
2. gaia: Aldagai bakunaren
tabulazioak eta
adierazpide grafikoak

2.1 Sarrera: zertarako eta nola

Azterketa estatistiko sakonago eta zorrotzagoa egin aurretik, datuak taula ba-
tean bildu eta antolatzeak eta datu-multzoa grafikoki adierazteak datuen ezau-
garri nagusiak hautematen laguntzen dute. Gainera, bereziki egokiak dira da-
tuak publikoari erakusteko. Horretarako, sinpleak eta argiak izan behar dira.

2.2 Aldagai kualitatiboaren kasua

18-24 urteko hainbat gazteri udako oporren helmuga galdetu zitzaien 2005 eta
2015 urteetan (Euskal Herria (EH), Europa (EU), beste kontinente bat (K).
Hona hemen haien erantzunak:

2005: EU-EU-EH-EH-EH-K-EH-EH-EH-EU-EH-EH-EH-EU-EU-EU-EH-EH-K-K

2015: EU-EU-EU-EH-EU-K-EH-EH-K-EU-EU-EH-EH-EU-EU-K-EH-K-K-K-EU-EU-K-K-EU

Aurreko bi datu-multzoen tabulazioak eta aukerako adierazpide grafikoak eratu behar
dira, eta interpretazio egokia egin.
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2.2.1 Aldagai kualitatiboaren tabulazioa

2005eko datuen tabulazio osotua osatzeko, zenbaketa arrunta egin behar da:

Opor-tokia Kopurua %

Euskal Herria 11 %55
Europa 6 %30

Beste kontinente 3 %15

Totalak 20 %100

Tabulazio honetan, it aldagaia opor-tokia da. Aldagaiak hartzen dituen balioetako
bakoitza (EH, EU, K) kategoria bat da. Kategorietako gazte-kopuruak maiztasun
absolutuak dira, ni izendatuko direnak, eta portzentajeak maiztasun erlatiboak, fi
idatziko direnak. Galdekatutako gazte-kopuru totala lagin-tamainua da. Era honetako
tabulazioei maiztasun-taula deitzen zaie.

2005eko eta 2015eko datuak ditugunez, interesgarriena bi datu-multzoen baterako
maiztasun-taula izango da. Kasu horretan, informazio adierazgarriena maiztasun er-
latiboek ematen dute, bi datu-multzoak alderatze aldera:

Opor-tokia Kopuruak (2005) % (2005) Kopuruak (2015) % (2015)

Euskal Herria 11 %55 6 %24
Europa 6 %30 11 %44

Beste kontinente 3 %15 8 %32

Totalak 20 %100 25 %100

Hala, hamar urte horietan zehar Euskal Herria oportokitzat hartu dutenen kopurua
nabarmen murriztu da, eta Europa edo beste kontinente batera doazenak asko ugaldu,
bereziki beste kontinente batera doazenak bikoiztu baino gehiago egin dira.
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2.2.2 Aldagai kualitatiboaren adierazpide grafikoak

2.2.2.1 Aldagai kualitatiboaren adierazpide grafikoa: sektore-diagrama

Sektore-diagraman (ingelesez, pie chart) kategorien maiztasun absolutuen edo erlati-
boen araberako sektoreak margotzen dira zirkulu batean:

Euskal Herria % 55

Europa % 30

Beste kontinente bat % 15

2005

Euskal Herria % 24

Europa % 44

Beste kontinente bat % 32

2015

Gazteen oportokia

Argi denez, sektore-diagrametan ez da erraza grafikoetako sektoreen tamainak zehaz-
tasunez alderatzea, are eta gutxiago kategoria kopurua handia denean. Hori dela eta,
barra-diagrama (hurrengo atalean) hobesten da.
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2.2.2.2 Aldagai kualitatiboaren adierazpide grafikoa: barra-diagrama

