
1 Pirmoji paskaita.TYRIMODUOMENU� TVARKYMAS. I�VAIRIU� 	UKIORODIKLIU� SKAITINIU� CHARAKTERISTIKU� SKAI-�IAVIMAS IR I�VERTINIMAS�ioje paskaitoje nagrin
ejami klausimai:1. Duomenu� surinkimas ir ju� tvarkymas.2. Duomenu� analiz
e ir gra�nis pateikimas.3. Skaitin
es duomenu� charakteristikos.4. Duomenu� standartizavimas.5. Prognoz
es.1.1 Tyrimo duomenu� tvarkymas, analizavimas, gra�nis pateikimasStatistinio tyrimo metu sukaupti duomenys niekaip neapib	udina visumos. Norint k¡nors pasakyti apie visum¡, reikia gauti apibendrintas duomenu� charakteristikas, atskleistirei²kiniu� esm¦, tarpusavio ry²ius, susisteminti duomenis.Papras£iausias b	udas pateikti surinktus duomenis yra ju� grupavimas pagal svarbiau-sius poºymius. Tarkime, kad imtyje, sudarytoje i² n elementu�, stebimas tam tikraskintamasis. Tegul kintamojo reik²m
es yra: x1, x2, ..., xn. �i eilut
e vadinama statistineeilute.Apibr
eºimas 1.1. Imties kintamojo reik²miu� i²d
estymas nemaº
ejan£ia tvarka vadinamasvariacine eilute. T. y. x∗
1 6 x∗

2 6 ... 6 x∗
n
, £ia xmin = x∗

1 � maºiausias elementas, o
xmax = x∗

n � didºiausias imties elementas.Apibr
eºimas 1.2. Skirtum¡ xmax − xmin = r vadiname imties plo£iu.Statistin
eje eilut
eje x1, x2, ..., xn kintamojo reik²m
es gali kartotis. Galime suskai£iuoti,kiek kartu� kiekviena reik²m
e sutinkama statistin
eje eilut
eje. Tegul turime s skirtingu�reik²miu�: x1, x2, ..., xs.Apibr
eºimas 1.3. Kintamojo reik²m
es xi daºnis ni parodo, kiek kartu� reik²m
e xi pasikar-tojo statistin
eje eilut
eje.Apibr
eºimas 1.4. Kintamojo reik²m
es xi santykinis daºnis ni/n parodo, kuri¡ statistin
eseilut
es dali� sudaro reik²m
es xi.Praktikoje skai£iuojami kiekybiniu� ir kokybiniu� kintamu�ju� daºniai, santykiniai daºniai,sukauptieji daºniai ir santykiniai sukauptieji daºniai.Apibr
eºimas 1.5. Daºniu� lentele vadiname lentel¦, kurioje pateikiamos visos skirtingoskintamojo reik²m
es (xi) ir ju� daºniai (ni), santykiniai daºniai (ni/n), sukauptieji daºniai(n1 + n2 + ... + ni) arba santykiniai sukauptieji daºniai (n1/n+ n2/n+ ... + ni/n).Daºniu� lentel¦ galima gra�²kai iliustruoti daºniu� daugiakampiu arba histograma.



Apibr
eºimas 1.6. Jei grupavimas atliekamas pagal laiko kintam¡ji�, tai gautos grupuotoseilut
es vadinamos dinamikos eilut
emis.Apibr
eºimas 1.7. Jei grupuojame tik pagal vien¡ poºymi�, tai toks grupavimas vadi-namas paprastuoju, o jei turime 2 ir daugiau poºymiu�, tai sakome, kad grupavimas yrakombinuotasis.Daºnai turime skirtingai sugrupuotus duomenis ir nor
edami palyginti sukaupt¡ infor-macij¡ turime juos pergrupuoti. Dalis steb
ejimo poºymiu� yra faktoriniai, o kita dalis �rezultatiniai. Faktorniai poºymiai yra tokie, kurie i�takoja nagrin
ejamo proceso ar rei²kiniokait¡, t. y. jie yra faktoriai i�takojantys proces¡. Rezultatiniai poºymiai kinta priklausomainuo faktoriu�.Kaip sudaryti grupes? Sudarant grupes reikia atsiºvelgti i� ²iuos reikalavimus:1) nustatomi grupavimo poºymiai,2) apibr
eºiamas grupiu� skai£us (tur
etu� b	uti ne maºesnis uº 4 ir ne didesnis uº 20),nustatomi grupavimo intervalai,3) atskiros kintamojo reik²m
es turi patekti tik i� vien¡ grup¦.Jeigu duomenu� aib
e yra gana simetri²ka, tai grupiu� skai£iu� patariama rinkti pagal toki¡taisykl¦:
k = 1 + 3, 322 lgn£ia lg n � skai£iaus n de²imtainis logaritmas. Galime imti ir

