
ESTATISTIKA ETA DATUEN ANALISIA (Bigarren zatia: praktika).

Irakaslea: Josemari Sarasola

Data: 2015eko abenduaren 15

Iraupena: Ordu t’erdi

I. ebazkizuna (2.75 puntu)

Ekosistema batean zoriz aukeratutako 21 puntutan (horixe da lagin-tamaina),
A eta B espezieen ale-kopuruak jaso dira. Honako hauek dira emaitzak (lehen
datu bikoteak, 34-11 bikoteak alegia, lehen puntuan A espezieko 34 ale eta B
espezieko 11 aurkitu direla esan nahi du):

A: 34-38-41-47-45-43-44-44-49-47-54-32-35-33-33-38-39-37-45-53-57
B: 11-13-12-12-10-14-10-13-12-14-15-17-18-16-16-20-18-16-17-19-17

Egin beharreko atazak:

(a) Datuak honela sailkatu behar direla erabaki da: A espeziearen kontzen-
trazio baxua (30-39 ale), ertaina (40-49) eta altua (50 baino handiagoa); eta
B espeziearen kontzentrazio baxua (10-15 ale) eta altua (16 ale edo gehi-
ago). Hala, datuei dagokien kontingentzia taula eratu, eta kontingentzia-
koefizientea kalkulatu eta behar bezala interpretatu.

Kontingentzia-taula:

A

B Baxua Ertaina Altua Guztira

Baxua 2 8 1 11
Altua 7 1 2 10

Guztira 9 9 3 21
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A

B Balioak Baxua Ertaina Altua

Baxua e 2 8 1
t 4.7 4.7 1.6

(e− t)/
√
t -1.25 1.51 0.45

(e− t)2/t 1.56 2.29 0.21

Altua e 7 1 2
t 4.3 4.3 1.4

(e− t)/
√
t 1.31 -1.58 0.48

(e− t)2/t 1.72 2.52 0.23

X2 =
∑

(e− t)2/t) = 8.53

C =
√

X2

X2+n =
√

8.53
8.53+21 = 0.53

Taula karratua ez denez, interpretaziorako koefizientearen balio maximoa
kalkulatu behar da:

Cmax =
√

(2− 1)/2 = 0.70

Normalizatuz:
C

Cmax
= 0.53

0.70 = 0.75

Asoziazio sendoa da, lagin errorearen eta antzeko ikerketen erreserbapean.

(b) Aurreko kalkuluetan oinarrituta, ohiko koloreztaketaren bitartez, asoziazioaren
norabidea aztertu.

Asoziazio sendoa A espeziearen kontzentrazio ertaina B espeziearen kontzen-
trazioaren baxuarekin lotzen da (urdina) eta EZ (gorriz) Bren kontzentrazio
altuarekin.

(c) Orain, A espezie kopuruak bi multzotan soilik sailkatuko dira: A espeziearen
kontzentrazio baxua (30-39 ale), eta altua (40 baino handiagoa). Dagokion
kontingentzia-taula berria eratu eta Pearson korrelazio-koefizientea kalku-
latu eta interpretatu.

Kontingentzia-taula:

A

B Baxua Altua Guztira

Baxua 2 9 11
Altua 7 3 10

Guztira 9 12 21
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Korrelazio koefizientea (0: baxua, 1: altua):

A B

x y n nx ny nx2 ny2 nxy

0 0 2 0 0 0 0 0
0 1 7 0 7 0 7 0
1 0 9 9 0 9 0 0
1 1 3 3 3 3 3 3

21 12 10 12 10 3

sx = 0.49

sy = 0.5

sxy = −0.13

rxy = −0.53

Korrelazio negatibo ertaina dago: Aren presentzia ugaltzean Brena urritu
egiten da.

(d) Aurreko emaitza guztietan oinarrituta, adierazi bi espezieak elkarren lehian
dauden edo sinbiotikoak (batak besteari laguntzen dion) izan daitezkeen.