Barra-diagraman kategorien maiztasun absolutuen edo erlatiboen araberako zutabeak
eratzen dira, horizontalean edo bertikalean. Arestiko datuak harturik, honelakoa li-
tzateke barra-diagrama zutabe bertikalekin:
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Bi datu-multzoetako kategorien maiztasun erlatiboak alderatzen dituen barra-diagrama
da interesgarriena:
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Batera jarritako sektore-diagrametan egiten genuenaren interpretazio berdina da, nos-
ki: Euskal Herria opor-tokitzat hartzen dutenen kopurua murriztu da. Barra-diagramarekin,
ordea, askoz ere garbiago ikusten da, eta interpretazioa zehatzago egin daiteke.
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2.3 Aldagai kuantitatiboaren kasua

2.3.1 Aldagai diskretuaren kasua

Aldagai diskretua deituko diogu balio ezberdin gutxi hartzen dituen horri; adibidez,
aldagai diskretuak dira anai-arreba kopurua familia batean (0, 1, 2, 3; eskuarki) eta
ikasle batek ikasturte batean errepikatzen duen irakasgai-kopurua (0, 1, 2, ..., 6).

Hain zuzen, zenbait ikaslek errepikatu duten irakasgai-kopuruari buruzko datuak har-
tuko ditugu adibidetzat. Hona hemen zerrenda:

0-1-0-2-1-0-3-2-1-2-3-0-1-0-1-1-1-1-2-3-0-0-1-1-2.

2.3.1.1 Aldagai diskretuaren tabulazioa

Maiztasun-taula balio bakoitzeko ikasle-kopuruaren zenbaketa eginez abiarazten da,
baina kasu honetan aldagaiak (errepikatutako irakasgai-kopurua, adibidean) hartzen
dituen balioak era ordenatuan ezartzen dira taulan, txikienetik handienera.

Opor-tokia (x) Ikasleak (n) % (f) Ikasle metatuak (N) % (F )

0 7 %28 7 %28
1 10 %40 17 %68
2 5 %20 22 %88
3 3 %12 25 %100

Totalak 25 %100 25 %100

Ikusten denez, aldagai kualitatiboetan ez bezala, hemen maiztasun absolutuetan zein
erlatiboetan maiztasun bakunak eta metatuak ere bereizten dira. Hala, maiztasun
erlatibo metatuek(F ), esaterako, balio batetik behera edo balio hori bera duten ikasleen
portzentajea jasotzen dute.
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2.3.1.2 Aldagai diskretuaren adierazpide grafikoa: barra-diagrama

Barra-diagrama erabiltzen da, aldagai kualitatiboaren kasuan bezalaxe:

Errepikatutako irakasgai−kopurua
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Ikusten denez, ikasle gehienek irakasgai bakarra errepikatzen dute, eta halaber ba-
lio horren inguruan biltzen dira errepikatutako irakasgai-kopurua. Beraz, irakasgai
bakarra datu-banaketaren zentroa dela esan daiteke.

2.3.2 Aldagai jarraituaren kasua

Aldagai jarraitua deituko diogu balio ezberdin asko hartzen dituen horri; adibidez,
aldagai diskretuak dira pertsona baten altuera (160, ..., 170, ..., 180, ...), ikasle baten
nota (0, 0.1, ..., 4.9, 5, 5.1, ..., 9.9, 10).

2.3.2.1 Datu gutxiko kasua: puntu-diagrama

Aldagai jarraitu bati buruz datu gutxi direnean, ez da beharrezkoa datu horiek taula
batean biltzea. Grafikoki irudikatzeko, puntu-diagramak (ingelesez, dot plot edo strip
chart) erabiltzen dira.
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Grafikoa eratzeko adibide gisa, har ditzagun ibilbide bat egiteko behar izan diren
denbora batzuk, euripean zein ateri (minututan):

Ateri: 22-26-28-25-29-30

Euripean: 28-32-36-39-30-31-33-34

Datu horiek irudikatu eta bide batez bi datu-multzoak alderatzeko puntu-diagrama
hauek dira:
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