
ESTATISTIKA ETA DATUEN ANALISIA (Lehenengo zatia: praktika).

Irakaslea: Josemari Sarasola.

Data: 2012ko urtarrilaren 24, 10:00

Iraupena: 1 ordu eta 30 minutu

I ebazkizuna (3.25 puntu)

Ibilbide bat egiteko autobus batek behar dituen denborak jaso dira (minututan):

114 145 166 132 143 156 138 145 153 125
128 136 145 137 144 149 156 147 148 159
163 127 142 139 138 140 132 150 120 143
170 145 137 152 146 163 149 132 154

1. Tarte-kopurua zehazteko k =
√
n formula baliatuz, non n datu-kopurua

den, datuak tartetan bildu behar dira; (0.75 puntu)

2. tartetan bildutako datuak harturik, bidaia egiteko zenbat denbora aur-
reikusi behar da, aldi guztietatik %90ean garaiz iritsi nahi bada? (0.75
puntu)

3. jatorriko datuak zein tartetan bildutako datuak harturik, kuartil arteko
ibiltartea kalkulatu behar da; (1 puntu)

4. tartetan bildutako datuak harturik, Bowleyen alborapen-koefizientea kalku-
latu eta interpretatu behar da. (0.75 puntu)

1. Tarte-kopurua zehazteko k =
√
n formula baliatuz, non n datu-kopurua

den, datuak tartetan bildu behar dira; (0.75 puntu)

39 datu daudenez, n=39. Beraz: k =
√

39 = 6.24. Zenbaki bakoitira
borobildu behar da; beraz, 7 tarte osatu behar dira. Datu txikiena 114 da
eta handiena 170. Ibiltartea 170-114=56 denez, tarte bakoitzaren zabalera
56/7=8 izango da, 114tik hasita eta 170 baliora bitartean. Hurrengo ata-
lak lantzeko, maiztasun metatuen zutabea ere eratzen da hurrengo taulan:

Denbora (x) Datuen orrazketa Aldi kopurua (n) N
114-122 // 2 2
122-130 /// 3 5
130-138 ////// 6 11
138-146 //////////// 12 23
146-154 //////// 8 31
154-162 //// 4 35
162-170 //// 4 39
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2. tartetan bildutako datuak harturik, bidaia egiteko zenbat denbora aur-
reikusi behar da, aldi guztietatik %90ean garaiz iritsi nahi bada? (0.75
puntu)

P90 kalkulatu behar da horretarako.

0.9×39 = 35.1. Beraz, 35.1garren datua da 90. pertzentila eta maiztasun
metatuen zutabean begiratuz 162-170 tartean kokatzen da.

x

0.1
=

8

4
→ x = 0.2→ P90 = 162 + 0.2 = 162.2

Beraz, 162.2 minutu aurreikusi behar dira helburua betetzeko.

3. jatorriko datuak zein tartetan bildutako datuak harturik, kuartil arteko
ibiltartea kalkulatu behar da; (1 puntu)

IQR = Q3 −Q1

Q3? Q3 = P75

Q1? Q1 = P25

JATORRIKO DATUAK HARTURIK

Q1? = 0.25× 39 = 9.75garren datua

datuak ordenaturik, 9. eta 10. datuak bilatu behar dira:

114-120-125-127-128-132-132-132-136 (9garrena)-137 (10garrena) - ...

Q1 = (1− 0.75)× 136 + 0.75× 137 = 136.75

Q3? = 0.75× 39 = 29.25garren datua

datuak ordenaturik, 29. eta 30. datuak bilatu behar dira. Handienetik
txikienera ordenatuz:

170 (39garrena)-166-163-163-159-156-156-154-153-152 (30garrena)-150 (29gar-
rena) - ...