Aurreko emaitzek lehia adierazten dute, eta inondik ere ez baterako kontzen-
trazioa, eta beraz, harreman sinbiotikoa.
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II. ebazkizuna (3.25 puntu)

2010eko lehenengo hiruhilekotik hauek dira jantzi-denda batean izandako salmen-
tak:

14-18-26-20-16-20-26-22-18-20-26-24

Egin beharreko atazak:

(a) α = 0.4 harturik, leunketa esponentziala burutu eta aurresanak egin ira-
ganerako eta hurrengo hiruhilekoetarako.

yt LEt ŷt e2t = (yt − ŷt)2

14,00 14,00 - -
18,00 15,60 14,00 16,00
26,00 19,76 15,60 108,16
20,00 19,86 19,76 0,06
16,00 18,31 19,86 14,87
20,00 18,99 18,31 2,84
26,00 21,79 18,99 49,17
22,00 21,88 21,79 0,04
18,00 20,33 21,88 15,02
20,00 20,20 20,33 0,11
26,00 22,52 20,20 33,69
24,00 23,11 22,52 2,20

242.16

Hurrengo lau hiruhilekoetarako aurresanak 23.11 izango dira, azken aldiko
leunketa-balioa alegia. Konstante atxikitzen dira, leunketa esponentzialean
seriea egonkorra dela uste baita.

(b) Leunketari dagokion errore karratuen batura kalkulatu. Beste α parametro
bat harturik, batura 40 suertatu bada, bietatik zein litzateke leunketa egok-
iena?

Leunketa egokiena beste alfa parametro horrekin lizateke, errore karratuen
batura txikiagoa duelako.

(c) Eredu batukorra harturik, urtarokotasun-koefizienteak kalkulatu eta inter-
pretatu.

Ser. = J + U +H I II III IV

2010 14 18 26 20
2011 16 20 26 22
2012 18 20 26 24
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J = BH4 I II III IV

2010 NA 19.5 20.0 20.5
2011 20.5 21.0 21.5 21.5
2012 21.5 22.0 NA NA

U +H = Ser.− J I II III IV

2010 NA -1.5 6.0 -0.5
2011 -4.5 -1.0 4.5 0.5
2012 -3.5 -2.0 NA NA

-4 -1.5 5.25 0

Lehen hiruhilekoan izateagatik soilik salmentak 4 euro jaisten dira, bigarre-
nean izateagatik, 1.5 eta hirugarrenean izateagatik 5.25 igo. Batura 0 litza-
teke teorikoki, baina praktikan kalkulu-gorabeherengatik ez da hori betet-
zen.

(d) Hondarra ere bereizi eta adierazi noiz gertatu zen gertakari apartekoena.

U +H = Ser.− J I II III IV

2010 NA 0 0.75 -0.5
2011 -0.5 0.5 -0.75 0.5
2012 0.5 -0.5 NA NA

Gertakari apartekoenak 2010 eta 2011ko hirugarren hiruhilekoetan izan ziren,
salmentak 0.75 euro igoaraziz eta jaitsiaraziz, hurrenik hurren.
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(e) Salmentak desestazionalizatu. Noiz saldu zen gehien urtarokotasuna
ezabatuta?

Desest. = Ser −−U I II III IV

2010 18 19.5 20.25 20
2011 20 21.5 20.25 22
2012 22 21.5 20.25 24

Desestazionalizatuta, 2012ko laugarren hiruhilekoan saldu zen gehien (24).

(f) Jantzien prezioak adierazten dituen inflazio-indizearen bilakaera duzu honako
hau, 2010eko lehen hiruhilekotik hasita baita ere, oinarria 2011ko lehen
hiruhilekoan izanda, ikusten denez:

96-98-102-99-100-104-106-108-116-121-123-126

Deflaktatu dendako salmentak 2010eko lehen hiruhilekoko prezioetara eta
esan prezioen eragina ezabatuta noiz saldu zen gehien.

