
ESTATISTIKA ETA DATUEN ANALISIA (Lehen zatia: praktika).

Data: 2014ko ekainaren 26a.

I. ebazkizuna (3.5 puntu)

Denda batean eraldaketa handia egin aurretik eta ondorengo eguneko salmentak
jaso dira hainbat egunetan zehar. Datuak tartean bildu dira (eurotan):

Salmentak Aurretik Ondoren
0-500 8 -

500-1000 12 6
1000-2000 15 12
2000-3000 18 22
3000-4000 16 15
4000-6000 14 7

Egin beharreko atazak:

(a) Mediana kalkulatu aurretik eta ondoren eta adierazi batez besteko salmen-
tak igo diren ala ez. Ziur esan al dezakezu? Zergatik?

Medianak interpolazioz kalkulatu behar dira, bat aurretiko datuekin (lehenengo
eta bigarren zutabeak) eta bestea ondorengo datuekin (lehenengo eta hiru-
garren zutabeak). Ondorengo datuekin mediana handiagoa balitz, batezbestez
salmentak igo direla esan nahiko luke. Hala ere, ezin daiteke ziur esan, lagin-
erroreagatik alde batetik eta interpolaziozko emaitzak gutxi gorabeherakoak
direlako bestetik.

(b) Back-to-back histogramak eratu. Aurretik edo ondoren izan ziren eguneko
salmentak sakabanatuagoak?

Ohartu behar da tarte-zabalera desberdina dela eta zutabeak (barrak, egia
esan, back-to-back histogramak horizontalean egiten direlako) dentsitateekin
kalkulatu behar direla. Beraz, hori lehen pausoa, dentsitateak kalkulatzea,
aurretiko eta ondorengo datuak bakoitza bere aldetik hartuta. Sakabanatzea
datuak zein aldetan dauden bilduago behatuz aztertuko da.

(c) Desbideratze estandarra kalkulatu aurretik eta ondoren eta hortik abiatuta
aztertu noiz izan ziren salmentak sakabanatuagoak. Zein dira neurri horren
abantailak eta eragozpenak?

Aurretiko nahiz ondorengo datuetarako, erdipuntuekin (x) egin behar dira
kalkuluak. Maiztasunak (n) ere hartu behar dira kontuan. Horrela, nx
eta nx2 zutabeak eratu behar dira kalkuluak egiteko. Aurretik eta on-
dorengo sakabanatzeak alderatzeko, aldakortasun-koefizienteak kalkulatu
behar dira. Handien ematen duena izango da sakabanatuena. Abantaila
gisa, neurri horrek datu guztiak hartzen ditu kontuan; eragozpen moduan,
ez da jasankorra.
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II. ebazkizuna (3.5 puntu)

Hainbat familiaren errentak jaso dira (milaka eurotan):

6− 8− 8− 9− 11− 12− 16− 22− 28− 45

Egin beharreko atazak:

(a) Datuen kaxa-diagrama eratu. Norako alborapena dago?

Me = P50 = 11 (erdiko datu moduan, 11.5 litzateke, ordea)

Q1 = 8

Q3 = 19

Q1 − 1.5× IQR = −8, 5→ ezker besoa 6an moztu

Q3 + 1.5× IQR = 35.5→ 45 outlier

6 11 19 28 458

Kaxari erreparatuta, eskuinerako alborapena dago.

(b) Bowley alborapen-koefizientea kalkulatu eta interpretatu.

AB =
(19− 11)− (11− 8)

19− 8
= 0.45

Positiboa denez, eskuinerako alborapena dago.
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(c) Giniren indizea kalkulatu. Baiezta al daiteke kontzentrazioa handia dela?

x x met p q p-q
6 6 0.1 0.04 0.06
8 14 0.2 0.08 0.12
8 22 0.3 0.13 0.17
9 31 0.4 0.19 0.21
11 42 0.5 0.25 0.25
12 54 0.6 0.33 0.27
16 70 0.7 0.42 0.28
22 92 0.8 0.56 0.24
28 120 0.9 0.73 0.17
45 165 1 1 0

5.5-1=4.5 1.77

IQ =
1.77

4.5
= 0.39

Balio absolutu horrekin ezin da esan kontzentrazioa handia edo txikia den, beste
Gini indize batekin edo erreferentzia batekin alderatu behar da horretarako.
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III. ebazkizuna: R softwarea (1 puntu)

Datu hauek jaso dira:

2− 2− 3− 4− 5− 4− 5− 4− 3− 2− 3− 4− 2− 1

Egin beharreko atazak:

(a) Datuak sartu eta dagokien maiztasun absolutuen taula eratu.

>x=c(2,2,3,4,5,4,5,4,3,2,3,4,2,1) >taula=table(x)

(b) Barra-diagrama osatu, izenburu bat jarri eta ardatzak izendatu.

>barplot(taula,main="DATUAK",xlab="Aldagaia",ylab="Maiztasunak")

(c) Dezil guztiak kalkulatzeko agindua eman, horretarako sekuentzia egokia sor-
tuz.

