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2, Disseny i Implementació 

2.2.1 DISSENY DE LES PANTALLES TEORIQUES 

El disseny basic de les pantalies teóriques és com el que es mostra en la figura 2.1 . 

;1!' Rl5 In'utdw:ct.; ,J I ~ I Ul.,w ~·a", .lrl) BIiJI3------------._- -------- ----- -----~- -----~ 

INTRODUCCIÓ A LA REGRESSIÓ 

Partim de qué es té una variable que interessa estudiar. Es pot necessltar 
o pot ser útil veure com a~res variables estan re[acionades amb ella 

Tipus de relacions 

La relació entre dues variables pot ser i.e't.ermir,..rll. En aquest cas, es té 
un model a partir del qua[ si fixem [es variables d'entrada x's, fíxem la 
variable de sortida y, la variable que estudíem. És a dír, El parti r d'una 
fónmu[a podem obtení r exacrament e[ I.lalor de y Un exemple de models 
determínlstes són al~unes fórmules cíentlfiques, com pot ser, par 
exemple, Ec(m) =me . 

D'altra banda, hi ha també mode[s .9,m¡di;;nc~ o "...tocasti ; ;;. Els mode[s 
estocastícs es caracteritzen per [a presencia d'errors i de valiabi[itat no 
controlada. 

Figura 2.1. Pantalla "Introducció a la regressió (1)" 

Així dones, una pantalla teórica es composa, generalment, d'ul1 quadre de text 
d'una barra d'eines, 

En el quadre de text hi ha les explicacions pertinents segons la part que s'esta 
tractant. El quadre de text té a sobre un títol que indica la part de I'aplicació on 
s'esta. Les explicacions en el quadre de text s'ha intentat que siguin curtes, sense 
incloure "massa" informació per pantalla , A més, conté subtítols quan s'hi expliquen 
coses que es puguin diferenciar, D'aquesta manera I'usuari veu abans de Iiegir de 
qué tracta cada paragraf. La informació queda també d'aquesta manera més ben 
organitzada. 

En els quadres de text també es destaquen en vermellles paraules clau, En algunes 
pantalles, pot haver-hi hipertext per tal d'explicar algun deis conceptes de 
I'explicació. 



Suport no presencial per I'aprenentatge de regressió lineal simple Pago 14 

2. Disseny i Implementació 

La que s'ha explicat és I'estructura més basica d'una pantalla te6rica. D'altres poden 
contenir a més del quadre de text, grafics que I'acompanyen, i altres quadres de text 
que expliquen el grafic. Els quadres de text que expliquen un grafic tenen el fans 
blau , per tal de diferenciar-los deis altres on s'expliquen conceptes te6rics. Aquest 
tipus de pantalla queda reflexat en la figura 2.2. 
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Veiem en un peti t exemple com es pot fer servir la regressló. En I'exemple, 
es vol veure com la durada de la vida d'alguns mamffers está re laCionada 
amb les hores al dia que dorrnen . 
(Només s'ha agafat una part de les dades. Els interessats poden trobar 
més dadas a n~:.r :."'"."J\"' ::1ill .~ n,' ~rlL al. -.:1:' ~,l.a ¡'~n;;~rJ ~,~",', Ur~:. ) 

El pn mer que s'ha de ter és el gráfic de les dades que tenlm d'hores de son 
i anys de vida. 
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Figura 2.2. Introducció a la regressió 

Les pantalles en les que es vol mostrar alguna "idea" de cara a aspectes 

practics , tenen al comengament la icona -:YJ:~ 

2.2.2. DlSSENY DE LES PANTALLES DE PREGUNTES A L'USUARI 

En la majoria d'aquestes pantalles, I'usuari ha de contestar una pregunta que se li 
formula, ja sigui referent a un gratic donat, a contingut te6ric que s'ha explicat, o una 
pregunta que busca la intu'lció de I'usuari. 
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2. Disseny i Implementació 

Les preguntes a I'usuari són sempre preguntes tancades. En ocasions més d'una 
resposta és valida i en d'altres només una pot ser certa. En I'enunciat de la pregunta 
queda ciar en quina situació de les dues anteriors s'esta. 

Així dones, després d'una pregunta es presenten un seguit d'opcions, és a dir, un 
conjunt de possibles respostes. L'usuari normalment haura de marcar les que creu 
que són correctes, i prémer el botó "Acceptar", per indicar a I'aplicació que ja pot 
avaluar la seva decisió. Un exemple de pantalla d'aquest tipus es pot veure a la 
figura 2.3. En aquests cas, hi ha més d'una resposta correcta . 

.J) En quines de les següents sibJacions seria possible aplicar-hi I fE7l Iregressió lineal ? I tU ! 

([ff' Marca les que creguis correctes i prem acceptar l iJ 
¡-- - - ---_._-- - -	 I ~ ' 
! .r Intentar predir la marca de cotxe a través de la variable consum (l/km) I ~ r 	 Intentar estimar el nombre de paraules en un lIibre sabent-ne el nombre t 

de pagines 


r Explicar la mitjana de pluja anual en una ciutat sabent-ne la latitud 


r Estimar la capacitat pulmonar d'una persona sabent si és fumador o roo 


r Intentar saber nivell d'estudis ( No.l EGB ! Superiors ) segons la quantitat: 

de diners gastats en lIibres en I'últim any 


r 	 Intentar predir el sou d'una persona segons el nombre de camises que té 
al'armari 

r 	Intentar predir el canal de televisió (1 , 2, 3, 5, 33) sabent el nombre 
d'anuncls que erneten 

~cceptar I 

Figura 2.3. Pantalla "Qué és la regressió (4) 

Les preguntes poden ser inspirades en un gratic, poden fer referencia a una sortida 
de Minitab quan s'ha fet un model de regressió, o simplement poden preguntar sobre 
un tema teóric que s'ha explicat. 