2010/I 2010/II 2010/III 2010/IV 2011/I 2011/II

Indizeak (oin.=2010/I) 100,00 102,08 106,25 103,13 104,17 108,33
Salm. deflaktaturik 14,00 17,63 24,47 19,39 15,36 18,46

2011/III 2011/IV 2012/I 2012/II 2012/III 2012/IV

Indizeak (oin.=2010/I) 110,42 112,50 120,83 126,04 128,13 131,25
Salm. deflaktaturik 23,55 19,56 14,90 15,87 20,29 18,29

Indizea(oin.=2010/I)=[Indizea(oin.=2011/I)/96]*100

Salmenta deflaktatuak=[Salmenta nominalak/Indizea(oin.=2010/I)]*100

Prezioen gorabeherak ezabaturik, gehien saldu zen 2010eko hirugarren hiruhilekoan.
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III. ebazkizuna: R softwarea (1 puntu)

dep eta indep izeneko aldagaiak, dependentea eta independentea hurrenez hur-
ren, sartu dira R kontsolan. Ondokoak burutzeko aginduak idatzi:

(a) Bi aldagaien puntu-hodeia marraztu, puntu gorri lodiekin.

>plot(dep,indep,col=c("red"),pch=19,lwd=4)

(b) Bi aldagaien arteko erregresio-zuzena kalkulatu.

>zuzena=lm(dep∼indep)
>zuzena

(c) Erregresio-zuzena puntu-diagraman txertatu, marra urdin lodi batez.

>abline(zuzena,col=c("blue"),lwd=5)

(d) Erregresio zuzenaren aurresanak kalkulatu.

>zuzena$fitted.values

(e) Erregresio zuzenaren erroreak kalkulatu.

>zuzena$residuals
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ESTATISTIKA ETA DATUEN ANALISIA (Testa: Bigarren zatia)

Irakaslea: Josemari Sarasola

Data: 2015eko abenduaren 16a

Iraupena: 30 minutu

ERANTZUN ZUZENAK: DACAC-BDACA-DDBCA

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) Honako hauetatik, zein da faltsua?

(a) Taula jakin baterako, khi karratu zenbat eta handiagoa, asoziazioa or-
duan eta handiagoa.

(b) Kobariantzak ez du goi-mugarik, nahi bezain handia izan daiteke.

(c) Maiztasun enpirikoa teorikoa baino handiagoa denean, asoziazioaren
norabide positiboa dago bi kategorien artean.

(d) Bi atributuetarako ezin da inoiz Pearson koefizientea kalkulatu.

(2) Ondoko lau aldagaietatik zein izan daiteke beste hiruren aldagai dependen-
tea?

(a) Enpresako mozkinak.

(b) Enpresako salmentak.

(c) Saltzen den produktuaren prezioa.

(d) Azken bi urteotan marketinean egindako inbertsioa (eta ez gastua).

(3) Ondoko lau esaldietatik zein da egiazkoa?

(a) Errore karratuen batura bariantza osoa baino txikiagoa denean izango
da doitasun perfektua.

(b) Erroreen bariantza ezin da azaldutako bariantza baino handiagoa izan.

(c) Bariantza osoa ezin da izan azaldu edo esplikatutako bariantza baino
txikiagoa.

(d) Hau beti betetzen da:
∑
y2 =

∑
ŷ2.

(4) Linealizatu y = mekx lerroa.

(a) ln y = lnm+ kx

(b) ln y = m+ kx

(c) ln y = lnm+ k lnx

(d) ln y = m+ ln kx
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(5) Zein da egiazkoa honako hauetatik?

(a) Kausa-ondorio erlaziorik ez badago, korrelazio eza dago.

(b) Korrelazio partzialak kausak ondorioan duen korrelazio-zatia adierazten
du, korrelazio osotik.

(c) Korrelazio handia izateak ez du esan nahi kausa-ondorio erlazioa da-
goenik.

