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Estimados ompañeiros e ompañeiras:É un praer para min dirixirme de novo a todos vós on motivo da presente ediión dun nú-mero novo do boletín da nosa soiedade INFORMEST. Como xa saberedes na reunión doConsello Exeutivo da SGAPEIO do 21 de Novembro de 2013 onstituíse un novo ConselloExeutivo presidido por Da Ma Esther López Vizaíno. Neste onsello aordouse nomear a:Seretaria da soiedade: Da. Balbina Casas MéndezViepresidente de Estatístia: D. Tomás R. Cotos YáñezViepresidenta de Investigaión de Operaións: Da. Silvia María Lorenzo FreireDiretora do Boletín: Da. Paula Raña MíguezXestoras da web: Da. Soly Santiago Pérez e Da. María José Ginzo VillamayorAgradeer aos membros saíntes do onsello exeutivo anterior D. Antonio VaamondeListe (Presidente), D. Pedro Faraldo Roa (Viepresidente de Estatístia), Da. Ma AmaliaJáome Pumar (odiretora de INFORMEST), Da. Ma José Lombardía Cortiña e Da.Ma del Carmen Iglesias Pérez polo seu desinteresado e ontinuado traballo pola soiedade.Aións destaables neste primeiro ano foron, entre outras, a nova ediión (IV) doConurso Inubadora de Sondaxes e Experimentos, o Ato de lausura do Ano Inter-naional da Estatístia, a publiaión do número 37 do boletín INFORMEST e o IEnontro Luso-Galaio de Estatístia no Medio Ambiente e na Eoloxía que ando sefaga públio este boletín xa estará realizado. Tamén ao longo deste ano �xéronse moitasatualizaións e melloras na web da soiedade. No que queda de ano teremos unhaXornada de formaión para elaborar proxetos de estatístia e o Curso de introduión aR: Software libre para PEMES. No vindeiro ano 2015 seguiremos unha nova ediión doConurso Inubadora de Sondaxes e Experimentos tanto a fase loal omo a naional.Para rematar diirvos que todos estes eventos están dispoñibles na web da soiedade eque esperamos foran/sexan do voso agrado.Tomás R. Cotos YáñezViepresidente de Estatístia. SGAPEIO
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ColaboraiónApliaións e ténias da Estatístia na Investigaión Soialpor Rebea Villaverde LópezRebea Villaverde é estatístia, lieniada enMatemátias. Toda a súa arreira profesional estávinulada ao setor da Investigaión de Meradose Opinión. Atualmente é a responsable de AnovaMultionsulting. Dende Novembro de 2013 é vogalno Consello Exeutivo da SGAPEIO.IntroduiónAnte o gran abano de empresas que fan un uso freuenteda Estatístia vou priorizar naquelas que se dedian fun-damentalmente á investigaión soial. En boa medida,por ser o ámbito máis estendido e divulgado nesta erana que o marketing obra unha espeial relevania.Os omportamentos adquiridos pola poboaión son ob-xeto de estudo e análise na investigaión soial e em-préganse prinipalmente para tomar deisións de índoleomerial. Apliaións omo poden ser a previsión dedemanda dun determinado produto ou o estudo de o-rrelaión entre dous produtos sustitutivos en poteniason algúns dos exemplos prátios. Preguntas omo:¾Que queren os meus lientes? ¾Están satisfeitos o ser-vizo ou produto que lles ofrezo? ¾Como podo aptarnovos lientes? ¾Será aeptado positivamente este novoproduto omo substituto doutro? E un longo etéterade uestións que xeran respostas de gran interese para aempresa. Ao redor deste outo expoño a argumentaióndo artigo.En futuras ediións desta seión do boletín ampliaremosa informaión a outros ámbitos empresariais nos que seemprega ada vez máis a Estatístia. Neste punto tengran importania o setor industrial, sen esqueernosdoutros de reente implantaión omo é o das novastenoloxías. O ontrol de alidade é unha das aplia-ións estatístias máis habituais no mundo da empresadediada á produión, pero veremos outras ténias esen deixar de lado obviamente as ténias de mostraxemáis utilizadas en ada oasión.Asoiaións de empresas e profesionaisNo ámbito que nos oupa, o da investigaión soial eomerial, ademais de empresas espeializadas omo éo Centro de Investigaións Soiolóxias (CIS), gustaría-me destaar a existenia de asoiaións, que se atopanna nosa ontorna máis próxima, e que verdadeiramente

