
ESTATISTIKA ETA DATUEN ANALISIA (Lehen zatia: praktika).

Irakaslea: Josemari Sarasola

Data: 2016ko ekainaren 29a - Iraupena: Ordu t’erdi

Baionarako autobusak astelehenetan eta ostiraletan garraiatzen duen bidaiari-
kopurua jaso da 14 astetan zehar:

Astelehenetan: 41 31 39 50 35 32 35 36 35 28 43 30 43 32

Ostiraletan: 46 34 47 46 56 31 36 61 44 48 50 43 49 41

Egin beharreko atazak:

(a) Bi datu-multzoei dagozkien kaxa-diagramak eratu eta interpretatu zentroari
eta sakabanatzeari buruz. Gutxi gorabehera zenbat bidaiari gehiago garra-
iatzen da ostiraletan? Itxuraz sakabanatuagoa al da ostiraletan bidaiari-
kopurua? (2.5 puntu)

(b) Kaxa-diagramak bertikalean eratzeko R aginduak idatzi, bidaiari-kopuruaren
ardatzean aldaketa zenbait eginez (eskala, ...). (0.5 puntu)

(c) Neurri jasankor bat erabiliz, alderatu zehatz-mehatz bi datu-multzoen sak-
abanatzea. (1.25 puntu)

(d) Datu guztiak batera jarri (28 dira) eta horien histograma bat eratu. Tarte-
kopurua kalkulatzeko k =

√
n formula erabiliz (n: datu-kopurua). Histogra-

man antzeman al daiteke datuen heterogeneotasuna? (1.25 puntu)

(e) Asteleheneko datuak soilik harturik, azter ezazu neurri jasankorrak erabiliz
banakuntza normala haietarako eredu egokia izan daitekeen. (2.5 puntu)
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(b) Kaxa-diagramak bertikalean eratzeko R aginduak idatzi, bidaiari-kopuruaren
ardatzean aldaketa zenbait eginez (eskala, ...). (0.5 puntu)

(c) Neurri jasankor bat erabiliz, alderatu zehatz-mehatz bi datu-multzoen sak-
abanatzea. (1.25 puntu)
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(d) Datu guztiak batera jarri (28 dira) eta horien histograma bat eratu. Tarte-
kopurua kalkulatzeko k =

√
n formula erabiliz (n: datu-kopurua). Histogra-

man antzeman al daiteke datuen heterogeneotasuna? (1.25 puntu)
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(e) Asteleheneko datuak soilik harturik, azter ezazu neurri jasankorrak erabiliz
banakuntza normala haietarako eredu egokia izan daitekeen. (2.5 puntu)
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