
ESTATISTIKA ETA DATUEN ANALISIA (Praktika: Bigarren zatia).

2013ko urtarrilaren 22a

I. ebazkizuna

Automobil-lantegi batean robot bat behar bezala maneiatzen ikasteko behar
duen denborari buruzko txosten bat prestatzen ari da. Horretarako, langile
talde lau osatu eta ordu kopuru desberdineko prestakuntza-ikastaroa burutu
dute. Ondoren, proba bat egin zaie, robota maneiatzen dakiten frogatzeko.
Emaitzak hauek dira (b: langileak gainditu egin du proba; e: langileak ez du
proba gainditu):

Orduak Proba gainditu?
6 e-e-e-e-e-e-e-e-e-b
10 e-e-e-e-e-e-b-b-b-b
14 e-e-e-b-b-b-b-b-b-b
18 e-b-b-b-b-b-b-b-b-b

Egin beharreko atazak:

(a) Datuei logit eredua doitu.(2 puntu)

(b) Mugatze-koefizientea kalkulatu eta interpretatu.(1.5 puntu)

(c) Zenbat orduko ikastaroa antolatu beharko litzateke langileak makina maneiatzen
jakiteko probabilitatea 0.99 izateko? (0.5 puntu)

Proba gainditzeko probabilitateak kalkulaturik (bigarren zutabean), ordu kop-
uruekin alderatuz ikusten da, zenbat eta ordu kopuru (dosia, alegia) handiagoa,
orduan eta probabilitate handiagoa dagoela ikastaroa gainditzeko. Beraz, ez
dira aurkako probabilitateak (ikastaroa ez gainditzekoak, alegia) erabili behar
kalkuluak egiteko.

x p y = ln(p/(1− p) xy x2

6 0.1 -2.20 -13.18 36
10 0.4 -0.40 -4.05 100
14 0.7 0.85 11.86 196
18 0.9 2.20 39.55 324
48 0.44 34.17 656
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x = 48
4 = 12 ; y = 0.44

4 = 0.11

b =
sxy

s2x
=

34.17
4 −12×0.11
656
4 −122

= 0.361

a = y − bx = 0.11− 0.361× 12 = −4.22

ŷ =
̂

ln
p

1− p
= −4.22 + 0.361x

Mugatze koefizienterako kalkuluak hauek dira:

y2 ŷ = −4.22 + 0.361x ŷ2

4,83 -2,054 4,22
0,16 -0,61 0,37
0,72 0,834 0,70
4,83 2,278 5,19
10,54 0,44 10,47
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2
y = 10.54

6 − 0.112 = 1.744

2
y = 10.47

6 − 0.112 = 1.732

R2 =
1.732

1.744
= 0.99

Doikuntzaren egokitasuna oso handia da eta beraz, eredua egokitzat jo daiteke.

Estimatutako eredu logistikoaren arabera, makina maneiatzen jakiteko proba-
bilitatea 0.99 izateko behar den ordu kopurua honela kalkulatzen da:

ln
0.99

1− 0.99
= −4.22 + 0.361x→ 4.59 = −4.22 + 0.361x→ x = 24.4 ordu
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II. ebazkizuna

Supermerkatuko bateko eguneko salmentak jaso dira hainbat egunetan zehar:

22-26-24-25-20-28-22-24-18-23

Egin beharreko atazak:

(a) Leunketa esponentziala burutu ezazu α = 0.3 eta α = 0.6 balioetarako eta∑
(yt − ŷt)2 erabiliz, erabaki ezazu zein den leunketa parametroaren balio

egokiena.(1.5 puntu)

yt LEt(α = 0.3) ŷt(α = 0.3) (yt − ŷt)2 LEt(α = 0.6) ŷt(α = 0.6) (yt − ŷt)2
22,00 22,00 - - 22,00 - -
26,00 23,20 22,00 16,00 24,40 22,00 16,00
24,00 23,44 23,20 0,64 24,16 24,40 0,16
25,00 23,91 23,44 2,43 24,66 24,16 0,71
20,00 22,74 23,91 15,27 21,87 24,66 21,75
28,00 24,31 22,74 27,71 25,55 21,87 37,63
22,00 23,62 24,31 5,36 23,42 25,55 12,58
24,00 23,73 23,62 0,14 23,77 23,42 0,34
18,00 22,01 23,73 32,88 20,31 23,77 33,26
23,00 22,31 22,01 0,97 21,92 20,31 7,25