Un cop es contesta una pregunta, apareix al costat de cada opció un símbol indicant 
si s'ha respost correctament o no. També, en un quadre de text o en un formulari 
emergent apareix un comentari a la solució, explicant el perque i deixant ciares les 
situacions que poden haver portat a confusió, En la figura 2.4 es pot veure un 
exemple d'una de les pantalles típiques de I'aplicació. En ella s'observa com les 
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2. Dísseny i Implementació 

preguntes fan referencia als grMics donats. En cada cas es pot contestar "Sí" o "No" 
a la pregunta que es formula a la part superior de la pantalla. 

En la figura 2.4 es mostra la pantalla quan ja s'han contestat totes les preguntes. S'hi 
poden veure els símbols que indiquen que les dues primeres han estat ben 
contestades mentre que la última no. A més, en un quadre de text sota les opcions, 
s'hi pot veure I'explicació a la resposta, que, com es pot observar, s'ha donat tant 
per les ben contestades com per la que no ho ha estat. 

~. HL ~ "omoc" d...hc" ,,' I ~/~1 _________________ I!!II!IEi 

? 'lt Més situacions: Existeix homocedasticita1 ? 

.. . 
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• el V" o D.... ..,.,..:

o. . 
. "O 

• : "a 0 ._ - o,· ...
.1 ••••.: D . 
. _.. • • • 

~ -

JrSi I! Accepla, I ' 
I 

Efectivament. no existeix homocedasbcitat. 
Fixa1 que en els extrems hi ha més variabilitat 
que no pas en el tram central. Aixi dones. la 
variabilitat no es constan!. 

r. Si I r '-'A~epl~ 
I 

No. en el núvol no hi ha homocedasticitat . 
Observa que en diferents trams la vanabilitat 
carNia. com es preten demostrar amb les linees 
d'amplitud dibuixades. 

Figura 2.4. Pantalla "Homocedasticitat (4)" 

2.3. ORGANITZACIÓ DE L'APLiCACIÓ 

L'aplicació esta organitzada en dos grans blocs. 

En el primer, s'expliquen tots els conceptes de la regressió lineal simple. És la part 
teórica de I'aplicació o "Bloc teóric". 

En el segon, que té per nom "Analisi d'un cas" , I'usuari ha de construir un model de 
regressió amb unes dades concretes, i al mateix temps anar contestant les 
preguntes que I'aplicació li fa. Aquestes preguntes estan relacionades amb les 
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2. Dísseny í Implementació 

També hi ha un exercici on I'usuari ha d'intentar corregirla falta de linealitat triant 
una transformació de les que se Ii proposen. Aquesta pantalla també és útil per 
mostrar com afectarien a les dades determinades transformacions. 

, 

CP..EAR TJN llIODEL DE REGRE"'j, 10: 
lThT PR OCÉ S ITER!\. JIU 

, : 

:.. ... _ ---- ------

Per crear un mode! de regressió, 
s'ha de tenir sempre present el 
segfJent esquema o algoritme. El 
primer pas sera sempre la 
-:C;!"!"úiI::o.:aGv. Es pol identificar 
mitjan~ant grirlics que, per exemple, 
existeix una relació lineal entre 
dues variables. Posterionnent REIDENTlFICACIÓ E.STlMACIÓ r 

I ~'t:,,1im . n els parilInetres pertinents, 
i quan s'hagi fet es passa a 
la -:-niId.!tf!Ó del mode!. Si es 
considera que s'ha acons~ouit un 
mode! viilid es para el procés . 
Per contra, si hi ha quelcom que 
e! fa inviilid es fara una 
~·;A"'~lfffie~ cjil del modeL 

r 

~ALlDACIÓ r 

Figura 2.6. Pantalla "Procés per crear un model" . 

2.3.2.3. PANTALLES "ESTIMACIÓ" 

El pas següent a la identificació del model és l'estimació deis seus parametres. 

Aquestes pantalles comencen donant el model y = ~o + ~1 X amb el qual es basa la 
regressió lineal simple. També s'intenta fer entendre qué és la pertorbació aleatoria, 
mostrant dos grafics amb una relació recta entre dues variables, I'un amb pertorbació 
aleatoria i l'altre sense. 

En les següents pantalles, sense entrar-hi massa formalment, es vol donar una idea 
de com s'estimen els parametres del model amb el metode de mínims quadrats 
ordinaris. 
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2. Disseny i Implementació 

L'apartat de validació del model és també una de les que pot induir a més confusió i 
que pot quedar menys clara als estudiants d'estadística. Poden ser difícils 
d'interpretar, per exemple, els gratics de residus . 

El qué es pretén basicament en aquesta secció és que I'usuari sigui capa<; de validar 
models, mostrant-li les diferents eines que hi ha per fer-ho (basicament les eines 
grafiques), i ensenyant-li qué és el qué ha d'exigir a cada grafic, qué hi ha de buscar 
que li indiqui que es compleix una premissa o no, com hauria de ser cada grafic en el 
cas ideal, qué implica trobar-hi segons quines desviacions, etc. 

