
ESTATISTIKA ETA DATUEN ANALISIA (Bigarren zatia: praktika).

Irakaslea: Josemari Sarasola

Data: 2013ko abenduaren 19a.

I. ebazkizuna

Parte Zaharreko ardandegi batek inkesta bat egin du hainbat herritarren artean,
haien adina (zahar, heldu, gazte) eta ardoa noizero edaten duten (egunero, maiz,
gutxitan edo inoiz ez) galdetuz. Emaitzak hauek dira (e: egunero, m:maiz, i:
gutxitan edo inoiz ez):

Zaharrak: m-m-e-e-i-e-e-m-e-m-m-e-e-m-m-m-m-m-i

Helduak: e-e-e-m-m-e-e-m-e-m-e-e-e-i-i-m-e-e-m-e-e-e

Gazteak: i-i-i-i-m-m-e-e-m-m-m-i-i-i-i-i-i-i-m-i-i-i-i

Egin beharreko atazak:

(a) Khi-karratuan oinarritutako neurri egoki bat kalkulatuz, azter ezazu bi alda-
gaien arteko asoziazioa. (1 puntu)

(b) Gelaska bana koloreztatuz, adierazi asoziazio-lotura positibo eta negatibo
nabarmenenak. (0.25 puntu)

(c) Lambda kalkulatu eta interpretatu. (0.75 puntu)

(d) Goodman eta Kruskalen gamma kalkulatu eta interpretatu. (1 puntu)

(a) Hurrengo orriko taulan kontingentzia taula eta khi-karraturako kalkuluak er-
akusten dira. Khi-karratu gelaska bakoitzeko hirugarren gelaskatxoetako balioen
batura da:

X 2 =
∑(

(e− t)2

t

)
= 9.8 + . . .+ 0 = 27.3

Taula horretarako asoziazio neurri egoki bat kontingentzia koefizientea izan
daiteke (aukeran dagoen bestea Crameren V da):

C =

√
X 2

X 2 + n
=

√
27.3

27.3 + 64
= 0.54

Balio hau ez da balio maximoarekin alderatu behar, taula karratua baita.

Koefizientearen balioa 0.3tik 0.6ra bitartekoa denez, bi aldagaien arteko asozi-
azioa ertaina dela esan daiteke, lagin errorearen erreserbapean eta antzeko ik-
erketak kontuan hartu gabe.

(b) Asoziazioaren lotura positibobo eta negatiboak (e−t)√
t

balioei erreparatuz

aztertzen dira. Positiboa gezi urdin batez adierazten da, eta negatiboa gezi
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gorri batez. Horien arabera, gazteek inoiz ez edateko joera BAdute (urdinez)
eta egunero EZ edateko joera dute (gorriz).

(c) Lambda kalkulatzeko, aldagai independentea zehaztu behar da: adina.

Adina kontuan hartu gabe, pertsona batek EGUNERO edaten duela aurresan
behar da (23), baina horrela erroreak 19+22=41 dira.

Aldagai independentea kontuan harturik, berriz:

• pertsona gaztea bada, INOIZ EZ duela edaten aurresan behar da (15),
baina horrela erroreak 6+2=8 dira;

• pertsona heldua bada, EGUNERO edaten aurresan behar da (14), baina
horrela erroreak 2+6=8 dira;

• pertsona zaharra bada, MAIZ edaten aurresan behar da (10), baina horrela
erroreak 2+7=9 dira.

Horrela, erroreak 8+8+9=25 dira guztira, aldagai independentea kontuan har-
turik; kontuan hartu gabe baino 41-25=16 gutxiago. Portzentajean, erroreak
16/41=%39 murrizten dira:

λ = 0.39

0.3-0.6 bitartekoa denez, asoziazio ertaina dago, lagin errorearen erreserbapean
eta antzeko ikerketak kontuan hartu gabe.