>sekuentzia=seq(0.1,1,by=0.1)

>quantile(x,prob=sekuentzia)
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ESTATISTIKA ETA DATUEN ANALISIA (Testa: Lehen zatia)

Irakaslea: Josemari Sarasola

Data: 2014ko ekainaren 26a

Iraupena: 20 minutu

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.

ERANTZUN ZUZENAK: DCDDC-CDDBB

(1) Hainbat egunetan zehar denda bateko salmentak jaso dira, milaka eurotan.
Zein da aldagaia?

(a) Mila euro.

(b) Denda.

(c) Egun bakoitza.

(d) Salmenta.

(2) Histograma bat eratzeko formula batek 8.66 tarte eratu behar direla ezartzen
du. Zer da egin behar duzuna?

(a) Ibiltartea zati 9 egin, tartearen luzera eskuratzeko, eta zuzenean txikienetik
handienera luzera horretako tarteak osatu.

(b) 8.66 bider datu kopurua egin eta borobilduta zabalera horretako tarteak
osatu.

(c) Ibiltartea zati 9 egin eta balio hori gehiegiz borobildu, tartearen luzera
eskuratzeko.

(d) Datu kopurua zati 9 egin eta zabalera horretako tarteak osatu, gehiegiz
borobilduta.

(3) Denda bateko batez besteko eguneko salmenta 1000 euro izatea ezarri da
baldintza gisa. Egun 950 eurokoa da eta 10 egun falta dira baldintza bete
ahal izateko. Zenbat saldu behar da 10 egun horietan?

(a) 9500 euro.

(b) 5000 euro.

(c) 10000 euro.

(d) Informazioa falta da erantzuna emateko.
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(4) Datuak: 2-2-3-4-4-5-5-5-6-6-6-6-7-7-7-8-8-9-10. 4 datu gaineratzen badira,
zenbat izango da datu berrien mediana?

(a) 6

(b) 6 baino handiagoa

(c) 7

(d) Ezin da esan datu berriak zein diren jakin gabe.

(5) 2013ko desberdintasun ekonomikoen txotenean, Euskal Herriko familien %40ek
hilero 1000 euro baino gutxiago jasotzen zuten. %20ek 3000 euro baino gehi-
ago jasotzen zuten. 1000 eta 3000 zer dira, hurrenik hurren?

(a) 40garren eta 20garren pertzentilak, hurrenik hurren.

(b) 60garren eta 20garren pertzentilak, hurrenik hurren.

(c) 40garren eta 80garren pertzentilak, hurrenik hurren.

(d) 60garren eta 80garren pertzentilak, hurrenik hurren.

(6) 40 urteko adinari dagokion maiztasun erlatibo metatua 0.22 bada, zein da
hauetatik zuzena?

(a) 40 urtetik beherako langileak %78 dira.

(b) 40 urtetik gorako langileak %22 dira.

(c) 40 urtetik beherako langileak %22 dira.

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

(7) Hauetatik zein dira banakuntza normalerako egokitasuna aztertzeko neur-
riak?

(a) Bowley koefizientea eta kuartil arteko ibilitartea.

(b) Bariantza estandartua eta koefiziente mesokurtikoa.

(c) Fisher koefizientea eta Bowley koefizientea.

(d) Alborapen koefiziente bat eta kurtosi neurri bat.

(8) Lehen kuartila: 10. Hirugarren kuartila: 14. Datu zerrenda ordenatua:
3-5-7-8-10-... (datu kopurua ezezaguna) Zein da zuzena kaxa-diagrama er-
atzean?

(a) 3, 5, 7 eta 8 outlier dira.

(b) 4 albo-balioa da.

(c) 3 eta 5 outlier dira.

(d) 3 outlier da.
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(9) Herrialde batean bi eskualde daude. A eskualdean, zoriontasun-indizea 0.5
da, 500 biztanleekin; B eskualdean, 0.8 da, 1000 biztanleekin. Herrialde
bateko biztanleak zoriontsuak direla baieztatzeko 0.6ko indizea behar dela
uste da. Zein da batez besteko zoriontasun-indizea?

(a) Batezbesteko geometrikoa erabilita,
√

0.5× 0.8.

(b) Batezbesteko haztatua erabilita, 0.5×0.5+0.8×1
1.5 .

(c) Batezbesteko kuadratikoa erabilita,
√

0.12×0.22

2 .

(d) Aurreko guztiak okerrak dira.

(10) Ceteris paribus, nolako efektua du pobrezia-muga igotzea?

(a) Pobreen kopurua igo egiten da, baina pobreziaren intentsitatea berdin
geratzen da.

(b) Pobreen kopurua eta pobreziaren intentsitatea igotzen dira.

(c) Pobreen kopurua igo egiten da, baina pobreziaren intentsitatea jeitsi
egiten da.

(d) Erantzuna igoera eskala edo jatorri-aldaketa batez egiten den izango da.
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