4
5
6
7

y astak
1
2
3
4
5
6
7

Joonis 14

<
<

Lineaarne korrelatsioonikoefitsient mõõdab lineaarse seose tugevust.
Spearmani korrelatsioonikoefitsient mõõdab monotoonse seose tugevust.

Sõltuvust nimetatakse monotoonseks, kui ühe tunnuse kasvamine toob kaasa teise tunnuse
kasvamise ning ühe tunnuse kahanemine toob kaasa teise tunnuse kahanemise.
Regressioonsirge parameetrite usalduspiirid.
Regressioonmudel peegeldab tegelikkuses valitsevat seost. Kuid mudeli abil leitud väärtused, silutud
väärtused, ei pruugi vaatlustulemustega täpselt kokku langeda, sest esinevad juhuslikud hälbed,
jäägid.
Kui regressioonmudel on
y ' a x %b
siis tegelik seos võib olla
ŷ ' α x %β
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kus α ja β on regressioonsirge parameetrite tõelised väärtused. Vähimruutude meetodiga määratud
parameetrid a ja b on nende tegelike väärtuste hinnangud. Korrektse analüüsi korral tuleb leida nende
hinnangute usalduspiirid.
Mudeli parameetrite usalduspiiride leidmisel arvestatakse seda, et mida suurem on prognoosijääkide
g ' y & ŷ
hajuvus, seda suurem on ka viga parameetrite a ja b
määramisel.
Parameetrite usalduspiiride leidmisel eeldatakse, et
prognoosijäägid g on normaaljaotusega, mille
keskväärtus on null ja standardhälve σ konstantne
kõigi argumentsuuruse X väärtuste jaoks. Praktikas
on jääkide jaotuse standardhälve teadmata ja selle
hinnanguks kasutatakse vaatlusandmete kui valimi
standardhälvet s. Jääkstandardhälve ehk lineaarse
regressioonmudeli standardviga:
se '

Joonis 15 Kõrvalekalded mudelist

j (yi & ŷi)
n&2

2

Standardviga iseloomustab funktsioontunnuse Y väärtuste kõrvallekallet regressioonvõrrandiga
määratud väärtustest ŷi . MS Excelis leiab selle suuruse funktsioon STEYX.
Kui jäägid alluvad normaaljaotusele, on regressioonsirge parameetrite hinnangud samuti
normaaljaotusega. See võimaldab leida parameetrite hinnangute standardvead ja vastavad
usalduspiirid.
Sirge tõusu a standardviga
se
sa '
2
2
j xi & n ( x )
Usaldusvahemiku laius parameetri a jaoks
∆ a ' t β, n & 2 sa
kus t β, n & 2 on Studenti koefitsient, β usaldatavus ja n empiiriliste punktide arv.
Vabaliikme b standardviga
j xi

2

sb ' se

n j xi & j xi 2
2

Usaldusvahemiku laius parameetri b jaoks
∆ b ' t β, n & 2 sb
Regressioonmudeli parameetrite usalduspiiride leidmiseks ja mudeli headuse kontrollimiseks
kasutatakse MS Excelis vahendit Regression analüüsikomplektist Data Analysis.
NÄIDE 6.10. Kulude mudel. Vt. järgmine lk.
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Prognoosi usalduspiirid

Üks regressiooonanalüüsi enamlevinumaid kasutusalasid on prognoosimine. Tuleb arvestada sellega,
et regressioonmudel kehtib vaid piirkonnas, mis on kaetud vaatlusandmetega. Ekstrapoleerimist
sellest piirkonnast väljapoole võib lubada vaid vähesel määral ning see on seotud suure riskiga.
Lineaarfunktsiooni ekstrapoleerimise korral ekstrapoleeritud väärtus
yp ' a xp % b .
Selle usalduspiirid
ŷp ± tβ, n&2 sp
kus sp on prognoosi standardviga :
sp ' se

1
1% %
n

(xp & x )2

2
j xi & n x
2

Siin se on mudeli standardviga, xi vaatlusandmed ja xp väärtus, mille jaoks prognoos tehakse.
Leides usalduspiirid paljude punktide jaoks, saame veakoridori.

NÄIDE 6.11. Kasutades empiirilisi andmeid
1995 kuni 1996. nov, leiti käibel oleva
sularaha hulga muutumise mudel.
Mudeli põhjal prognoositud väärtus 1997. a.
juunis oli 5369 milj. kr. Usalduspiiride
leidmine andis prognoosiks 5240 - 5500 milj.
kr. Tegelik väärtus oli (EP andmetel) 5366,9
milj. kr

Mittelineaarne regressioon
Mittelineaarse regressiooni puhul leitakse mudeli parameetrid sama loogika põhjal, mis lineaarse
mudeli korral, kasutatakse vähimruutude meetodit.
Kõige sagedamini kasutatavad regressioonmudelite tüübid:
lineaarne

y'ax%b

parabool

y'ax 2%bx%c

n-astme polünoom

y ' an x n % an & 1 x n&1 %... %a1x 1% a0

eksponentsiaalne

y ' a e bx

logaritmiline

y ' a ln x % b

astmefunktsioon

y'ax b

MS Excelis on lihtne otse diagrammile lisada mudel ja vastav lähendusjoon. Selleks tuleb empiiriliste
andmete põhjal koostatud diagrammil märkida ära vastav punktikogum (Data Series) ning hiire
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parempoolse klahviga avatavast objektmenüüst valida Add Trendline.
Aknas Add Trendline lehel Type valida sobiv mudeli tüüp. Lehel Options märkida ära valikud
Display equation on Chart (näita valemit diagrammil) ja Display R-squared value on chart (näita
diagrammil R2).

NÄIDE 6.12. Mittelineaarne regressioon
USA-s uuriti , kuidas pere elektrienergia tarbimine sõltub maja pindalast.Regressioonmudelit otsiti algul lineaarsel kujul
y ' b % a x , kus y on kasutatud elektrienergia kogus (kWh) ja x maja pindala (m2). Joonisel 19 on leitud vastav lineaarne mudel

y ' 6,275 % 0,576 x
millest selgub, et maja pindala suurenemisel 1 m2 võrra suureneb eletrienergia tarbimine kuus 0,576 kWh võrra. Kuid on näha,
et lineaarse mudeli kasutamine pole siin õigustatud, parema tulemuse annab lähendamine parabooliga (joonis 20)
(determinatsioonikoefitsient R2 on suurem).

y ' &1215 % 27,77 x & 0,06 x 2

Selgub, et pindala suurenedes kasvab elektrienergia tarbimine üha aeglasemalt ning maksimaalne on 250 m2 suurustes majades
ning siis hakkab vähenema.

Joonis 19 Elektrienergia kasutamine, lineaarne mudel

Joonis 20 Elektrienergia kasutamine, mittelineaarne mudel.