k ≈
√
n.Paprastai statistiniai rezultatai pateikiami s¡saju� lentel
emis. Tai � statistin
es lentel
es.Jose atsispindi, koki� rei²kini� ar proces¡ nagrin
ejame ir t¡ rei²kini� ar proces¡ apib	udinantysrodikliai. Visos lentel
es gali b	uti skirstomos i� pasiskirstymo ir dinamikos lenteles. Pa-siskirstymo lentel
ese matome ekonominiu� rei²kiniu� kitim¡ erdv
eje, o dinamikos lentel
ese� kitim¡ laike. Statistin
es lentel
es turi b	uti ai²kios ir lengvai suprantamos. Jos turi tur
etipavadinim¡ ir paantra²t¦ (jei ji reikalinga � trumpa informacija apie duomenis, duomenu�matavimo vienetus ir pan.), pagrindin¦ informacij¡, i²na²as (jei reikia) ir nuorodas i�duomenu� ²altinius, jei informacija surinkta ne autoriaus. Pavadinimai turi b	uti pilniir ai²k	us, nurodyti matavimo vienetai ir pan. Tuo atveju, kai duomenu� n
era ra²omas −,kai informacija yra, bet nepateikta ra²oma ..., kai skiltis nepildoma � ×.Greta statistinu� lenteliu� pateikiami statistiniai gra�kai. Gra�kas yra vaizdin
e priemon
e.Gra�kus galima pasitelkti ne tik pradiniams duomenims, bet ir analiz
es rezultatamspateikti. Gra�kai gali b	uti pateikiami kartu su lentel
emis arba be ju�. Ai²ku, kad gra�kasbus informatyvus, jei jame atsispind
es ry²iai, gl	udintys pradiniuose duomenyse. Gra�kotipas turi b	uti parinktas taip, kad analizuojant gra�k¡ netektu� jo papildomai komentuotiar gri�ºti prie surinktu� duomenu�. Visi gra�ko elementai turi b	uti ai²k	us ir gerai matomi. Beto, gra�kas turi b	uti sudarytas taip, kad ir nespalvotas jo vaizdas i²liktu� informatyvus. Visigra�kai turi b	uti numeruojami. Pagal vaizdavimo form¡ galima i²skirti tokias pagrindinesgra�ku� (diagramu�) r	u²is:1) linijin
es,



2) stulpelin
es,3) skritulin
es,4) sklaidos.I² gra�ku� galima pasteb
eti tam tikras skirstinio savybes. Svarbios skirstinio formoscharakteristikos yra asimetrijos koe�cientas ir ekscesas.Apibr
eºimas 1.8. Skirstinio simetri²kumas vertinamas akai£iuojant asimetrijos koe�-cient¡
A =

1

n

∑
n

i=1
(xi − x)3

σ3
.Jei asimetrijos koe�cientas teigiamas, tai turime teigiam¡ asimetrij¡. Jei asimetrijoskoe�cientas neigiamas, tai asimetrija neigiama. Kai asimetrijos koe�cientas lygus 0, taigra�kas yra simetri²kas.Apibr
eºimas 1.9. Smailiavir²	uni²kumui vertinti skai£iuojamas ekscesas

E =
1

n

∑
n

i=1
(xi − x)4

σ4
− 3.Jei eksceso reik²m
e teigiama, tai gra�kas yra smailas; jei � neigiama, tai gra�kas yral
ek²tas, o kai ekscesas lygus 0, tai turime standartinio normaliojo skirstinio atveji�.1.2 Skaitin
es duomenu� charakteristikosNor
edami palyginti statistinius duomenis ar atlikti matematinius skai£iavimus, turimetur
eti tam tikras skaitines reik²mes. Nagrin
esime dvieju� tipu� skaitines charakteristikas:pad
eties ir sklaidos.Pagrindin
es duomenu� pad
eties charakteristikos: vidurkis, moda, mediana, kvartiliai.Visos ²ios charakteristikos gali b	uti skai£iuojamos kiekybiniams kintamiesiems, o koky-biniams kintamiesiems galime nustatyti tik mod¡.Apibr
eºimas 1.10. Vidurkis (Mean) � tai ta²kas, vidutini²kai artimiausias visiems sta-tistin
es eilut
es elementams. Vidurkis apibr
eºiamas formule:

x̄ =
1

n

n∑

i=1

xi,£ia n � imties didumas, x1, x2, ..., xn � statistin
es eilut
es elementai.Vidurkis yra viena i² svarbiausiu� ir daºniausiai naudojamu� pad
eties charakteristiku�,ta£iau kartais jis netiksliai atspindi vidutin¦ duomenu� reik²m¦. Tokiais atvejais vidurkisn
era informatyvus ir tenka naudoti kitas skaitines charakteristikas.Apibr
eºimas 1.11. Moda (Mode) � tai daºniausiai duomenu� aib
eje pasikartojanti reik²m
e.Ji ºymima Mo.



Jei visos reik²m
es statistin
eje eilut
eje pasikartoja vienodai daºnai, tai sakome, kadstatistin
e eilut
e modos neturi. Jei keliu� gretimu� variacin
es eilut
es reik²miu� daºnis yravienodas ir didesnis nei likusiu� statistin
es eilut
es reik²miu� daºniai, tai moda yra ²iu�reik²miu� vidurkis. Jei dvi negretimos variacin
es eilut
es reik²m
es turi t¡ pati� daºni�, taitur
esime bimodalini� skirstini�. Jei negretimu� variacin
es eilut
es reik²miu�, turin£iu� t¡ pati�daºni�, yra daugiau nei dvi, tai skirstinys yra multimodalinis. Moda gali b	uti skai£iuojamatiek kiekybiniams, tiek kokybiniams kintamiesiems.Apibr
eºimas 1.12. Mediana (Median) � vidurinioji variacin
es eilut
es reik²m
e. Jei ste-b
ejimu� skai£ius n yra nelyginis, tai mediana yra variacin
es eilut
es n+1

2
� asis narys. Jeisteb
ejimu� skai£ius n yra lyginis, tai mediana yra variacin
es eilut
es n

2
� ojo ir n

2
+ 1 � ojonariu� aritmetinis vidurkis.Mediana daºniausiai naudojama rangu�, intervalu� bei santykiu� skal
es duomenims. J¡patariama naudoti tuomet, kai duomenu� aib
eje yra i²skir£iu� � reik²miu�, daug kartu�didesniu� (maºesniu�) uº kitas reik²mes. �iuo atveju modos ir medianos reik²m
es sutampair yra informatyvesn
es nei vidurkio reik²m
e.Apibr
eºimas 1.13. Skai£iai, dalijantys variacin¦ eilut¦ i� keturias maºdaug lygias dalis,vadinami kvartiliais (Quartiles). Jie ºymimi Q1, Q2, Q3.Apibr
eºimas 1.14. Skai£iai, suskirstantys variacin¦ eilut¦ i� 100 maºdaug vienodu� daliu�,vadinami procentiliais (Percentile).Pagrindin
es sklaidos charakteristikos yra duomenu� aib
es plotis, kvartiliu� skirtumas,vidutinis nuokrypis, dispersija, standartinis nuokrypis, imties kitimo ir osciliacijos koe�-cientai. �ios charakteristikos gali b	uti taikomos tik kiekybiniams kintamiesiems.Apibr
eºimas 1.15. Duomenu� aib
es plotis (Range) yra lygus maksimalios ir minimaliosvariacin
es eilut
es reik²miu� skirtumui.Duomenu� aib
es plotis labai jautrus i²skirtims. Jei duomenu� aib
eje yra i²skir£iu�, vert
etu�vietoj duomenu� aib
es plo£io skai£iuoti kvartiliu� skirtum¡.Apibr
eºimas 1.16. Kvartiliu� skirtumas � skirtumas tarp tre£iojo ir pirmojo kvartiliu�, t.y. Q3 −Q1.Apibr
eºimas 1.17. Vidutinis nuokrypis ºymimas raide d ir skai£iuojamas pagal ²i¡formul¦:

d =
1

n

n∑

i=1

|xi − x̄|.Vidutinis nuokrypis n
era toks patogus naudoti kaip dispersija ar standartinis nuokrypis.Apibr
eºimas 1.18. Imties dispersija (Variance) parodo duomenu� sklaid¡ apie vidurki� irrandama pagal formul¦:
s2 =

1

n− 1

n∑

i=1

(xi − x̄)2.Dispersija � viena i² populiariausiu� duomenu� sklaidos charakteristiku�. Akivaizdu, kaddispersija rodo vidutin¦ kvadratin¦ reik²miu� sklaid¡. Tod
el daºniausiai vietoje dispersi-jos skai£iuojamas imties standartinis nuokrypis, kuri� lengviau interpretuoti ir lyginti suduomenimis.