22.31 101,42 21.92 129,68

Leunketak honela burutu dira: adibidez,

LE2(α = 0.3) = 0.3× 26 + 0.7× 22 = 23, 20

Aurresanak, berriz:

ŷt = LEt−1

Errore karratuen baturari erreparatuz, leunketa-parametro egokiena α = 0.3
da.
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(b) 3 tamainako batezbesteko higikorrak kalkulatu eta horietan oinarrituta au-
rresanak egin modu honetan, leunketa esponentzialean egiten den bezalaxe:
ŷt = BHt−1, hau da aldi bateko aurresana aurreko aldiko batezbesteko
higikorra da. Batezbesteko higikorrak ez dira zentratzen, hartutako azken
balioaren parean jarri baizik. Lehenengo hiru aldietarako aurresana ezin
denez kalkulatu, har ezazu aurresan moduan aurreko aldiko balioa serie his-
torikoan. Kalkulatu

∑
(yt− ŷt)2 eta adierazi batezbesteko higikorra aurreko

leunketak baino egokiagoa den.(1 puntu)

yt BH3(t) ŷt = BH3(t− 1) (yt − ŷt)2
22,00 - - -
26,00 - 22,00 16,00
24,00 24,00 26,00 4,00
25,00 25,00 24,00 1,00
20,00 23,00 25,00 25,00
28,00 24,33 23,00 25,00
22,00 23,33 24,33 5,44
24,00 24,67 23,33 0,44
18,00 21,33 24,67 44,44
23,00 21,67 21,33 2,78

21,66 124,11

Batezbesteko higikorrak honela kalkulatu dira : adibidez,

BH3(t = 3) =
22 + 26 + 24

3

Errore karratuen baturari erreparatuz, batezbesteko higikorra egokiagoa da
α = 0.6 parametroko leunketa baino, baino ez α = 0.3 parametroko leunketa
baino.
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III. ebazkizuna

Tamaina bereko ekoizpena, kontsumoa eta kostua datu-bektoreak osatu dira
R softwarean.

Egin beharreko atazak:

(a) ekoizpena eta kontsumoa aldagai independentzat eta dependentetzat har-
turik, hurrenik hurren, bi aldagaien arteko karratu txikienen erregresiorako
kalkuluak burutu. (0.3 puntu)

>zuzena=lm(kontsumoa ekoizpena)

>zuzena

(b) Erregresio-zuzenari dagozkion erroreak soilik kalkulatzeko agindua eman.
(0.3 puntu)

>zuzena$residuals

(c) Bi aldagaien arteko puntu-hodeia osatu eta bertan marraztu erregresio-
zuzena, lodiera eta kolore jakinekin. (0.3 puntu)

>plot(ekoizpena,kontsumoa)

>abline(zuzena,lwd=4,col="green")

(d) Hiru aldagaien arteko korrelazio koefiziente guztiak kalkulatu. Zein dira
korrelazio matrize horren ezaugarriak? (0.6 puntu)

>dena=data.frame(ekoizpena,kontsumoa,kostua)

>cor(dena,dena)

Korrelazio matrizea simetrikoa da eta diagonaleko koefizienteak 1 dira.
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ESTATISTIKA ETA DATUEN ANALISIA (Testa: Bigarren zatia).Irakaslea:
Josemari Sarasola

Data: 2013ko urtarrilaren 22a - Iraupena: 18 minutu

Erantzun zuzenak: accca - bccac

Erantzun bakarra da zuzena galdera bakoitzean. Guztira testak 2
puntu balio du. Erantzun zuzenak 0.2 puntu balio du. Erantzun
okerrak 0.1 puntu kentzen du. Galderak erantzun gabe utz daitezke,
punturik gehitu eta kendu gabe.

(1) Gela bateko kalifikazioak sexuaren arabera sailkatu dira. 5 gizonek aprobatu
dute eta 8k suspenditu. 9 emakumek gainditu dute eta 7k suspenditu.
Kalkulatu lambda.

(a) %14.2

(b) %10.2

(c) %24.2

(d) %20.2

(2) Kodifikazio hau burutu da: (gizon: 0), (emakume: 1); (letrak: 1), (zientziak:
0). Pearsonen korrelazio koefiziente lineala -0.87 suertatu da. Zer adierazten
du?