son as que velan polos intereses do setor e as que nosahegan datos do merado atual das empresas e dosprofesionais que desenvolven estas investigaións. Estoua falar de ANEIMO (Asoiaión Naional de Empresasde Investigaión de Merados e Opinión públia), AE-DEMO (Asoiaión Española de Estudos de Merado,Marketing e Opinión) e ESOMAR (European Soiety forOpinion and Marketing Researh).AEDEMO agrupa a profesionais que desenvolven a súaatividade nestas áreas. Esta asoiaión onfórmana aoredor de 800 profesionais e o seu obxetivo fundamentalréxese en promover o reemento da profesión, median-te a difusión de metodoloxías que failitan a orretaobtenión de datos a través de estudos e investigaións.ANEIMO está formada polas empresas máis importan-tes en investigaión de merados e atualmente as súasempresas asoiadas representan o 60% do volume denegoio do setor. A entidade traballa en asegurar queada traballo se realiza seguindo os máis altos estándaresde alidade e ademais en velar polo respeto dos ódigosde étia profesional.ESOMAR é unha organizaión internaional on pretode 5.000 membros pertenentes a 130 países. Promove ovalor da investigaión de merados e estudos de opinión,resaltando os temas de verdadeiro interese para unhatoma de deisións e�az.Tanto as ifras de ingresos do se-tor de investigaión de meradosomo as previsións son alentado-ras a pesar do ontexto eonómiopresente.Faturaión do setor da investigaión so-ialO reente VI ENCONTRO �La investigaión a análisis�,onvoado de forma onxunta por AEDEMO, ANEIMOE ESOMAR, onlúe que as previsións do setor de inves-tigaión de merados son optimistas, dentro da modera-ión, no ámbito español. Pola súa banda o �Estudio sobreel Setor de la Investigaión de Merados 2013� realizadoonxuntamente por Aneimo e Aedemo estima que a fa-turaión deste setor en España asende a 438.208.000
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ColaboraiónUnha vez re�etidas as ifras de ingresos do setor e aprevisión para un futuro próximo, que nos permiten terdatos de referenia sobre o peso do setor da investiga-ión soial e omerial, ontinúo enumerando os prini-pais tipos de métodos empregados na atualidade dentrodeste ontexto.

Figura 1: Datos de faturaión mundiais segúnmétodo de investigaión.Ténias de investigaión soial. A enqui-sa:Na investigaión soial, o tipo de estudos que máis sedesenvolven divídense en dous tipos: os ualitativos e osuantitativos.Os estudos ualitativos baséanse en prinipios teórios�losó�os e o seu �n é investigar o omportamentohumano, por iso úsanse basiamente no ámbito soial.Entre eles, abe menionar ténias omo o Fous Groupou grupo de disusión, o Mystery shopper, as Entrevistasen profundidade e a ténia Delphi.Os estudos uantitativos pola súa banda empregan in-formaión numéria que se pode extrapolar á poboaiónobxeto de estudo xa que teñen unha base ientí�a.Son dous, os ensos e as populares enquisas.As enquisas, tan reorrentes e oñeidas omo onse-uenia do uso que se fai delas nos medios (sobre todoas famosas enquisas eletorais e as de estudos de audien-ias) pódense lasi�ar segundo distintos riterios talesomo os métodos de reollida de informaión ou polasúa propia temátia. Atendendo á lasi�aión segun-do o método de reollida, existen as enquisas persoais,

enquisas telefónias a fogares, enquisas por orreo pos-tal e as en liña. Cada unha delas presenta importantesvantaxes e inonvenientes Existe su�iente bibliografíarespeto diso das vantaxes e inonvenientes que presentaada unha das súas tipoloxías pero o que si é importanteé reoñeer a enquisa omo método máis empregado,sendo a ténia uantitativa por exelenia.A utilizaión de ténias uantita-tivas en España están 10 puntosporentuais por enriba do resto domundo. Isto vai en detrimento dasténias ualitativas, ás que se re-orre menos aquí que a nivel mun-dial.Ao realizar unha radiografía da faturaión de ambosos tipos de ténias maioritarias a nivel mundial e na-ional, pódese apreiar que o 84,1% das investigaiónssoiais de España realízanse on ténias uantitativas,fronte a un 74% a nivel mundial (datos do ano 2013).Ademais, a partir do ano 2011 as ténias ualitativasexperimentaron unha evoluión negativa en España per-dendo ada vez máis presenza, mesmo en maior medidaque as uantitativas. 