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Bevezetés
Már gimnáziumban a valószínűségszámítás és a statisztika voltak az egyik kedvenc
témaköreim, ezért sajnáltam is, hogy a középiskolai oktatásban viszonylag csekély szerepet
kapnak. Azt reméltem, hogy az egyetemen majd jobban el tudok mélyülni a témában, de
sajnálattal azt tapasztaltam, hogy a kötelező tárgyak között csak egy, utolsó éves
Valószínűségszámítás kurzus szerepel. Persze az már az én hibám, hogy nem végeztem el
szabadon választott kurzusokat a témakörből, de ha már így alakult, gondoltam, a
szakdolgozat témámat majd innét választom. A témavezetőmnek, Vancsó Ödönnek
köszönhetően találtam rá erre a nagyon sokrétű és igen színes témára, amit statisztikai
hipotézisvizsgálatnak hívnak. Természetesen összefoglaló munkára nem is gondolhattam a
téma nagysága miatt, így a célom az lett, hogy egy bevezetést adjak a különféle
hipotézisvizsgálati módszerekről.
Saját tapasztalataim alapján azt látom, hogy a statisztika az egyik legkevésbé kedvelt tárgy
az egyetemisták között. Ennek - meglátásom szerint - az az egyik legfőbb oka, hogy
nagyon korán elkezdődik a formalizálás és a sok új jelölés miatt sokan már az elején
elvesztik a fonalat. Éppen ezért én tudatosan törekedtem arra, hogy csak a legszükségesebb
esetben formalizáljak. Másrészről úgy gondolom, hogy a középiskolai
matematikaoktatásban nagyobb szerepet kellene játszania a valószínűségszámításnak és a
statisztikának, hiszen a legtöbb tudományág nem tud meglenni nélkülük. Ezért a
szakdolgozat megpróbál kísérletet tenni arra, hogy hogyan lehetne a statisztikai
hipotézisvizsgálatot középiskolásoknak tanítani. Ugyanakkor ennek feltétele néhány
alapfogalom tisztázása, amely nem, vagy csak érintőlegesen része a szakdolgozatnak, mint
például az eloszlás-, vagy a sűrűségfüggvény.
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a témavezetőmnek,
Vancsó Ödönnek, aki mindvégig támogatott és nagyon hasznos tanácsokkal látott el.
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1. Mit nevezünk hipotézisvizsgálatnak?
Rövid definícióként azt mondhatjuk, hogy statisztikai hipotézisvizsgálat alatt egy olyan
matematikai (statisztikai) módszert értünk, amelynek segítségével egy állításról, feltevésről
(görög eredetű szóval: hipotézis) próbáljuk eldönteni, hogy hihető-e (igaz-e).
Lássunk néhány konkrét példát ilyen hipotézisekre!
 Angliában, ahol nagy hagyománya van a tejes teának, egy nő azt állítja, hogy
meg tudja állapítani, hogy a teát, vagy a tejet öntötték előbb a csészéjébe. [7]
 Egy férfi azt állítja magáról, hogy látnoki képességekkel bír, így például ha
megmutatják neki egy francia kártya hátoldalát, akkor meg tudja mondani a
kártya színét (pikk, kőr, treff, káró). [7]
 "Néhány írásszakértő úgy véli, hogy Mózes első könyve nem Mózestől, hanem
különböző korábbi forrásokból származik." ([1] 5. o.)
 "Ha Katalin kopog, akkor a karácsony locsog, viszont ha Katalin locsog, akkor
a karácsony kopog." (népi bölcsesség)
 Két ember dobókockával játszik és az egyikük kételkedik a kocka
szabályosságában: azt állítja, hogy cinkelt a kocka.
 "A koffein javítja az emlékezeti teljesítményt." ([2] 153. o.)
 "A homoszexualitás a szülői attitűdök következménye" ([2] 153. o.)
 "A nők többféle illatot tudnak megkülönböztetni, mint a férfiak." ([2] 153. o.)
 "Az intelligencia öröklött személyiségvonás." ([2] 153. o.)
 A Túró Rudi "Minden 5. nyer!" akciójában valaki 100 Túró Rudit vett, de csak
11 nyerő volt közöttük, ezért azt állítja, hogy a cég hamis állítással kampányol.
Ebből a rövid kis gyűjteményből is láthatjuk, hogy nagyon széles a skála, van egészen
hétköznapi, de kimondottan tudományos állítás is a listában. A nagy kérdés, hogy az ilyen
és ehhez hasonló hipotéziseket (mostantól ezt a szót fogjuk használni), hogyan, milyen
módszerekkel tudjuk megvizsgálni. Erre a kérdésre próbál meg egyedi válaszokat adni ez a
szakdolgozat.
Nagyon fontos azonban már az elején tisztázni, hogy hipotézisvizsgálat eredményeként
soha nem tudunk biztos állítást megfogalmazni. Ugyanis pont az a lényege, hogy a teljes
sokaságból (pl. az összes Túró Rudi papír) csak egy relatíve kisszámú mintát veszünk (100
papír) és ennek alapján próbálunk mondani valamit a hipotézis valószínűségéről. Tehát azt
próbáljuk eldönteni, hogyha valóban minden 5. Túró Rudi nyerő, akkor mennyire
valószínű, hogy 100 véletlenszerűen kiválasztott papírból csak 11-en szerepel az "Ön
nyert!" felirat. És ha azt találjuk, hogy ennek nagyon kicsi a valószínűsége, akkor azt
mondjuk, hogy nem hisszük el a hipotézist, hiszen sokkal valószínűbb, hogy azért volt
ilyen kevés nyerő papír a megvásároltak között, mert valójában nem minden 5., hanem
csak minden 6., vagy 7. a nyerő.
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2. Történeti háttér és a kétféle megközelítés
bemutatása és összehasonlítása
Ez a fejezet jórészt Vancsó Ödön [4], és Dieter Wickmann [1] munkáira épül.
A statisztikai hipotézisvizsgálatnak napjainkban két különböző, széleskörűen alkalmazott
megközelítése létezik. Az egyik az ún. klasszikus irányzat, a másik pedig a bayesianus
megközelítés, másképpen Bayes-statisztika. A két tábor között a mai napig kibékíthetetlen
az ellentét, sokszor már nem is szakmai, hanem ideológiai, sőt szinte "vallási" vitának
tekinthetjük.
A hipotézisvizsgálat első problémafelvetése Thomas Bayes
(1701-1761) angol matematikus1 nevéhez fűződik és nagyjából a
következőképpen hangzik: Van egy urnasorozatunk, mindegyik
urnában fekete és fehér golyókkal, amelyeknek aránya
mindegyik urna esetében ismert. Az
darab urnából
véletlenszerűen kiválasztunk egyet (nem tudjuk, hogy melyiket),
majd ezután kihúzunk belőle
darab golyót visszatevéssel
(tehát a golyók aránya az urnában mindvégig azonos marad).
Ezután ennek a mintavételnek a fekete-fehér arányából
próbáljuk meg eldönteni, hogy melyik urnából húztunk.

Thomas Bayes

Vizsgáljuk meg a problémát egy konkrét példán keresztül: Legyen három urnánk
(
), a fehér golyók aránya az egyes urnákban
,
és
.
Mivel véletlenszerűen választunk urnát, a mintavétel előtti valószínűsége az egyes
urnáknak egyenlő, azaz jelen esetben
(általánosan,
urna esetén
, hiszen az
összvalószínűségnek -nek kell lennie). A valószínűségeknek ezt, a mintavétel előtti
eloszlását latin kifejezéssel a priori2 eloszlásnak nevezzük. Miután kiválasztottuk az urnát,
húzunk belőle golyót, amelyek közül fehér és fekete. Azt szeretnénk megtudni, hogy
ezután a mintavétel után mekkora a valószínűsége annak, hogy -ből, -ből, vagy ból húztunk. Ennek a kiszámítására alkotta meg Bayes a maga korában forradalminak
számító tételét, amely egészen egyszerűen levezethető a feltételes valószínűség
definíciójából.

2.1. A Bayes-tétel
A feltételes valószínűség definíciója szerint annak a valószínűsége, hogy egy
bekövetkezik, ha
Ezt átrendezve a

esemény már bekövetkezett:

esemény

.

alakot nyerjük.

1

A kor sok más tudósához hasonlóan Bayes sem csak matematikával foglalkozott. Hivatását tekintve
presbiteriánus lelkész volt, így nem meglepő, hogy teológiai és filozófiai munkái is voltak. [15]
2
Szó szerint azt jelenti, hogy "az előzőből", "a korábbiból".
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Hasonlóképpen,

-ra felírva kijön, hogy

.

