
ESTATISTIKA ETA DATUEN ANALISIA (Praktika).

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

Josemari Sarasola irakaslea

I. ebazkizuna

Nekazari batek bi urteetako ekaineko eguneko tenperatura minimoak jaso ditu.
Datuak hauek dira eta ordenaturik daude ekainaren 1etik ekainaren 30era:

2012 urtea

8 11 12 13 12 13 14 13 15 15

16 15 13 12 11 10 9 8 7 10

12 14 17 18 20 21 18 17 17 15

2013 urtea

16 12 11 10 10 9 12 16 18 20

22 18 17 18 19 17 13 15 16 18

14 12 13 18 19 21 23 20 21 22

Egin beharreko atazak:

(a) Bi urteetako datuak bost tartetan sailkatu modu egokian eta dagozkion
histogramak irudikatu elkarren ondoan. (0.25 puntu)

Bi datu-multzoak modu egokian alderatzeko, tarte berdinak eratu beharko
dira batean eta bestean. Datu guztietan datu txikiena 7 eta handiena 23.
Ibiltartea 23-7=16 izanik, 16:5=3.2; beraz, 4 zabalerako tarteak eratuko
dira. Horrela 20-16=4ko ibiltartea soberan dago, bi muturretan banatuko
da: 2 azpitik (7-2=5 balioan hasiz) eta 2 gainetik (23 balioan bukatuz).
Horrela, tarteak 5-9 (edo 5-8, 9ko datuak hurrengo tartean sartzen direlako),
9-13 (9-12) , 13-17, (13-16), 17-21 (17-20) eta 21-25.

Tenperaturak Egunak (2012) Egunak (2013)

5-9 3 0
9-13 9 7
13-17 11 7
17-21 6 11
21-25 1 5

30 30
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(b) Aurreko grafikoa begi bistan interpretatu zentroari eta sakabanatzeari bu-
ruz, bi urteak alderatze aldera. (0.25 puntu)

Begi bistan, 2012ko tenperaturak 15 graduren inguruan biltzen dira; 2013koak,
berriz, 19 graduren inguruan. Beraz, zentroko balio adierazgarriari dagokionean,
2013koak 4 gradu epelago izan ziren, gutxi gorabehera.

Sakabanatzea, berriz, handiagoa da 2012 urtean, itxuraz, datuek urte hor-
retan ibiltarte handiagoa dutelako eratutako histogramaren arabera.

Irudipen hauek zentro eta sakabanatze-neurriak erabiliz baieztatu behar
dira, ordea.
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(c) Tartetan bildutako datuak hartuz, aurreko tauletatik alegia, azter ezazu
zein hilabetetan izan ziren tenperatura sakabanatuenak, kontuan
hartuz muturreko daturik ez dagoenez komeni dela datu guztiak hartzea.
(1 puntu)

Datu guztiak barnehartzen dituen sakabanatze-neurria desbideratze estandarra.
Horri buruz bi datu-multzo alderatu behar direnez, aldakortasun-koefizientea
kalkulatu behar da. Horretarako kalkuluak honako taula honetan agertzen
dira:

x n (2012) n (2013) xn (2012) xn (2013) x2n (2012) x2n (2013)

7 3 0 21 0 147 0
11 9 7 99 77 1089 847
15 11 7 165 105 2475 1575
19 6 11 114 209 2166 3971
23 1 5 23 115 529 2645

30 30 422 506 6406 9038

x2012 =
422

30
= 14.06

x2013 =
506

30
= 16.86

sx2012 =

√
6406

30
− 14.062 = 3.98

sx2013 =

√
9038

30
− 16.862 = 4.12

Ax2012 =
3.98

14.06
= 0.283

Ax2013 =
4.12

16.86
= 0.244

Aldakortasun koefizienteari erreparatuta, 2012ko tenperaturak sakabanatu-
agoak izan zirela esan daiteke.
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(d) Hartu lagin moduan 2012ko ekaineko egun bakoitietako datuak (lehena,
hirugarrena, ...., hogeita bederatzigarrena), kalkulatu P25, Me eta P75; hori-
etan oinarrituta alborapen-neurri bat kalkulatu eta interpreta ezazu. (1
puntu)

Lagina osatuko da aurrena:

2012:8-12-12-14-15-16-13-11-9-7-12-17-20-18-17

Kuantilak kalkulatzeko datuak ordenatu egin behar dira:

7-8-9-11-12-12-12-13-14-15-16-17-17-18-20

P25?

15*0.25=3.75garren datua

3. datua: 9; 4. datua:11

P25 = 9 × (1 − 0.75) + 11 × 0.75 = 10.5

Me=P50?

15*0.5=7.5

7. datua: 12; 8. datua: 13

Me = P50 = 12 × (1 − 0.5) + 13 × 0.5 = 12.5

P75?

