
 

 

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ 

 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS 

 

 

TBML-207  

OLASILIK VE İSTATİSTİK DERSİ ÖDEVİ 

 

 

 

 

HAZIRLAYAN 

HASAN AYGIR - 142132079 

 

 

 

 

 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 

PROF. DR. NEZİR KÖSE 



AHMET ygs§vi tişivrnsirrsi, oııslııı< vg isrırisriK pnnsi önçv §oRııLARI
Prof, Dr. Nezir rÖSn (Kasım 2017)

S-1) Aşağıda verilen değişkenlerin ölçme düzeylerini yailfi:z,(l5 puaı)

Değisken Değişken Türü
Illçre söre otomobil sayrsı Kgikii
Metrekareve düsen vafuıur miktafl Sürekli
Ilçelere sör€ mahalle sayısı Kesikli
Ilacın etki süresi §ürekii
Birotomobilin belli birzamanda aldığı vol Sürekli

§-3) Bir emlak biirosunun 2016 yılındaki aylarda ev §atışma ait frekaııs dağlımı aşğdaki gibi
belirlenmiş olsun.
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Değisken olçme Diizevi
Askeri Rütbçler Sıralama
Ucrd Oranlamı
Kan Grubu sınıilımı
Yas Oranlamı
Illerin plaka Numaralan Sıııfl*mı

$2) Aşğıda verilen nicel değişkenlerin değişken tiirtlnü (kesikli veya sürekli)yazmız (15 puan)

Toplaın
Aylık ev satışı için;

a) Aritnetik orfaiamayı hesaplayınız (5 puan}.
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b} Mod değerini bulunuz (5 puan).
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c) Ortanca değerini hesaplaymız (5 puan).
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d) Staüdart §apmayı bulunuz (5 puan}. , ,.ir:t
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e) Değişin katsayısını hesaplayınız (5 puan),
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A ve B hisse şenetlerinin bir haftalık
Gün

pazartesi

Salı

Çaşamba
Perşembe

Cuma

A hisse seıredi
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a) A ve E hisse senetleri için ortalamafıyatları hesaplayınız (lQ puan).
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b) A ve B hisse senetleri için standat sapmalarınr hesaplayınız (l0 puan).
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c) Hangi hisse sençdindç oyıaklık daha fazladır? Uygun bir istatistiki *UU* affi-
kullanarak karıt v eriınız (5 puan).
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§-5) Bir süpermaıtette şatılan giinlilk yumurüa satışlan için ortalama 100 adet standart sapıüa ise 10
adet olarak belirlenmiŞir.

a) En az yiizde kaç olasılıkla gtinhik yumurta satışınm 80 ile l20 arasında olması beklenir? (10
puan)
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b) Eı azYo96 olasılıkla günlük yumurüa satışm hangi aıal*ta olması bklenir? (10 puan)
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