Abans de poder fer la validació d'un model és necessari conéixer-ne les premisses. 
Així dones, en la primera pantalla de la secció de validació (figura 2.8) es mostren 
diferents botons que I'usuari pot triar per tal de veure les explícacions de cada una 
de les premisses del model de regressió (linealitat, homocedasticitat, independéncia 
i normalitat). Si ja s'han lIegit les premisses o no es volen passar aquestes pantalles 
es pot passar a les pantalles següents, si bé és bastant recomanable veure-Ies . 

~; 1U5V4hd;.~II~Pu"n"_ ~~~t:_I__________________________________________ 

VALIDACIÓ 
I 

I ~ 
· ~ La validaeió eonsisteix en I'analisi de les "r~'t!i"s,H del rnodel mi~an~ant 

els ""S!OJ~ Les premisses són unes "suposi eio ns simplifi eatives" que fem 
del model, per tal de teni r un model mé s simple i faeil de constru ir. I

' 

~ 

~ Així dones neeessitem eonéixer les premisses del model de regressió pe r 
poder després vali dar el model escoll it 

~ 
Ilff Aquí lens les prernisses del rnodel de regressió lineaL Prern sobre elles i n'obtifldras 

més informació. Si 110 les vols repassar (] ja les has lIegit, passa a la pagi na se9üent 

LINEALITAT HOMOCEDASTICITAT ~ I 
r I 

i , 
gj I

--=.J ¡ 
INDEPENDENCIA NORM..I\LITAT 

r r 
RESUM PREMISSES 

r 

Figura 2.8. Validació: Premisses. 





---------------- ------------
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2. Disseny i Implementació 

'- · /ll S Ilo..ur. .-d • .,hc,'.' 12/ !>I limE! 

'Y;'• '1 -, ' , Que la variáncia sigui constant vol dir que en qualsevol valor de X I'extensió deis 
valors de Y es la mateixa. Tambe pot dir-se que la separació, per cada va lor de X, 
deis valors de Y respecte a la seva mrtjana és la mateixa. 
En un grafic es pot intentar dibuixar la linia que uneixi les mitjanes per diferents 
valors de X, obtenint la t~naencl¡ . Despres, es pot mtentar dibuixar I'amplttu<. . 
Si hi ha homocedasticitat, les dues linies d'amplitud, seran, més o rnenys, 
paral·leles a la Ifnia de la tendéncia . 

7:'"~ _:--. __ . -.-~ . - .--:-~" 

50 

40 

I Amplitud ··-=--1f----30~.J.. 

I 

---Tendencia 
10 

o 

o 5 

.~' 
10 15 20 25 

x 

Er aqJes¡ graltl )hl pro. veur'-' ((!P'I el lots el~ t,cm'!'. '" ',a rné' ro men' _ 1" rn",te;x::,-<lrropll\Jjj 
la matel<;; varl2l1lhtal Hotla ;'lIgur ou' " n ,~o RlIun·...<t! ¡¡uE' el IIrte' pl-'O'3 :;e. spn".j¡( ¡ 01 

!InpUt a rr,3ln[ ,,;,r1.sAllltal " aques! .a~ ¡.¡orlf'rn de ~ep!ar 'Iut·· , ha ·Irr,.." deSh ilat 

Menú I 
1 

~ 
I ~ 
1 ~J I
! , 

Figura 2.9. Pantalla "Homocedasticitat (2)" 

Seguidament a aquestes explicacions , les tres pantalles següents són de preguntes 
a I'usuari. 

En les dues primeres, a I'igual que ja s'ha fet a les pantalles de linealitat, es mostren 
diferents gratics de Y Vs. X i I'usuari ha de contestar si es compleix la 
homocedasticitat o no. Com és habitual en tota I'aplicació, les solucions ajuden a 
clarificar el perqué de la res posta correcta. 

La tercera té un format diferent. En ella es vol que I'usuari pugui veure com es pot 
traduir la homecedasticitat a la realitat, ja que aquest pot semblar un concepte una 
mica abstracte. Així, en la pantalla "Homocedasticitat (5)" es mostren quatre gré3fics, 
en hi ha quatre alteracions diferents de la variancia . A la seva dreta hi ha quatre 
requadres on hi ha escrites aquestes quatre alteracions, i quatre requadres més on 
hi ha possibles situacions que podrien explicar aquestes alteracions en la variancia. 
El qué ha de fer I'usuari és col 'locar al costat de cada grafic el requadre 
corresponent al tipus d'alteració que s'hi mostra i el requadre de la possible causa. 

Les situacions que mostra aquesta pantalla estan relacionades amb una indústria 
que fabrica unes certes peces., i amb algunes situacions que la poden afectar, com 
lIoguer de nous operaris sense experiéncia, canvis en la materia prima, ... 
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2. Disseny i Implementació 

- - - -- I;- ULS HClfh:nhlu: .I t:ut IlliJa 

REIDENTIFICACIÓ ~ I 
Un cop feta la \.'alidacic d'un model ens podem trobar que es violi una o més ! ~ I I
de les assumpcions que fem _Una manera d'intentar solucionar el problemes 
que ens trobem és intentar transformar les variables _A continuació es pot 
trobar algunes solucions per intentar arreglar models que han donat 
problemes en algunes de les ¡m'mi~~e; . ~ 
Pot passar que un model falli per més d'una premissa En aquests casos, 
altenir 3 o Ll objectius podria ser que a I'intentar aconseguir-ne un 
"s'espatllessin" els altres , si bé també és normal que la transformació que 
arregla una cosa 110 arregli tot. 