Ezután már csak annyi a feladatunk, hogy a két,
-re felírt egyenletet egyenlővé
tegyük egymással,
-re rendezzük és máris megkapjuk a Bayes-tétel legegyszerűbb
3
formáját :

A Bayes-tétel akkor is alkalmazható, ha
nem egyetlen esemény, hanem egy teljes
eseményrendszer, azaz ha
egymást páronként kizáró eseményekről van szó,
amelyekre
. Ekkor a teljes valószínűség tétele alapján:

Ebből pedig már közvetlenül adódik a Bayes-tétel általános alakja (

:

A Bayes-tétel, bár láttuk, hogy egy középiskolás számára is könnyen megérthető, ráadásul
rövid bizonyítása van, azért volt mégis forradalmi felismerés, mert inverz
valószínűségekről beszél. Azt mondja ki, hogyha ismerjük két esemény valószínűségét,
illetve az egyik bekövetkezése esetén a másiknak a (feltételes) valószínűségét, akkor a
szerepeket felcserélve is ki tudjuk számolni a feltételes valószínűséget. Ez a hétköznapi
életben olyankor válik fontossá, amikor ok-okozati összefüggések valószínűségét
vizsgáljuk.
Lássunk erre egy egyszerű példát az orvosi diagnosztika témaköréből! [6]
Egy jó orvos ismeri az egyes betegségek kialakulásának (feltétel nélküli) valószínűségét.
Például annak, hogy valaki agyhártyagyulladást kap,
, míg annak, hogy
megmerevedik a nyaka,
a valószínűsége. Ezen felül még az a tényt is ismert, hogy az
agyhártyagyulladás nagyjából minden második betegnél nyakmerevedést okoz. Ez utóbbi
ténnyel a nyakmerevedésre panaszkodó páciens is tisztában van, ezért fél, hogy
agyhártyagyulladása van. Az igazán jó orvos azonban nemcsak a betegségek
kialakulásának a valószínűségével, hanem a Bayes-tétellel is tisztában van, így könnyedén
meg tudja nyugtatni a beteget.
Azt az eseményt, hogy valaki agyhártyagyulladást kap, jelöljük
pedig
-nyel. Ekkor
,
, míg
tétel alapján

3

A feltételes valószínűség definíciója miatt (mivel osztunk velük),
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és

-val, a nyakmerevedést
. A Bayes-

.

Azaz a páciens megnyugodhat, hiszen nagyjából minden 5000. nyakmerevedéstől
szenvedő betegnek van agyhártyagyulladása is. A meglepően kis valószínűség hátterében
az áll, hogy óriási különbség van a priori valószínűségek, vagyis
és
között.
Térjünk vissza az eredeti, Bayes-féle urnás példához! A tétel általános formája alapján már
könnyedén ki tudjuk számolni a keresett valószínűségeket: mindhárom esetben a
esemény, azaz a feltétel maga a mintavétel lesz, vagyis hogy az 5 húzott golyó között 2
fehér van (ezt -tel jelöljük). Az esemény pedig az
urnából húzás lesz.

Hasonlóképpen kiszámoljuk -re és -ra
is (vegyük észre, hogy a nevező
természetesen mindhárom esetben ugyanaz
lesz), ezek alapján a következő
eredményeket kapjuk:

0,6
0,5
0,4

priori eloszlás

0,3
poszteriori
eloszlás

0,2
0,1
0
U1

U2

U3

1. ábra
A valószínűségeknek ezt, a mintavétel
4
utáni eloszlását poszteriori eloszlásnak
nevezzük. Vizsgáljuk meg a priori és a poszteriori eloszlásokat grafikusan is! (1. ábra)

Nem lehet meglepőnek nevezni a változást, hiszen
, vagyis az intuíciónk is
azt súgta, hogy a második urna valószínűsége lesz a legnagyobb. Szintén papírforma
eredmény, hogy
valószínűsége nagyobb, mint
-é, hiszen a 0,4 "közelebb van"
-höz, mint
-hez. Esetleg azon lehetne kicsit csodálkozni, hogy miért csak
50% az esélye -nek, ha éppen az ő 0,4-es aránya jött ki a mintavétel eredményeképpen.
Ez kisszámú mintával magyarázható, tehát például ha egy 20-as mintából jönne ki ugyanez
az arány (vagyis 20-ból 8 fehér golyó lenne), akkor már sokkal nagyobb lenne a második
urna valószínűsége, nagyjából 87,35%.

4

Szó szerint azt jelenti, hogy "a későbbiből".
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2.2. A klasszikus irányzat
Bár Bayes már a 18. században megalapozta, a statisztikai
hipotézisvizsgálatot csak az 1920-30-as években hívták életre a
napjainkban klasszikusnak nevezett statisztikai irányzat úttörői. A
ma már egységesnek ismert irányzat kezdetben korántsem volt az,
sőt két egymással szembenálló táborra oszlott. Az egyik tábor
vezéralakja az a Sir Ronald Aymler Fisher angol tudós volt, aki
nem is matematikusnak, hanem természettudósnak tartotta magát.
Ez azért lényeges, mert ez a szemléleti különbség okozta az
ellentéteket a másik, alapvetően matematikus táborral, ahonnét a
lengyel származású Jerzy Neyman és az angol Egon Pearson nevét
érdemes kiemelni.

Sir Ronald Fisher

Fisher koncepciója arról szól, hogy egy hipotézisről kísérleti módszerekkel szerzett adatok
alapján kell eldöntenünk, hogy igaz-e. Elméletének alapköve, hogy bevezette a
véletlenszerű mintavétel fogalmát, és az objektívnek tekintett valószínűséget csak véletlen
események körében értelmezte. A hipotézisről való döntésnek az alapja az, hogy ha
feltételezzük a hipotézis igazságát, akkor meghatározható egy olyan tartomány, ahová a
kísérlet eredménye nagy valószínűséggel esni fog. Ha az eredmény ezen a tartományon
kívül esik, a tesztet szignifikánsnak ítéljük és elvetjük a hipotézist. Innen ered Fisher
módszerének a neve is: szignifikanciateszt. Ha viszont a tartományba esik, akkor
statisztikailag értékelhetetlen az eredmény, mivel ez nem bizonyítja a hipotézis
helyességét. Mégis, mivel elvetni nem tudjuk, jobb híján megtartjuk a hipotézist ebben az
esetben. Ez az aszimmetria volt a módszer kritikájának legfőbb eleme. A fisheri elmélet
egy másik, erősen kifogásolható része, hogy nem arra a kérdésre kapunk választ, hogy a
hipotézis mennyire valószínű, hanem arra, hogy ha a hipotézis igaz, akkor mennyire
valószínű az eredmény, amit a kísérletben kaptunk. Az utolsó kritikus pont a
szignifikanciaszint5 meghatározása: Fisher ezt - bármi logikai megfontolás nélkül - 5%-nál
húzta meg, azonban néha mégis 1%-ot használ. Ráadásul idővel az abbéli véleménye is
megváltozott, hogy mikor kell meghúzni a szignifikanciaszintet: kezdetben a teszt előtt
rögzítendő állandóként (5%), később a mintától függő változóként értelmezte (p-érték).
Neyman és Pearson kiegészítették és új filozófiai alapra helyezték
Fisher elméletét. Először is Fisher (null)hipotézise mellé egy vagy
több, a nullhipotézissel szemben álló alternatív hipotézist
(ellenhipotézist) fogalmaztak meg, amelyek közül a kísérlet
alapján legvalószínűbbet kell választani. Ezek után bevezették az
első- és másodfajú hiba fogalmát (erről a későbbiekben lesz szó).
A hozzáállásbeli különbséget viszont az jelzi, hogy Neymanék a
két hibafajtához egy pragmatikus döntési szabályt rendeltek, a
"tévedési költséget". Ez azt jelenti, hogy annak megfelelően
hozzuk a döntésünket, hogy miből származik nagyobb kár: a
hipotézis téves megtartásából, vagy a téves elvetéséből. Ez szöges
5

Ez a tartományon kívüli eredmények összvalószínűsége.

8

Jerzy Neyman

ellentétben állt Fisher igazságkereső hozzáállásával. Neymannak komoly érdeme még a
konfidencia-intervallum fogalmának bevezetése: egy olyan intervallumot keresett, amely
az ismeretlen paramétert nagy valószínűséggel tartalmazza. Azonban egy ilyen intervallum
meghatározása lehetetlen, hiszen a paraméter értéke nem a véletlentől függ. Éppen ezért a
konfidencia-intervallum valójában azon paraméterértékek összességét tartalmazza,
amelyekre nem szignifikáns az eredmény.
Ennek a két irányzatnak az összeeszkábálásával hozták létre később azt a, Gerd
Gigerenzer, német pszichológus által (találóan) hibridnek nevezett módszert, amely ma
már elhallgatja azt, hogy valaha két egymással szembenálló nézetből jött létre és egységes
szemléletmódnak próbálják láttatni, amiből sokszor adódnak komoly értelmezési
problémák. [10]

2.3.

A Bayes-statisztika

Még napjainkban is igen kevesek által ismert és használt statisztikai
irányzat a Bayes-statisztika, pedig Bruno de Finetti olasz
matematikus tevékenysége nyomán már az 1920-as évek végén
megszülettek az irányzat alapgondolatai. Azonban nagyobb
ismertségre csak az 1950-60-as évekre tett szert, többek között az
amerikai Jimmy Savage és a brit Dennis Lindley hatására.
A Bayes-statisztika leglényegesebb gondolata az, hogy a
valószínűséget nem csak véletlen tömegjelenségek körében
értelmezi, hanem ún. szubjektív valószínűségekkel is dolgozik. Ez a
Bruno de Finetti
priori eloszlásnál jelenik meg, ahol a valószínűségeket a saját
tájékozottságunk tükrében mi magunk határozzuk meg. Az eredeti Bayes-féle három urnás
példánál nem volt semmilyen előzetes információnk arról, hogy bármelyik urna
kiválasztása valószínűbb lenne a többinél, pontosan ezért volt a priori eloszlás esetén
mindhárom urna valószínűsége
. De ha lenne előzetesen valamilyen plusz
információnk az urna összetételéről, például ha vethetnénk egy pillantást az urna
tartalmára, akkor máris egészen más lenne a helyzet. Hiszen ekkor mindenképpen lesz
egyfajta benyomásunk arról, hogy nagyjából milyen a fekete és a fehér golyók aránya és ez
alapján meg tudjuk határozni, hogy melyik urnához milyen (priori) valószínűségeket
rendeljünk. Majd ezután jön a mintavétel és a Bayes-tétel segítségével kiszámoljuk a
poszteriori eloszlást, ami alapján megkapjuk az egyes urnák valószínűségét. Ilyen módon a
Bayes-statisztika az emberi tanulásnak egyfajta modellje, hiszen a kezdeti tudásunk után a
kísérleti eredmények tapasztalatán okulva fokozatosan jutunk mind közelebb az
igazsághoz. Ebben az elméletben tehát van értelme hipotézisek valószínűségéről beszélni,
nem úgy mint a klasszikus irányzat esetében. Viszont ez azzal jár, hogy a valószínűség
fogalmát tágabban kell értelmeznünk - ez pedig sok matematikus számára nem elfogadható
kompromisszum.
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2.4. A két irányzat összehasonlítása
A klasszikus és a Bayes-statisztika legfőbb különbségeit jól összefoglalja az alábbi
táblázat, azonban egy kis magyarázatra szorul. (Hunyadi László tanulmánya [5] alapján)
Tulajdonság

