
ESTATISTIKA ETA DATUEN ANALISIA (Bigarren zatia: praktika).

Data: 2014ko abenduaren 19a.

Irakaslea: Josemari Sarasola

Ebazpen laburtua

I. ebazkizuna (3 puntu)

Ikasle batzuen artean unibertsitatera sartzeko hautaproba gainditu duten ala ez
eta batxilergoko bigarren kurtsoko matematikako nota jaso dira:

Unibertsitateko proba gainditu? b b b b b b b b b b b
Matematika nota 5 7 4 8 4 8 7 9 10 8 7

Unibertsitateko proba gainditu? e e e e e e e e e e e
Matematika nota 7 6 3 8 9 7 5 5 4 8 7

Egin beharreko atazak:

(a) Bi aldagaien arteko korrelazio koefiziente lineala kalkulatu eta interpretatu.
(1 puntu)

Unibertsitaterako probari dagokion aldagaia dikotomikoa denez, kodetu egin
behar da. Horrela egingo da: b=1, e=0. Modu horretan, x:Unibertsitateko
proba gainditu? eta y:Matematika nota izanik, kalkuluak eginez batura
hauek eskuratzen dira:

x y xy x2 y2

... ... ... ... ...

11 146 77 11 14

Batura horietatik estatistiko hauek eskuratzen dira:

x = 0.5; y = 6.63; sxy = 0.185; sx = 0.5; sy = 1.87; rxy = 0.19

Azken estatistikoa korrelazio-koefiziente lineala da. Honela interpretatzen
da:

x ↑ (proba gainditzera pasatzean)→ y ↑ (maten nota handia). Beraz, proba
gainditu dutenek mate gainditzeko joera dute (edo alderantziz). Dena den,
erlazio hau ahula da (balio absolutua 0.3 baino txikiagoa delako).
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(b) Kalkulatu matematikako batezbesteko nota eta ikasleak hortik gora edo be-
hera lortu duten sailka itzazu. Unibertsitaterako proba gainditu duten alda-
gaiarekin batera, bi aldagaiei dagokien kontingentzia-taula eratu. Ondoren,
asoziazioa neurtzeko khi-karratuan oinarritzen den neurri bat kalkulatu eta
interpretatu. (1 puntu)

Mateko batezbesteko nota 6.63 da. Hortik gora dutenei, ↑ jarriko diegu
aurreko taulan, bestela ↓. Bi zutabeetatik kontingentzia taula eskuratzen
da:

Uni/Mate ↑ ↓ Guztira
gaind. 8 3 11

ez gaind. 6 5 11
Guztira 14 8 22

Maiztasun teorikoak:

Uni/Mate ↑ ↓ Guztira
gaind. 7 4 11

ez gaind. 7 4 11
Guztira 14 8 22

Eta (e− t)2/t balioak:

Uni/Mate ↑ ↓
gaind. 0.14 0.25

ez gaind. 0.14 0.25

Beraz: χ2 = 0.14 + 0.14 + 0.25 + 0.25 = 0.78.

Asoziazio-neurri egokia da phi:

φ =

√
0.78

22
= 0.19

Beraz, asoziazio ahula dago bi aldagaien artean (korrelazioak erakusten zuen
bezalaxe).
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(c) Aurreko taulatik, lambda kalkulatu eta interpretatu. (1 puntu)

Mateko nota: aldagai indep.

Unirako proba: aldagai dep.

Aldagai indep. kontuan hartu gabe, aurresana: unirako proba gainditu eta
erroreak 11 (edo ez gainditu, orduan ere erroreak 11 direlako).

Aldagai dep. kontuan hartuta, berriz:

• maten bbkotik gora lortu bada, aurresana unirako proba gainditu eta
erroreak 6 dira.

• maten bbkotik behera lortu bada, aurresana unirako proba ez gainditu
eta erroreak 3.

Beraz, aldagai dep. ktan. hartuta, guztira 9 errore, ktan. hartu gabe baino
2 gutxiago.

