
ESTATISTIKA ETA DATUEN ANALISIA (Praktika: Lehen zatia)

Data: 2013ko azaroaren 11a

Iraupena: 90 minutu

I. ebazkizuna

Bi urtetan zehar hainbat familiaren urteko errenta datuak jaso dira:

2005 urtea: 4-5-7-10-13-14-18-20

2010 urtea: 5-7-8-9-12-14-15-15-16-19-24

Egin beharreko atazak:

(a) Jasankorrak ez diren neurri egokiak erabiliz, azter ezazu zein urtetan izan
ziren sakabanatuago. (1.5 puntu)

Jasankorra ez den (eta bide batez datu guztia kontuan hartzen dituen)
sakabanatze-neurri ERLATIBOA aldakortasun koefizientea da:

Ax =
sx
x

Ondoko tauletan horretarako kalkuluak egiten dira:

2005 urtea

x 4 5 7 10 13 14 18 20 91
x2 16 25 49 100 169 196 324 400 1279

x2005 =
91

8
= 11.375

s2005 =

√
1279

8
− 11.3752 = 5.52

A2005 =
5.52

11.375
= 0.48
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2010 urtea

x 5 7 8 9 12 14 15 15 16 19 24 144
x2 25 49 64 81 144 196 225 225 256 361 576 2202

x2010 =
144

11
= 13.09

s2010 =

√
2202

11
− 13.092 = 5.37

A2010 =
5.37

13.09
= 0.41

Sakabanatzea handiagoa da 2005 urteko datuetan.

(b) Kontzentrazio-neurri hau asmatu da:

M60 =
60. pertzentiletik behera dauden errenten batura

60. pertzentila× 60. pertzentiletik behera dagoen datu kopurua

Kalkulatu koefizientea bi urteetarako eta adierazi zein urtetan izan ziren
errentak kontzentratuago (kontuan hartuz koefiziente honetarako 0 balioak
erabateko kontzentrazioa eta 1 balioak kontzentrazio eza adierazten dutela,
hurrenik hurren). (1 puntu)

2005 urtean

0.6× 8 = 4.8→ P60 = 4.8gn datua = (1− 0.8)× 10 + 0.8× 13 = 12.4

Hortik beherako datu kopurua 4 da eta hortik beherako datuen batura
4+5+7+10=26.

Beraz, M60 = 26
12.4×4 = 0.52.

2010 urtean

0.6× 11 = 6.6→ P60 = 6.6gn datua = (1− 0.6)× 14 + 0.6× 15 = 14.6

Hortik beherako datu kopurua 6 da eta hortik beherako datuen batura
5+7+8+9+12+14=55

Beraz, M60 = 55
14.6×6 = 0.62.

Bi koefizienteak alderatuta, 2005 urtean kontzentrazio handiagoa izan zen.
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(c) Har itzazu 2005eko errentak eta aplikatu datuei y = 2x aldaketa (datu
guztiak bider 2). Kalkulatu koefizienteak hartzen duen balioa datu zahar
nahiz berrietarako (zaharretarako ia baduzu kalkulatua aurreko ataletik).
Emaitzak ikusita, koefizienteak eskala-aldaketari buruzko baldintza betet-
zen al du (datu horietarako behintzat)? (0.5 puntu)

Eskala-aldaketa baten ondorioz, kontzentrazio-neurriak ez du bere balioa
aldatu behar, neurri egokia izango bada. Ikus dezagun:

Datu berriak hauek dira: 8 10 14 20 26 28 36 40

0.6× 8 = 4.8→ P60 = 4.8gn datua = (1− 0.8)× 20 + 0.8× 26 = 24.8

Hortik beherako datu kopurua 4 da eta hortik beherako datuen batura
8+10+14+20=52.

Beraz, M60 = 52
24.8×4 = 0.52.

Ez da aldatzen. Beraz, neurri egokia da eskala-aldaketaren aldetik.

