
ESTATISTIKA ETA DATUEN ANALISIA. BIGARREN ZATIA: Praktika.

Data: 2012ko ekainaren 25. Ordua: 12:00

I. ebazkizuna

Makina bateko erregai-kontsumoa (litrotan) eta ekoizpena (kilotan) jaso dira
ordu batzuetan zehar:

Kontsumoa Ekoizpena
6 10
8 14
9 22
10 26
11 28
12 30

Egin beharreko atazak:

• Ŷ = ke−
β
X motako eredua doitu emandako datuei.

• Aurreko emaitzak ikusita, adierazi zein litzatekeen ekoizpen maximoa.

• Mugatze koefizientea kalkulatu eta interpretatu.

EBAZPENA

Ekoizpena kontsumoaren mendean dagoela pentsatuko da (alderantziz ere egin
daiteke, ordea): X, kontsumoa; Y, ekoizpena.

Ŷ = ke−
β
X linealizatu behar da lehendabizi:

ˆln(Y ) = ln k + (−β) 1
X

Beraz, erregresio zuzena finkatzean operatu beharreko aldagaiak y = ln(Y ) eta
x = 1

X dira, a = ln k eta b = −β izanik:

x y xy x2

0.166 2.30 0.38 0.028
0.125 2.64 0.33 0.016
0.111 3.09 0.34 0.012
0.100 3.25 0.33 0.010
0.091 3.33 0.30 0.008
0.083 3.40 0.28 0.007
0.677 18.02 1.97 0.081

sxy = 1.97
6 − 0.677

6
18.02

6 = −0.01

sx2 = 0.081
6 − 0.677

6

2
= 0.000768

b =
sxy
sx2

= −0.01
0.000768 = −13

a = 18.02
6 − (−13) 0.677

6 = 4.46
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Deslinealizatuz,

β = −b = 13

k = e4.46 = 86.48

Doitutako kurba hau da:

Ŷ = 86.48e−
13
X

Horren arabera, X oso handia denean kontsumoa 86.48ko mugara hurbiltzen da.

Mugatze-koefizientea kalkulatzeko, zuzenetik abiatu behar da:

ŷ = 4.46 − 13x y ŷ2 y2

2.29 2.30 5.26 5.30
2.83 2.64 8.03 6.96
3.01 3.09 9.09 9.55
3.16 3.25 9.98 10.61
3.28 3.33 10.74 11.10
3.38 3.40 11.40 11.56

17.95 (∼ 18.02) 18.02 54.5 55.11

sy2 = 54.5
6 − 18.02

6

2
= 0.06

sŷ2 = 53.73
6 − 18.02

6

2
= 0.004

R2 = 0.004
0.06 = 0.06

Doikuntza oso desegokia da.

Oharra: dezimalak direla eta, emaitzetan gorabehera handiak izan daitezke.
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II. ebazkizuna

Kanoak alokatzen dituen pertsona batek hondartza-denboraldian zehar, ekainetik
irailera, hilean zenbat kanoa alokatzen dituen jaso du azken urteotan:

Urte / Hilabetea Ekaina Uztaila Abuztua Iraila
2008 69 75 82 56
2009 72 79 85 62
2010 75 80 85 62

• Denbora-seriea grafikoki irudikatu eta grafikoan bertan adierazi urtarokotasun-
osagaia beste kolore batez.

• Osagaiak bereizteko eredu mota erabaki.

• Urtarokotasun-osagaia bakandu. Zenbat igo/jeitsi egiten dira hilabete
bakoitzean alokatutako kanoa-kopurua?

• 2010 urtean, kopuruak desestazionalizatuz, zein izan zen hilabete onena?

Serie historikoa irudikatu eta urtarokotasuna adierazi (gorriz):

Urtarokotasun osagaia hil bakoitzeko salmentak urteko salmenten batezbestekoekin
(zuzen horizontal gorriak) alderatuz (kenketa eginez) kalkulatu dira modu naive
batean.

Eredu mota erabakitzeko, urte bakoitzeko datuen batezbestekoa eta desbider-
atze estandarra kalkulatuko dira:
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2008

x =
69 + 75 + 82 + 56

4
= 70.5

sx =

√
692 + 752 + 822 + 562

4
− 70.52 = 9.55

2009

x =
72 + 79 + 85 + 62

4
= 74.5

sx =

√
722 + 792 + 852 + 622

4
− 74.52 = 8.55

2010

x =
75 + 80 + 85 + 62

4
= 75.5

sx =

√
752 + 802 + 852 + 622

4
− 75.52 = 8.55

Batezbesteko eta desbideratze hauek kartesiar diagrama batean irudikatzen dira:

Eredu egokiena BATUKORRA da.