2010 2011 2012 2013vs vs vs vs2009 2010 2011 2012CUANTITATIVA -3,1% -1,7% -6,5% -4,9%CUALITATIVA 1,1% -11,7% -22,4% -4,6%Fonte: ANEIMO/AEDEMO.A pesar de que existen defensores e detratores dos doustipos de ténias, segundo os datos da táboa anterior enEspaña demándanse ada vez menos investigaións ua-litativas. De todos os xeitos non é onveniente defenderexlusivamente unha únia vía para realizar investiga-ións. En moitas oasións ompleméntanse e a miúdounha ténia mixta que usa ambas as ténias,�ualis�e �uantis� omo se oñeen na xerga deste gremio, éa máis reomendable para lograr un oñeemento máisompleto e alanzar os obxetivos perseguidos.Algunhas apliaións prátias:Para onluír este artigo introdutorio, gustaríame des-taar que as enquisas adquiriron un gran protagonismono ámbito da omuniaión on importantes funionali-dades omo son as de:Informar sobre hábitos de vida e onsumo dunhapoboaión. 3| Informest



ColaboraiónDeseñar e avaliar estratexias de ofertas omunia-tivas no aso dos medios e de omerializaión noaso das empresas.Realizar pre-test e post-test publiitarios para faeros balanes de determinadas ampañas, así omofaer avaliaións ontinuas das mesmas (traking).Realizar auditorías tanto dentro omo fóra das em-presas. Desta forma oñéese a imaxe orporativada ompañía, entre outras informaións de intereseempresarial.Informar do lima laboral dunha empresa.
Medir audienias de determinados medios de o-muniaión.Obter informaión da situaión �naneira.Os usos máis xeneralizados das enquisas fanse no ámbi-to da omuniaión soial e están artiuladas ou son de-mandadas polos medios de omuniaión, as axenias depubliidade ou os anuniantes. Mesmo en oasións o seuuso esténdese a outros organismos que están vinuladoson estes últimos. Por tanto, esta metodoloxía despuntano desenvolvemento omuniativo e forman parte do seuonxunto alanzando unha situaión de protagonismo.

Figura 2: Datos de faturaión naionais segundo o método de investigaión.
Referenias1. Juan Antonio Gaitán Moya e José Luis Piñuel Raigada. �Ténias de investigaión en Comuniaión Soial�.2. Web AEDEMO3. Web ANEIMO4. Web ESOMAR
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SoftwareO programa Rpor Javier Roa�PardiñasPrograma RO reente desenvolvemento da informátia permitiu quena atualidade existan potentes ordenadores unha granapaidade de álulo o que �xo que se puidesen auto-matizar os proesos numérios subxaentes aos métodosestatístios. No merado existen distintos paquetes desoftware que para o tratamento estatístio de datos quea otío onteñen unha grande antidade de informaión.Algúns dos programas estatístios máis oñeidos sono SPSS, Statgraphis, Minitab, Statistis, SAS, S-Plus,et.Fronte a estas opións propietarias, reentemente xurdiuon forza o entorno informátio R para a análise estatís-tia, omo alternativa de software libre, distribuído baixoa lienia GLP de GNU. R naeu no eido da estatístianos anos noventa, omo variante libre da linguaxe pro-pietaria S. O nome S ven de Statistis (Estatístia) e Rpronúniase omo our (noso en inglés) para destaar oseu aráter públio. Nos últimos anos R volveuse extre-madamente popular no ámbito ientí�o e aadémio.

Esta popularidade vén motivada polas grandes van-taxes que presenta o programa; pode ser desarga-do e instalado de forma gratuíta dende a páxina webwww.r-projet.org; é un software libre e funiona baixoos prinipais sistemas operativos (Windows, MAC OS,Linux e Ubuntu); é unha potentísima ferramenta infor-mátia para o manexo, proesado, representaión grá�ae análises de datos de alquera tipo; está moi ben do-umentado on numerosos foros de axuda; onta unhaamplísima omunidade de programadores moi dinámiaque posibilita unha multitude de paquetes adiionais;permite traballar de maneira interativa on outros pro-gramas (SPSS, Mirosoft Exel, et.) e linguaxes deprogramaión (Fortran, C ou Matlab).

