
COMPETÈNCIA TRANSVERSAL

Raonament crític i numèric

PRESENTACIÓ

- Elements del procés científic i tècnic

- Pauta per a un informe 

- Objectius i Hipòtesis. Tipus d’estudis.

- Dades: disseny de la recollida.

- Grandària de l’estudi

- Model de codi R per generar i recollir dades

PE B7 raonament crític i numéric                                                             1



PROCÉS CIENTÍFIC I TÈCNIC

Deducció:
Coneixement previ + Premisses + hipòtesis -> mètodes

Donat: el que ja és coneixia prèviament,
(+ certes premisses secundàries),

Aleshores: hem de recollir les dades d’aquesta manera,
per veure si les hipòtesis són certes.

Inducció: Hipòtesis + mètodes + resultats -> conclusió

Donat: que en una mostra representativa hem observat XXX,
Aleshores: en la població ha de passar XXX  YYY (incertesa)

La Inducció s’aconsegueix amb la inferència estadística
que se estudia en els Blocs 4-6.
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PAUTA PER A UN INFORME CIENTÍFIC O TÈCNIC

0. Resum executiu

1. Introducció: - Justificació (raó de ser de l’estudi)

- Objectius i Hipòtesis

2. Mètodes:   - Recollida de dades

- Unitats i Variables 
- Anàlisis estadístics

3. Resultats: - Descripció de les dades

- Anàlisis estadístic “inferencial”

4. Discussió: - Conclusió principal

- Limitacions
- Implicacions per altres condicions (extrapolació?)
- Feina futura
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OBJECTIUS I HIPÒTESIS, TIPUS D’ESTUDIS

Objectius:   La finalitat que persegueix l’estudi

Hipòtesis:    Conseqüències (mesurables i) contrastables

Dos grans tipus d’objectius/hipòtesis

1) Estudis de millora o intervenció (comparatius):

Objectiu: demostrar que algorisme A és més eficient que B
Hipòtesi: E(temps execució A) < E(temps execució B)
La metodologia se exposa en el B5.

2) Estudis de predicció o de relació:

Objectiu: anticipar el temps d’execució a partir del nombre
de elements de un vector

Hipòtesi: V(Temps) > V(Temps|nombre elements)
La metodologia se exposa en el B6.
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RECOLLIDA DE DADES

ASPECTE CLAU:   Es veurà que la inferència estadística permet 

quantificar les oscil·lacions dels valors mostrals degudes a l’atzar.

Això implica que la obtenció de les dades ha de ser:

1) Estudis de millora o intervenció (comparatius):

Amb assignació a l’atzar al grup. (B5)

Implica un disseny d’experiments.
Permet disposar de grups ‘comparables’.

2) Estudis de predicció o de relació:

Amb extracció a l’atzar de la població. (B6)
Permet ‘generalitzar’ els resultats a la població.
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RECOLLIDA DE DADES

CONDICIONS DE L’ESTUDI. 

Són les variables que volem “controlar” per 3 raons:

1.- Defineixen l’entorn d’aplicació dels resultats

2.- Si tenen relacions amb les altres variables, compliquen l’anàlisi i 

la interpretació.

3.- Si ‘homogeneïtzen’ les comparacions, augmenten la eficiència 

estadística.

Exemple: Per començar a estudiar, en els gasos, les relaciones 
entre pressió i volum, pot convenir, deixar fixa la temperatura.
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RECOLLIDA DE DADES

CONTROL DE LES CONDICIONS DE L’ESTUDI. 

1.- Restricció: apliquen a tots el elements.

2.- Subgrups homogenis: Es busca que els grups en comparació

siguin idèntics en la composició d’aquestes variables.

2.1.- L’aparellament és un cas extrem on cada subgrup aporta 1 

cas a cada condició experimental.

3.- Ajustament a l’anàlisi estadístic. Requereix eines estadístiques 

més sofisticades que las del curs actual. 

Corol·lari: (en aquest curs) si una variable és important, heu de 

controlar-la, al disseny, per un dels 2 primers mètodes.
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RECOLLIDA DE DADES

GRANDARIA DE LA MOSTRA. 

1.- Relaxa’t: això es una pràctica, res més.

2.- No et passis de ‘n’. És més important que les dades estiguin bé

recollides, que no que tinguis moltes dades. (L’error aleatori 

sabrem com quantificar-lo; però els biaixos, no.)

3.- Mostres entre 50 i 300 casos seran, en general, raonables.

4.- Un càlcul exacte de la grandària mostral NO és possible, ja que 

es basarà en molts supòsits desconeguts abans de l’estudi.

5.- Les següents transparències et proposen algunes regles. La 

justificació es veu al bloc corresponent.
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RECOLLIDA DE DADES

GRANDARIA DE LA MOSTRA (“regles del dit gros”)

1.- Comparació de 2 grups (Resposta quantitativa: μ)

La ‘n’ per grup és: 16 /Δ² ón Δ=(μ1-μ2)/σ = ‘efecte estandaritzat’

Per exemple, si volem trobar una diferència entre grups que sigui la 

meitat de la desviació tipus, Δ=0.5, i n=64 per grup.

Si es tracta de un disseny amb subgrups o aparellat, σ fa referència a dins 

de cada grup, que sempre és més petita. Per això es pot ignorar, donat que 

al final tindrem més informació. 
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RECOLLIDA DE DADES

GRANDARIA DE LA MOSTRA (“regles del dit gros”)

2.- Comparació de 2 grups (Resposta binomial: π)

La ‘n’ per grup és: 4 /(π1-π2)²

Per exemple, si volem demostrar que una nova versió deixa molt 

satisfets a un 20% més de clients, posem: π1=0.5 i π2=0.7 aleshores 

(π1-π2)² =0.04 I n=100 per grup.