Beraz:

λ =
2

11
= 0.18

Asoziazio ahula dagoela interpretatu behar da.
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II. ebazkizuna (3 puntu)

Azken urteotan enpresa bat publizitate-gastua aldatzen joan da. Salmenta eta
publizitate-gastuari buruzko datu hauek jaso ditu:

Urtea Publizitate-gastua Salmentak
2006 4 10
2007 6 11
2008 8 14
2009 10 22
2010 12 26

Egin beharreko atazak:

(a) w = ke−
m
v kurba doitu behar zaie datuei. (1 puntu)

w = ke−
m
v → lnw = ln k −m1

v

y = lnw; x = 1/v; a = ln k; b = −m

Kalkulu-taula:

v w x y xy x2

4 10 0,25 2,30 0,58 0,06
6 11 0,17 2,40 0,40 0,03
8 14 0,13 2,64 0,33 0,02
10 22 0,10 3,09 0,31 0,01
12 26 0,08 3,26 0,27 0,01

0,73 13,69 1,89 0,12

Hortik, xy erregresio-zuzena: a = 3.566, b = −5.67, zenbat dezimal hartzen
diren, gorabehera handiak izan daitezke.

Beraz, k = e3.566 = 35.37 eta m = 5.67

Doitutako kurba hau izango da:

ŵ = 35.37e−5.67/v

Zenbat da salmenta maximoa? (1 puntu)

v infiniturantz eramanda, w=35.37 da salmenta maximoa. Dezimalen gorabeherak
direla eta, emaitza hau suertatzen ez bada eta 26 baino txikiago suertatuko
balitz, datuekin bat ez datorrela aipatu beharko litzateke.
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Mugatze-koefizientea kalkulatu eta interpretatu. (1 puntu)

R2 =
s2ŷ
s2y

Erroreen bariantzaren bitartez ere kalkula daiteke, aukeran.

Lehenengo formula hartuz, y karratuak, aurresanak eta horien karratuak kalku-
latu behar dira:

ŷ = −3, 56− 5, 67x ŷ2 y2

2,14 4,59 5.30
2,62 6,84 5.75
2,85 8,13 6.96
2,99 8,96 9.55
3,09 9,53 10.62
13,69 38,05 38,19

s2y =
38.19

5
− (

13.69

5
)2 = 0.1413

s2ŷ = 38.055− (
13.72

5
)2 = 0.080

R2 = 0.08/0.1413 = 0.56→ doikuntzaren egokitasuna ertaina da
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III. ebazkizuna (R softwareari buruz) (1 puntu)

2001ko maiatzaren 1ean hasita, lauhileko datuak datu arrunt moduan sartu dira
R-n, datuak izenarekin. Honako hauetarako aginduak idatzi:

Egin beharreko atazak:

(a) Aipatutako datu-multzoa denbora-serie moduan birdefinitu.

>denb=ts(datuak,start(2005,2),frequency=3)

(b) Kalkulatu batezbesteko higikorrak, urtarokotasuna ezabatzeko helburuarekin.

>bh3=filter(denb,side=1,rep(1/3,3)

>bh3

(c) Denbora seriea eta batezbesteko higikorren seriea batera grafikatu, kolore
eta lerro-lodiera desberdinekin.

>plot.ts(denb,col="blue",lwd=3)

>lines(bh3,col="red",lwd=2)

(d) Seriea bereiztu bere osagaietan, eredu batukorra baliatuz, eta emaitzak era
kuantitatiboan nahiz grafikoki adierazi.

>osagaiak=decompose(denb,type="additive")

>osagaiak

>plot(osagaiak)
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ESTATISTIKA ETA DATUEN ANALISIA (Testa: Bigarren zatia)

Irakaslea: Josemari Sarasola

Data: 2014ko abenduaren 19

ERANTZUNAK: acddd-daadb-addbc

Iraupena: 25 minutu

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) ŵ = k
mv linealizatuta, nola lotzen dira zuzenaren parametroak kurbaren

parametroekin?

(a) a = ln(k); b = −ln(m)

(b) ŷ = ln(ŵ); x = v

(c) a = k; b = ln(−m)

(d) a = ln(k); b = −m

(2) 25-35 urteko gazte batzuengan haien estatus sozioekonomikoa, ikasketa maila
eta gurasoen estatus sozioekonomikoa jaso dira. Aldagai horiek elkarrekin
lotuz, zein(tzu) d(ir)a besteren baten aldagai dependentea(k)?

(a) Gazteen estatusa.

(b) Gurasoen estatusa eta ikasketa maila.

(c) Gazteen estatusa eta ikasketa maila.

(d) Aurreko guztiak faltsuak dira.