(d) Goodman eta Kruskalen gamma kalkulatzeko, komeni da kategoriak txikienetik
handienera ordenatzea:

INOIZ EZ MAIZ EGUNERO

GAZTE 15 6 2
HELDU 2 6 14
ZAHAR 2 10 7

Konkordantziak hauek dira:

15× (6 + 14 + 10 + 7) + 6× (14 + 7) + 2× (10 + 7) + 6× 7 = 757

Diskordantziak, berriz:

2× (6 + 2 + 6 + 14) + 2× (6 + 2) + 10× (2 + 14) + 6× 2 = 244

Horrela:

γ =
757− 244

757 + 244
= 0.51

Positiboa denez, adina zenbat eta handiagoaden , orduan eta edanzaletasun
handiagoa izateko joera egoten da. Joera horren sendotasuna ertaina da, 0.3-
0.6 bitartekoa baita emaitza. Ondorio hauek lagin errorearen erreserbapean eta
antzeko ikerketak kontuan hartu gabe adierazi behar dira.
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e(enpiriko)

t(teoriko)

(e-t)    /t2

(e-t)/erro(t)

g
a
z
t
e

h
e
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d
u

z
a
h
a
r

inoiz ez maiz egunero

15 6 2

2 6 14

2 10 7

6.8 7.9 8.2

6.5 7.5 7.9

5.6 6.5 6.8

9.8 0.5 4.7

3.1 0.3 4.7

2.3 1.8 0

3.1 -0.7 -2.1

-1.8 -0.5 2.1

1.5 1.3 0

19 22 23 64

23

22

19
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II. ebazkizuna

10 astetan zehar gariaren kotizazioa jaso da nazioarteko merkatuan (dolar-
rak/tonako):

22-26-25-23-27-24-23-22-28-24

Egin beharreko atazak:

(a) Kalkulatu leunketa balioak α = 0.1 eta α = 0.4 balioetarako. (0.5 puntu)

(b) Adierazi grafikoki seriea, aurreko leunketa balioekin batera. Zein da gehien
leuntzen duen parametroaren balioa? (0.5 puntu)

(c) Aurreko bietatik, zein da α parametroaren balio egokiena? (0.75 puntu)

(d) Burutu aurresanak hurrengo (geroko) 4 asteetarako leunketarako aukeran
emandako parametro egokiena hartuz. (0.25 puntu)

(e) Batezbesteko higikor bikoitzak (batezbesteko higikorren gaineko batezbesteko
higikorrak) kalkulatu behar dira: 2 tamainakoak eta lehen prozeduraren
arabera hasiera batean, eta horien gainean, berriz ere, 3 tamainakoak bi-
garren prozeduraren arabera. Emaitzak leunketa-baliotzat hartu eta aurre-
sanak burutu, leunketa esponentzialaren kasuan bezalaxe. Kalkulatu errore
karratuen batura. Hobetu egiten al da leunketa esponentzialarekin alder-
atuz? (1 puntu)

yt LEt(α = 0.1) ŷt(α = 0.1) e2t (α = 0.1) LEt(α = 0.4) ŷt(α = 0.4) e2t (α = 0.4)
22,00 22,00 - - 22,00 - -
26,00 22,40 22,00 16,00 22,16 22,00 16,00
25,00 22,66 22,40 6,76 22,36 22,16 8,07
23,00 22,69 22,66 0,12 22,49 22,36 0,41
27,00 23,12 22,69 18,54 22,75 22,49 20,31
24,00 23,21 23,12 0,77 22,93 22,75 1,57
23,00 23,19 23,21 0,05 23,04 22,93 0,00
22,00 23,07 23,19 1,42 23,05 23,04 1,07
28,00 23,56 23,07 24,29 23,26 23,05 24,50
24,00 23,61 23,56 0,19 23,40 23,26 0,55

68,12 72,48

(a) Leunketa balioak formula errepikakor honen arabera kalkulatzen dira:

LEt = αyt + (1− α)LEt−1

Formula abiarazteko lehenengo LE balioa finkatu behar da. Hitzarmenez, se-
rieko lehen balioa hartzen da.
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(b)

Time

S
er

ie
a

2 4 6 8 10

22
23

24
25

26
27

28

Serie historikoa
Leunketa (alfa=0.1)
Leunketa (alfa=0.4)

Gehien leuntzen duen parametroaren balioa α = 0.1, azken behaketari haztapen
txikiena ematen dion balioa delako.

(c) Alfa parametro egokiena zein den erabakitzeko, e2 = (yt − ŷt)2 errore kar-
ratuen batura kalkulatu behar da. Horiek kalkulatuta, α = 0.1 aurresanetarako
parametro egokiena dela ikus daiteke.