ATENCIÓ: La comparació de probabilitats és secundaria en aquest curs.
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RECOLLIDA DE DADES

GRANDARIA DE LA MOSTRA (“regles del dit gros”)

3.- Estimació de 1 paràmetre (μ)

La ‘n’ per grup és: 16 /w² ón w=(LSCI95%-LICI95%)/σ

ón LSCI95% i LICI95% són els llímits superior i inferior

de l’interval de incertessa sobre el valor de μ

Per exemple, si volem estimar la mitjana del temps de posada de 

marxa de un equip amb una incertesa total que sigui la meitat de la 

desviació tipus, w=0.5, i n=64 en total.
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RECOLLIDA DE DADES

DISSENY D’UN ESTUDI DE PREDICCIÓ

La ‘n’, ara, depèn de massa supòsits: donarem regles generals:

1) Entre 50 i 300 casos ha de ser suficient.

2) És molt important escollir el rang de variació (“finestra”) de la 

variable predictora X:

- Prou ample per poder reflectir resultats diferents

- Prou estret per poder assumir linealitat

3) Disposar de ‘repeticions’ pot ser útil: per exemple, si es volen 

recollir 100 casos, és seleccionen 10 valors de X i és recullen 10 

casos o repeticions per cada valor de X.
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RECOLLIDA DE DADES

EXECUCIÓ AMB R (1): ALGORISMES ORDENACIÓ (a)
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InsertSort BubbleSort
InsertSort <- function(x){

n <- length(x)
for(i in 1:n){

index <- x[i]
j <- i-1
while(j>=1 && x[j]>index){

x[j+1] <- x[j]
j <- j - 1

}
x[j+1] <- index

}
return(x)

}

BubbleSort <- function(x){
n <- length(x)
for (i in 3:(n+1)){

for (j in 1:(n-i+2)){
if(x[j]>x[j+1]){

aux <- x[j]
x[j] <- x[j+1]
x[j+1] <- aux

}
}

}
return(x)

}



RECOLLIDA DE DADES

EXECUCIÓ AMB R (2): ALGORISMES ORDENACIÓ (b)
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SelectSort MergeSort
SelectSort <- function(x){

n <- length(x)
for(i in 1:(n-1)){

minimo <- i
for (j in (i+1):n){

if(x[j] < x[minimo]){
minimo <- j

}
}
aux <- x[i]
x[i] <- x[minimo]
x[minimo] <- aux

}
return(x)    

}

MergeSort <- function (x) {
len <-length(x)
if (len < 2) result <- x
else {
y <- x[1:(len / 2)]
z <- x[(len / 2 + 1):len]
y <- MergeSort(y)
z <- MergeSort(z)
result <- c()
while (min(length(y), length(z)) > 0) { 

if (y[1] < z[1]) {
result <- c(result, y[1])
y <- y[-1]

} 
else {

result <- c(result, z[1])
z <- z[-1]

}
}
if (length(y) > 0) result <- c(result, y)
else result <- c(result, z)

}
return(result) 

}



RECOLLIDA DE DADES

EXECUCIÓ AMB R (3): inici de la generació de dades
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sim <- 51 # Número de simulacions
minN <- 500 # N mínima
maximN <- 1000 # N màxima
N <- seq(minN,maximN,length=sim) # Vector de grandàries
M <- matrix(NA,nrow=sim,ncol=5) # Matriu que recull els temps
colnames(M) <- c("n","Bubble","Insert","Select","Merge")[c(1,5:2)]

# Simulació

for (i in 1:sim){
x <- sample(1:round(10*N[i],0),N[i],replace=TRUE)
M[i,1] <- N[i]



RECOLLIDA DE DADES

EXECUCIÓ AMB R (4): mesura del temps de resposta
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M[i,1] <- N[i]
if (i%%2==0){ # Si i és parell s'executen en ordre M-S-I-B

a <- Sys.time()
MergeSort(x)
b <- Sys.time()
M[i,2] <- as.double(difftime(b,a))
a <- Sys.time()
SelectSort(x)
b <- Sys.time()
M[i,3] <- as.double(difftime(b,a))
a <- Sys.time()
InsertSort(x)
b <- Sys.time()
M[i,4] <- as.double(difftime(b,a))
a <- Sys.time()
BubbleSort(x)
b <- Sys.time()
M[i,5] <- as.double(difftime(b,a))                  

}
if (i%%2==1){ # Si i és senar s'executen en ordre B-I-S-M

Etc.



RECOLLIDA DE DADES
Alternativa : Mesurar el temps d’ús de la CPU

Problema: Es necessiten temps d’execució elevats (x250 aprox.) 
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for (i in 1:sim){
x <- sample(1:round(10*N[i],0),N[i],replace=TRUE)
M[i,1] <- N[i]
if (i%%2==0){ # Si i és parell s'executen en ordre M-S-I-B

M[i,2] <- system.time(MergeSort(x))[2]
M[i,3] <- system.time(SelectSort(x))[2]
M[i,4] <- system.time(InsertSort(x))[2]
M[i,5] <- system.time(BubbleSort(x))[2]                  

}
if (i%%2==1){ # Si i és senar s'executen en ordre B-I-S-M

M[i,5] <- system.time(BubbleSort(x))[2]
M[i,4] <- system.time(InsertSort(x))[2]    
M[i,3] <- system.time(SelectSort(x))[2]
M[i,2] <- system.time(MergeSort(x))[2]

}      
print(i)

}