Apibr
eºimas 1.19. Imties standartinis nuokrypis (Std. deviation)
s =

√
s2.Lyginant skirtingu� duomenu� aibiu� sklaidas praver£ia imties kitimo koe�cientas.Apibr
eºimas 1.20. Imties kitimo (variacijos) koe�cientas

cv =
s

x̄
.Jis gali b	uti i²rei²kiamas ir procentais.Ar imtis vienar	u²
e parodo osciliacijos koe�cientas.Apibr
eºimas 1.21. Osciliacijos koe�cientas

vr =
r

x
· 100%.Apibendrindami turime pasteb
eti, kad i²vardintos pad
eties ir sklaidos charakteristikosgali b	uti skai£iuojamos ir grupuotiems duomenims. Suprantama, kad grupuotos imtiesskaitin
es charakteristikos skirsis nuo negrupuotos imties charakteristiku�.Duomenu� pad
eties ir sklaidos charakteristikos gali b	uti pateikiamos gra�²kai naudo-jant d
eºut
es pavidalo ir paklaidu� diagramas.1.3 Duomenu� standartizavimasNormalusis skirstinys yra vienas pla£iausiai naudojamu� tolydºiu�ju� skirstiniu�.Apibr
eºimas 1.22. Sakome, kad atsitiktinis dydis turi normalu�ji� skirstini�, jei jo tankiofunkcija i²rei²kiama taip:

φ(x) =
1

σ
√
2π

e−
(x−µ)2

2σ2 ,£ia µ ir σ2 yra skirstinio parametrai � vidurkis ir dispersija.Normaliojo skirstinio parametrai lemia tankio funkcijos form¡. Kuo didesn
e dispersija,tuo l
ek²tesn
e tankio funkcija. Tankio funkcija maksimali¡ reik²m¦ i�gyja ta²ke x = µ, omaksimali funkcijos reik²m
e lygi 1

σ
√
2π
. Tiek Puasono, tiek binominis skirstinys, esantdideliam bandymu� skai£iui yra aproksimuojami normaliuoju skirstiniu. Kita vertus,normaliojo skirstinio svarba paai²k
eja i² centrin
es ribin
es teoremos. Pateiksime atskir¡jos atveji�:1.1 Teorema. Jei nepriklausomieji atsitiktiniai dydºiai Xi, i > 1 yra vienodai pa-siskirst¦ su vidurkiais MXi = m ir baigtin
emis dispersijomis DXi = σ2 6= 0, tai ²iu�atsitiktiniu� dydºiu� sumos Si−nm

σ
√
n

pasiskirstymo funkcija konverguoja i� normaliojo skirstiniopasiskirstymo funkcij¡, t. y. P (Si−nm

σ
√
n

< x) → Φ(x), kai n → ∞. �ia Si = X1 + X2 +
...+Xn.Kadangi atliekant statistin¦ duomenu� analiz¦ svarbi ne tik pati stebimoji reik²m
e, betir jos pad
etis duomenu� aib
eje. Tod
el paprastai reik²m
es lyginamos su vidurkiu. Ta£iau£ia tenka i�vertinti ir duomeu� sklaidos i�tak¡. O jei tenka lyginti kelias duomenu� aibes, tai



labai praver£ia duomenu� standartizavimas. Labiausiai paplit¦s standartizavimo metodassusij¦s su z reik²miu� skai£iavimu:
zi =