!G9'" Aqui es poden trobar algunes transformacions que poden ser útils: 

IRANSFORMACIONS PER
TRANFORMJ\_CIONS PER ACONSEGUIR vARlÁNCIA 
ACONSEGUIR LINEALITAT CONSTANT 

r 
TRANSFORM~CIONS PER 

ACONSEG1JIR 
INDEPENDENCIA 

TR4.NSFORMACIONS PER 
ACONSEGUIR NORMALITAT 

r 

Figura 2.10. Reidentificació (1) 

• Pantalles "Transformacions per aconseguir linealitat" 

En la primera pantalla d'aquesta secció s'explica el concepte de "lineal". Es donen 
diferents exemples de funcions, de cara a deixar ciar aquest concepte abans de 
parlar de cap transformació. 

Donar una transformació que aconsegueixi linealitzar les dades es pot fer tant amb 
criteris teorics com examinant el grafic de Y Vs. X. Es donen exemples deis dos 
casos. 

En I'última pantalla, es mostra un grafic on la linealitat no es compleix. L'usuari ha de 
triar una transformacions de les que se li donen per tal d'aconseguir linealitzar la 
relació. Aquesta pantalla també és útil per veure com afecten determinades 
transformacions a un gratic d'aquest tipus. 

S'insisteix també en qué és difícil de trobar lOa la primera" una transformació que 
arregli les dades. Amb experiéncia es poden arribar a conéixer una mica les 
transformacions més adients. A la practica pero, moltes vegades es proven les 
transformacions més usuals per veure si alguna ens soluciona el problema. 
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2. Disseny i Implementació 

En aquest bloc I'usuari haura de ser qui construeixi un model de regressió per 
explicar la taxa de crims d'un estat. De fet, es demana construir un model de 
regresslo lineal simple per cada una de les tres variables restants. L'Annex 1 
d'aquesta memoria conté la resolució a aquest analisi. 

En la pantalla inicial es pot decidir amb quina variable fer I'analisi. Per fer I'analisi 
amb cada una caldra prémer el botó corresponent, com es mostra en la figura 2.11 . 

< RL~ 11."... . , d'un ".-d' [11 I!II!IEi I 

DESCRIPCIÓ 1 
I 

/ 1 
~ 

i 

Es vol estudiar si hi ha relac ió entre la l axa de crims camesas i all res va riables que 
poden tenir-hi relac ió . Hauras de ser tu qui decideixi si les variab les són útils o no ~per fer servir una regre ssió lineal simple 
Treballem am b unes dades que só n agreg ade s de 47 estal s deis Estats Unils de 
l'any ,960. 
Originalmenl provenen del "Uniform Crime Record" de I'FBI i de fonls del Gove rn 
deis Eslats Units . : ~Il' ~ ILes variables incloses són : 

Variable res posta : Taxa de crim en una categoria particular. ¡ ~ ! 
- )

Altres variables: - Nombre d'habitants de I·esta!. 

- Vanable indicadora de la riquesa de I'esta!. 

- Desp esa policial de I'esta!. 

Per quina variable vols comen~ar ? 


Despesa Policial I Riquesa Nombre d'habitants I 

í 

Figura 2.11. Pantalla "Analisi d'un cas (1)" 

L'analisi amb una variable pot fer-se més d'una vegada, si bé de cara a la puntuació 
final només comptaran les preguntes ben i mal contestad es en la primera ocasió. 

Un cop s'ha triat una variable, les pantalles mostren sortides de regressió de 
MINITAB o bé diferents grafics, i a partir d'aixo es formulen preguntes a I'usuari de 
cara a valorar el model que s'esta estimant i de cara a triar el proper pas a seguir. 

En les sortides de MINITAB estan destacats en vermell els valors que ha de mirar 
I'usuari, que són els que s'han explicat en I'aplicació. D'aquesta manera I'usuari no 
pot confondre's amb valors que potser no coneix, com els "t-ratio" , la "s" o la 
"Stdev" deis coeficients . Els valors en els quals s'ha de fixar són els coeficients 
estimats, els p-valors, el coeficient de determinació (R2

) i el coeficient de 
determinació ajustat (R2 adj.). 



Suport no presencial per I'aprenentatge de regressió lineal simple pag.37 

2. Disseny i Implementació 

Les preguntes que es fan referents a les sortides incideixen basicament en : 

- la interpretació del model 

- la variancia explicada pel model 

- la significació deis coeficients 

També hi ha preguntes que es refereixen a gréfics. Es mostren grafics de Y Vs. X, 
de residus Vs. valors previstos i histogrames de residus. 

A partir d'aquests gréfics I'usuari ha de contestar si es compleixen les premisses, 
quines fallen, quina transformació podria arreglar un model que no compleixi les 
hipótesi, etc. 

2.3.3.1. COM S'AVALUA A l'USUARI 

Com ja s'ha dit, en el primer bloc d'explicacions teól-iques s'hi inclouen també 
preguntes a I'usuari i exercicis . Malgrat que en aquesta part I'objectiu principal no és 
avaluar, es porta un recompte de les preguntes ben i mal contestades. 

Degut a que les pantalles es poden visitar en més d'una ocasió (també les pantalles 
de preguntes a I'usuari) , el recompte de preguntes ben i mal contestades només fa 
referencia a les ben i mal contestad es en la primera ocasió. 