(d) Har itzazu 2005eko errentak eta aplikatu datuei y = x+ 2 aldaketa. Kalku-
latu koefizientea datu zahar nahiz berrietarako. Koefizienteak jatorri-aldaketari
buruzko baldintza betetzen al du (datu horietarako behintzat)? Eta y =
x− 2 aldaketa eginda? (0.5 puntu)

Jatorri-aldaketa baten ondorioz, kontzentrazioa aldatu egiten da eta horrela
adierazi behar du koefizienteak. Konstante bat gehituta, txikitu egin behar
da. Kenduta, berriz, handitu egin behar da. Ikus dezagun:

2 gehituta

6 7 9 12 15 16 20 22

0.6× 8 = 4.8→ P60 = 4.8gn datua = (1− 0.8)× 12 + 0.8× 15 = 14.4

Hortik beherako datu kopurua 4 da eta hortik beherako datuen batura
6+7+9+12=34.

Beraz, M60 = 34
14.4×4 = 0.59.

Aldatzen da behar den norabidean (kontzentrazioa txikitu egiten baita),
koefizientea handitu egiten baita (ikusi galderan ematen den oharra). Beraz,
neurri egokia da jatorri-aldaketari dagokionean, konstante bat gehituta.
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2 kenduta

2 3 5 8 11 12 16 18

0.6× 8 = 4.8→ P60 = 4.8gn datua = (1− 0.8)× 8 + 0.8× 11 = 10.4

Hortik beherako datu kopurua 4 da eta hortik beherako datuen batura
2+3+5+8=18.

Beraz, M60 = 18
10.4×4 = 0.43.

Aldatzen da behar den norabidean (kontzentrazioa handitu egiten baita),
koefizientea txikitu egiten baita (ikusi galderan ematen den oharra). Beraz,
neurri egokia da alde horretatik.

Beraz, kenduta nahiz emanda, neurri egokia da jatorri aldaketaren kasuan.

II. ebazkizuna

Ataza bat burutzeko denborari buruzko datuak jaso dira (minututan):

Denbora Atazak

10-15 4
15-20 16
20-25 25
25-30 30
30-35 19
35-40 6

Egin beharreko atazak:

(a) Neurri jasankorra baliatuz, azter ezazu banakuntzaren alborapena. (1 puntu)

Bowley koefizientea kalkulatu behar da eta horretarako mediana eta lehenengo
eta hirugarren kuartilak behar dira.

Datu kopurua 100 da. Beraz:

Q1 = 100×0.25 = 25gn datua; Me = 100×0.5 = 50gn datua; Q3 = 100×0.75 = 75gndatua

Maiztasunak metaturik, lehen kuartila 20-25 tartean, mediana 25-30 tartean
eta hirugarren kuartila 30-35 tartearen hasieran justu dagoela eta
beraz 30 dela ikus daiteke.

Beraz, lehen kuartila eta mediana bakarrik kalkulatu behar dira.
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lehen kuartila?

Interpolazio linealeko diagrama egin ondoren,

x

25− 20
=

25− 20

45− 20
→ x = 1→ Q1 = 20 + 1 = 21

mediana?

x

50− 45
=

30− 25

75− 45
→ x = 0.83→Me = 25 + 0.83 = 25.83

hirugarren kuartila? Esan bezala, Q3 = 30

Alborapen koefizientea:

AB =
(30− 25.83)− (25.83− 21)

30− 21
= −0.07

Ezkerrerako alborapen arina badago ere, 0tik nahiko gertu dago eta simetrikotzat
jo daiteke, lagin errorearen erreserbapean.

(b) Neurri jasankorra baliatuz, azter ezazu banakuntzaren kurtosia. (1 puntu)

Moors koefizientea kalkulatu behar da:

K2 =
(P87.5 − P62.5) + (P37.5 − P12.5)

P75 − P25

75gn eta 25gn pertzentilak kalkulatuta ditut aurreko ataletik.

87.5gn pertzentila?

100× 0.875 = 87.5→ P87.5 = 87.5gn datua→ (30, 35) tartean dago

Interpolazio linealez:

x

87.5− 75
=

35− 30

94− 75
→ x = 3.28→ P87.5 = 30 + 3.28 = 33.28
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62.5gn pertzentila?

100× 0.625 = 62.5→ P62.5 = 62.5gn datua→ (25, 30) tartean dago

Interpolazio linealez:

x

62.5− 45
=

30− 25

75− 45
→ x = 2.91→ P62.5 = 25 + 2.91 = 27.91

37.5gn pertzentila?