Klasszikus statisztika

Bayes-statisztika

paraméter

rögzített

valószínűségi változó

valószínűség

objektív

szubjektív is lehet

külső információ

nincs vagy csak kevés
csak egy van, de feltételezzük az
ismételt mintavétel lehetőségét

van és lényeges

minta

csak egyetlen mintát értékelünk

A két szemlélet közötti első különbség, hogy a klasszikus irányzat képviselői a
hipotézisvizsgálat tárgyát, az ismeretlen paramétert rögzítettnek értelmezik, vagyis úgy
gondolják, hogy ha a megfelelő eszközök rendelkezésre állnának hozzá, tetszőleges
pontossággal meg tudnánk közelíteni. Ezzel szemben a bayesi elmélet követői a paramétert
mindig egy valószínűségi változóként kezelik, amelynek értéke nagyon sok tényezőtől
függ, és természetesen ezek között szerepel az idő is. Tehát például a választások előtt egy
héttel elvégzett közvélemény-kutatás eredményét ők csak ennek a valószínűségi
változónak egyetlen realizációjaként értelmezik, amely két nap múlva már lehet, hogy
egészen más értéket vesz fel.
A második különbségről a korábbiakban már beszéltünk: míg a klasszikus statisztika nem
fogadja el a szubjektív valószínűség értelmezést, a bayesiánus megközelítés
megengedhetőnek tartja azt.
A harmadik pont szorosan kötődik a másodikhoz és szintén esett már róla szó: eszerint a
"klasszikusok" csak és kizárólag a mintából nyert információval dolgoznak, míg a Bayesstatisztikusok a priori eloszlás meghatározásakor nagyon gyakran hagyatkoznak külső
(olykor szubjektív) információkra, amelyek a témáról való előzetes tudásunkat
reprezentálják.
Az utolsó különbség pedig abban áll, hogy bár a klasszikus statisztika is (általában) egy
mintával dolgozik, mindig úgy vonja le a következtetéseit, hogy feltételezi az újabb
mintavétel lehetőségét. Ezzel szemben a bayesiánus tábor szerint, mivel egy mintánk van,
abból kell dolgozni és csak az alapján lehet következtetéseket levonni.
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3. A klasszikus módszer
3.1. A hipotézisvizsgálat lépései egy egyszerű példán
keresztül
A klasszikus hipotézisvizsgálat négy, jól elkülöníthető részből áll. [13]
Ezek a következőek:
1. lépés:
2. lépés:
3. lépés:
4. lépés:

A hipotézis felállítása.
A döntési szabály megalkotása.
A próbastatisztika elkészítése.
Döntéshozatal.

1. lépés: A hipotézis felállítása.
Első lépésként tehát pontosan meg kell fogalmaznunk a vizsgálandó hipotézist. Így például
a dobókockás esetben6, amikor a kocka szabályosságát akarjuk felírni, alapvetően kétfajta
állítást fogalmazhatunk meg: azt, hogy a kocka szabályos, tehát minden számot
ugyanakkora (1/6) eséllyel dobunk, vagy pont az ellenkezőjét, vagyis hogy nem
szabályos7. A hipotézisvizsgálatban mindig ez a két, egymást kölcsönösen kizáró hipotézis
versenyez, azonban az egyik közülük mindig helyzeti előnyben van. Ez utóbbit hívjuk
nullhipotézisnek (jele:
), a másikat pedig ellenhipotézisnek, ritkán alternatív
hipotézisnek (jele: ).
A nullhipotézis helyzeti előnye az ártatlanság vélelméhez hasonlatos. A bíróságon a
vádlottat mindaddig ártatlannak kell tekintenünk, amíg elegendő bizonyítékot nem hoznak
fel ellene. Hasonlóképpen: mindaddig a nullhipotézist fogadjuk el igaznak, amíg nem
kapunk a nullhipotézisnek nagyon ellentmondó adatokat. Ha ez utóbbi következik be,
akkor elvetjük a nullhipotézist és helyette az ellenhipotézis mellett döntünk. A dobókockás
példában az ártatlanság vélelme azt jelenti, hogy abból indulunk ki, hogy a kocka
szabályos, így most ez lesz a nullhipotézisünk. Kicsit egyszerűsítsük a problémát, és
vizsgáljuk csak a hatosok számát (ez azért is kézenfekvő, mert ha nem szabályos, azaz
cinkelt egy kocka, az általában azt jelenti, hogy gyakrabban dobunk hatost vele)! A kockát
akkor nevezhetjük szabályosnak, ha a hatos dobásának valószínűsége
.
Formálisan felírva:

Ebben az esetben azt a lehetőséget eleve kizárjuk, hogy a hatos valószínűsége kisebb
lehetne
-nál, hiszen senki nem akar a maga kárára csalni. Az ilyen jellegű
hipotézisvizsgálatot, amikor az ellenhipotézisben megfogalmazott állítás csak a
nullhipotézis egyik oldalára esik, egyoldali (vagy egyoldalú) próbának nevezzük. Attól
6
7

Az ötödik példa az 1. fejezetbeli felsorolásból.
Nem minden esetben lesz konkrétan az ellentéte, de erről a későbbiekben lesz szó.
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függően, hogy kisebb, vagy nagyobb a
-ben megfogalmazott állítás a
-belinél,
baloldali, illetve jobboldali próbának is hívhatjuk. Ha viszont mégis belevennénk az
ellenhipotézisbe azt a lehetőséget, hogy a hatos valószínűsége
-nál kisebb, azaz -et
-ra módosítanánk, akkor kétoldali próbáról beszélnénk. A konkrét példa egy
jobboldali próba lesz (hiszen
a -beli állítás).
A statisztika berkein belül vannak, akik megkérdőjelezik az egyoldali próbák tudományos
létjogosultságát. Richard J. Harris szerint: "Az egyoldali próba (...) vonzó tulajdonságai
ellenére teljesen elfogadhatatlan tudományos etikát képvisel. (...) A tudományos módszer
alapvető kritériuma, hogy mindig nyitottnak kell lennünk a váratlan, meglepő találatokra
is, így sosem zárhatjuk ki eleve azt a lehetőséget, hogy adott helyzetben a populáció eltérés
iránya épp az ellenkezője annak, mint amit feltételeztünk." ([2] 160-161. o.) Én alapjaiban
egyetértek ezzel a véleménnyel, de úgy gondolom, hogy nem tudományos jellegű
kérdéseknél, tehát például a mi dobókockás feladatunknál azért megengedhető az egyoldali
próba, mert a másik oldalra eső eredmények számunkra érdektelenek lennének. Hiszen
minket igazából nem a kocka általános szabálytalansága érdekel, hanem az, hogy a hatos
dobás valószínűsége felfelé van-e eltolódva.

2. lépés: A döntési szabály megalkotása.
Jogosan merülhet fel a kérdés: mit tartsunk olyan valószínűtlennek, hogy inkább elvetjük a
nullhipotézist és az ellenhipotézist fogadjuk el, azaz hol húzzuk meg a határt a két
hipotézis között. Erről a döntésről szól a hipotézisvizsgálat második lépése.
Lássuk a problémát a konkrét példán keresztül! Dobjunk 20-szor a dobókockával, és
jegyezzük fel, hogy hányszor kaptunk hatost!
Átlagosan 3-4 hatost vár az ember egy szabályos kockától (hiszen a hatos várható értéke
valószínűség mellett
), de ismerve a szerencse forgandóságát, ha 0-5ig, vagy 6-ig kapunk valamilyen számot, akkor általában nem kételkedünk a
szabályosságban (persze bizonyára akad, aki már 5 hatos dobás esetén is
megkérdőjelezné). De ha 7 vagy akár még több hatos jön ki, akkor valóban erősen
vitatható, hogy szabályos a kocka, hiszen ha tényleg szabályos, akkor nagyon ritkán van
ilyen véletlen (természetesen elméletileg 20 hatos is kijöhet szabályos kocka esetén is, csak
sokkal kisebb az esélye, mint az ötös találatnak a lottón...). Tehát ebben az esetben az
átlagember valahol 5-6 hatosnál húzná meg a határt, ha ennél kevesebb, akkor elfogadja a
nullhipotézist, ha viszont több, akkor elveti azt és helyette az ellenhipotézis mellett dönt.
Ezt a határt (illetve kétoldali próba esetén határokat) kritikus értéknek nevezzük.
Mielőtt megvizsgálnánk, hogy a statisztikusok hogyan alkotják meg a döntési szabályt,
szót kell ejteni arról, hogy milyen hibákat követhetünk el a döntési helyzetben.

