
Inferentzia estatistikoa

Aurreko ikasgaietan, eredu estatistikoek (binomial, Poisson,
esponentziala normala) aplikazio interesgarriak modu sinplean
ebazteko balio dutela ikasi dugu. Horretarako, eredu horietako
parametroak kuantifikatuta izatea ezinbestekoa da. Praktikan,
ordea, eredu generikoak (parametroak kuantifikatu gabe)
ikertzailearen suposizio arruntak diren bitartean, parametroen
kuantifikazioa lagin bateko datuetan oinarrituz egin behar da,
modu matematiko batean.
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Lehen fasea: lagina

Laginak populazio batetik erauzten diren datu-azpimultzoak dira.
Ikergai den multzo osoa populazioa da, baina hura datuz datu
osorik jasotzea ezinezkoa denez, hortik datu batzuk soilik jasotzen
dira, lagina osatzen dutenak. Lagina populazioaren adierazgarria
izateko, datuak zoriz jaso behar dira, zehatzago zorizko laginketa
sinpleaz, non populazioko elementu guztiek aukeratuak izateko
probabilitate berdina duten.
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Bigarren fasea: ereduaren aukeratzea

Datuak bildurik, datuei dagokien eredua erabaki behar da. Bi
eratara egin daiteke:

datuen histograma edo beste grafiko bat eratuz, nolako itxura
duen ikusita. Adibidez, aski da datuen histogramak kanpai
itxurakoa izatea banakuntza normala onartzeko;

datuen izaerari berari erreparatuz: datuak bai/ez motakoak
badira, eredu binomiala da oinarrizkoena, independentzia
suposatuz.
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Inferentzia estatistikoa: zenbatesleen ezarpena

Lagineko datuekin, zenbatesleak, estimatzaileak edo estatistikoak
kalkulatzen dira, populazioko ezaugarriak, ereduko parametroak
alegia, kuantifikatzearren. Orohar, parametroari θ (theta) deitzen
zaio, eta horren zenbatesle bati θ̂.
Adibidez, populazioko (ereduko) batezbestekoa (population mean)
zenbatetsi edo estimatzeko, lagin batezbestekoa (sample mean)
kalkulatu ohi da; horrela idazten da: µ̂ = x.
Parametro baterako propietate onak dituzten zenbateslea aukeratu
behar da, orohar haren balio ezezagunetik gertu ibiliko dena.

Josemari Sarasola



Inferentzia estatistikoa: parametroen kuantifikazioa

Parametro baterako zenbatesleak edo estatistikoak aukeratuta, bi
modutara kuantifikatu daitezke parametroak:

zuzeneko zenbatespenez, hau da, parametroaren baliotzat
zenbatesleak ematen duena hartuz; adibidez, µ̂ = x = 4

parametroaren balio zehatz bat hipotesi nulutzat hartuz eta
zenbateslearen balioa ikusita erabakiz hipotesi hori bazter
daitekeen ala ez; adibidez, H0 : µ = 4 onartu egiten dut x
zenbateslearen emaitza ikusita.
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Inferentzia estatistikoa: balidazioa

Parametroak kuantifikatuta, ordurarte egindako guztia zuzena den
frogatu behar da, hau da, ereduaren balidazioa egin behar da.
Zehatzago:

aurrez suposatu dugun eredua benetan egokia zen;

datuak benetan zoriz jaso diren;

datuak homogeneoak diren, hots, populazio bakar bati
buruzkoak diren (adibidez, emakume eta gizonen datuak
batera jarririk, frogatu behar da bi sexuak benetan berdinak
diren ala ez, datuak lagin berean bildu ahal izateko).
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