Al final de les pantalles teóriques es dóna el nombre de preguntes ben contestades 
(en la primera oportunitat), el total de contestades i el percentatge d'encert. Aquesta 
~ nformació, així i tot, és accessible quan encara no s'ha acabat la secció, mitjangant 
el botó "puntuació" que apareix en cada pantalla. Aquest botó mostra la informació 
que es pot veure en la figura 2.12. 

~ :RLS: 'Puntuació q 

Preguntes ben contestades a la primera ocasió : 

6 de 10 (60 01Ó) 

Figura 2.12. Puníuac¡ó 
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El percentatge es calcula només amb les preguntes contestades, i no amb el total de 
preguntes que conté I'aplicació. Així , si només se'n contesten dues el percentatge es 
calcula segons els encerts en aquestes dues. 

El total de preguntes incloses en I'aplicació és de 48 en el bloc teóric i de 24 més en 
¡'Analisi d'ul1 cas, fent així un total de 72 possibles preguntes a contestar. 

En la figura 2.13 es pot veure una de les pantalles. En aquesta, segons la sortida 
que es dóna s'han de marcar les respostes correctes. Al poder-hi haver més d'una 
res posta correcta, de cara a la puntuació es compta un punt per ítem, de manera 
que si es contestessin totes bé serien quatre punts sobre quatre possibles. 

Anem a estudiar la relació entre la laxa de crims i el PNB per cápita en els 

difere nts estats. 


Reqyes s i.on Anuysis: 

1.. ·. . : ~. t· _ ""1 r "T .. t;'(;: t. " ( ' 

'1:".. r. f ' , n. 	 S ~dev t-~Bt lO 

f\(I ....,r- · : ," 266 . 3 - D. De ~.!· é· . 

tr, 'R5 0 .53 62 3.30 q;.... I ij¡ I 
s = 350.. 9 -.,; :'1. "" ._ ~ I •• .::. 

i>l l1-- _'Tenint en compt¿, la sortida (nomes es necessita alió destacat 
e!l \!ermell) , tria les opcions correctes i prem acceptar. 

1) 	 r La "am bl·, ¡:' l o.. e. Ic a Uil ' ¡-¡<l rt de la rEspos¡a. ' ES es¡;.:!"st ir:o 'n¡;¡ t 
. s l J.nifi~3I:l \l¿:' 

2) í 	 A4ueo:: I""r.'Cel..rt:J :-;ot ser rioo ..... ( on- a OO 'J . r:pO:- el tÓ' ''Tlt ::onstaf1l ' l . 

es ';' '''1 s SI:rnl .NI ~\L.:epla· I
3) r 	L" ','dnabl: e-;:p'ica a:YC(@laOa 'lle:-r: l! 1:;"~O 'lo ¡le I~ " ~I . - lJil lar df! a 

re spOS:é 

4 ) 	 r Sun el, estats rn~ ,. .:f.ll es el:: au !:: (,,11"" rr, l:' ~ t ct~ de crÜns. 

Figura 2,13. Anaiisi d'un cas amb la variable Riquesa. 

L'avaluació própiament dita que fa I'aplicació es duu a terme en el segon bloc, en 
"I'Analisi d'un cas" . La figura 2.13 pertany a aquest grup de pantalles. 

Aquí se suposa que I'usuari ja ha passat les pantalles de teoria, i per tant és capag 
de passar un "test" sobre el que ha apreso 
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lí'!/ RI S Villod.,,,"i ':~~_________ _ _____ _ _ _ _____ !!IOOIll 

VALIDACIÓ 

La vali daeió eonsi steix enl'anali si de les ~ 'I;''Tlj!'~~ ~ del lllodel mitjan¡;ant 
els t'e 'I ~,::J t . Les premlsses són unes "suposieions s i rr:pli fi cative~, " que lem 
del mOdel, pe l" ta l de ten l! un model mes simple faci l de construir 
Alxi dones necessitem conéixer les premisses de l model de regressió per 
poder després validar el model esco il it. 

t? j.,ouí t8n3 ; E-~ ¡:;rEf'¡" ,:ses 08, n',coe oe i'S;¡reSSIÚ IT"éEl P'em sobl's e!les ! -¡'Cbtlncr3 : 
~"'I ~~S ,níorrn::¡c: :1. Si no les ' ''(j~s lep2s-s c.:r o Ji:: ¡es he.s · !€~ i t. J~' ssa a l'a pa~in3 sBfusnt. 

LINEAUT AT HOJ\t!OCEDASTJCJTAT 

r -
I 

re. ¡ 

-=J 
NOF~1.;!..LrrAT 

r 
lZESUM PRElv!lSSES 

Figura 2.14, Pantalla "Validació: Premisses" 

Quan s'han vist totes les pantalles associades a tots els botons, totes les caselles 
apareixen marcades, Llavors, es segueix I'aplicació prement el botó pantalla 
següent, com s'ha anat fent fins a aquell moment, seguint amb I'esquema seqüencial 
normal de I'aplicació, 

2.5. TEMPS APROXIMAT D'ÚS DIE L'APUCACiÓ 

El temps aproximat que necessita un usuari per a la utilització completa de I'aplicació 
RLS va de 60 a 80 minuts, 

L'aplicació consta de 116 pantalles, 95 del bloc teóric i 21 de l'Analisi d'un cas, 
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ANNEX 2: AVALUACIÓ DE LA VERSIÓ BETA PELS ALUMNES D'ESTADíSTICA 
2 (ES2) D'ENGINYERIA INFORMÁTICA DE LA FIB 

Una versió beta de I'aplicació RLS es va passar a dos grups de laboratori de 
I'assignatura Estadística 2 (ES2) d'Enginyeria Informatica de la FIB. Es va demanar 
als alumnes que valoressin I'aplicació, donant-ne els punts forts, els punts febles, 
propostes de millora i una nota numérica com a puntuació del programa. Cada 
enquesta estava contestada per dues persones que van utilitzar I'aplicació en el 
mateix ordinador. 