Q3 = (1− 0.25)× 150 + 0.25× 152 = 150.5

Beraz,

IQR = 150.5− 136.75 = 13.75

TARTEAK HARTURIK

Q1? 9.75garren datua 130-138 tartean dago. Interpolazioz,

x

4.75
=

8

6
→ x = 6.33→ Q1 = 136.33

Q3? 29.25garren datua 146-154 tartean dago. Interpolazioz,
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x

6.25
=

8

8
→ x = 6.25→ Q3 = 152.25

IQR = 152.25− 136.33 = 15.92

4. tartetan bildutako datuak harturik, Bowleyen alborapen-koefizientea kalku-
latu eta interpretatu behar da. (0.75 puntu)

AB =
(Q3 −Me)− (Me−Q1)

Q3 −Q1

Kuartilak badauzkat. Mediana bakarrik falta da:

Me? =0.5*39=19.5garren datua

138-146 tartean dago. Interpolazioz,

x

8.5
=

8

12
→ x = 5.66→Me = 143.66

Bowleyen koefizientea, orain:

AB =
(152.25− 143.66)− (143.66− 136.33)

15.92
= 0.08

Eskuin alderako alborapena dago, baina 0tik nahiko gertu dago. Beraz,
lagin errorearen erreserbapean alborapena oso arina da.
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II ebazkizuna (3.25 puntu)

Material batekin honako erresistentzia-datu hauek jaso dira saiakuntza zenbaite-
tan (kg/cm2):

24 28 32 22 36 30 24 35

1. Datu guztiak baliatzen dituen alborapen-neurri bat kalkulatu eta inter-
pretatu behar da; (1.25 puntu)

2. datu guztiak baliatzen dituen kurtosi-neurri bat kalkulatu eta interpretatu
behar da; (1.25 puntu)

3. aurreko emaitzak ikusita, banakuntza normala datu horietarako egokia
dela esan al daiteke? (0.75 puntu)

x x2 (x− x)3 (x− x)4

24 576 -115,86 564,80
28 784 -0,67 0,59
32 1024 30,52 95,37
22 484 -324,95 2234,04
36 1296 361,71 2577,15
30 900 1,42 1,60
24 576 -115,86 564,80
35 1225 229,78 1407,42
231 6865 66,09 7445,78

x = 28.875

sx =
√

6865
8 − 28.8752 = 4.93

1. Datu guztiak baliatzen dituen alborapen-neurri bat kalkulatu eta inter-
pretatu behar da; (1.25 puntu)

Fisher koefizientea erabili behar da:

Af =
∑

(x−x)3/n
s3x

= 66.09/8
4.933 = 0.069

Eskuin alderako alborapena dago, lagin-errorearen erreserbapean, oso arina
dirudien arren (0tik gertu).

2. datu guztiak baliatzen dituen kurtosi-neurri bat kalkulatu eta interpretatu
behar da; (1.25 puntu)

K =
∑

(x−x)4/n
s4x

= 7445.78/8
4.934 = 1.64

1.7tik oso gertu dago. Beraz, banakuntza laua edo uniformea da, lagin
errorearen erreserbapean.

3. aurreko emaitzak ikusita, banakuntza normala datu horietarako egokia
dela esan al daiteke? (0.75 puntu)

Nahiko simetrikoa izan arren, mesokurtikoa (kurtosi koefizientea=3) ez denez,
banakuntza normala ez da egokia.
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III ebazkizuna (1.5 puntu)

R softwarean honako hauek egiteko behar diren aginduak idatz itzazu (egiteko
bakoitzeko agindu bat, besterik esaten ez bada):

1. Pertsona zenbaiti zein telefono-marka darabilten galdetu zaie (a: Apple,
n: Nokia, h: HTC, s: Samsung):

a s s h h s s a n h

Datuak sartu agindu-leihoan eta marka izena eman. (0.2 puntu)

marka=c("a","s","s","h","h","s","s","a","n","h")

2. Maiztasun absolutuak kalkulatu eta absolutu izena eman.(0.2 puntu)

absolutu=table(marka)

3. Maiztasun erlatiboak kalkulatu, dezimal batera borobilduz, eta erlatibo

izena eman. (0.2 puntu)

erlatibo=round(absolutu/sum(absolutu)*100,1)

4. Maiztasun erlatiboekin barra-diagrama osatu, barrak berdez margotuz eta
barra bakoitzaren azpian marken izen osoa jarriz. (0.2 puntu)

barplot(erlatibo, col=c("green"), names.arg=c("Apple","HTC", "Nokia","Samsung")

Oharra: Izenak jartzean, barrak orden alfabetikoaren arabera jartzen ditu
kontuan hartu behar da.