Iniialmente R foi deseñado omo unha interfae de pro-gramador ou de omandos, onde se telean as instruiónsque se pretenden exeutar. Iso pode faer que aumenteo tempo de aprendizaxe daqueles usuarios aostumadosás interfaes grá�as (Exel, SPSS, et.) onde as ope-raións máis omúns se realizan a través dunha serie demenús ou mediante a interaión os obxetos grá�osque apareen na pantalla, a través de periférios omao rato.Dada esa posible di�ultade, existen varias interfaesgrá�as que permiten un manexo máis �amigable� deR. Unha listaxe destas interfaes enóntrase na webwww.siviews.org. Seguramente a interfae máis popu-lar para R sexa Rommander (www.rommander.om)que se distribúe tamén de maneira libre e gratuíta baixoa lienia GPL de GNU. Outras interfaes moi oñei-das son Rkward (web), ou RExel e ROOo (web). Estasúltimas son interfaes entre o programa R e os paqueteso�mátios Mirosoft Offie e OpenOffie.org, enonreto, oas súas respetivas follas de álulo (Exele Cal). Finalmente, en relaión a interfaes de pro-gramaión para R, pódese faer menión de RWinEdt eTinn-R.Como xa se omentou, o programa R onta ada vez onmaior presenza tanto no ampo aadémio�investigadoromo no ampo empresarial. Proba disto foron as VIJornadas de Usuarios de R (web) elebradas reen-temente no Centro de Novas Tenoloxías de Galiia oobxetivo de promover o oñeemento de R e as súasapliaións, e fomentar a olaboraión interdisiplinariaentre os asistentes.Por outro lado, hai unha ampla oferta de ursos de Rpara distintos oletivos profesionais. A Soiedade Ga-lega para a Promoión da Estatístia e a Investigaiónde Operaións (SGAPEIO) en olaboraión oa Faul-tade de Matemátias, organiza o urso �Introduióna R: Software Estatístio Libre para PEMES� dirixidoa empresas pequenas e medianas. Outros ursos ofer-tados son �Estadístia on R para profesorado de En-señanza Media� , �Control Estadístio de Calidad onR� e �Estadístia Avanzada on R para Profesionales dela Salud�. Os tres ursos anteriores están sendo oferta-dos dende a Universidade de Vigo (máis informaión enhttps://bubela.uvigo.es/). 5| Informest
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Software
Paquetes de RR é un programa moi �exible que permite ao usua-rio faer as súas propias funións e integralas en li-brerías, tamén hamadas paquetes, que se poderán fa-er públias ao resto da omunidade de usuarios me-diante a súa publiaión no CRAN. Dende este linkpódese aeder e instalar os distintos paquetes dis-poñibles que na atualidade son máis de 6000. Es-ta seión está orientada á revisión de paquetes reali-zados por membros do Sistema Universitario de Gali-ia. En partiular, o presente número estará entradono paquete OptimalCutpoints: Computing optimalutpoints in diagnosti tests realizado por Mó-nia López Ratón (Universidade de Santiago) e MaríaXosé Rodríguez Álvarez (Universidade de Vigo).OptimalCutpoints: Seleión de puntos deorte óptimos nos tests diagnóstiosOs tests diagnóstios ontinuos son empregados freuen-temente para disriminar entre as poboaións de sanse enfermos a partir dos valores dun determinado mar-ador. Asumindo que os valores altos do marador sonindiativos da enfermidade, a lasi�aión da proba daráun valor positivo ando o marador supere un determi-nado valor de orte. A proba tomará valor negativo enaso ontrario. Na prátia línia, na apliaión destetipo de tests, será neesario seleionar o punto de orteque de�na os resultados positivos e negativos do test. Aeleión do punto de orte apropiado será fundamentalpara evitar onlusións liniamente erróneas.OptimalCutpoints é un paquete deseñado para sele-ionar puntos de orte óptimos que pode ser instaladodiretamente dende este link. Inorpora un total de 34riterios empregados on freuenia na prátia líniabaseados nas medidas de preisión diagnóstia do test(sensibilidade, espei�idade, valores preditivos e razónsde verosimilitude). Algúns destes riterios tamén teñenen onta os ostes das diferentes deisións do diagnósti-o, e a prevalenia da enfermidade no estudo. Con estepaquete, os usuarios poden obter failmente resultadosnumérios e grá�os. A saída numéria inlúe o puntode orte óptimo de aordo o método seleionado eas medidas de preisión diagnóstia asoiadas. A saídagrá�a inlúe a urva araterístias operaionais do re-eptor (urva ROC nas súas siglas en inglés) e a urvaROC preditiva do test diagnóstio.

