
ESTATISTIKA ETA DATUEN ANALISIA (Bigarren zatia: praktika).

Irakaslea: Josemari Sarasola

Data: 2013ko ekainaren 25. Ordua: 13:00

I. ebazkizuna

Hainbat hiritarren artean heldutako hezkuntza-maila eta egungo errenta-maila
jaso dira. Datuak kontingentzia-taula batean bildu dira:

Errenta/Hezkuntza Oinarrikoa Ertaina Goi mailakoa

Txikia 26 14 5
Altua 7 8 22

Egin beharreko atazak:

1. Cramerren V kalkulatu eta interpretatu. (0.75 puntu)

Horretarako khi-karratu kalkulatu behar da aurretik. Kontingentzia taulan
bertan burutzen dira kalkulu batzuk:

26 14 5

7 8 22

45

37

33 22 27 82

e

t

(e-t)  /t2 18,1            12,1             14,8

3,4               0,3              6,5

14,9            9,9               12,2

4,2              0,4                7,9

χ2 =
∑ (e− t)2

t
= 3.4 + 0.3 + 6.5 + 4.2 + 0.4 + 7.9 = 22.7

V =

√
χ2

n(m− 1)
=

√
22.7

82(2− 1)
= 0.526

Asoziazio ertaina da, antzeko ikerketen erreserbapean.
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2. Aurreko kalkulua nola egin behar da R softwarean? Agindu guztiak idatzi.
(0.5 puntu)

>taula=as.table(rbind(c(26,14,5),c(7,8,22))

>library(vcd)

>assocstats(taula)

3. Lambda kalkulatu eta interpretatu. (0.75 puntu)

Hezkuntza maila da aldagai independentea edo kausa eta egungo errenta-
maila aldagai dependentea edo efektua.

Aldagai independentea kontuan hartu gabe, errenta txikia aurresan be-
harko litzateke eta erroreak 37 lirateke.

Pertsona baten hezkuntza-maila oinarrikoa dela jakingo balitz, errenta
txikia aurresan eta 7 errore sortuko lirateke.

Pertsona baten hezkuntza-maila ertaina dela jakingo balitz, errenta txikia
aurresan eta 8 errore sortuko lirateke.

Pertsona baten hezkuntza-maila goi-mailakoa dela jakingo balitz, errenta
altua aurresan eta 5 errore sortuko lirateke.

Beraz, pertsonaren hezkuntza-maila ezagututa, 7+8+5=20 errore sortuko
lirateke; ezagutu gabe baino 37-20=17 gutxiago, portzentajean 17/37=0.46=%46.
Azken hau da lambdaren emaitza.

Emaitza hori ikusita, bi aldagaien arteko asoziazioa ahula dela esan behar
da.
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4. Goodman eta Kruskalen gamma kalkulatu eta interpretatu. (0.75 puntu)

Konkordantziak hauek dira:

K = 8× 26 + 22× (26 + 14) = 1088

Diskordantziak hauek dira:

D = 14× 7 + 5× (8 + 7) = 173

Gamma honela kalkulatzen da:

γ =
1088− 173

1088 + 173
= 0.725

Horren arabera, bi aldagaien arteko asoziazio ordinala sendoa da, lagin eror-
rearen eta antzeko ikerketen erreserbapean.
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II. ebazkizuna

Material baten eskaera (q) bere prezioaren (p) araberakoa da, ustez honelako
funtzio baten arabera:

q̂ = k +
b

p

Hainbat preziotarako eskaera hauek jaso dira:

Prezioa Eskaera

2 8
3 5
4 3
5 2
6 1
8 0.5

1. k eta b zenbatetsi karratu txikienak erabiliz. (1 puntu)

Eratu beharreko lerroa linealizatu egin behar da lehendabizi:

q̂ = k +
b

p
→ q̂ = k + b

1

p

Beraz, y = q eta x = 1
p aldagaien arteko erregresio zuzena zenbatetsi

behar da, a = k eginez eta b bere horretan utziz. Horretarako kalkulu
hauek egin behar dira:

x y xy x2

0,50 8,00 4,00 0,25
0,33 5,00 1,67 0,11
0,25 3,00 0,75 0,06
0,20 2,00 0,40 0,04
0,17 1,00 0,17 0,03
0,13 0,50 0,06 0,02
1,58 19,50 7,05 0,51

b =
sxy
sx2

=
7.05
6 −

1.58
6

19.5
6

0.51
6 − ( 1.58

6 )2
=

0.32

0.016
= 20

k = a = y − bx =
19.5

6
− 20

1.58

6
= −2

Beraz, hau karratu txikienez zenbatesten den lerroa: q̂ = −2 + 20
p
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2. Zenbatetsitako lerroaren arabera, zenbat da eskaera minimoa? (0.25 puntu)

Prezioa infiniturantz doanean, eskaerak -2 baliorantz jotzen du. negatiboa
ezin denez izan, eskaera minimoa 0 da.