(a) Gizonek joera handiagoa dute emakumeek baino zientzia ikasketak egit-
eko.

(b) Ezin da kalkulatu inolaz koefizientea bi aldagaiak kualitatiboak dire-
lako.

(c) Emakumeek joera txikiagoa dute gizonek baino letra ikasketak egiteko.

(d) Ezin da kalkulatu inolaz koefizientea bi aldagaiak kuantitatiboak dire-
lako.

(3) Hiru aldagai dikotomiko hauek jaso dira: zahar/gazte, lanean/langabezian,
ikasketa maila altua/baxua. Ikerketako hasierako hipotesien arabera, zahar
nahiz gazteen taldean, zenbat eta ikasketa maila altuagoa, lanean izateko
aukerak orduan eta handiagoak dira. Adinak ez du korrelazio nabarmenik
beste bi aldagaiekin.

(a) Adinak interakzioa sorrarazten du.

(b) Adinaren efektua baztertu behar da korrelazio partzialaren bitartez,
beste bi aldagaien arteko benetako korrelazio maila aztertzeko.

(c) Adinak ez du interakziorik sorrarazten.

(d) (b) eta (c) dira zuzenak.
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(4) y1 = 4, y2 = 6, ŷ = 4 + x, x1 = 0, x2 = 1. Zenbat da errore karratuen
batura?

(a) 4

(b) 2

(c) 1

(d) Errore karratuen batura beti da 0.

(5) Zer da heteroskedastikotasuna?

(a) Erroreen bariantza desberdina x-ren tarteen arabera.

(b) Erroreen arteko korrelazioa desberdina izatea x balioen arabera.

(c) Erroreak desberdinak izatea y balioen arabera.

(d) Erroreak desberdinak izatea aurresanen arabera.

(6) 3 daturen gainean erregresioa zuzena eratu da.
∑
y2 = 36, y = 3, e1 = 1,

e2 = 0, e3 =?. Zenbat da mugatze-koefizientea?

(a) 0.68 gutxi gorabehera.

(b) 0.78 gutxi gorabehera.

(c) 0.88 gutxi gorabehera.

(d) 0.98 gutxi gorabehera.

(7) ŷ = k
βx . Nola linealizatzen da?

(a) lnŷ = lnk − βlnx

(b) lnŷ = lnk + xlnβ

(c) lnŷ = lnk − xlnβ

(d) lnŷ = lnk + βlnx

(8) Zein da zuzena denbora osagaien bereizketari buruz?

(a) Eredu batukor batean, desestazionalizazioa denbora serieko balioak gehi
urtarokotasun-indizeak eginez burutzen da.

(b) Eredu biderkakor batean, desestazionalizazioa joerako balioak (batezbesteko
higikorrak, alegia) zati urtarokotasun-indizeak eginez burutzen da.

(c) Eredu batukor batean, joera ezabatzeko denbora serieko balioei joera
balioak (batezbesteko higikorrak, alegia) kendu behar zaizkie.

(d) Eredu biderkakor batean, urtarokotasuna ezabatzeko denbora serieko
balioei joera balioak (batezbesteko higikorrak, alegia) zatitu behar za-
izkie.
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(9) 2001 urtetik hasita hauek dira jantzi-sektoreko prezio-indizeen bilakaera:
122-128-133-140-150-155. 2004 urtean 40.567 euroko fakturazioa izan zuen
enpresa batek eta 2005 urtean 42.879 euro. Zein urtetan saldu zen gehiago
termino errealetan?

(a) 2004 urtean.

(b) 2005 urtean.

(c) Oinarri-urtea falta da.

(d) Aurreko urteetako fakturazioak falta dira.

(10) Hiri batean ingelesezko hezkuntzaren lidergo posizio nabarmena duen en-
presa batek prezioak igotzen ditu urtetik urtera baina aldi berean bere
merkatu-kuotaren gutxitzea jasaten du ugaltzen doazen enpresa txikien
aldetik. Horren aurka ekiteko, urteko merkatu-kuota %60tik jeisten de-
nean (eta hori modu erregularrean gertatzen da denboran zehar) prezioen
beherakada handi bat egiten du konkurrentzia ezabatzeko. Nola deritzo da
denbora-seriearen mugimendu horri?

(a) Joera.

(b) Urtarokotasuna.

(c) Zikloa.

(d) Hondarra.

9