Urtea lau alditan banatzen denez, urtarokotasuna ezabatzeko 4 tamainako batezbesteko
higikorrak kalkulatu behar dira:

Urte / Hilabetea Ekaina Uztaila Abuztua Iraila
2008 - 70.5 71.25 72.25
2009 73 74.5 75.25 75.5
2010 75.5 75.5 - -
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Serie historikoari joera ezabatuz U+H balioak eskuratzen dira:

Urte / Hilabetea Ekaina Uztaila Abuztua Iraila
2008 - 4.5 10.75 -16.25
2009 -1 4.5 9.75 -13.50
2010 -0.50 4.5 - -

U bereiztu egiten da jarraian hilabete bakoitzeko U+H balioen batezbestekoa
kalkulatuz:

Hilabetea Ekaina Uztaila Abuztua Iraila
Urtarokotasun-indizea -0.75 4.5 10.25 -14.875

Interpretazioa:

• ekainean izateagatik, salmentak 0.75 euro jeisten dira

• uztailean izateagatik, salmentak 4.5 euro igotzen dira

• abuztuan izateagatik, salmentak 10.25 euro igotzen dira

• irailean izateagatik, salmentak 14.875 euro jeisten dira

Salmentak desestazionalizatu egiten dira jarraian, serie historikoko balio bakoitzari
dagokion hilabeteko urtarokotasun-indizea KENDUZ:

Urte / Hilabetea Ekaina Uztaila Abuztua Iraila
2008 69.75 70.5 71.75 70.875
2009 72.75 74.5 74.75 76.875
2010 75.75 75.5 74.75 76.875

Desestazionalizatuta, salmenta handienak 2009 eta 2010eko irailean izan ziren.
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ESTATISTIKA ENPRESARA APLIKATUA (Testa: Bigarren partziala).

Irakaslea: Josemari Sarasola

Data: 2012ko ekainaren 25a.

Iraupena: 15 minutu

Erantzun zuzenak: caadd cadaa.

(1) Udako oporretan egindako bidaia, adin-taldea eta langile-mota jaso dira
kontingentzia-taula anizkoitz batean. Zein da egiazkoa?

(a) Aldagai dependentea langile mota da.

(b) Aldagai dependentea adin-taldea da.

(c) Aldagai dependentea egindako bidaia da.

(d) Lehenengo biak dira egiazkoak.

(2) Herritar zenbaiten adina eta lanpostu-mota jaso badira, bi aldagaien arteko
erlazio kausala aztertzeko,

(a) Adin-tarteak osatu eta horietako bakoitzeko lanpostu-mota desberdinen
proportzioak kalkulatuko dira.

(b) Lanpostu mota bakoitzeko, adinen histograma egingo da.

(c) Adin bakoitzeko, lanpostu motaren histograma egingo da.

(d) Lanpostu mota bakoitzeko, adinen sektore-diagrama egingo da.

(3) 45 neskak humanitate-batxilergoa egin zuten eta 35 zientzietakoa. 25 mu-
tilek humanitate-batxilergoa egin zuten eta 50ek zientzietakoa. Aldagai in-
dependentea kontuan hartu gabe, errore kopurua, lambda asoziazio neurria
kalkulatzean:

(a) 70 da.

(b) 80 da.

(c) 60 da.

(d) Beste bat da erantzuna.

(4) (x1 = 5, y1 = 7), (x2 = 6, y2 = 6), (x3 = 8, y3 = 5) datuen puntu-hodeiari
erreparatuz, x eta y aldagaien arteko korrelazioa

(a) zuzena da.

(b) alderantzizkoa da.

(c) negatiboa da.

(d) (b) eta (c) dira egiazkoak.
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(5) Karratu txikienen erregresio-zuzenean, zein da egiazkoa?

(a) Erroreen bariantza aurresanen bariantza baino txikiagoa da beti.

(b) Mugatze koefizientea negatiboa denean, aurresanen bariantza txikiagoa
da erroreen bariantza baino.

(c) Aurresanen batezbestekoa ez dator bat, oro har, y balio errealen batezbestekoarekin.

(d) Aurreko guztiak faltsuak dira.

(6) Hiru daturekin erregresio-zuzen bat doitu ondoren, informazio hau jaso da:
(x1 = 5, e1 = 2), (x2 = 6, y2 = −4), (x3 = 8, y3 = 2). Erroreen diagramari
erreparatuta, zein da egin behar duzun diagnostikoa?

(a) Zehaztapen-errorea

(b) Autokorrelazioa

(c) Aurreko biak izan daitezke.

(d) Heterokedastikotasuna.

(7) R softwarean, orduak eta ekoizpena izeneko datu-multzoekin erregresio hau
burutu da: erregresioa=lm(formula=ekoizpena ∼ orduak), nola kalku-
latzen dituzu erroreak?

(a) erregresioa$residuals

(b) erregresioa$abline

(c) formula$residuals

(d) formula$abline

(8) Nola idatz daiteke b eta c aldagaien arteko korrelazio koefiziente partziala,
a aldagaiaren eragina baztertu nahi bada?

(a) rbc.a

(b) rcb.a

(c) ra.bc

(d) (a) eta (b) egiazkoak dira.
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(9) Zein R softwarean batezbesteko higikorrak kalkulatzeko agindua?

(a) filter

(b) mobile

(c) moving

(d) shifting

(10) Nola linealizatzen da ŷ = ke−
β
x motako eredua?

(a) y moduan ln y hartuz eta x moduan 1
x , b koefizientea −β izanen da eta

a = ln k.

(b) y moduan ln y hartuz eta x moduan −ln x, b koefizientea β izanen da
eta a = k.

(c) y moduan ln y hartuz eta x moduan −ln x, b koefizientea β izanen da
eta a = ln k.

(d) y moduan ln y hartuz eta x moduan 1
x , b koefizientea β izanen da eta

a = k.
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