Hibafajták: az első- és a másodfajú hiba
Tegyük fel, hogy "érzésből" 5 hatosnál húzzuk meg a határt, tehát ha 6 vagy annál több jön
ki a 20 dobásból, akkor elvetjük a szabályosságra vonatkozó nullhipotézisünket.
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Vizsgáljuk meg a hatosok számának eloszlását, azaz azt, hogy
mellett mennyi az
esélye, hogy 20 dobásból 0, 1, 2, ..., 20 lesz a hatosok száma! Ez egy binomiális eloszlás
lesz, hiszen minden egyes dobásnál
a hatos valószínűsége. X-szel jelölve a
valószínűségi változót, az általános képlet így szól:
Jelen esetben:
Tehát például ha ki akarjuk számolni annak a valószínűségét, hogy 2 hatost dobunk a 20ból, akkor egyszerűen be kell helyettesíteni k helyére 2-t.

Hasonlóképpen az összes többi érték is kiszámolható, s így felrajzolható a következő
diagram:

2. ábra

A kék színű oszlopok által alkotott tartományt megtartási tartománynak8 hívjuk, hiszen
ezekben az esetekben nem tudjuk elvetni, ezért megtartjuk a nullhipotézist. A fehér
oszlopok összességét pedig elvetési tartománynak (vagy elutasítási, esetleg kritikus
tartománynak) nevezzük, mivel ekkor elvetjük a nullhipotézist és az ellenhipotézist
fogadjuk el. A diagram azt mutatja, hogy mennyi a valószínűsége annak, hogy 0, 1, 2, stb.
számú hatost dobunk a nullhipotézis fennállása (azaz a kocka szabályossága) esetén. Tehát
az elvetési tartomány valószínűsége annak a hibafajtának a valószínűsége, amit úgy
követünk el, hogy valóban szabályos a kocka, de mi mégis elvetjük a nullhipotézist. Az
ilyen hibát - tehát amikor fennáll a nullhipotézis, de mi elvetjük - elsőfajú hibának
nevezzük és -val jelöljük.
A konkrét példában tehát nagyságát könnyen le tudjuk olvasni a diagramról, hiszen csak
össze kell adnunk a fehér oszlopokat. Így
, ami azt jelenti, hogy 10,19% az

8

"A megtartási tartományt sokan elfogadási tartománynak nevezik. Ezt az elnevezést nem helyeseljük, mert
azt a hamis látszatot kelti, hogy ha nem utasítjuk el a nullhipotézist, akkor azt elfogadjuk, vagyis igaznak
tartjuk. Erre azonban a nullhipotézis megtartása nem jogosít fel." ([2] 157. o.)
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esélye, hogy ezzel a döntési mechanizmussal (az 5-ös felső határ választással) elsőfajú
hibát követünk el.
Természetesen ahol van elsőfajú hiba, ott másodfajúnak is kell lennie. Másodfajú hibát
olyankor követünk el, amikor megtartjuk a nullhipotézist, pedig el kéne vetnünk, hiszen
valójában az ellenhipotézis áll fenn. Nem meglepő módon -val jelöljük.
Általában nagyságát nem tudjuk meghatározni pontosan, hiszen míg a nullhipotézis a
legtöbb esetben egyszerű hipotézis, tehát csak egy érték tartozik hozzá (
, az
ellenhipotézis szinte mindig összetett, tehát több (általában végtelen sok) értékből áll
(
vagy
).
Ha például a dobókocka esetében ki akarjuk számolni -t, abból kell kiindulnunk, hogy az
ellenhipotézis áll fenn, azaz
. Ezzel viszont nem tudunk sok mindent kezdeni,
mivel csak úgy lehet hibát meghatározni, ha ismerjük a fennálló konkrét értéket, ez pedig
itt hiányzik. Hiszen az, hogy
áll fenn, ugyanúgy jelentheti azt, hogy
, mint azt,
hogy
.
Így a másodfajú hibát csak úgy tudjuk vizsgálni, ha kiválasztunk egy konkrét értéket az
ellenhipotézis végtelen sok értéke közül és azt feltételezzük igaznak. Vizsgáljuk is meg a
esetet! Tehát azt fogjuk kiszámolni, hogy ha valójában
a hatos dobásának
valószínűsége, akkor mi az esélye, hogy mégis megtartjuk a nullhipotézist.
Tulajdonképpen ugyanazt kell csinálnunk, mint az elsőfajú hiba estében: felrajzolni a hatos
eloszlását
esetén és megnézni, hogy mennyi az összvalószínűsége a megtartási
tartományba eső értékeknek.

3. ábra

Könnyen látható, hogy ebben az esetben nagyon nagy valószínűséggel hibázunk, hiszen a
megtartási tartományba esik az esetek 80,42%-a (
. Ebből a példából is lehet
érzékelni, hogy jogos az analógia a nullhipotézis és az ártatlanság vélelme között, hiszen
ebben az esetben, ha
a hatos valószínűsége, csak az esetek 19,58%-ában vetjük el a
szabályosságra vonatkozó feltevésünket9.
9

Később, a próba erejénél még lesz erről szó.
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Nézzük meg, mennyiben változik a helyzet, ha egy szélsőségesebb csalást feltételezünk,
tehát ha például
! Természetesen sokkal kisebb másodfajú hibát várunk, nem
hiába!

4. ábra

Az ábráról leolvasható, hogy ebben az esetben
, azaz az esetek alig több mint
2%-ában tartjuk meg hibásan a nullhipotézist. Vagyis azt tudjuk megállapítani, hogy
amikor jelentős eltérés van a nullhipotézisben megfogalmazott állítás és a valóság között,
azt a hipotézisvizsgálat segítségével nagy eséllyel leleplezzük. Viszont ha csak egészen
kicsi a különbség, akkor szinte mindig megtartjuk a nullhipotézist, azaz ilyen esetekben
általában rosszul döntünk.
Valóság

Döntés
igaz
-t megtartjuk
(nem utasítjuk el)
-t elutasítjuk

nem igaz

jó döntés, jogos megtartás

rossz döntés, jogtalan megtartás
másodfajú hiba ( )

rossz döntés, jogtalan elutasítás
elsőfajú hiba ( )

jó döntés, jogos elutasítás
(általában ez a fő cél)

Nem túl meglepő összefüggés, hogy az első- és a másodfajú hiba között fordított
arányosság van, azaz, ha minden mást állandónak veszünk, akkor ha csökkentjük az
elsőfajú hibát, akkor nő a másodfajú, illetve fordítva. Éppen ezért komoly kérdés az, hogy
-t mekkorának válasszuk meg: ha kicsire állítjuk be, például 1%-ra, akkor nagy lesz a
másodfajú hiba. Viszont ha a másodfajú hibát akarjuk csökkenteni, az elsőfajút vagyunk
kénytelenek növelni 5, vagy akár 10%-ra. Mindkét hibafajta egyidejű csökkentése csak a
minta elemszámának növelésével érhető el.
A statisztikusok egy statisztikai próba ereje alatt azt a valószínűséget értik, amellyel
elutasítjuk a nullhipotézist, ha az nem igaz. Ez rokon fogalom a másodfajú hibával, hiszen
pontosan annak a komplementer valószínűségét adja meg, vagyis
-t. A konkrét
példában
fennállása esetén a próba ereje
,
esetén
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pedig
. Tehát az első esetben kevesebb mint 20% az esélye, hogy
kimutatjuk az eltérést, míg a második esetben szinte biztos. Ezt a fogalmat nemcsak egy
próba leírására használják, hanem ezzel össze is lehet hasonlítani próbákat: ha például 20as helyett 50-es mintát vennénk, erősebb próbáról beszélhetnénk, hiszen az elemszám
növelésével csökken a másodfajú hiba, azaz nő a próba ereje.
Most, hogy már ismerjük a korlátainkat, azaz hogy milyen hibákat követhetünk el, ideje
visszatérnünk arra a kérdésre, hogy a "profik", azaz a statisztikusok mi alapján döntenek.
A hipotézisvizsgálat céljától függően különbözőképpen alkotják meg a döntési szabályt.
Ha az a legfontosabb, hogy csak igazán indokolt esetben vessük el a nullhipotézist, akkor
értékét kicsire, például 1%-ra állítjuk be (azaz
). Ha viszont az a fontosabb,
hogy viszonylag kis százalékban tartsuk meg hibásan a nullhipotézist (tehát viszonylag
kicsi legyen), akkor értékét általában 5, vagy 10%-ban maximáljuk10. Persze az alapvető
aszimmetriát, ami a nullhipotézis kiemelt helyzetéből adódik, ezzel nem tudjuk
megváltoztatni. Éppen ezért is fontos a korábban már tárgyalt nullhipotézis választás,
hiszen a klasszikus statisztika hipotézisvizsgálatában tulajdonképpen az egyetlen
értékelhető eredmény az az, hogyha szignifikáns a próba, tehát ha el tudjuk vetni a
nullhipotézist.
Nézzük meg, hogy mennyiben változik a döntési szabályunk, ha 1%-os
szignifikanciaszintet szeretnénk. Az 2. ábráról könnyen leolvasható, hogy ebben az esetben
még a 8 hatost is el kell fogadnunk, hiszen ha 7-nél lenne a felső határ, akkor
adódna. Így viszont - hogy 9 hatos lesz az elvetési tartomány alsó határa -, az elsőfajú hiba
mindössze
%. Az eddigi tapasztalataink alapján azt is tudjuk, hogy ebből az
következik, hogy a másodfajú hiba lesz nagyon magas. Csak érdekességképpen: ha
-öt feltételezünk, akkor 99%, ha
-et, akkor 25,17% lesz a másodfajú hiba
ebben az esetben. Tehát az ilyen kicsi
választás, pláne ha viszonylag kicsi mintával
dolgozunk (mint jelen esetben), azt eredményezi, hogy a nullhipotézist csak akkor vetjük
el, ha tényleg szinte biztosak lehetünk abban, hogy nem igaz. Viszont a hátulütője, hogy
azokban az esetekben is nagyon sokszor megtartjuk a nullhipotézist, amikor azt el kéne
vetni, vagyis egy kisebb erejű, "gyengébb" próbáról beszélhetünk.
Ha szigorúan vesszük, akkor az 5%-os és a 10%-os szignifikanciaszint esetében is 7
hatosnál és attól felfelé kell elvetnünk -t, hiszen ekkor
, míg ha már 6 hatost
is elvetünk (mint már korábban láttuk), akkor
adódik, ami pedig nagyobb,
mint 10%.
A történeti áttekintésben említettük, hogy a kései fisheri álláspont a szignifikanciaszinttel
kapcsolatban az volt, hogy azt a mintától függő változóként kell értelmezni. Méghozzá úgy
értelmezi ezt az ún. p-értéket, mint azt a legalacsonyabb szignifikacia-szintet, amelynél a
minta adatai alapján már elvethető a nullhipotézis. Tegyük fel, hogy a 20 dobásból 5 hatost
dobtunk! Ekkor azt kell megvizsgálni, hogy mekkora szignifikanciaszint tartozik ahhoz a
10

Mint ahogy a történeti összefoglalóban is említettük, a konkrét számoknak (1, 5, 10%) nincs logikai
alapjuk, egyszerűen Fisher "találmányai".
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döntési szabályhoz, hogy 5 hatos az elvetési tartomány alsó határa. Ez pedig a korábban
látott módon kiszámolható, vagy leolvasható az 2. ábráról:
.