L'enquesta va ser molt positiva de cara a veure qué esperaven els estudiants, els 
usuaris potencials del programa, d'un software d'aquestes característiques. 

Els resultats es poden veure a les taules 1, 2 i 3, i en els grafics 1, 2, 3. La 
puntuació mitjana que van donar els estudiants a la versió beta de RLS va ser de 7.5 
(sobre 10) . 

El qué més va destacar en els punts forts són els exemples, els exercicis el 
contingut teórico 

Pel qué fa als punts febles i a les pro postes de millora, la majoria es van centrar en 
el disseny, si bé tarnbé en els exercicis i en menor mesura en les explicacions 
teóriques. En els punts febles també hi figuraven errors, que óbviament van ser 
corregits en la versió final. 
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Punts forts o Interactivitat 

O Disseny 

O Contingut teoric 

O Exemples / Exercicis 

Avaluació 

o Altres 

Grafic 1. Punts forts 

Punts febles 

o Disseny 

O Contingut teóric 

O Exemples / Exercicis 

[J ErTors 

bil Altres 

Gratic 2. Punts febles 

Propostes de millora 

o Disseny 

O Exemples / Exercicis 

O Contingut teóric 

El Altres 

Grafic 3. Propostes de Millora 
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BARRA D'EiNIES 

Botó "Pagina anterior" 

Per moure's a la pantalla immediatament anterior segons I'ordre 
seqüencial del programa. Si s'ha anat a una pantalla amb el 
Navegador, aquest botó no fa tornar a la pantalla de la qual es prové, 
sinó a I'anterior segons resquema del programa. 

Botó "Pagina següenf' 
= 

Per passar a la pantalla següent, en I'ordre seqüencial del programa. 
Quan esta desactivat és que no queden més pantalles dins del 
subtema, i cal tornar al menú del qual es prové mitjanc;ant el botó 
"Menú" . 

1 

-. ,f - 1·,,'1 ¡ 
~t' • . j Botó "Menú" 

Botó que torna al menú on s'havia entrat en una de les opcions. 

1..-- I 
1'.,:-- Botó "Navegador" 

Botó que porta al Navegador, des d'on es pot accedir directament a 
qualsevol pantalla del programa. 

%.l ' Botó "Puntuació" 
--' 

Mitjanc;ant aquest botó s'activa un formulari on I'usuari pot veure les 
res postes ben i mal contestades fins al moment, així com el 
percentatge d'encerts. 

~ Botó "Sortir" 

Botó per abandonar el programa. 

Botó "Imprimir" 


Imprimeix el contingut de les finestres de texto 
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EL NAVEGADOR 

El programa pot ser seguit seqüencialment mitjan~ant els botons "Pagina següent", 
"Pagina anterior" i "Menú", pero també poden fer-se salts de pantalla i accedir 
directament a una pantalla concreta. Aixo és possible mitjan~ant el Navegador. 

NAVEGADOR 

e I~ENÚ 

B ·· ..•..• 9 Panla¡. inicial 


$.... _.... O Pro pbs~ de 1·.pRe.ció 


I 

\ .- ... ..1:1 PaJ1(slla 2 


!!l" ..... e Qué é. la reQl e""jó ? 

$ ...-. O Inllodueció a la ,egles;;ió 

$ ... ·ti Proeé:l perc'ear model de regres,ió 

~}- .... O Identif¡célcif.1 

Et.. ··· ·· ·_~ O Es t i rr~ cjó 

!!J....... e V.hdae,ó 


~ ........-..i:l Reidenlilicació 


B· -"~··" o Con S1 de¡ acions fl n~ls 

8·_... tI,. Anar,~ d'un ca' 

Es píOvé de la pantalla: PrJp~ .. ele J'él' O CIO 

P"malla ¡ 

Figura A3.1. Navegador 

En la pantalla "Navegador" (figura A3 .1), hi ha tota I'estructura de les pantalles del 
programa en forma d'arbre. A partir deis diferents nodes es poden anar desagregant 
les parts del programa. 

Si en el node apareix el signe "+" vol dir que hi ha més d'una pantalla dins aquel! 
node, i cliquejant sobre el "+" podrem veure-Ies. Aquesta situació queda reflectida 
en la figura A3.2 . Quan apareix el signe "" ja no queden més pantalles dins el 
nade. 
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2. ~NS1Al·LACIÓ 

Per la distribució del programa es fan servir 3 arxius per la distribució en CD-ROM i 
4 arxius per la distribució en disquets (2 disquets) . 

Per iniciar la instal ' lació s'ha d'entrar al primer disquet o al CD i obrir I'arxiu 
SETUP.EXE . A partir d'aquí comen<;a el programa d'instal'lació de RLS. 

El primer que apareix és un missatge com el de la figura A4.1 : 

Instala. -

Cop i,m do a rch ivü ~. , esp ere. 