(d) Serie historikoa 1,2,...,10 aldietarako dago eskura. 11,12,13 eta 14gn aldietarako
aurresana azken leunketa balioa da: 23.61, zehazki. Ez da aldatzen, leunketa
esponentziala erabiltzen denean, goranzko edo beherazko joerarik ez dagoela
pentsatzen baita.
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(e)

yt BH2(side = 1) BH3(side = 2) ŷt e2

22 - - - -
26 24,00 - - -
25 25,50 24,50 - -
23 24,00 24,83 24,50 2,25
27 25,00 24,83 24,83 4,69
24 25,50 24,67 24,83 0,69
23 23,50 23,83 24,67 2,78
22 22,50 23,67 23,83 3,36
28 25,00 24,50 23,67 18,78
24 26,00 25,50 24,50 0,25

32,80

Leunketa-prozedura honekin errore karratuen batura (SSE) egindako leunketa
esponentzialari dagokiona baino txikiagoa denez, hura baino hobea dela esan
daiteke. Hala ere, kontuan hartu behar da aurresan bi gutxiago daudela kasu
honetan eta behar bezala alderatzeko komeni dela SSE zati aurresanen kopurua
egitea.
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III. ebazkizuna

Datu hauek jaso dira lantegi batean:

Ekoizpena 2 4 6
Kostua 6 8 9

w = kvm motako kurba doitu nahi da R softwareaz lagunduta.

Egin beharreko atazak:

(a) Sartu datuak R softwarean eta horiei linealizaziorako beharrezko aldakuntzak
egin Rn. (0.25 puntu)

Linealizazioa honela egin behar da:

w = kvm → lnw = ln k +m ln v

>v=c(2,4,6)

>w=c(6,8,9)

>x=ln(v)

>y=ln(w)

(b) Aldatutako datuekin, erregresio-zuzenerako agindua eman. (0.25 puntu)

>zuzena=lm(y x)

>zuzena

(c) Erregresio zuzeneko aurresanak eta erroreak kalkulatu. (0.25 puntu)

>zuzena$fitted.values

>zuzena$residuals

(d) Linealizatutako puntu-hodeia eta horren gainean erregresio zuzena mar-
raztu. (0.25 puntu)

>plot(x,y,pch=19,lwd=6)

>abline(zuzena,col=c("red"),lwd=3)
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ESTATISTIKA ETA DATUEN ANALISIA (Testa: Bigarren zatia)

Irakaslea: Josemari Sarasola

Data: 2013ko abenduaren 19

Iraupena: 20 minutu

Erantzunak: BDBAA-CCBAA-CDCBD

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) Eskolako lehen kurtsoko ikasleen matematika-nota eta batxilergoko ikastetxea
jaso dira. Nola esploratu behar da bi aldagaien arteko erlazioa?

(a) Aprobatu eta suspendituen artean, ikastetxeen proportzioak kalkulatuz.

(b) Ikastetxe bakoitzeko, matematikako batezbesteko notak kalkulatuz.

(c) Aprobatu eta suspendituetarako histogramak eratuz, ikastetxearen arabera.

(d) Ikastetxe bakoitzeko aprobatuen kopurua kalkulatuz.

(2) Merkatu bateko enpresa txiki bateko kudeatzaile moduan, zein aldagaitarako
ez zenuke inondik ere egingo aurresan bat haren denbora seriean oinarrituta?

(a) Produktu-unitateko kostua.

(b) Argindar-kontsumoa lantegian.

(c) Zuen produktua saltzen den merkatu osoko eskaria.

(d) Zuen produktu batean azken urteotan eskuratu den marjin komertziala.

(3) Zein da faltsua honako hauetatik?

(a) x eta y aldagaien arteko korrelazio koefizientea haien balio estandartuen
arteko kobariantza da.

(b) Puntuak zuzen batean lerrokaturik daudenean, korrelazio-koefizientea
0 da.

(c) Korrelazio-koefizientea 0 izateak ez du esan nahi bi aldagaien arteko
inongo korrelaziorik dagoenik.

(d) sxy = syx
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(4) Zein da faltsua honako hauetatik?

(a) Leunketa esponentzialean leunketa parametro egokiena txikiena da, beti
ere errore karratuen batura baino handiagoa bada.