3. lépés: A próbastatisztika elkészítése
Ebben a lépésben az a feladatunk, hogy elvégezzük magát a kísérletet, majd ezután
kiértékeljük, azaz kiszámoljuk a számunkra fontos adatot. Jelen esetben ez mindössze
abból áll, hogy megszámoljuk, hogy hányszor dobtunk hatost a kockával a húsz
kísérletből. Persze a "számunkra fontos adat" kiszámolása a legtöbb esetben ennél
összetettebb feladat. A bonyolultabb hipotézisvizsgálatok esetén erre a célra ún.
próbafüggvényeket (más szóval: próbastatisztika) használnak, amelyeknek - komoly
matematikai háttérrel rendelkező - feltételeknek kell megfelelniük (torzítatlanság,
konzisztencia). Különböző célokra különböző próbastatisztikákat használnak: például egy
ismert szórású, de ismeretlen várható értékű normális eloszlás esetén az u-próbát, ha pedig
még a szórás is ismeretlen, a Student-féle t-próbát. Ezeknek a tárgyalása túlmutat a
szakdolgozat terjedelmén, egyedül az u-próbát használjuk majd (hallgatólagosan) a
későbbiek folyamán (3.2.1. fejezet).
Én magam is elkészítettem a saját húsz kockadobásból álló kísérletemet, melynek
eredményét az alábbi táblázat tartalmazza:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1

4

3

2

6

2

6

6

3

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

6

6

6

4

6

2

4

1

5

1

3

Ebben az esetben a próbafüggvénynek a húszelemű mintához a hatosok számát kell
rendelnie, azaz a konkrét szituációban 7-et.

4. lépés: Döntéshozatal
A hipotézisvizsgálat legegyszerűbb lépése az utolsó, amikor a végső döntést kell
meghoznunk. Egyszerűen annyiból áll, hogy az elkészített döntési szabály alapján
megnézzük, hogy a próbastatisztika eredménye a megtartási vagy az elvetési tartományba
esik, és ennek megfelelően vagy megtartjuk a nullhipotézist, mivel nem kaptunk
szignifikáns eredményt, vagy el tudjuk vetni a nullhipotézist, s így az ellenhipotézist
fogadjuk el igaznak.
A konkrét példában 1%-os szignifikanciaszint esetén a megtartási, viszont 5, illetve 10%nál már az elvetési tartományba esik az eredmény, tehát ezekben az esetekben szignifikáns
az eredmény, vagyis cinkeltnek mondhatjuk a kockát.
Ez egy igazán egyszerűnek mondható példa volt, a következőkben lássunk egy ennél egy
fokkal bonyolultabbat!
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3.2. A klasszikus módszer alkalmazása nagyobb minta esetén
Általában nem vagyunk olyan szerencsés helyzetben, hogy csak egy 20-as mintát kelljen
vizsgálnunk. A komolyabb hipotézisvizsgálatoknál, mint például a közvéleménykutatások, legalább százas nagyságrendű mintákat vizsgálnak 11. Ezeknek a számolása a
számológépek és a számítógépek előtti korban nagyon nehézkes volt, hiszen nagy
számokkal kell sok számolást végeznünk. Éppen ezért az ilyen nagy minták esetén a
binomiálist a sokkal jobban kezelhető normális eloszlással közelítették, és ez a metódus
annyira általánossá vált, hogy még mindig ezt tanítják, noha ma már a számítógépek
pillanatok alatt kiszámolják a binomiális eloszlást is. Mivel még napjainkban is elterjedt,
ismerkedjünk meg mi is a módszerrel!

Röviden a normális eloszlásról
Definíció. Egy

valószínűségi változó normális eloszlású, ha sűrűségfüggvénye
alakú, ahol

valós és

pozitív valós paraméterek.

Ez a definíció így elsőre nyilván horrorisztikusnak tűnik, de nem kell félni, mert ami
számunkra fontos lesz, az nem annyira bonyolult. Nekünk a normális eloszlás
tulajdonságai közül első körben két dologra lesz szükségünk. Először is, hogy az
eloszlásfüggvényének grafikonja szimmetrikus haranggörbét rajzol le, másodszor pedig,
hogy a definícióban szereplő a szórása, pedig a várható értéke és egyben a maximuma
is az eloszlásnak. Amivel mi foglalkozni fogunk, az a sztenderd (vagy standard) normális
eloszlás, amelyről azt kell tudni, hogy a várható értéke 0 (
, a szórása pedig 1
(
.
Függvénytranszformációval bármilyen szórású és várható értékű normális eloszlás
sztenderd alakra hozható. Az első lépés, hogy az eredeti valószínűségi változót eltoljuk
úgy, hogy a várható értéke 0 legyen, azaz hogy szimmetrikus legyen az tengelyre. Ezért
minden
érték helyett
-et veszünk, vagyis az új valószínűségi változónk
lesz. Ezután az összes

értéket elosztjuk a szórással, így az új

valószínűségi változó

szórása 1, várható értéke 0 lesz, azaz sztenderd normális eloszlást fog követni.
Az 5. ábrán az

normális eloszlású,

,

paraméterű valószínűségi változóhoz

tartozó sűrűségfüggvényt jelöltük feketével, a narancssárga az

, a kék pedig az

sűrűségfüggvénye, azaz ez már a sztenderdizált alak.

11

Sőt, komolyabb kutatásoknál ezres a nagyságrend, ennél nagyobbat viszont a nagyon megugró költségek
miatt nem szoktak alkalmazni.
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5. ábra

Matematikusok bebizonyították, hogyha nagyobb mintát veszünk egy binomiális eloszlású
sokaságból, akkor a binomiális eloszlás jól közelíthető normális eloszlással. Ez a centrális
határeloszlás tételből adódik. A francia matematikus után Laplace-feltételként ismert
szabály szerint, ha a vizsgált binomiális eloszlásra
teljesül, azaz ha a
szórása 3-nál nagyobb, akkor van olyan normális eloszlás, amely jól közelíti. Mégpedig
éppen a sztenderd normális eloszlással fogjuk közelíteni, úgy, hogy a közelítendő
binomiális eloszlást is a normálishoz hasonló módon sztenderdizáljuk.

3.2.1. Feladat
Lássuk a módszert a bevezetőben szereplő Túró Rudis példán keresztül! A nullhipotézis
ebben az esetben is a szabályosság lesz, azaz feltesszük, hogy
. Ebben az
esetben is állandónak tekinthetjük -t, így binomiális eloszlásról beszélhetünk. Először
vizsgáljuk meg a Laplace-feltétel teljesülését:
,
azaz nekiláthatunk a sztenderdizálásnak. Ehhez szükségünk lesz a várható értékre és az
imént kiszámolt szórásra is. A várható érték binomiális eloszlás esetén
, azaz ennyivel fogjuk balra eltolni a grafikont (hogy megközelítőleg szimmetrikus
legyen az tengelyre), majd a szórással, vagyis 4-gyel leosztjuk az összes értéket. Így
megkapjuk a binomiális eloszlás sztenderdizáltját, amelyet jól közelít a sztenderd normális
eloszlás.
A következő lépés az lesz, hogy megkeressük a sztenderd normális eloszlás azon kritikus
értékeit, amelyek a megtartási és az elvetési tartományt elválasztják egymástól. Tehát
például kétoldali próba és 5%-os szignifikanciaszint esetén az elvetési tartományt az "alsó"
és a "felső" 2,5%-ot tartalmazó intervallumok uniója fogja alkotni, az általuk közrefogott
95%-os intervallum pedig a megtartási tartomány lesz.
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6. ábra

Az ábráról leolvasható, hogy ebben az esetben a kritikus értékek a
lesznek. Ez
numerikus integrálással jön ki, mert sajnos a sztenderd normális eloszlás primitív
függvénye analitikusan nem állítható elő. Ezért a matematikusok csak numerikusan,
sorbafejtés segítségével tudták az egyes értékeit kiszámolni, majd ezt táblázatba foglalták.
Az itt látható táblázat természetesen csak töredék, de a fontosabb adatok ebben is
szerepelnek. Félkövérrel azt a négy adatot jelöltem, amelyek a leggyakoribb, az 1%-os és
az 5%-os szignifikanciateszthez szükségesek.
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80