(d) Korrelazio partzialak hiru aldagaien arteko korrelazio osoa aztertzen du,
bakoitzak dakarren korrelazio zatia aztertuz.

(6) r12 = 1, r31 = 0.5, r23 = 0.5. Zenbat da 1 eta 2 aldagaien arteko korrelazio
koefiziente partziala, 3 aldagaiaren fektua baztertuta?

(a) Ezin da kalkulatu

(b) 1

(c) 0.5

(d) Aurreko guztiak faltsuak dira.

(7) Lau urtero enpresek berritu egiten dute makineria eta hala inbertsio han-
dia egiten dute. Halaber, horrek ez dio buelta eman aurten lehenengo sei
hilabeteetan izandako beherakadari. Nolako denbora-osagaiek ari da?

(a) Lehenik, joeraz; bigarrenik, urtarokotasunaz.

(b) Lehenik, joeraz; bigarrenik, hondarraz.

(c) Lehenik, zikloaz; bigarrenik, urtarokotasunaz.

(d) Lehenik, zikloaz; bigarrenik, hondarraz.

(8) Leunketa esponentzialaren formula laburtuan, nola deitzen zaio kalkuluak
egiteko prozesuaren aldi bakoitzari?

(a) Iterazio.

(b) Interakzio.

(c) Integrazio.

(d) Hiperakzio.

(9) 5 egunetan zehar ekoizpena eta kostua jaso dira. Karratu txikienen erre-
gresioa egin eta emaitza hauek eskuratu dira:

∑
e2i = 25, s2ŷ = 15. Zenbat

da mugatze-koefizientea?

(a) 0.375

(b) 0.5

(c) 0.75

(d) Aurreko guztiak okerrak dira.
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(10) Leunketa esponentzial batean, α = 0.4 aukeratu da. Leunketa balioak
kalkulatzerakoan, zein da t − 3 uneko serieko balioaren koefizientea edo
hari ematen zaion haztapena?

(a) 0.08 gutxigorabehera

(b) 0.12 gutxi gorabehera

(c) 0.16 gutxi gorabehera

(d) 0.24 gutxi gorabehera

(11) Logit eredu batean, a = 1 eta b = 1 suertatu dira, guk erabilitako ohiko
notazioaz. 1 unitateko dosi baterako, p probabilitatearen zein aurresan egin
behar da?

(a) 0.58 gutxigorabehera

(b) 0.68 gutxi gorabehera

(c) 0.78 gutxi gorabehera

(d) 0.88 gutxi gorabehera

(12) Denbora-serie batek lauhileroko datuak azaltzen ditu. 2 urteroko zikloak
daude datuetan. Horiek ezabatzeko, zein tamainako batezbesteko higikorrak
kalkulatuko behar dira?

(a) 2

(b) 3

(c) 4

(d) 6

(13) Noiz gertatzen da interakzioa? Eman erantzun zuzen eta zehatzena.

(a) Bi atributuk hirugarren atributu bat modu ezberdinetan eragiten dute-
nean.

(b) Bi atributuren arteko asoziazioa hirugarren atributu baten kategorien
arabera aldatzen denean.

(c) Hirugarren atributu batek bi atributuren arteko asoziazioa eragiten due-
nean.

(d) Hirugarren atributu batek atributu biren kategoriak aldatzen dituenean.

(14) Zein emaitza da okerra hurrengo hauetan?

(a) Khi-karratu=1.8

(b) φ = 0.5

(c) Cmax = 1.5

(d) sxy = −2.4
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(15) Noiz da 0 lambda? Erantzun zehatzena eman.

(a) Aldagai independentea kontuan harturik, aurresana beti berdina de-
nean.

(b) Aldagai independentea kontuan harturik, erroreak 0 direnean.

(c) Aldasgai independentea kontuan hartu gabe, erroreak 0 direnean.

(d) Aldagai independentea kontuan hartu gabe, aurresana egiterakoan berdinketa
dagoenean.

11