(b) Batezbesteko higikorraren tamaina zenbat eta handiagoa izan, seriearen
leunketa orduan eta nabarmenagoa izango da.

(c) Azken urteotako ordenagailu eramangarrien gorakada, mahai gaineko
ordenagailuen aldean, ez da hondar osagaiari egotzi dakiokeen aldaketa
bat, joera aldaketa bat baizik.

(d) Leunketa esponentzialean, parametroa txikiagoa denean izango da le-
unketa nabarmenagoa.

(5) α = 0.4 parametroa duen leunketa esponentzial batean, zenbat da azken
aureko behaketari ematen zaion haztapena?

(a) 0.16

(b) 0.4, guztiei berdina ematen zaielako.

(c) 0.6, azkenaren aurkakoa.

(d) 0.24

(6) Korrelazio partzialak bi aldagaien arteko korrelazioa aztertzen du, beste
aldagai baten efektua ...

(a) barneratuz.

(b) bilduz.

(c) baztertuz.

(d) balidatuz.

(7) Kurba logistikoan ...

(a) p = 0 eta p = 1 balioetan asintotak daude.

(b) Probabilitatearen hazkunde gehiena dosi ertainetarako gertatzen da.

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

(d) (b) eta (c) faltsuak dira.
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(8) t = 9 unerainoko datuak soilik eskura daudelarik, leunketa esponentziala
burutu da. Leunketari buruzko informazio hau duzu: y9 = 14, ŷ9 = 12,
α = 0.7. Zein izan behar da t = 11 unerako aurresana?

(a) Ezin da kalkulatu, informazioa falta baita.

(b) 13.4

(c) 12.6

(d) 14

(9) 2012ko martxoan 14226ko salmetna izan zen enpresa batean. Enpresako
salmentei eredu biderkakorra aplikatzen zaie eta maiatzeko indizea 1.1 suer-
tatu da. Inflazioa indize hauen arabera bilakatu da: 2012ko urtarrila, 120;
2012ko otsaila, 125; 2013ko martxoa, 135. Salmenta desestazionalizatuak
kalkulatu 2012ko urtarrileko prezioetan:

(a) 11495

(b) 13909

(c) 11547

(d) 13040

(10) x aldagaiaren kobariantza kalkulatzen da x aldagaiarekin, hau da, aldagai
berdinarekin. Zein da emaitza?

(a) x aldagaiaren bariantza.

(b) 1

(c) 0

(d) 1 zati x aldagaiaren bariantza.

(11) Funtzio logistikoaren linealizazioan, erregresioz parametro hauek zenbatetsi
dira: y=-4+0.4x. Zenbateko dosia behar da %80ko probabilitatera heltzeko?

(a) 11.46

(b) 12.46

(c) 13.46

(d) Beste bat da erantzuna.
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(12) Hauetatik zein da egia?

(a) Kobariantzak bi aldagaien batezbestekoak positiboak direnean hartzen
ditu balio positiboak.

(b) Khi-karratu neurria n balioaz zatitzean, 0 eta 1 bitarteko balioak hartzen
ditu.

(c) Aldagai dikotomikoen arteko korrelazio koefizienteak 0 eta 1 bitarteko
balioak hartzen ditu, aldagai dikotomikoen balioak 0 eta 1 bitartekoak
direlako.

(d) Dikotomiko-kuantitatibo korrelazio-koefizienteak balio positiboak hartzen
ditu 0 balioa kuantitatiboan batezbesteko txikiena duen multzoari dagokionean.

(13) Karratu txikienen erregresio-zuzen batean: s2y = 400, n = 10,
∑
e2 = 800.

Zenbat da aurresanen bariantza?

(a) 400

(b) 1200

(c) 320

(d) 120

(14) x1 = 1, x2 = 4, x3 = 2, x4 = 3, e1 = −1, e2 = −4, e3 = 1, e4 = 4. Zein
diagnostiko egiten duzu?

(a) Homoskedastikotasuna.

(b) Heteroskedastikotasuna.

(c) Autokorrelazioa.

(d) Zehaztapen-errorea.

(15) Kalkulatu mugatze-koefizientea datu hauekin: s2e = 80 eta s2ŷ = 20

(a) 0.25

(b) 0.75

(c) 0.80

(d) Beste bat da erantzuna.
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