0,5000
0,5793
0,6554
0,7257
0,7881

1,00
1,20
1,40
1,65
1,96

0,8413
0,8849
0,9192
0,9505
0,9750

2,00
2,20
2,34
2,58
2,80

0,9772
0,9861
0,9904
0,9951
0,9974

3,00
3,20
3,40
3,60
3,80

0,9987
0,9993
0,9997
0,9998
0,9999

A táblázatban szereplő
tehát a sztenderd normális eloszlás eloszlásfüggvénye, vagyis
azt mutatja meg, hogy egy véletlen érték milyen valószínűséggel lesz kisebb -nél, azaz
. Ami egyből feltűnhet, hogy csak pozitív -k szerepelnek a táblázatban.
Ennek az oka az, hogy mivel a sztenderd normális eloszlás sűrűségfüggvénye
szimmetrikus az
tengelyre, az eloszlásfüggvényére fennáll, hogy
.
Ezért felesleges lenne negatív értékeket is táblázatba foglalni, hiszen a pozitívokból
könnyedén kiszámolhatóak. Ezért ha például az "alsó" 2,5%-hoz tartozó kritikus értéket
szeretnénk megtudni, azaz, hogy milyen
-re lesz
, akkor ezt az
összefüggést kell használnunk:
, azaz
. Most
rápillantunk a táblázatra, kikeressük a megfelelő (
) értéket, vesszük az ellentettjét és
meg is kaptuk a keresett kritikus értéket:
. Természetesen a szimmetria miatt a
"felső" kritikus érték pedig
lesz.
Ha nem kétoldali, hanem mondjuk baloldali 5%-os szignifikanciatesztet akarunk
végrehajtani, akkor annyi a különbség, hogy csak egy kritikus értékünk lesz: az a
,
amelyre
. Ezt az előbb ismertetett módon keressük meg: kinézzük a
táblázatból a 95%-hoz tartozó értéket (
), majd vesszük ennek az ellentettjét:
.
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7. ábra

Ha már ezzel a lépéssel is megvagyunk, jöhet az utolsó: azt kell kiderítenünk, hogy az
eredeti (binomiális) eloszlásnak melyik értékei transzformálódtak a kiszámolt kritikus
értékekre. Azaz most fordított irányban kell ugyanazt megcsinálni, amit a
sztenderdizálásnál tettünk: a kritikus értéket felszorozzuk a szórással, majd hozzáadjuk a
várható értéket. Nézzük meg mindkét esetet, azaz az egyoldali és a kétoldali próbát is:
Egyoldali próba:
Kétoldali próba:

Tehát az elutasítási tartomány egyoldali próbánál a
intervallum, kétoldali próba
esetén pedig a
és a
intervallumok uniója lesz. Természetesen a megtartási
tartományok ezek komplementerei lesznek, azaz a
, illetve a
intervallumok.
Láthatjuk, hogy mind az egy-, mind a kétoldali 5%-os szignifikanciapróbánál el kell
utasítanunk a nullhipotézist, amely szerint minden 5. Túró Rudi nyer, hiszen a 100-as
mintában talált 11 nyerő papír mindkét esetben az elutasítási tartományba esik.
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4. A Bayes-statisztika
A történeti áttekintésben tulajdonképpen már megismerkedtünk a hipotézisvizsgálatnak a
Bayes-statisztika szerinti megközelítésével egy egyszerű példán keresztül (három urnás
kísérlet). Most vizsgáljunk meg egy kicsit bonyolultabb problémát!12
A hipotézisvizsgálatok talán leggyakoribb alkalmazói a közvélemény-kutatók. Választások
előtt egy kis párt például arról szokott közvélemény-kutatást rendelni, hogy mekkora a
valószínűsége, hogy elérik a parlamentbe jutáshoz szükséges bűvös 5%-os küszöböt. Az
ilyen és ehhez hasonló kérdésekben a hipotézisvizsgálat különböző technikáit alkalmazzák,
most mi is erre nézünk egy példát bayesiánus megközelítéssel.
Egy Colorstar nevű mosópor márka szeretne betörni a piacra, de az eddigi
reklámkampányai nem voltak túlzottan sikeresek: a legutóbbi közvélemény-kutatás szerint
csak a lakosság 3%-a tudta beazonosítani a márkát a neve alapján. Éppen ezért lecserélték
a marketing osztály vezetőjét és az új főnöktől azt várják, hogy a reklámkampányával
duplázza meg az ismertségi arányt, azaz növelje legalább 6%-ra. Ha ez sikerül, akkor a
helyén marad, viszont ha nem, helyette is új embert keresnek. A kampány utáni mérésen
százból nyolc ember ismerte fel a márkát. Megtarthatja-e az állását az új reklámszakember,
ha a főnökei csak akkor ismerik el eredményesnek a munkáját, ha legalább 80%
biztonsággal 6%, vagy afölötti a márka ismertsége?
Ez a feladat azért sokkal bonyolultabb a korábban ismertetettnél, mert itt nem diszkrét
értékek (a három urna, ismert fekete-fehér aránnyal), hanem egy folytonos változó, az
ismertségi index valószínűségére vagyunk kíváncsiak. Ez az index ugyanis 0-tól 100%-ig,
másképpen 0-1-ig bármilyen valós számot felvehet. Így a priori és a poszteriori
valószínűségeloszlások meghatározására sem működik az a metódus, amelyet korábban
bemutattunk. Ezek helyett most sűrűségfüggvényeket fogunk használni. Az egész
hipotézisvizsgálat menete pedig a következő lesz:
1. lépés:
2. lépés:
3. lépés:
4. lépés:
5. lépés:

12

A hipotézisek felállítása.
A döntési szabály megalkotása.
A priori sűrűségfüggvény kiszámítása.
A poszteriori sűrűségfüggvény kiszámítása.
Döntéshozatal.

Ez a fejezet Wickmann könyvének [1] 6. fejezetén alapul.
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1. lépés: A hipotézisek felállítása.
A Bayes-statisztikában, mint azt már korábban említettük, nincsen kitüntetett
nullhipotézisünk, csak több, egymással egyenrangúként kezelt hipotézis. Ezért itt nem is
kell sokat gondolkodni, hiszen a hipotézisek "számozásának" semmilyen jelentősége
nincsen.

2. lépés: A döntési szabály megalkotása.
A legtöbb esetben ez sem kérdéses a bayesiánus módszer esetében, hiszen a döntés
egyszerűen annyiból áll, hogy a legvalószínűbbnek talált hipotézist választjuk. Ennél a
feladatnál azonban a cég főnökei nem elégednének meg azzal, hogy "valószínűbb, hogy
megvan a 6%, mint, hogy nincs meg", hanem az a kikötésük, hogy legalább 80%-os
biztonsággal legyen meg. Tehát a döntési szabály az lesz, hogy ha
, akkor
megtartják az új marketingest, ellenkező esetben viszont felmondanak neki.

3. lépés: A priori sűrűségfüggvény kiszámítása.
Ebben a lépésben meghatározzuk a priori sűrűségfüggvényt, amely az előzetes
ismereteinket foglalja össze.
Ha nem akarunk szubjektív elemet belevinni a hipotézisvizsgálatba - vagy azért, mert
nincsen előzetes információnk, vagy azért, mert inkább tisztán a minta eredményére
akarunk hagyatkozni -, akkor azt kell feltételeznünk, hogy előzetesen egyenlő
valószínűségű minden p érték. Tehát ebben az esetben azt feltételezzük, hogy ugyanolyan
valószínű az, hogy 5% a márka ismertsége, mint az, hogy 60, vagy 90%. Vagyis ekkor a
sűrűségfüggvény konstans lesz, méghozzá
Jogosan merül fel a kérdés, hogy
miért pont 1. Ehhez először is azt az összefüggést kell ismerni, hogy a sűrűségfüggvény definíció szerint - az a függvény, amelynek integrálja az eloszlásfüggvény, precízebben: az
az
, amelyre minden pontban igaz, hogy
. Emellett azt is tudjuk,
hogy
, hiszen az összvalószínűségnek 1-nek kell lennie. Innen pedig az adódik,
hogy a sűrűségfüggvény grafikonja alatti területnek (vagyis az integrálnak) 1-et kell adnia.
Ha még azt is hozzávesszük, hogy az koordináta a lehetséges értékekből áll, azaz a
intervallum, akkor már látjuk, hogy pontosan az 1 az a konstans érték, amely teljesíti
azt a követelményt, hogy az alatta lévő terület 1 legyen.
Persze, ha van valamilyen információnk, például egy korábbi mintavétel eredménye,
amelyet továbbra is többé-kevésbé reálisnak tartunk, akkor használhatjuk az annak
megfelelő sűrűségfüggvényt. A mi esetünkben azért nem lenne ajánlatos az előző
mintavételi eredményt használni, mert abban szinte biztosak lehetünk, hogy a kampány
hatására nőtt az ismertség, így a kampány előtti állapot használata lefelé húzná az
eredményeket. Ezért ennél a feladatnál, mivel így a legegyszerűbb (hiszen nem a bonyolult
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számolások, hanem a hipotézisvizsgálat menetének bemutatása a lényeges), használjuk az
egyenletes eloszlást, azaz legyen a priori sűrűségfüggvény
.

4. lépés: A poszteriori sűrűségfüggvény kiszámítása.
Ebben a lépésben a priori sűrűségfüggvény és a minta alapján, a Bayes-tétel folytonos
esetre vonatkozó alakjának a segítségével kiszámoljuk a poszteriori sűrűségfüggvényt.
Először is idézzük fel a Bayes-tétel általános alakját:

Meg kell változtatnunk a jelöléseket, hiszen a folytonos eseménytér végtelen sok
eseményét nem tudjuk
darab -vel leírni. Ehelyett - mivel a szakirodalom is ezt
használja - az ismeretlen értéket jelöljük -val, a teljes eseményteret (itt:
pedig Θval. A feltételt, azaz a mintát is másként szokás jelölni a folytonos esetben:
helyett
általában -et, vagy -t használnak, mi használjunk inkább -t (mivel -et már használtuk
korábban, így esetleg zavaró lehetne).
Azonban ha csak a jelöléseket változtatnánk meg a tételben, több okból is bajban lennénk.