15*0.75=11.25

11. datua:16; 12. datua: 17

P75 = 16 × (1 − 0.25) + 17 × 0.25 = 16.25

Kuantil horietan oinarritzen den alborapen neurria Bowley alborapen koefizien-
tea da:

AB =
(16.25 − 12.5) − (12.5 − 10.5)

16.25 − 10.5
= 0.30

Alborapen positiboa, datuak eskuinera alboraturik daudela alegia, adierazten
du koefizieteak. Ondorioa populaziora zabaltzeko lagin-errorea hartu behar da
kontuan.
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II. ebazkizuna

Denda batek urtean 8 hilabetetan soilik zabaltzen da publikoarentzat. Hilabete
horietan azken bi urteotako salmentak jaso dira:

2012 urtea:

12 10 22 18 17 14 26 15

2013 urtea:

11 18 20 28 12 16 14 25

Egin beharreko atazak:

(a) Lorenzen kurbak eratuz, adierazi zein urtetan izan ziren salmentak kontzen-
tratuen. (1.25 puntu)

Datuak ordenatu egin behar dira lehenbizi:

2012: 10-12-14-15-17-18-22-26

2013: 11-12-14-16-18-20-25-28

Honako taula honetan Lorenzen kurbak eratzeko kalkuluak egiten dira (urte
bakoitzeko pi eta qi, hain zuzen):

x (2012) x met (2012) pi (2012) qi (2012) x (2013) x met (2013) pi (2013) qi (2013)

10 10 0.125 0.074 11 11 0.125 0.076
12 22 0.250 0.164 12 23 0.250 0.159
14 36 0.375 0.268 14 37 0.375 0.257
15 51 0.500 0.380 16 53 0.500 0.368
17 68 0.625 0.507 18 71 0.625 0.493
18 86 0.750 0.641 20 91 0.750 0.631
22 108 0.875 0.806 25 116 0.875 0.805
26 134 1.000 1.000 28 144 1.000 1.000

134 144
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Bi kurbak ebaki egiten dira (kurbako puntuak behatuz argi ikusten da hori).
Hala ere, badirudi 2013 urtekoa diagonaletik zertxobait gehiago urruntzen
dela. Beraz, badirudi urte horretan kontzentrazioa handiagoa dela.

(b) Giniren adierazlea kalkulatu bi urteetan eta interpretatu. (1.25 puntu)

G2012 =
0.660

3.5
= 0.188

G2013 =
0.711

3.5
= 0.203

Kontzentrazioa handiagoa izan zen 2013 urtean.
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pi pi − qi (2012) pi − qi (2013)

0.125 0.051 0.049
0.250 0.086 0.091
0.375 0.107 0.118
0.500 0.120 0.132
0.625 0.118 0.132
0.750 0.109 0.119
0.875 0.069 0.070

3.5 0.660 0.711

III. ebazkizuna

Herri batean azken bi urteotako familien errentei buruzko inkesta bat egin da.
Datuak hauek dira:

2012 urtea:

12 10 22 18 17 14 26 15 19

2013 urtea:

11 18 20 28 12 16 14 25 22

Pobrezia mugatzat laugarren dezila hartuz, neurri egoki baten bitartez aztertu
ezazu zein urtetan izan zen pobreziaren intentsitatea handien. (1.5
puntu)

Laugarren dezila kalkulatzeko, datuak ordenatu egin behar dira:

2012: 10-12-14-15-17-18-19-22-26

2013: 11-12-14-16-18-20-22-25-28

Laugarren dezila kalkulatuko da orain.

P40? 0.4*9=3.6garren datua

2012: 3garren datua, 14; 4garren datua, 15.

Beraz, P40 = 14 × (1 − 0.6) + 15 × 0.6 = 14.6

2013: 3garren datua, 14; 4garren datua, 16.

Beraz, P40 = 14 × (1 − 0.6) + 16 × 0.6 = 15.2

Pobreziaren intentsitatea kalkulatzen da orain:

I2012 =

∑p
i=1(z − xi)

pz
=

(14.6 − 10) + (14.6 − 12) + (14.6 − 14)

3 × 14.6
= 0.178

I2012 =
(15.6 − 11) + (15.6 − 12) + (15.6 − 14)

3 × 15.6
= 0.209

Pobreziaren intentsitatea handiagoa izan zen 2013 urtean, beraz.
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IV. ebazkizuna

100 daturen datu-bektore bat osatu da R softwarearekin notak izenez.