Pro c e~;a rl1j o OLEil.UT 32 DL (7 ¡je 8) 


Figura A4.1 . Copia deis arxius necessaris 

El programa d'instal ' lació copia 8 arxius que li són necessaris per I'execució. Si el 
orocés d'instal ·lació no s'acaba perqué I'usuari ha decidit interrompre'l , el programa 
d'instal ' lació automaticament borrara aquests arxius que ha copiat. 

Seguidament, apareix la pantalla d'instal'lació de RLS, on apareix el missatge de la 
í gura A4.2. 

És recomanable no tenir cap aplicació oberta. Si es vol sortir del programa per tancar 
altres aplicacions, s'ha de prémer a "Salir" . El programa d'instal'lació borrara els 
arxius que ha copiat, ¡la instal'lació podra real itzar-se més tardo Per continuar amb la 
instal ' lació de RLS, cal prémer "Aceptar" 
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f,li .lnstalación de AlS 'g ' " - o __ 

~[~l Bienvenidos al Programa de instalación de RLS. 

~ 
El programa de instalación no puede instalar 105 ar'chivos del sistema o 
actuaIi2ar'lo~ archivos compartidos si están en uso. Antes de continuar, le 
recomendamos que cierre cualquier aplicación que se esté ejecutando . 

2alir 

Figura A4.2. Iniciar la instaHació 

En la següent pantalla (figura A4.3) es pot canviar el directori on instal'lar I'aplicació, 
que per defecte és "C:\Archivos de programa\RLS\" , Es pot indicar un directori no 
existent i el mateix programa d'instal'lació el creara. Un cop especificat el directori 
de destí, prement el botó amb la icona d'un ordinador s'iniciara la instal'lació de RLS. 

~lnstalaGión de HL'S , '" ,-" .. , .. ' . -: - - '- ~;- "", ¡JI! 
Inicie la instalación; para ello, haga dc en el botón que aparece abajo.,......... ........................: 

1 fF :¡:\- : Haga elic en es~e botón para instalar el soft'Nare de RLS en el directorio de 
: , destino especificado.[1]~ . ~ \ 
:...._._......- .._-....._._...; 

- Directorio: - --- - --- --- ----------------

C: \Arch i ·~05 de programa'lRL:,\ O:;;ambiar' directorio 
 1.----------------------------============= 

2,alit 

Figura A3.3. Directori on instaHar el programa 
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~' I'll!i - ,EJegir grupo de rirogiamas - .• 

El p~'CII;n d m-3 de instalación .:.gregérá 105 elementos el grupo rr.ostL"do 
en el oJadro ':;rljpo de prograrnd . Puede e5uibir U~l nombre de grupo 
fj lJe··I Q 1) seleccionar IJr,Q de la !!si:C Grupo5 existentes. 

IMain 

Irv1cAfee VirusScarl 
r'~ cAfee VirusScan95 
Microsoft Developer Network I 
.rv1icr osoft Visual Basic 6, O 
Microsc,ft Web Publishing 
Office 
Paradox para Vy'indows 
PATHWORK5 

';;'ont inuar Canceldr 

Figura A4.4. Triar grup de programes 

L'última pantalla abans de dur a terme el propi procés d'instal'lació és la que es 
mostra en la figura A4.4. En aquesta pantalla es deixa "RLS" com ja ve per defecte 
(encara que si I'usuari vol pot canviar-ho). 

A partir d'aquí el programa d'instal ·lació comen<;a la copia deis arxius, els 
descomprimeix i els instal'la al directori especificat. Quan hagi acabat, es mostrara 
un missatge indicant que la instal ' lació de RLS ha finalitzat correctament. El 
programa ha quedat ja instal ' lat i esta apunt per ser executat. 

INCIDENCIIES QUE PODEN OCÓRRER DURANT LA INSTAL·LACIÓ 

Pot ser que al comen<;ar la instal ' lació el programa digui que cal actualitzar uns 
arxius i que cal reiniciar (figura A4 .5) . Quan aixo passa cal reiniciar i després tornar 
a executar el programa d'instal·lació. Els arxius ja hauran estat actualitzats i la 
instal 'lació es dura a terme normalment. Els arxius que s'actualitza vénen detallats 
en la propera secció. 
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Instalación 	 .' q 
/ , Instalar no pl..lede continuar porque algunos archivos del sistema no e:>tán actualizados. 

' . 	 Haga die en.t..ceptar si desea im t.31.3r para actual izaJ esto:> aJchivos ahora. Necesitará 
reiniciar W indows antes de poder iniciar Instalar de nt.levo. Haga clie: en Cancelar p.:ua 
~ alir de la instalación sin actualizar los archivos del sistema. 

IL:::::4.~:~~pt~ r::: : ::¡1 __C_a_nc_e_la_r--, 

Figura A4.5. Missatge d'actualització d'arxius 

Un altre missatge que pot aparéixer és el que es mostra a la figura A4.6. Aquest 
missatge apareix al final de la instal·lació, quan ja s'estan copiant tots els arxius. Si 
apareix aquest missatge és millor conservar la versió antiga de I'arxiu , tal i com 
recomana el missatge. Per tant s'ha de prémer "Sí" per conservar-lo . El programa 
funcionara bé igual amb la versió antiga d'aquest arxiu . 