100× 0.375 = 37.5→ P37.5 = 37.5gn datua→ (20, 25) tartean dago

Interpolazio linealez:

x

37.5− 20
=

25− 20

45− 20
→ x = 3.5→ P37.5 = 20 + 3.5 = 23.5

12.5gn pertzentila?

100× 0.125 = 12.5→ P12.5 = 12.5gn datua→ (15, 20) tartean dago

Interpolazio linealez:

x

12.5− 4
=

20− 15

20− 4
→ x = 2.65→ P12.5 = 15 + 2.65 = 17.75

Moors koefizientea:

K2 =
(33.28− 27.91) + (23.5− 17.75)

30− 21
= 1.23

Mesokurtikoa da, lagin errorearen errerbapean.

(c) Aurrekoak ikusita, erabil al liteke datu horietarako banakuntza normala
eredu moduan? Erabateko ziurtasunez esan al dezakezu? Zergatik? (0.5
puntu)

Simetrikoa eta mesokurtikoa denez, banakuntza normala eredu moduan er-
abil daiteke. Erabateko ziurtasunez ezin da esan, lagin errorea ere kontuan
hartu behar delako, hau da, balitekeelako lagina adierazgarria ez izatea eta
emaitzak kasualitateaz ateratzea. Horretaz gainera, tartetan bildutako dat-
uetan oinarritu garenez, emaitzak hurbilketa dira.
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III. ebazkizuna

R softwarean datuak10 eta datuak11 izeneko datu-bektoreak osatu da, hainbat
familiaren errentekin osaturikoa, 2010 eta 2011 urteetarako.

Idatzi hauetarako aginduak R kodeaz:

(a) Datuak metatu 2010eko datuetarako (adibidez datuak 2-4-6-... badira, 2-6-
12-... eskuratzeko). (0.25 puntu)

>cusum(datuak10)

(b) Lorenzen kurbako pi eta qi balioak zehaztu, 2010eko datuetarako, horre-
tarako behar den paketea instalatuz idatzizko agindu batez. (0.25 puntu)

>install.packages("ineq")

>library(ineq)

>Lc(datuak10)

(c) Lorenz kurbak marraztu bi urteetarako, bata bestearen gainean, kolore des-
berdinekin eta lodiera nabarmen batez. (0.25 puntu)

>plot(Lc(datuak10),col=c("red"),lwd=5)

>lines(Lc(datuak11),col=c("blue"),lwd=5)

(d) Aniztasun-indizea kalkulatu 2010 urteko datuetarako, horretarako behar
den paketea instalatuz. (0.25 puntu)

>install.packages("DiversitySampler")

>library(DiversitySampler)

>Hs(datuak10)
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ESTATISTIKA ENPRESARA APLIKATUA (Testa: Lehen zatia)

Irakaslea: Josemari Sarasola

Data: 2013ko azaroaren 11

Iraupena: 20 minutu

erantzun zuzenak: DBCAC-DACBB-BBBBC

Erantzun bakarra da zuzena galdera bakoitzean. Guztira testak 1.5
puntu balio du. Erantzun zuzenak 0.1 puntu balio du. Erantzun
okerrak 0.05 puntu kentzen du. Galderak erantzun gabe utz daitezke,
punturik gehitu eta kendu gabe.

(1) Pobrezia-portzentajea Ipar Euskal Herrian %10 da; Hego Euskal Herrian,
%20. Ipar eta Hego Euskal Herriko biztanleriak 300.000 eta 2.000.000 dira.
Zenbat da Euskal Herri osoko batezbesteko pobrezia-tasa?

(a) Pobrezia-muga jakin gabe ezin da zehaztu.

(b) Pobreziaren intentsitateak jakin behar dira batezbesteko haztatua kalku-
latzeko, haztapen-koefiziente moduan.

(c) 3×10+20×20
10+20 = %14.3

(d) Aurreko guztiak faltsuak dira.

(2) Zenbatgarren pertzentila da bigarren oktila?

(a) 16garrena.

(b) 25garrena.

(c) 32garrena.

(d) 37.5garrena.

(3) Hauetatik zein da neurri EZ jasankorra?

(a) Kuartil arteko ibiltartea.

(b) Bowley alborapen-koefizientea.

(c) Aldakortasun-koefizientea.

(d) Batezbesteko aritmetiko sinplea, P10 eta P90 balioez haraindiko datuak
kenduta.