3. Mugatze-koefizientea erroreetan oinarrituz kalkulatu eta interpretatu. (1
puntu)

Mugatze-koefizientea linealizatutako lerrotik kalkulatu behar da:

ŷ = −2 + 20x e = y − ŷ ŷ2 e2

8,0 0,0 64,0 0,0
4,7 0,3 21,8 0,1
3,0 0,0 9,0 0,0
2,0 0,0 4,0 0,0
1,3 -0,3 1,8 0,1
0,5 0,0 0,3 0,0

19,50 0,00 100,81 0,22

R2 = 1− s2e
s2y

= 1−
0,22
6 − 02

100,81
6 − 3.252

= 0.994

Doikuntzaren egokitasuna oso handia da, lagin errorearen erreserbapean.
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III. ebazkizuna

Jatetxe batek asteazkenetik igandera zabaltzen ditu bere ateak. Hiru astetan
zehar eguerdian emandako menu kopuruak jasotzen dira ondoren:

Asteguna/Astea Lehena Bigarrena Hirugarrena

Asteazkena 8 10 9
Osteguna 7 11 8
Ostirala 5 7 6

Larunbata 13 14 16
Igandea 15 18 21

Egin beharreko atazak:

(a) Denbora seriea aztertzeko eredu egokiena (batukorra ala biderkakorra) er-
abaki. (0.75 puntu)

Aste bakoitzeko batezbestekoak eta desbideratzeak kalkulatu behar dira
eredu mota zehazteko.

xI =
8 + 7 + 5 + 13 + 15

5
= 9.6; sI =

√
82 + 72 + 52 + 132 + 152

5
− 9.62 = 3.77

xII =
10 + 11 + 7 + 14 + 18

5
= 12; sII =

√
102 + 112 + 72 + 142 + 182

5
− 122 = 3.74

xIII =
9 + 8 + 6 + 16 + 21

5
= 12; sIII =

√
92 + 82 + 62 + 162 + 212

5
− 122 = 5.62

● ●

●
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Puntuek goranzko joera azaltzen ez dutenez, eredu batukorra da egokiena.
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(b) Urtarokotasuna bereizi. (1.25 puntu)

Kalkuluak ohiko eran egiteko, aldi luzea errenkadetan jarriko da:

Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea

I astea 8 7 5 13 15
II astea 10 11 7 14 18
III astea 9 8 6 16 21

Aurrekoa J+U+Z+H da.

Joera eta zikloa (J+Z) bereizteko 5 tamainako batesbesteko higikorrak kalku-
latzen dira:

Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea

I astea - - 9.6 10 10.8
II astea 11.2 11.4 12 11.8 11.2
III astea 11 11.4 12 - -

U+H=(J+U+Z+H)-(J+Z) egiten da orain (jatorrizko taula ken bigarrena):

Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea

I astea - - -4.6 3 4.2
II astea -1.2 -0.4 -5 2.2 6.8
III astea -2 -3.4 -6 - -

Astegun bakoitzeko batezbestekoak kalkulatuz, astegun bakoitzeko U koe-
fizienteak eskuratzen dira:

Uasteazken = −1.6

Uostegun = −1.9

Uostiral = −5.2

Ularunbat = 2.6

Uigande = 5.5

Balio hauek astegun bakoitzean izateagatik menu kopurua zenbat igo (+)
edo jeitsi (-) egiten den adierazten du.
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(c) Datuak desestazionalizatu eta esan zein egunetan etorri ziren bezero gehien,
urtarokotasuna ezabatuta. (0.5 puntu)

Datuak desestazionalizatzeko, menu kopuru bakoitzari dagokion U astegun-
koefizientea KENDU behar zaio.

Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea

I astea 9.6 8.9 10.2 10.4 9.5
II astea 11.6 12.9 12.2 11.4 12.5
III astea 10.6 9.9 11.2 13.4 15.5

Astegunaren efektua ezabatuta, III asteko igandea izan zen menu gehien
banatu ziren eguna.

(d) Seriea modu egokian definitu eta osagaien bereizketa burutzeko R aginduak
eman. (0.5 puntu)

>x=c(8,7,5,13,15,10,11,7,14,18,9,8,6,16,21)

>menuak=ts(x,frequency=5)

>decompose(menuak,type="additive")
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ESTATISTIKA ETA DATUEN ANALISIA (Testa: Bigarren zatia)

Irakaslea: Josemari Sarasola

Data: 2013ko ekainaren 25a. Ordua: 13:00.