Egin beharreko atazak:

(a) Osatu datuen histograma maiztasun absolutuekin, 0-5, 5-10, ..., 25-30 tarteak
osatuz, ardatz bertikalaren maximoa 30 balioan jarriz eta x ardatzean ”Kali-
fikazioak” etiketa idatziz. (0.5 puntu)

>tarteak=c(0,5,10,15,20,25,30)

edo

>tarteak=seq(0,30,by=5)

eta jarraian

>hist(notak,breaks=tarteak,ylim=c(0,30),xlab="Kalifikazioak")

(b) Idem, baino maiztasun erlatiboekin. (0.5 puntu)

>library(agricolae)

>plot.graph.freq(notak,breaks=tarteak,frequency=2,ylim=c(0,30),xlab="Kalifikazioak")

(c) Alborapena eta kurtosia aztertzeko aginduak idatzi. (0.5 puntu)

>library(moments)

>skewness(notak)

>kurtosis(notak)
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ESTATISTIKA ETA DATUEN ANALISIA (Testa: Lehen zatia). Josemari
Sarasola irakaslea.

Data: 2013ko ekainaren 25a. Ordua: 13:00. Iraupena: 20 minutu

ERANTZUN ZUZENAK: BABCC-CCCAC

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) Lantegi batean kalitate-zuzendariak han ekoizten diren bonbillen iraupenak
jaso ditu. Zein da ikerketa-unitatea?

(a) Lantegia.

(b) Bonbilla bakoitza.

(c) Kalitate-zuzendaria.

(d) Bonbilla guztien multzoa.

(2)

∑
(x−x)4

n

s4x
= 3.2 eta

∑
(x−x)3

n

s3x
= −0.1. Nola interpretatu behar da?

(a) Banakuntza normala egokia da datu horietarako.

(b) Heterogeneotasuna izan daiteke.

(c) Sakabanatzea handia da.

(d) Alborapen nabarmena dago.

(3) Kalitate-zuzendariak bonbillen iraupenari buruzko datuak tarte batzuetan
bildu behar ditu. Horretarako, tarte kopurua kalkulatzeko erregela hau
asmatu du: k = 1.08n, non n datu kopurua den eta k tarte kopurua. Zein
da erregela horri buruz izan behar duzun iritzia?

(a) Histogramak eratu ohi diren datu kopuruetarako, tarte gutxiegi eratzen
ditu datu kopurua txikia denean.

(b) Datu kopuru handietarako tarte gehiegi eratzen ditu.

(c) Datu kopuru txikietarako tarte gehiegi eratzen ditu.

(d) Datu kopuru handietarako tarte gutxiegi eratzen ditu.

(4) Zein da zuzena?

(a) Datuak ordenatuta, Me = x betetzen da.

(b) Eskuin alderako alborapena badago, Me > x betetzen da.

(c) Ezker alderako alborapena badago, x < Me betetzen da.

(d) Datuak ordenatuta, Me < x betetzen da, datuen batura beti baita datu
kopuruaren erdia baino handiagoa.
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(5) Jasankortasunari buruz, zein da zuzena?

(a) Muturreko daturik ez badago, mediana eta batezbesteko aritmetiko sin-
plea berdintsuak izango dira.

(b) Neurri estatistiko jasankorrak muturreko datuak hautemateko erabiltzen
dira.

(c) Jasankortasun propietateak ez du zentzu handirik kontzentrazioaren
azterketan, horretan aberatsenek edo pobreenek errenta osotik zenbat
hartzen duten jakin nahi baita.

(d) Neurri jasankorrek balio handia hartzen badute, heterogeneotasuna da-
goela esan nahi du.

(6) Bi datu hauek jaso dira. 0 eta 100. Zenbat da aldakortasun-koefizientea?

(a) 0

(b) 0.5

(c) 1

(d) 2

(7) Datu hauek jaso dira: 0, 1, 2, . . . , 100. Zein da zuzena?

(a) Datu-multzoa leptokurtikoa da.

(b) Datu-multzoa mesokurtikoa eta simetrikoa da.

(c) Mesokurtikoa baino zapalagoa da.

(d) Aurreko guztiak faltsuak dira.

(8) Merkatu erregulatu batean, merkatu osoa lau enpresaren artean banatzen
da. Zenbat da Shannonen aniztasun-neurriak har dezakeen balio maximoa?

(a) 1.18

(b) 1.28

(c) 1.38

(d) 1.48

(9) Errenta hauek jaso dira: 20-40-70-70. Zein balio hartzen du Robin Hood
adierazleak?

(a) 0.2

(b) 0.3

(c) 0.4

(d) 0.5
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(10) Zein da zuzena?

(a) Ikerketa estatistiko batean, datuak jaso ondoren, espazio-eremua, denbora-
eremua eta aldagai estatistikoaren definizio zehatza burutu behar dira
neurri estatistiko egokienak zein diren jakite aldera.

(b) Minbiziari buruzko azterketa epidemiologiko bat egin behar dela esatea
ez da zuzena, kutsatzen ez denez minbizia ez baita inoiz epidemia bat.

(c) Estatistikaren historian, probabilitate-teoria eredu matematiko moduan
txertatu zitzaion estatistikari, XVIII. mendetik abiatuta.

(d) Geologiara aplikaturiko estatistikari data-mining deitzen zaio.
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