(4) Zer adierazten du diagonalak Lorenz kurba batean?

(a) Banako guztiek neurri berean hartzen dutela totaletik.

(b) Erabateko kontzentrazioa.

(c) Erabateko kontzentrazioaren erdia.

(d) Banako bakoitzak aurrekoaren kopuru proportzionala hartzen duela.
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(5) Honako hauetatik zein da behar bezala adierazita dagoena?

(a) Kurtosia badago eta simetrikoa bada, datuak normalak dira.

(b) Meso eta simetrikoa bada, banakuntza normala da.

(c) Datuen banakuntza mesokurtikoa eta simetrikoa bada, banakuntza nor-
mala eredutzat har daiteke.

(d) Datuak ez dira normalak, kurtosi maila ez baita 3 ingurukoa.

(6) 42 datu biltzen dituen maiztasun banaketa honetan kalkulatu 20. pertzen-
tila:

x n

0 3
1 5
2 2
... ...

(a) Ezin da kalkulatu.

(b) 1.2

(c) 2.2

(d) 1.4

(7) Zer esan dezakezu x = 26, Me = 22 banakuntza bati buruz?

(a) Eskuinera alboratua dela.

(b) Ezkerrera alboratua dela.

(c) Ezkerrera edo eskuinera alboratua izan daiteke, baina inoiz ez simetrikoa.

(d) Eskuinera, ezkerrera nahiz simetrikoa izan daiteke, alborapenaren nor-
abidea zehazteko alborapen-neurri bat kalkulatu behar delako.

(8) Zein egoeratan EZ da beharrezkoa datuak ordenatzea?

(a) Gini koefizientea kalkulatzeko.

(b) Bowley koefizientea kalkulatzeko.

(c) Fisher koefizientea kalkulatzeko.

(d) Moors koefizientea kalkulatzeko.
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(9) Bikote batek aste batean zehar izan duen sexu-harreman osoen kopuruari
buruzko datu kopuru handia irudikatzeko, zein da diagrama egokiena?

(a) Sektore-diagrama.

(b) Zutabe-diagrama.

(c) Histograma.

(d) Puntu-diagrama.

(10) Datuak: 4-6-7-8-10. Zenbat balio du
∑

(xi − x) adierazpenak?

(a) 28

(b) 0

(c) Bariantzaren erroa da.

(d) Desbideratze estandarra bider n datu kopurua da.

(11) Zer da egia batezbesteko geometrikoari buruz?

(a) Batez besteko errendimendu eta abiadurak kalkulatzeko erabiltzen da.

(b) Batez besteko interes eta hazkunde tasak kalkulatzeko erabiltzen da.

(c) Datuak negatiboak direnean, positibo bihurtu eta 1 gehitu behar zaie,
formula aplikatzeko.

(d) (b) eta (c) egiazkoak dira.

(12) Langileen adinari buruzko datuak jasota, langileen %40ak 30 urtetik gorakoa
direla zenbatetsi da. Zein da zuzena honako hauetatik?

(a) 30. pertzentila 60 da.

(b) 30 urtekoa da adinen 60. pertzentila.

(c) %40 da 30 urteko adinaren maiztasun erlatibo metatua.

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

(13) A langileak 8 konponketa egin ditu guztira 5 egunetan zehar; B langileak, 6
konponketa egin ditu guztira 4 egunetan zehar. Zein da eguneko batezbesteko
errendimendua?

(a) 8×5+6×4
9

(b) 8+6
9

(c) 8×5+6×4
14

(d) 8+6
14
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(14) Nola deritzo datu geologikoen azterketari, bereziki prospekzio datuei dagok-
ienean?

(a) Data mining

(b) Geoestatistika

(c) Geometria

(d) Data prospecting

(15) Tarte zabalera ezberdinak dituen maiztasun-banaketa batean, 10-20 tarteko
maiztasun erlatibo bakuna %22 da. Zenbat izan behar da histograman
dagokion zutabeko altuera?

(a) Datu-kopurua jakin gabe ezin da kalkulatu.

(b) 0.22, kasu horretan maiztasun erlatiboekin eratu behar baita histograma.

(c) 0.22/10=0.022

(d) Aurreko guztiak faltsuak dira.
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