5. Maiztasun absolutuen sektore-diagrama osatu.(0.1 puntu)

pie(absolutu)

6. Pertsona zenbaiti hileko telefono gastua galdetu zaie (eurotan):

23 44 18 32 68 12 21 28

Datuak sartu eta gastua izena eman.(0.1 puntu)

gastua=c(23,44,18,32,68,12,21,28)

7. Desbidazio estandarra kalkulatu.(0.1 puntu)

sd(gastua)

8. Fisherren alborapen koefizientea kalkulatu.(0.1 puntu)

skewness(gastua)

9. Kurtosi koefizientea kalkulatu.(0.1 puntu)

kurtosis(gastua)

10. Puntu diagrama osatu.(0.2 puntu)

stripchart(gastua)
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ESTATISTIKA ETA DATUEN ANALISIA (Testa: Lehen partziala).

Irakaslea: Josemari Sarasola

Data: 2012ko urtarrilaren 24a.

Iraupena: 15 minutu Erantzun zuzenak:bcdcd-bcdcd

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) Zein da datu-diagrama egokia aldagai kuantitatiboak balio asko hartu eta
datu gutxi daudenean?

(a) Histograma.

(b) Puntu-diagrama.

(c) Barra-diagrama.

(d) Kaxa-eta-beso diagrama.

(2) Zein da honako hauetan zuzenena?

(a) Ikerketa bat burutzeko, asko kostatzen ez bada, zenbat eta datu gehiago,
hainbat hobe.

(b) Datuak bildu ondoren, espazio-eremua, denbora-eremua eta ikerketa-
unitatea finkatu behar dira.

(c) Datu-bilketa aurretik zein datu, zenbat eta nola jaso behar diren ze-
haztu nehar da.

(d) Aldagai kuantitatiboak eta kualitatiboak ez dira inoiz nahastu behar
ikerketa estatistiko batean.

(3)
∑5

i=1 xi = 10 betetzen bada,

(a)
∑5

i=1 5xi = 15

(b)
∑10

i=1 xi = 20

(c)
∑10

i=1 2xi = 40

(d)
∑5

i=1 5xi = 50

(4) Zentroa eta sakabanatzea neurtzeko, zein neurri erabiliko zenituzke mutur-
reko datuak badaude?

(a) x eta sx

(b) Mediana eta ibiltartea

(c) Mediana eta kuartil arteko ibiltartea.

(d) x eta ibiltartea.
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(5) Kalifikazio global baterako bi azterketa egin eta 6 balioa duen batezbesteko
nota behar da. Bigarrenak lehenengoaren 3 halako garrantzia badu eta
lehenengoan 5 atera bada, zenbat atera behar da bigarrenean?

(a) 7

(b) 8

(c) 7.66

(d) 6.33

(6) Neurketa batean errore hauek egin dira: -1,3,-3,0,1. Zenbat da batezbesteko
errorea?

(a) 1.66

(b) 2

(c) 0

(d) 2.33

(7) Bowleyen alborapen koefizientea(k),

(a) 0tik 1era bitarteko balioak hartzen ditu.

(b) alborapen neurri absolutua da.

(c) positibo zein negatibo izan daiteke.

(d) kurtosi neurri jasankorra da.

(8) Lorenzen kurbari buruz, zein da faltsua?

(a) Diagonaletik zenbat eta urrunago izan, orduan eta kontzentrazio hand-
iagoa.

(b) Beti goraka doa eta gainera gero eta malda handiagoz.

(c) Erabateko uniformetasuna dagoenean banaketan, bat dator diagonalarekin.

(d) Errentak berdindu ahala, diagonaletik urruntzen da.

(9) Kontzentrazioari buruz, zein da zuzena?

(a) Errentak portzentaje berdinez igotzean, kontzentrazioa igo egiten da,
baldin eta totala igotzen bada.

(b) Errentak portzentaje berdinez igotzean, kontzentrazioa jeitsi egiten da.

(c) Errentak portzentaje berdinez igotzean, kontzentrazioa berdin geratzen
da.

(d) Errentak portzentaje berdinez igotzean, kontzentrazioa berdin geratzen
da, baldin eta totala aldatzen ez bada.
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(10) Pobreziari buruz, zein da zuzena?

(a) Pobrezia muga igotzean, pobre kopurua jeitsi egiten da.

(b) Pobrezia muga igotzean, pobreziaren intentsitatea jeitsi egiten da.

(c) Pobrezia muga jeistean, pobreziaren intentsitatea igo egiten da.

(d) Aurreko guztiak faltsuak dira.
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