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Tentamen Mathematische Statistiek (2WS05) op 14 november 2007, 9.00-12.00 uur.

U mag alleen gebruik maken van een onbeschreven Statistisch Compendium (dikt. nr. 2218)
en van een zakrekenmachine. De uitwerkingen van de opgaven dienen gemotiveerd, duidelijk
geformuleerd en overzichtelijk opgeschreven te worden.
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(Totaal 30 punten.)

1. Om te ontdekken of een computeraccount onrechtmatig gebruikt wordt, overweegt een
systeembeheerder om de tijden tussen toetsaanslagen bij het intypen van het wacht-
woord te gebruiken. Hij doet daarvoor een aantal metingen bij gebruikers. Bij het
beantwoorden van de vragen mag U aannemen dat de tijden tussen toetsaanslagen van
een gebruiker onafhankelijk zijn met alle dezelfde normale verdeling.

(a) De eigenaar van een computeraccount heeft een wachtwoord met in totaal 13 ka-
rakters. Bij een inlogpoging van haar account zijn de gemeten 12 tijden in seconden
tussen toetsaanslagen als volgt:

0,46 0,38 0,31 0,24 0,20 0,31 0,34 0,42 0,09 0,18 0,46 0,21

Construeer een 90%-betrouwbaarheidsinterval voor het verwachte aantal seconden
tussen toetsaanslagen.

(b) Zelfde vraag als bij a), maar nu voor de standaardafwijking van het aantal seconden
tussen toetsaanslagen.

(c) De echte eigenaar van het account dat bij a) genoemd is, heeft een verwachte tijd
van 0,2 seconden tussen toetsaanslagen bij het inloggen. Zijn de bij a) genoemde
data voldoende aanwijzing voor het vermoeden dat iemand dit account probeert
te kraken? Neem α = 0,05 bij Uw beslissing en geef duidelijk aan welke aannamen
U gebruikt.

(d) Het liefst wil de systeembeheerder een universele gemiddelde tijd tussen toetsaan-
slagen gebruiken. Om dit te onderzoeken vergelijkt hij de tijden van twee gebruikers
gedurende een week. De eerste gebruiker heeft in die week een gemiddelde tijd van
0,2 seconden met standaardafwijking van 0,03 seconden, waarbij zijn wachtwoord
10 karakters telt. Voor de tweede gebruiker zijn deze waarden respectievelijk 0,25,
0,05 en 8. Valt er op grond van deze waarnemingen iets te concluderen omtrent het
al dan niet kunnen gebruiken van een universeel gemiddelde om onterecht gebruik
te detecteren? Baseer Uw conclusie op een statistische toets met α = 0,05.
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2. Een kwaliteitsafdeling van een bedrijf voert via steekproeven controles uit op halfproduc-
ten voordat ze geassembleerd worden. We modelleren de controles als een rij stochasten
X1, X2, . . . , Xm waarbij Xi ∼ Bin(n, p), waarbij n de omvang van een steekproefcontrole
is en p (0 < p < 1) de kans dat een halfproduct niet geschikt is om geassembleerd te
worden.

(a) Wat is de Maximum-Likelihoodschatter voor de kans dat er in een controle geen
ongeschikte halfproducten gevonden worden?

(b) Bepaal een voldoende steekproefgrootheid voor P (X 6= 0), waarbij X ∼ Bin(n, p).

(c) Geef een ondergrens voor de variantie die een zuivere schatter voor P (X 6= 0),
waarbij X ∼ Bin(n, p), kan hebben. Motiveer Uw antwoord.

(d) Construeer expliciet een zuivere schatter met minimale variantie voor P (X 6= 0),
waarbij X ∼ Bin(n, p). U mag gebruiken dat de familie van binomiale verdelingen
voor vaste n volledig is.

(e) Neem nu aan dat n = 1, zo dat P (Xi = k) = pk (1− p)1−k voor i = 1, . . . , m. Laat
zien dat er geen zuivere schatter bestaat voor p/(1− p).

3. Zij X1, X2, X3 een steekproef uit een Poissonverdeling. We toetsen H0 : λ = 2 tegen
Ha : λ = 1. Als kritiek gebied stelt iemand voor om verzamelingen van de vorm

G(c) =
{
((x1, x2, x3) ∈ N3 | x1 + x2 + x3 ≤ c

}

te nemen.

(a) Laat via een berekening zien dat α, de kans op een fout van de eerste soort (type
I error), voor het gebied G(2) gelijk is aan 0, 062.

(b) Bereken het onderscheidingsvermogen van G(2).

(c) Is er een toets met α = 0, 062 die een groter onderscheidingsvermogen heeft dan de
toets met kritiek gebied G(2)? Geef een uitvoerige motivatie voor Uw antwoord.

4. (a) Beschrijf in het kort drie wenselijke eigenschappen van schatters. Geef met een
kort argument aan welke van deze eigenschappen het steekproefgemiddelde bezit
als schatter voor de verwachting.

(b) Bereken het breakdownpoint van de lokatieschatter T = 1
2

(
X(1) + X(n)

)
, waarbij

X(i) de ie order statistic is.
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