xi − x̄

s
.Stnadartizuotos reik²m
es turi vidurki�, lygu� 0 ir dispersij¡ lygi¡ 1. Teigiamoji z reik²m
enurodo, kad nagrin
ejamoji reik²m
e yra didesn
e uº vidurki�, o neigiamoji � kad maºesn
e.Normaliajam skirstiniui galioja triju� sigma taisykl
e, t. y. beveik visos atsitiktinio dydºioreik²m
es yra susitelkusios intervale [µ − 3σ, µ + 3σ]. Intervale [µ − 2σ, µ + 2σ] yra apie96% reik²miu�, o intervale [µ− σ, µ+ σ] � apie 68%.1.4 Prognoz
esPapras£iausias b	udas prognozuoti, tai i�vertinti jau turimus ry²ius tarp duomenu� ir nau-dojantis sukaupta informacija numatyti mus dominan£io dydºio kitimo tendencijas. �iuoatveju labai svarbu nustatyti ir ai²kiai apibr
eºti prieºastis ir padarinius, t. y. reikia nus-tatyti priklausomuosius ir nepriklausomuosius kintamuosius. Nepriklausomieji kintamiejiyra prieºastis, o pasekm
e yra priklausomieji kintamieji. Ta£iau kartais mes galime nustytipriklausomybes tarp kintamu�ju� nesusietu� prieºastiniu ry²iu. Ry²iai tarp kintamu�ju� nus-tatomi remiantis koreliacine ir regresine analize.Koreliacin
e analiz
e padeda i�vertinti statistinio ry²io stiprum¡ ir nustatyti svarbiausiusfaktorius. Regresin
e analiz
e i�vertina statistinio ry²io form¡.Tarkime, kad stebime intervaliniu� kintamu�ju� por¡, gaut¡ matuojant dvimati� normalu�ji�atsitiktini� dydi�. Norime nustatyti, ar kintamieji koreliuoja. Ry²ius tarp kintamu�ju� galimenustatyti detaliau panagrin
ej¦ sklaidos diagramas. Suprantama, jei tik pagal gra�k¡imsime tvirtinti, kad kintamuosius sieja tam tikra priklausomyb
e, nei²vengsime klaidu�.Koreliacijos koe�cientas apib	udina kintamu�ju� ry²io stiprum¡. Jo i�gyjamos reik²m
es pri-klauso intervalui [−1, 1]. Jei koreliacijos koe�cientas lygus 1, tai sakoma, kad tarp tiriamu�kintamu�ju� yra stiprus tiesinis ry²ys. Jei koreliacijos koe�cientas lygus -1, tai sakoma,kad tarp kintamu�ju� yra stiprus atvirk²tinis ry²ys. Jei koreliacijos koe�cientas lygus 0,tai sakoma, kad stebimi dydºiai yra tiesi²kai nepriklausomi. Literat	uroje galima surastii�vairiu� koreliacijos koe�ciento reik²miu� interpretaciju�. Remsim
es viena i² ju�: jei koreliaci-jos koe�ciento i�gyjama reik²m
e yra intervale nuo -0,2 iki 0,2, tai sakome, kad kintamuosiussieja labai silpna koreliacija,nuo 0,2 iki 0,5 (nuo -0,2 iki -0,5) � silpna teigiama (neigiama) koreliacija,nuo 0,5 iki 0,7 (nuo -0,5 iki -0,7) � vidutinio stiprumo teigiama (neigiama) koreliacija,nuo 0,7 iki 0,9 (nuo -0,7 iki -0,9) � stipri teigiama (neigiama) koreliacija,nuo 0,9 iki 1 (nuo -0,9 iki -1) � labai stipri teigiama (neigiama) koreliacija.Koks koreliacijos koe�cientas gali b	uti skai£iuojamas dirbant su vienais ar kitais duo-menimis, lemia kintamu�ju� matavimo skal
e:

• intervaliniams kintamiesiems skai£iuojamas Pirsono koreliacijos koe�cientas,
• jei bent vienas i² kintamu�ju� n
era pasiskirst¦s pagal normalu�ji� d
esni�, tai skai£iuoja-mas Spirmeno rangin
es koreliacijos koe�cientas,
• jei bent vienas kintamasis priklauso rangu� skalei, taip pat skai£iuojamas Spirmenorangin
es koreliacijos koe�cientas.