Először is
-val, hiszen tudjuk, hogy egy konkrét érték valószínűsége mindig 0 (mert
a valószínűségét úgy kapjuk meg, hogy vesszük a sűrűségfüggvény grafikonja alatti
területet, ami diszkrét értékek esetén 0). Ezért
helyett
-t kell használnunk
folytonos esetben. A másik probléma, hogy a nevezőben lévő
-t, azaz jelen esetben
-t nem tudjuk összegként felírni, hiszen a feltételek ( -k) helyén most egy egész
intervallum áll (az összes érték, ami jelen esetben a
intervallum lesz). Ezért itt
pedig szumma helyett integrál jelet kell tennünk, hiszen a valószínűséget folytonos esetben
a sűrűségfüggvény integrálja reprezentálja.13
Így tehát a Bayes-tétel folytonos eseménytérre:

A hipotézisvizsgálatnak ezen stációjánál kap szerepet a minta, vagyis hogy 100-ból 8
ember ismerte föl a márkát. Az ismeretlen értéket, vagyis az "ismertségi indexet" úgy
értelmezzük, hogy minden megkérdezett ilyen valószínűséggel ismeri föl a márkát. Tehát
ismét binomiális eloszlással van dolgunk. Ez alapján
-t, a konkrét példában
-t a következőképpen írhatjuk fel:

13

Ez a bekezdés részletesebb magyarázatot igényelne, de ez túlmutat a szakdolgozat keretein.
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A poszteriori sűrűségfüggvény így alakul:

Mivel

minden

-re, így azzal egyből "leegyszerűsítettünk".

A nevezőben szereplő integrálra pedig a következő összefüggést használjuk (bizonyítás
nélkül):

Ha
helyére -t,
helyére
-t írunk (ahol
a minta elemszáma,
pedig a
valószínűséggel bekövetkező esemény száma), a poszteriori sűrűségfüggvényre a
következő alakot kapjuk:

.

Azokat az eloszlásokat, amelyeknek a sűrűségfüggvénye ilyen alakú, -eloszlásoknak
nevezzük. Így tehát a miénk is -eloszlás lesz, méghozzá a következő sűrűségfüggvénnyel:

Ábrázoljuk a sűrűségfüggvényt! Az előzőekben
már említettük, hogy a sűrűségfüggvény
grafikonja alatti terület a valószínűséget
reprezentálja. Így már csak annyi feladatunk
van, hogy integrálás segítségével kiszámoljuk a
0,06-nál kisebb
értékek összvalószínűségét.
Az integrálást már rábízhatjuk a számítógépre:
például GeoGebra segítségével pillanatok alatt
megkapjuk a keresett integrál értékeket.
A következő eredményeket kapjuk:
8. ábra

.

5. lépés: Döntéshozatal.
A bayesiánus hipotézisvizsgálatnak is a döntéshozatal a legegyszerűbb része. Az
eredmények alapján tehát annak a valószínűsége, hogy a lakosság legalább 6%-a ismeri a
márkát, 84,74%, tehát a döntési szabály értelmében "megtartjuk" az új marketingest, hiszen
sikeres volt a kampánya.
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5. Gondolatok egy tankönyvi feladatról
Az alábbiakban tárgyalásra kerülő feladat az LS Stochastik című [3] német tankönyv 209.
oldalán szerepel (Beispiel 3, Alternativtest). A feladatot igyekeztem szó szerint lefordítani.

5.1. A feladat fordítása
3. példa (Alternatívteszt)
Egy urnában nagyon sok fehér és fekete golyó van. Kissé kínos módon csak azt tudjuk, hogy az összes
golyónak vagy 20%-a, vagy 50%-a fehér. A nullhipotézis legyen az, hogy a golyók 20%-a fehér. Ezt kell
mellett tesztelnünk. valószínűségi változónak válasszuk a fehér golyók számát 15 visszatevéses
húzásból. Tehát a
és a
hipotézisekről kell döntenünk. Akkor vetjük el -t, ha
nagy értéket vesz fel, következésképp jobboldali tesztet fogunk alkalmazni:
-ből következik,
14
hogy
és ebből (binomiális eloszlásos táblázat segítségével )
. Tehát a
lesz az elvetési tartomány. Ennél az alternatívtesztnél akkor követünk el másodfajú hibát,
ha a valóságban 50% a fehér golyók aránya, -t mégsem vetjük el. -t akkor nem vetjük el, ha az által
felvett érték a megtartási tartományba esik. A
megtartási tartomány mellett a másodfajú hiba
.

5.2. A feladat elemzése és egy alternatív megoldás
A feladattal, illetve a megoldással szemléleti jellegű problémám van: mi alapján
választották ki a két hipotézis közül a nullhipotézist? A korábbiakban már láttunk, hogy a
nullhipotézis kiválasztása "helyzeti előnyökkel" jár, vagyis egyáltalán nem mindegy, hogy
a két hipotézis közül melyiket választjuk nullhipotézisnek. És vajon mi alapján választottak
10%-os szignifikanciaszintet?
Az ilyen speciális hipotézisvizsgálatnál, az ún. alternatív próbánál (amikor két egyszerű
hipotézis versenyez egymással) konkrétan ismerjük nemcsak -t, az elsőfajú hibát, de -t,
a másodfajú hibát is. Ugyanis ennél a feladatnál a másodfajú hiba pontosan az az eset,
amikor a 20%-os hipotézist fogadjuk el, de valójában 50% az arány, ez pedig könnyedén
kiszámítható (pontosan ugyanúgy - ld. az eredeti megoldást -, mint az elsőfajú hiba pontos
értéke).
Az eredeti megoldásból is láthatjuk, hogy bár
nem kiugróan nagy, de még így is
nagyobb, mint , azaz azzal, hogy éppen a 20%-os hipotézisre esett a választásunk,
előnyben is részesítjük az 50%-ossal szemben.
igaz
mellett döntünk

nem igaz,

jó döntés (

igaz

)
15

mellett döntünk

14

jó döntés (

Ez ma már történeti érdekesség: a könyv megjelenésekor (1988.) még nem voltak elterjedtek a
számítógépek, így a tankönyv hátuljában binomiális eloszlásos táblázat található (ma már azt írnánk:
számítógép segítségével).
15
Az elsőfajú hiba ugyanis nem pontosan
, hanem
, itt konkrétan
.
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)

Tehát ezzel a módszerrel a
ellenében, mint fordítva.

-nak választott hipotézist kevesebbszer vetjük el hibásan

De mi lenne a jó megoldás? Nyilvánvalóan az, ha a két hipotézist megpróbálnánk
egyenrangúként kezelni, azaz
és
különbségét a lehető legkisebbre csökkentenénk
(ideális esetben 0-ra). Ehhez viszont úgy kell hozzálátnunk, hogy nem rögzítjük le előre
értékét. Helyette megvizsgáljuk az összes szóba jövő értéket16, és az ekkor fellépő hibák
nagyságát. Természetesen ez sokkal bonyolultabb és időigényesebb feladat, mint ahogyan
a tankönyv jár el a megoldás során, de a jó munkához idő kell.
Vezessük be a következő jelöléseket:

Azaz

és

legyenek az eloszlásfüggvények a két hipotézis fennállása esetén.

Jelöljük továbbá

várható értékét

-lal, ha

igaz, és

-gyel, ha

igaz.

Továbbra is -vel jelölve az elvetési tartomány legkisebb elemét, egy kis gondolkodással
nyilvánvaló, hogy
és
.
Az is triviális, hogy
-nek teljesülnie kell, tehát hogy a megtartási és az
elvetési tartomány határa valahol a két várható érték között legyen.
Mivel a kétfajta hiba különbségét akarjuk minimalizálni, ezért a
minimumát keressük, ahol
.

különbségfüggvény

A konkrét példában
.
Tehát az értelmezési tartomány legyen a
intervallum (mivel
egészek lehetnek, ezért még vegyük bele a 8-at is).

értékei itt csak

Innentől pedig már csak a számítógépnek 17 kell végignéznie a lehetséges értékeket és már
készen is vagyunk!

3
4
5
6
7
8

0,3518
0,1642
0,0611
0,0181
0,0042
0,0008

0,0176
0,0592
0,1509
0,3036
0,5
0,6964

16

0,334218
0,1050
0,0898
0,2855
0,4958
0,6956

Az elvetési tartomány legkisebb elemét jelöljük -vel (ld. az eredeti megoldást).
Én a megoldásaimhoz a GeoGebra nevű program valószínűségszámítás ablakát használtam.
18
Pirossal jelöltem, amikor az elsőfajú hiba a nagyobb, azaz az ellenhipotézist részesítjük előnyben, zölddel
pedig amikor a nullhipotézist preferáljuk.
17
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Láthatjuk, hogy a legjobb eset az "igazságosság" szempontjából is a
választás, ami
az eredeti megoldásban is benne van. (Valószínűleg ez nem véletlen, feltehetően ennek
megfelelően választották önkényesen az
értéket.) Ettől függetlenül ez a szemlélet
nagyon rossz megoldásokhoz vezethet.
Vegyük ugyanezt a feladatot, annyi különbséggel, hogy most nem 15 golyót húzunk az
urnából, hanem mondjuk 50-et. Lássuk mire jutunk a tankönyv módszere szerint.
Idézem a megoldás megfelelő részét a megváltozott adatokkal: Akkor vetjük el -t, ha
nagy értéket vesz fel, következésképp jobboldali tesztet fogunk alkalmazni:
-ből következik, hogy
és innét (pl. GeoGebra segítségével)
. Tehát a
lesz az elvetési tartomány. Ennél az
alternatívtesztnél akkor követünk el másodfajú hibát, ha a valóságban 50% a fehér golyók
aránya,
-t mégsem vetjük el.
-t akkor nem vetjük el, ha az
által felvett érték a
megtartási tartományba esik.
A

megtartási tartomány mellett a másodfajú hiba
.