Para ilustrar a apliaión do paquete onsiderouse un es-tudo levado a abo no Serviio de Cardioloxía do HospitalClínio de Santiago de Compostela uxo obxetivo foi aseleión de puntos de orte óptimos da taxa de leuoi-tos omo marador diagnóstio da enfermidade oronariaarterial. A ontinuaión móstrase unha saída numéria eunha saída grá�a orrespondente a este estudo.
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Call:optimal.utpoints.default(X="elas",status="status", tag.healthy=0, methods="Youden",data=elas, pop.prev=NULL, ontrol=ontrol.utpoints(),i.fit =TRUE)Area under the ROC urve (AUC): 0.744 (0.659, 0.828)CRITERION: YoudenNumber of optimal utoffs: 1Estimate Lower Limit Upper Limitutoff 37.00 - -Se 0.69 0.58 0.78Sp 0.67 0.51 0.80PPV 0.81 0.69 0.87NPV 0.50 0.39 0.67DLR.Positive 2.06 1.33 3.18DLR.Negative 0.47 0.32 0.67FP 15.00 - -FN 30.00 - -Opt. rit. 0.35 - -Para máis informaión sobre este paquete véxa-se o artigo Lopez�Ratón et al. (2014) publia-do na prestixiosa revista de aráter omputaionalJournal of Statistial Software.RefereniasLopez�Raton, M., Rodriguez-Alvarez, M.X., Cadarso-Suarez, C. and Gude-Sampedro, F. (2014) OptimalCutpoints: An R Pakage forSeleting Optimal Cutpoints in Diagnosti Test. Journal of Statistial Software, 61(8), 136.Informest | 6
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Atividades da SGAPEIOAtividades da SGAPEIO
Xornada de formaión para elaborarproxetos de Estatístia.Soly Santiago PérezPor segundo ano onseutivo, a SGAPEIO e AGAPEMAorganizaron onxuntamente, o apoio de eduaBarrié,unha xornada de formaión dirixida ao profesorado deEduaión Seundaria o obxetivo de mellorar a súaformaión estatístia. Este ano, a xornada enfoouse áelaboraión de proxetos estatístios na aula on aplia-ión á Inubadora de Sondaxes e Experimentos e, igualque o ano pasado, elebráronse dúas ediións nas sedesda Fundaión Barrié na Coruña, o día 15 de novembro,e en Vigo, o 29 do mesmo mes.A xornada omezou oa ponenia �Como realizar untraballo para a Inubadora�, impartida por María JesúsCasado, que é profesora no IES Daviña Rey de Monfortede Lemos. Na súa harla, María Jesús empezou faen-do un repaso á historia do onurso para entrarse, aontinuaión, nos distintos aspetos que se deben teren onta á hora de elaborar un proxeto estatístio e naestrutura que debe ter o informe; tamén puxo exemplosde traballos gañadores, tanto da fase loal omo da na-ional.A primeira experienia foi exposta por Mari Carmen Qui-reza, profesora do IES Sánhez Cantón de Pontevedra,e que foi a titora do traballo que gañou a III ediión daInubadora na ategoría de 3o�4o da ESO, presentadopor un grupo de 4 alumnos do IES a Xunqueira I dePontevedra. O traballo titulábase �E ti, omo empezaso día?� e, na súa harla, Mari Carmen falounos da súaexperienia na realizaión do mesmo.Os obradoiros de Epidat e GeoGebra permitiron mostraras posibilidades destas dúas ferramentas omo reursosdidátios para o seu uso na aula. Epidat é un progra-ma de libre distribuión, multiplataforma e multilingüe,orientado á análise estatístia e epidemiolóxia de datos.O obradoiro, que eu impartín, estivo entrado na análiseestatístia das respostas á enquisa realizada no traballo�E ti, omo empezas o día?�. Pola súa banda, Geogebraé un programa multiplataforma de matemátias dinámi-as para todos os niveis eduativos que reúne xeometría,álxebra, folla de álulo, grá�os, estatístia e álulonun so programa fáil de usar. O obradoiro deste pro-grama foi impartido por Esperanza Gesteira, FernandoZaarías, Ignaio Larrosa e Enrique de la Torre, do grupo

Xeodín, que realizaron algúns exeriios de estatístiadesritiva e probas de hipóteses.Gonzalo Temperán falounos pola tarde da súa experien-ia na Inubadora. El é profesor no IES Monelos de ACoruña e presentouse á I e á II ediión do onurso. Naprimeira o traballo que titorizaba resultou gañador naategoría de 3o-4o da ESO (�Podemos prediir a estaturaá que vai hegar unha persoa?�), e representou a Galiiana I fase naional, onde tamén resultaron gañadores.Na II ediión presentouse omo titor de 5 traballos, e otitulado �Cómo ae unha hinheta?�, levou unha men-ión na ategoría de 1o�2o da ESO. Na súa exposiión�xo un repaso dos distintos traballos que presentou áInubadora.Para rematar a xornada ontamos oa intervenión deIgnaio Garía Jurado, profesor do Departamento deMatemátias da UDC, que impartiu a onferenia �Apli-aións da programaión lineal na plani�aión de pro-xetos�. Na súa harla, Ignaio expliou algúns oneptose métodos da plani�aión de proxetos e puxo omoexemplo un proxeto que se podería levar a abo nunentro eduativo.