Aquest missatge pot aparéixer si es disposa d'una versió de Visual Basic anterior a 
la 6.0, o si s'ha instal'lat un programa que s'ha creat amb una versió anterior de 
Visual Basic. Altres productes de Microsoft poden haver instal'lat la versió antiga de 
I'arxiu . Si s'actualitza I'arxiu amb la nova versió, a I'executar I'aplicació que usava la 
versió antiga poden produir-se problemes. És per aixo que es recomana conservar
lo. 

Contlicto de versiones 	 Ef 
Se está copiando IJn archivo más antiguo que el que h.~y 


actualmente en el sistema. Se recomie~lda que conserve el archivo. 


Nombre de archivo : 'C: \ ',¡\lIf'.JDOVv'S '\ SYSTEr'·f l,RICHED32. DLL' 

Descripción : 'I/YindoV"15 95 Rich Text Edit Control 


SlJversión: '5 .0.1'158 .'19' 


¿Dese.3 conservar este an:hi··ioí 


IL. : :: . : :.:~C::::: : :. : :::I ___~_o_---l __N_e,_a_to_d'_J---' 

Figura A4.6. Conflicte de versions 

http:imt.31.3r
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L'eliminació de qualsevol d'aquests arxius comportara el mal funcionament del 
. programa. 

Per últim, s'instal'len els arxius St6unst.log i St6unst.exe, necessaris per la 
desinstal'lació del programa (veure apartat de desinstal·lació). L'arxiu Setup.lst conté 
les instruccions que s'han usat per la instal·lació. 

4. EXECUCIÓ DE RLS 

El programa afegeix un accés a RLS a "...\Menu Inicio\Programas\" , de manera 
que per executar RLS n'hi ha prou amb buscar-lo a "Inicio" - "Programas" i fer un 
cl ie sobre ell, com mostra la figura A4.7. 

No obstant, també es pot executar obrint I'executable al directori on IÓhem instal·lat. 

;;:¡,¡",:;~_________ ~ 

'-s:! 
,6,brir documento de Dffice 

C§ 
Nuevo doc'Jrnento de Dffice C~ 

J-==~--------- C§ 
~ 
l§ Micro,;oft Visual 8a-.ic 5.0 

Ijeculal. . 

CE:lrar sesjón ><b.g ~: agana . 

:"!:l 

~ 
L§ 
[~ 
r;:- . 
:...~ 

~ 
~~ 
C~ 
~ 

~~ favoritos ~ 

~ L~ .~ Qocurnentus: 

r--.~;;~, .configuración 

Main 

Mc.6,1ee Villl:;~;can 

Mc.6.fee Vilu:;Scan95 

Mic/O:soft De'.¡eloper r~et'HOIk 

Microsoft \¡./eb P'Jblishing 

Dffice 

Parado;~ para \~/indm",'~ 

P.6.TH\I./DRt5 

e 
~,as 

S·PLU~; lor Windo'Ns ~ 

Sps:, 

~~;tartUp 

Stata ~ 


lIbi Soft Game~ ~ 


\'.'./inZip 


V.,lise Installation ~;~/der!l ~ 


8abylon Translator 


Cuaderllo de Microsoft 


Figura A4.7. Execució de RLS mitjanc;ant el botó "Inicio" 
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5. DESINSTAL'LACIÓ DE RlS 

El programa d'instal'lació de RLS copia un arxiu al directori que s'escull per instal'lar 
el programa (per defecte és "c:\Archivos de programa\RLS\") que es fa servir en la 
desinstal'lació de RLS. Aquest arxiu té per nom "St6unst.log". És molt important no 
borrar ni modificar aquest arxiu, ja que conté informació sobre la instal'lació de 
I'aplicació. L'arxiu es fa servir per eliminar automaticament totes les components de 
I'aplicació quan s'escull fer-ho. 

Per desinstal ' lar el programa pot fer-se amb el programa que proporciona Windows, 
el qual fara servir la informació de St6unst.log per desinstal ·lar-lo. 

Per fer servir el desinstal'lador de Windows, en Windows 95, cal anar al botó 
"Inicio", un cop allí anar a "Configuración" i allí a "Panel de control" . En aquesta 
carpeta s'hi trobaran diferents icones. Cal triar "Agregar o quitar programas". Un cop 
dins (figura A4.8), es tria "RLS" de la Ilista de programes que ofereix el programa i es 
prem "Agregar o quitar... ". El programa demanara confirmació i desinstal 'lara 
¡'aplicació. 

'P.oPtedades de Aglegii1 o qlJltal proglamas g ¡tI 

ln :~tai a: .. 

\:\iindo~"" $ p')80e elirninór a'.I li)m.§ t i~ament e el :;:i9>.1; 8n:,,; 
0'0 [1.',-·.'.318. Faf,:, elirnin¿<í un plogr.::rno ü mocificcr b~ 
componenl.e., imt,"jl~do:), ~ a!eJ::c:!ó neb de la ! i ~ t c}' h .~g3 
eh::: en ",6,gregar ü quitar" 

I	MSDN Librar)' . Visl..lal Studio 6.0 (Español) 

Netscape COrl'lrl'lunicator 

Netscape N a'ligator 2.01 

Preview 


SnapView Version 1 . )1:'; .J 
1S·PLUS 4.0 1:*1 in 'C\6.rchivos de programa\spilJs4\' 
S·PLUS 4.0 1:*488 in 'd\splus4' 

. SPSS 7.5 oara Window$ 

.i'.QIE:g:tI ,', q ita.. . 

.~.c epi.=f J 

Figura A4.8. Agregar o quitar programas. 
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