Mivel rögzített elsőfajú hibával dolgozunk, ha növeljük értékét, csökken a másodfajú
hiba nagysága, így a két hipotézis közül egyre inkább az ellenhipotézist (
)
részesítjük előnyben, míg ha csökkentenénk -et, akkor meg nőne meg, vagyis azzal
pedig a nullhipotézist (
támogatnánk. Ebben a konkrét esetben is láthatjuk, hogy
míg a másodfajú hiba egy ezrelékre csökkent, addig az elsőfajú hiba maradt a rögzített
10% körüli, itt pontosan 6,07%.
Most nézzük meg, milyen eredményre jutunk az "én módszeremmel". Az okoskodást nem
fűzöm hozzá megint, csak a konkrét számolást írom le.

.
Tehát -t a
intervallumon kéne vizsgálnunk, de ismerve a binomiális eloszlás
természetét leszűkíthetjük mondjuk a
intervallumra, hiszen valahova "középre"
várjuk -t. Ez persze egy intuitív gondolatmenet, de meg lehetne tudományosan is
indokolni a leszűkítés jogosságát, hiszen a binomiális eloszlás is haranggörbe-szerű képet
mutat, így a várható érték környékén nagy valószínűségű értékek koncentrálódnak. De
minden szónál jobban magyaráz egy ábra:
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9. ábra

Az ábráról az is nagyon szépen leolvasható, amit számszerűen az alábbi táblázat ír le,
mégpedig hogy a
választás lesz a legigazságosabb.

15
16
17
18
19
20

0,1106
0,0607
0,0308
0,0144
0,0063
0,0025

0,0033
0,0077
0,0164
0,0325
0,0595
0,1013

0,1073
0,0530
0,0144
0,0181
0,0532
0,0988

Természetesen az is igaz, hogy minél több golyót húzunk ki, annál egyszerűbb
megválasztani -t, hiszen növelésével (a helyesen választott) értéke a két várható érték
számtani közepéhez fog tartani. Ezt ismét az intuíciónkra hagyatkozva "bizonyíthatjuk":
ugyanis minél nagyobb -et veszünk - mint az a 9. ábrán és a táblázat adataiból is látszik -,
egyre kisebb lesz a két eloszlás közötti átfedés. Tehát ha például 50-nél is nagyobb mintát
vennénk, mondjuk 100-at, akkor szinte biztosan a

választás a legpontosabb,

azaz a

5.3. Egy változat a feladatra
Módosítsunk egy kicsit a feladaton! Legyenek a golyók focilabdák, a fehérek hibátlanok, a
feketék pedig selejtesek. Legyen összesen 1000 labda és ebből vegyük a 15-ös mintát.
Képzeljük el azt a helyzetet, hogy nekünk arról kell döntenünk, hogy megvegyük-e az
ezres labdatömeget 2 millió Ft-ért. Azt tudjuk még, hogy a hibátlan labdákat 5000 Ft-ért
tudjuk eladni, de még a selejtesek darabjáért is kapunk 500 Ft-ot. Tehát most az a kérdés,
hogy megvegyük, vagy ne vegyük meg a rakományt, annak függvényében, hogy a 15-ös
mintából mit kapunk. Továbbra is fennáll, hogy csak két eset lehetséges: vagy az összes
labda 20%-a, vagy az 50%-a hibátlan.
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Ez így már egy egészen más probléma, ezért egészen másképpen is fogjuk megoldani, mint
az eredeti feladatot19. A Bayes-elvet fogjuk alkalmazni, ami azt mondja ki, hogy az ehhez
hasonló döntési szituációkban mindig a legnagyobb várható értékű esemény mellett kell
döntenünk. Ugyanis minket most elsősorban nem az érdekel, hogy melyik hipotézisnek
nagyobb a valószínűsége, hanem az, hogy a hipotézisek különböző valószínűségei esetén
melyik döntés fog nagyobb hasznot hozni nekünk: az, hogyha megvesszük a labdákat,
vagy az, hogyha nem. A döntés azért nem egyértelmű, mert ha csak 20% a hibátlan labdák
aránya, akkor veszítünk az üzleten, hiszen a bevétel
Ft lesz, míg a kiadás 2 millió forint, így összességében 600 000 Ft deficittel zárnánk.
Viszont ha a labdák fele hibátlan, akkor a 2 milliós kiadás mellé
Ft bevételt könyvelhetünk el, vagyis 750 000 Ft nyereséggel vonhatnánk
mérleget.
Először is vezessünk be néhány jelölést: legyen
Ft,
Ft és
Ft,
,
és
. Jelöljük -gyel azt az eseményt, hogy
"Megvesszük a labdákat.", -vel pedig azt, hogy "Nem vesszük meg a labdákat.", illetve
-gyel és
-vel az egyes események várható értékét.
Először vizsgáljuk meg a priori valószínűségeloszlásokat és a hozzájuk tartozó várható
értékeket! Mivel most adathiányos problémával állunk szemben, azaz a mintavétel előtt
semmilyen előzetes tudásunk nincsen, mindkét hipotézist egyformán valószínűnek kell
tartanunk. Tehát
. A várható értéket a várható bevétel és a várható
kiadás előjeles összegeként definiálhatjuk:

, mivel ebben az esetben nincsen pénzmozgás.
A priori várható értékek tehát a következők lesznek:

, vagyis mintavétel nélkül a vásárlás a helyes döntés, mivel

.

Most pedig vizsgáljuk meg, hogy mennyiben változik a helyzet, ha ismerjük a mintavétel
eredményét! Legyen mondjuk a 15 labdából 5 hibátlan, a többi selejtes. Ekkor a
valószínűségek poszteriori eloszlását a már korábban megismert módon, a Bayes-tétel
segítségével tudjuk kiszámolni.

19

[1] 5. fejezete alapján.

30

Hasonlóképpen kiszámolhatnánk -re is, de egyszerűbb azt az összefüggést kihasználni,
hogy a valószínűségek összegének 1-nek kell lennie, azaz
. Innen
pedig

.

Ezek alapján pedig már ki tudjuk számolni a poszteriori várható értéket is:

Vagyis az az érdekes helyzet állt elő, hogy bár valószínűbb, hogy csak 20% a hibátlan
labdák aránya (
%), tehát valószínűbb, hogy veszteséggel fogunk zárni, mégis - mivel
a nyereség nagyobb az 50%-os arány mellett, mint a veszteség a 20%-osnál - a Bayes-elv
alapján a labdák felvásárlása mellett kell döntenünk20.
Még furcsább a döntés, ha -et 6500 Ft-ra módosítjuk. Ekkor a 20%-os esetben is "csak"
300 ezer Ft-ot veszítünk (
), viszont 50%-os arány
esetén 1,5 millió Ft a nyereségünk (
. Látva a két
eset közötti kiáltó különbséget, talán mégsem olyan meglepő, hogy itt már 4 hibátlan labda
esetén is a vásárlás mellett döntünk.

Tehát az ilyen extrém szituációkban - amikor az egyik esetben sokkal nagyobb (itt
ötszöröse) a nyereség, mint a másik esetben a veszteség -, még úgy is megéri felvásárolni a
rakományt, hogy sokkal nagyobb a valószínűsége a számunkra kedvezőtlen arányú
lehetőségnek.
Természetesen a Bayes-elv nem minden esetben a legcélravezetőbb, hiszen ha például
inkább óvatosan akarunk gazdálkodni a pénzünkkel, akkor mondhatjuk azt is, hogy az a
legfontosabb, hogy ne bukjunk az üzleten. Ekkor lehet például az a stratégiánk, hogy csak
akkor vesszük meg az árut, ha legalább 90% az esélye a nyerésnek, vagyis annak hogy
50% a hibátlanok aránya. Ebben az esetben számolhatunk a klasszikus módszer szerint is,
hasonlóan, sőt lényegében ugyanúgy mint az eredeti megoldásban: legyen a nullhipotézis,
hogy csak 20% hibátlan és vizsgáljuk meg ezt a hipotézist
mellett. Ezek szerint 6
hibátlan esetén már eszerint a megoldás szerint is a felvásárlás mellett kell döntenünk
(hiszen most az elvetési tartomány lesz a számunkra kedvező esetek halmaza).

20

Hiszen nagyobb ennek a döntésnek a várható értéke, mint annak, hogyha nem vásároljuk meg.

31

Összegzés
A szakdolgozatomban hétköznapi példákon keresztül próbáltam meg a statisztikai
hipotézisvizsgálat kétfajta megközelítését bemutatni. Nagy kihívás volt, hiszen sok
mindent tanultam szakmailag is a témáról, a Bayes-statisztika például teljes egészében
ismeretlen volt számomra. Emellett izgalmas feladat volt számomra a szakdolgozat
nyelvezetére rátalálni, mivel próbáltam a hétköznapi nyelvezet és a szaknyelv közötti arany
középutat megtalálni. Remélem, hogy ez többé-kevésbé sikerült.
Jövendőbeli tanárként úgy gondolom, hogy ez a témakör szakkör, vagy fakultáció
keretében beilleszthető lenne a középiskolai tananyagba még a mostani, alapszintű
statisztika oktatás mellett is. Véleményem szerint ez azért lenne hasznos, mert talán
megkönnyítené az egyetemi statisztika kurzusok befogadását.
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