Respeto á partiipaión, para a xornada da Coruña ins-ribíronse 55 persoas das que asistiron 36 (67%); pa-ra Vigo insribíronse 36 persoas e asistiron 27 (75%).Ao remate de ada xornada pediuse aos partiipantesque realizasen unha valoraión uantitativa (de 0 a 5)e ualitativa sobre o umprimento de atro aspetos daatividade. Os resultados uantitativos das 48 enquisasreollidas resúmense na �gura, que mostra en xeral unalto grao de satisfaión por parte dos asistentes. DendeSGAPEIO agradeemos a AGAPEMA e á Fundaión Ba-rrié a súa olaboraión na organizaión destas xornadas,aos ponentes por aportarnos a súa experienia, e a todosos asistentes polo seu interese e esforzo. 7| Informest
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Atividades da SGAPEIOI Enontro sobre a Estatístia noMedio Ambiente e na Eoloxía enPortugal (EES2014).Ma José Ginzo VillamayorO I Enontro Luso-Galaio de Estatístia no Medio Am-biente e na Eoloxía (EES2014) elebrouse do 6 ao 8 deNovembro de 2014 en Vila Real (Portugal). Este enon-tro foi organizado onxuntamente pola Soiedade Por-tuguesa de Estatístia (SPE) e a Soiedade Galega paraa Promoión da Estatístia e da Investigaión de Opera-ións (SGAPEIO) e ontou o apoio do Departamentode Matemátia da Universidade de Trás-os-Montes eAlto Douro (UTAD) e do Departamento de Matemátiae Apliações da Universidade do Minho (UMinho).A realizaión onxunta deste enontro vén reforzar esolidi�ar as olaboraións xa existentes entre ambas so-iedades, para a promoión e divulgaión da Estatístiae da Investigaión Operativa. Os enontros temátiosrealizados entre as dúas soiedades son unha exelenteoportunidade para que os investigadores presenten osseus novos resultados, fomenten novas disusións e xur-dan proxetos novidosos. A extensión destes obxetivosa toda a omunidade ientí�a naional e internaional�xo que os enontros fosen moi frutíferos.O Enontro de Estatístia no Medio Ambiente e na Eo-loxía estivo patroinado polo Centro de Matemátia daUniversidade do Minho (CMAT), Centro de Matemátiada UTAD (CM-UTAD), Centro de Investigação e de Te-nologias Agro-Ambientais e Biológias (CITAB), Centrode Estatístia e Apliações da Universidade de Lisboa(CEAUL), o Instituto Naional de Estatístia de Portugal(INE), o Conello de Vila Real, PSE-Produtos e Serviçosde Estatístia, o Bano Portugués de Investimento, oHotel Miraorgo e o Proxeto Seivaorgo.