(3) x : (1, 2, 4, 6) datuak beste aldagai batekin lotuz erregresio-zuzen hau esku-
ratu da: ŷ = 5− 2x. Zein diagnostiko egiten duzu?

(a) Zehaztapen errorea.

(b) Autokorrelazioa.

(c) Heteroskedastikotasuna.

(d) Errore-diagrama egiteko informazioa falta da.

(4) Zer da homoskedastikotasuna?

(a) Erroreek gorako edo beherako joera konstantea x aldagaian zehar.

(b) Erregresio-erroreen bariantza konstantea izatea, x aldagaiaren ibiltartean
zehar.

(c) Heteroskedastikotasunaren aurkakoa.

(d) (b) eta (c) dira egiazkoak.
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(5) Enpresa baten baitan, aldagai hauetatik zein da politika baten emaitza mod-
uan ez, baizik eta aurresateko aldagaitzat hartu behar dena?

(a) Salmenta.

(b) Pasiboaren batez besteko interes-tasa.

(c) Kobratu gabeko bezeroen fakturak urtearen bukaeran.

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

(6) Leunketa esponentzial batean,

(a) alfa zenbat eta txikiagoa, oraingo unetik orduan eta azkarrago egiten
dute behera iraganeko balioen haztapenek.

(b) alfa zenbat eta txikiagoa, oraingo unetik orduan eta polikiago egiten
dute behera iraganeko balioen haztapenek.

(c) alfa zenbat eta txikiagoa, orduan eta haztapen berdintsuagoa ematen
zaie atzerako balio guztiei.

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

(7) Hiruhileroko datuetan, zein tamainako batezbesteko higikorra hartuko zenuke
3 urteko zikloak ezabatzeko.

(a) 12

(b) 9

(c) 4

(d) 3

(8) Eredu biderkakor batean, abenduko salmentak 2.2 miloi euro dira. Aben-
duko urtarokotasun-indizea 1.2 bada, zenbat da desestazionalizaturiko salmenta?

(a) 1.83

(b) 1

(c) 3.4

(d) 2.64

(9)
∑
e2i = 40,

∑
x2i = 70,

∑
y2i = 100. Zenbat da mugatze-koefizientea?

(a) 0.40

(b) 0.60

(c) 0.66

(d) Beste bat da erantzuna.
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(10) Nola azaltzen dira R-n maiztasun teorikoak?

(a) theoretical frequency izenarekin.

(b) expected frequency izenarekin.

(c) theorical frequency izenarekin.

(d) skeptical frequency izenarekin.

(11) Hauetatik zeintzu neurrik hartzen dituzte [−1, 1] tarteko balioak?

(a) Gammak eta korrelazio-koefiziente linealak.

(b) Lambdak eta gammak.

(c) Lambdak eta korrelazio-koefiziente linealak.

(d) Kobariantzak eta gammak.

(12) 3 × 4 kontingentzia-taula batean, zenbat gelaska-bikote bidertu behar dira
konkordantziak kalkulatzeko?

(a) 9

(b) 12

(c) 15

(d) 18

(13) Noiz ez da interesgarria (edo ez du zentzurik) asoziazioaren norabide aztertzea?

(a) Interakzioa dagoenean.

(b) Asoziazio ahula dagoenean.

(c) Independentzia dagoenean.

(d) (b) eta (c) egiazkoak dira.
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(14) 10 urteko haur batzuengan matematika test batean izan duten puntuazioa
eta haur bakoitzaren amak egunero jaten duen kaloria kopurua jaso dira.
Bi aldagaien arteko korrelazio koefizientea 0.86 suertatu da. Matematikako
puntuazioak korrelazio positiboa du haur bakoitzaren hizkuntza trebeziarekin.
Nola interpretatu behar duzu?

(a) Interakzioa dago bi aldagaien artean.

(b) Argi dago alegiazko korrelazioa dela.

(c) Logikaz ezar litekeen hipotesi baten aurkako emaitza da, eta beraz ko-
rrelazio partziala kalkulatu behar da.

(d) Hizkuntza trebeziaren zeharkako eragina deuseztu behar da.

(15) ryx = 0.5; rzx=0.8; rzy=0.3. Zenbat da rxz.y?

(a) Gutxi gorabehera 0.58

(b) Gutxi gorabehera 0.68

(c) Gutxi gorabehera 0.78

(d) Gutxi gorabehera 0.88

10