Iraupena: 20 minutu

Erantzun bakarra da zuzena galdera bakoitzean. Guztira testak 2
puntu balio du. Erantzun zuzenak 0.2 puntu balio du. Erantzun oker-
rak 0.1 puntu kentzen du. Galderak erantzun gabe utz daitezke, pun-
turik gehitu eta kendu gabe. ERANTZUN ZUZENAK: DACAB-CACBA

(1) Errenta, joera politikoa, sexua eta hezkuntza-maila jaso dira zenbait pert-
sona helduetan. Zeintzu dira aldagai dependente garbienak?

(a) Sexua eta hezkuntza-maila.

(b) Joera politikoa eta hezkuntza-maila.

(c) Errenta eta hezkuntza-maila.

(d) Errenta eta joera-politikoa.

(2) Zer egin behar da aldagai batek beste bien arteko asoziazioan interakzioa
sorrarazten duenean?

(a) Datuak interakzioa sorrarazten duen aldagaiaren kategorien arabera
bereizi eta aztertu.

(b) Korrelazio partziala kalkulatu.

(c) Aldagaiak independentea den aldagaiaren arabera aztertu.

(d) Interakzioa sorraratzen duen aldagaia dikotomiko bihurtu eta 0 eta 1
balioak eman eta ondoren asoziazio neurri bat kalkulatu.

(3) Zein da zuzena honako hauetatik korrelazio lerromakurra dagoen egoera
batean?

(a) Korrelazioa aldagai dikotomikoekin kalkulatu.

(b) Aldagai bat dikotomikoa bada, erregresio logistikoa burutu.

(c) Erregresio-kurba egokia eratu.

(d) Korrelazio lerromakurra sorrarazten duen aldagaiaren eragina baztertu,
korrelazio partzialaren bitartez.

(4) 4 daturekin egindako erregresio zuzen batean, x1 = 1, x2 = 2, x3 = 3,
x4 = 4, e1 = −5, e2 = 3, e3 = 4, e4 = −2. Zein diagnostiko egiten duzu?

(a) Zehaztapen-errorea egon daiteke.

(b) Heterokedastikotasuna egon daiteke.

(c) Autokorrelazioa egon daiteke.

(d) Dena ongi dabil.
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(5) sxy = −0.8. Nola interpretatu behar da?

(a) Korrelazio lineal sendoa eta negatiboa dago.

(b) Korrelazio lineal negatiboa dago.

(c) Ez da posible, kobariantzak ez baititu ematen -1 eta 1 arteko balioak;
hori korrelazio-koefiziente linealari baitagokio.

(d) x eta y aldagaien desbideratze estandarrak jakin behar dira, korre-
lazioaren norabidea zehazteko.

(6) Logit eredu batean aldagai independentea botika baten dosia da eta depen-
dentea sendatzeko probabilitatea. Kurba hau eskuratu da: ln p̂

1−p̂ = 1 + 2x.
Zenbatekoa dosia eman behar da sendatzeko probabilitatea 0.9 izan dadin

(a) 0.4

(b) 0.5

(c) 0.6

(d) 0.7

(7) Zein da zuzena honako hauetatik?

(a) Aurresanen bariantza beti izango da bariantza totala baino txikiagoa.

(b) Erroreen bariantza ezin da inoiz izan aurresanen bariantza baino han-
diagoa.

(c) Bariantza totala ken aurresanen bariantza aldagai independentearen
balioen bariantza da.

(d) (a) eta (c) dira zuzenak.

(8) 1973, 1980 eta 2008ko beherakada handiak izan arren, erregaien prezioak
%4ko igoerak izan ditu batezbestez 1970 urteaz geroztik. Zein denbora-
osagai aipatzen dira?

(a) Zikloa eta joera, ordena horretan.

(b) Hondarra eta zikloa, ordena horretan.

(c) Hondarra eta joera, ordena horretan.

(d) Aurreko guztiak faltsuak dira.
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(9) Zein da zuzena?

(a) Batezbesteko higikorraren tamaina txikiegia bada, aldaketa periodikoak
ezabatzeko arriskua dago.

(b) Batezbesteko higikorraren tamaina handiegia bada, joeran izan daitez-
keen gorabeherak ezabatzeko arriskua dago.

(c) Hileko datuetarako, 12 edo tamaina txikiagoko batezbesteko higikorrak
hartu behar dira urtarokotasuna ezabatzeko.

(d) Hileko datuetarako, 12 tamainako batezbesteko higikorrak hartu behar
dira ziklo osagaia ezabatzeko.

(10) Denbora serei baten lehenengo balioak dira hauek: y1 = 3, y2 = 4, y3 = 7.
Leunketa esponentziala erabiliz eta α = 0.4 harturik, zenbat da hirugarren
egunerako aurresana?

(a) 3.4

(b) 4.2

(c) 4.6

(d) 5.2
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