O Comité Organizador estivo formado por investigadoresde Portugal e de Galiia:Portugal: Irene Oliveira (CITAB, UTAD) (Presidenta);Argentina Leite (INESC , UTAD); Manuela Gonçal-ves (CMat, UMinho); Ceília Azevedo (CMat, UMin-ho); Elisete Correia (CM-UTAD, UTAD); Eva Morais(CM-UTAD, UTAD); M. Fátima Ferreira (CM-UTAD,UTAD); Sandra Dias (CM-UTAD, UTAD).Galiia: Esther López (Instituto Galego de Estatístia);María Isabel Borrajo (Universidade de Santiago de Com-

postela (USC)); María José Ginzo (USC); Miguel Brano(UVigo); Sofía Debén (USC).O Comité Cientí�o estivo integrado por oito investiga-dores de reoñeido prestixio no eido do medio ambientee da eoloxía de distintas universidades e presidido porRaquel Menezes (UMinho). O resto de membros foron osseguintes: Jesús Aboal (USC); Manuela Neves (CEAUL,ISA, Universidade Ténia de Lisboa (ULisboa)); MartaFerreira (CMat, UMinho); María José Lombardía (Uni-versidade da Coruña); Rosa Ma Crujeiras (USC); RussellAlpizar Jara (CIMA-UE, Universidade de Évora); TiagoMarques (CREEM, Universidade de St. Andrews); Wen-eslao González (USC).No programa ientí�o, a maiores das sesións de o-muniaións orais e de presentaión de pósters, hou-bo 4 sesións plenarias para as que foron onvidadosos poñentes: Weneslao González Manteiga, Modelosde prediión semiparamétria. Apliaión a indiadoresmedioambientais; Janine Illian (Universidade de St. An-drews), Developing �exible spatial models for the realworld - a multi-disiplinary symbiosis; Alexandra M. Sh-midt (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Mode-lagem da densidade relativa de peixes numa rede �uviale Kamil Feridun Turkman (ULisboa), Ventos extremos.Como usar dados observados para alibrar dados de si-muladores de vento. Ademais das onferenias plenarias,houbo atro sesións invitadas os poñentes: Jesús AboalViñas, Empleo de herramientas estadístias durante unadéada de investigaión en biomonitorizaión ambien-tal; Rosa Ma Crujeiras Casais, Variogramas suavizados eontrastes de hipóteses en proesos espaiais João Ca-bral (UTAD), Dando vida às relações estatístias: UmaMetodologia Estoástio-Dinâmia apliada à Eologiae María José Lombardía Cortiña, Prediión de inen-dios on modelos mixtos de Poisson. Tamén houbo unminiurso sobre o tema Métodos para a estimaión daabundania animal, impartido por Russell Alpizar Jarae Tiago Marques e, xa por último, unha mesa redondatitulada: �A Estatístia omo ferramenta nas CieniasAmbientais e na Eoloxía�, moderada por Rosa Ma Cru-jeiras Casais e na que partiiparon Tiago Marques, JuanPios Martín (UVigo), Isabel Natário (ULisboa) e Mi-guel Brano. Os resumos das ontribuións publiáronsenun libro de resumos que ontén as omuniaións orais/ póster. Este enontro ontou oa partiipaión de 56persoas, fundamentalmente de Portugal e Galiia, oninvestigadores sénior e júnior.O �feedbak� reibido por parte dos partiipantes foimoi positivo, tanto no relativo á organizaión omo áalidade das ontribuións seleionadas para a súa pre-sentaión e ademais a raíz do evento, estableéronseolaboraións entre distintos grupos de investigaión eentre as dúas soiedades.Informest | 8
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Novas do IGENovas do IGE
Últimas novidades en publiaións edoumentos do IGEObservatorio transfronteirizo Galiia�Norte de PortugalO Observatorio transfronteirizo Galiia�Norte de Portu-gal é o resultado das relaións de traballo entre o IGE ea Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regio-nal do Norte, que onta oa olaboraión do InstitutoNaional de Estatístia de Portugal, no que se re�re áseleión de datos estatístios e na preparaión da me-tainformaión asoiada. Tendo en onta as diferenzasexistentes entre os sistemas estatístios dos respetivospaíses, tratouse de seleionar as variables para as alesé posible asegurar a neesaria harmonizaión. Só a om-parabilidade da informaión permite a letura onxuntadas dúas rexións e, en onseuenia, o afondamento noestudo das relaións transfronteirizas. A informaión doObservatorio está dispoñible na páxina web do IGE naseguinte ligazón: webTríptio Galiia�Norte de PortugalO IGE publiou en agosto de 2014 o tríptio Galiia�Norte de Portugal, un resumo de resultados da infor-maión máis destaada e nova do Observatorio Galiia-Norte de Portugal. Este tríptio, ademais de ontar oainformaión básia sobre a Eurorrexión, tamén ten in-formaión sobre indiadores de ompetitividade e unhaproxeión de poboaión da zona formada polos on-ellos galegos e portugueses, que se enontran a unhadistania de 35 km ao norte e a o sur da fronteira quesepara aos dous países. Este tríptio está dispoñible napáxina web do IGE na seguinte ligazón: webConsello Galego de EstatístiaO día 23 de xullo de 2014 tivo lugar a reunión da Comi-sión Permanente do Consello Galego de Estatístia, oaseguinte orde día:1. Aprobaión da ata da sesión anterior2. Informe de seguimento do Programa estatístio20133. Revisión da variable grao de urbanizaión4. Novos proxetos ténios