Koreliacin
e analiz
e labai glaudºiai susijusi su regresine analize. Ta£iau £ia vert
etu� pri-siminti, kad koreliacijos koe�cientas yra tiesinio ry²io matas. Taigi tais atvejais, kaikoreliacijos koe�ciento reik²m
es yra maºos, mes galime tvirtinti, kad kintamuosius siejasilpnas tiesinis ry²ys, bet tarp ²iu� kintamu�ju� gali b	uti labai stiprus netiesinis ry²ys. Re-gresin
eje analiz
eje priklausomasis kintamasis yra tas, kuriuo mes domim
es, kurio reik²mesnorime prognozuoti, o nepriklausomasis � kuriuo bandome ai²kinti priklausomojo kinta-mojo kitim¡. Paºvelg¦ i� duomenu� sklaidos diagram¡ joje galime pasteb
eti galimo ry²iotarp kintamu�ju� pob	udi�. Tik tuo atveju, jei sklaidos diagramos ta²kai telkiasi apie ties¦,galime taikyti paprast¡j¡ tiesin¦ regresij¡, kurios pagrind¡ sudaro maºiausiu�ju� kvadratu�metodas. Remiantis ²iuo metodu sudaroma tiesin
e priklausomyb
e i²rei²kiama lygtimi:
y = αx+ β + ε,£ia α, β � neºinomi parametrai, o ε � paklaida. Vienas i² regresin
es kreiv
es tinkamumorodikliu� yra determinacijos koe�cientas. Jis parodo regresinio nuokrypio kvadratu� sumosir bendro nuokrypio nuo vidurkio kvadratu� sumos santyki�. Kuo determinacijos koe�cientoreik²m
e artimesn
e 1, tuo geriau tinka duomenims sudarytoji regresin
e kreiv
e. Paprastosiostiesin
es regresijos apibendrinimas yra daugialyp
e tiesin
e regresija. �iuo atveju vieno(priklausomojo) kintamojo reik²m
es nusakomos nagrin
ejant kelis nepriklausomuosius kin-tamuosius. �ia tenka atsakyti i� klausim¡, kurie nepriklausomieji kintamieji yra tikraisvarb	us, kurie turi didºiausi¡ i�tak¡ priklausom¡jam kintam¡jam. Kaip ir paprastosiostiesin
es regresijos atveju, labai svarbus reikalavimas, kad sudarius prognoz¦ paklaidosb	utu� kaip galima artimesn
es 0. Bendroji daugialyp
es regresijos lygtis:

y = α1x1 + α2x2 + ...+ αkxk + β + ε,£ia α1, ..., αk, β � neºinomi parametrai, o ε � paklaida. Lygties i²rai²koje esantis koe�-cientas αi parodo kiek pakinta priklausomojo kintamojo reik²m
e vienu vienetu padid
ejusnepriklausomojo kintamojo xi reik²mei, kai kitu� nepriklausomu�ju� kintamu�ju� reik²m
es yra�ksuotos. Nor
edami i�vertinti kiekvieno i² nepriklausomu�ju� kintamu�ju� svarb¡ vertinamegautu� regresin
es ties
es koe�cientu� reik²mes. Kuo didesnis determinacijos koe�cientas,tuo daugiau informacijos apie priklausom¡ji� kintam¡ji� suteikia visi nepriklausomieji kin-tamieji. Tuo atveju, kai nepriklausomu�ju� kintamu�ju� daug, tai determinacijos koe�cientasyra artimas 1 ir juo vert
etu� abejoti. �iuo atveju labiau praver£ia koreguotasis determinaci-jos koe�cientas, kuris skai£iuojamas atsiºvelgiant ir i� imties didum¡ ir i� nepriklausomu�ju�kintamu�ju� skai£iu�:
r2
k
= 1− n− 1

n− k − 1
(1− r2),£ia n � imties didumas, k � nepriklausomu�ju� kintamu�ju� skai£ius, r2 � determinacijoskoe�cientas. Kvadratin
e ²aknis i² determinacijos koe�ciento yra vadinama daugialyp
eskoreliacijos koe�cientu ir parodo, kaip stipriai priklausomasis kintamasis priklauso nuovisu� nepriklausomu�ju� kintamu�ju�. Tai jokiu b	udu nerei²kia, kad visi kintamieji svarb	us.Dalin
e koreliacija leidºia nustatyti priklausomojo kintamojo priklausomyb¦ nuo vieno i²nepriklausomu�ju� kintamu�ju� eliminavus kitu� kintamu�ju� i�tak¡. Taip pat reik
etu� atkreiptid
emesi� i� tai, ar dalin
es koreliacijos n
era maºesn
es uº empyrines. Tokiu atveju neprik-lausomieji kintamieji i² tikru�ju� yra susij¦, t. y. koreliuoja tarpusavyje. Tuomet tenkaatsisakyti dalies kintamu�ju� arba didinti imti�.Nepriklausomu�ju� kintamu�ju� svarb¡ lengviausia i�vertinti nagrin
ejant ir analizuojantstandartizuot¡sias regresin
es funkcijos koe�cientu� rek²mes. Absoliutiniu didumu didesn
estandartizuotoji reik²m
e nurodo didesn¦ i�tak¡ turinti� kintam¡ji�.