5. Rolda de interveniónsNesta reunión aprobouse a ata da sesión anterior e pre-sentouse o informe de seguimento do Programa esta-tístio 2013. Tamén se presentou a revisión da variablegrao de urbanizaión o obxetivo de adaptala á revisiónmetodolóxia proposta por EUROSTAT. Por último, pre-sentáronse novos proxetos ténios das seguintes opera-ións estatístias: Explotaión estatístia do Rexistro deParellas de Feito, Táboas de mortalidade, Cooperativase Soiedades laborais.ConveniosProtoolo de olaboraión no ámbito do Gabine-te de informaión da Eurorrexión Galiia-Norte dePortugal (GIE�GNP) da Agrupaión Europea deCooperaión Territorial Galiia�Norte de Portugal.Convenio de olaboraión entre o Instituto Naio-nal de Estatístia, o IGE e a Axenia para a mo-dernizaión tenolóxia de Galiia, para eliminardupliidades estatístias no ámbito do uso das te-noloxías da informaión no setor empresas.CursosO IGE en olaboraión oa Consellería de Cultura, Edu-aión e Ordenaión Universitaria impartirá un urso nonpresenial no 1o trimestre de 2015, dirixido aos profeso-res de ESO e Baharelato da nosa Comunidade Autóno-ma e o título �Reursos didátios do portal eduativodo Instituto Galego de Estatístia�. A data límite parainsribirse é o 12/12/2014. Máis informaión sobre esteurso en:webPor outra parte, o IGE ten previsto impartir, a travésda Esola Galega de Administraión Públia (EGAP), osseguintes ursos ao longo do 2015:Cálulos estatístios básios o software libre R.A poboaión omo fator lave para a plani�a-ión.Uso e interpretaión de datos para elaborar infor-mes e indiadores de seguimento das polítias pú-blias. 9| Informest
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Traballos de EstatístiaTraballos de Estatístia no SUGTesesEstimaión non�paramétria da regresión no ontexto de poboaións �nitas (pp.�.)Carlos L. Iglesias Patiño.Diretor: Weneslao González Manteiga.Data da defensa: Xullo, 2014. USC.Trata da regresión non�paramétria na mostraxe en pp.�. tradiional. Estúdase Y omo funión de X nun uni-verso. Para aproximala, onsidéranse tres estatístios, os regresograma, erne e suavizador lineal loal (SLL), queonstitúen tres parámetros da p.f.. Para estimalos realizarase unha sobrevisión seguindo un deseño probabilístiode tamaño �xo non informativo p(·).Entre os estimadores introduidos destaa unha nova de�niión do SLL para superar os denominadores nulos. Re-sulta natural, intuitiva, omuniable a un non�espeialista, mais rigorosa e operativa.Tres métodos diferentes onseguen, sen a linearizaión, expresar o p�nesgo e a p�varianza omo desenvolvemento�nito. As expresións resultantes permiten aproximalos onsiderando un maro asintótio onde X segue un deseñoregular �xo dentro dun mesmo segmento, para todos os universos dunha adea.Estúdase a orde dos termos distinguindo entre dominantes e resto. Comporta probabilidades de inlusión de ordesuperior a dúas que ondue a restrinxir o p(·) a mostraxe aleatoria simple sen reposiión. Obtéñense expresiónsasintótias on restos analítios evitando ordes en probabilidade.Posteriormente, admítese que Y se pode expresar, mediante un modelo de regresión de loalizaión e esala, enfunión de X . Polo tanto, ada estimador serve para estimar o parámetro da p.f. orrespondente e a funión deregresión.Estas dúas fontes de aleatoriedade onduen a estudar, on ténias novedosas, en que ondiións os sumandosherdados de p(·) son, en media, de menor orde que os típios de pp.in�nitas. Obtéñense o nesgo, a varianza totaise a varianza media, un modelo pouo esixente.Unha metodoloxía heurístia orixinal de seleión da xanela que aproveita as de�niións e resultados dos estima-dores e se axeita á mostraxe en pp.�. permite tratar on mostras pequenas e na depuraión.Aplíase á relaión entre a proporión de habitantes en núleos e a densidade de poboaión no universo de parroquiasde Galiia. Conxeturábase que era reente e resultou non�monótona.Traballos �n de MásterApliaións e extensións do Filtro de Kal-man a series temporais.Iván Gómez Costa.Diretores: Manuel Febrero Bande eWeneslao González Manteiga.Data de defensa: Xullo, 2014. USC.
No ontexto atual onde a informaión nos hega detodos lados, é moi habitual que esta informaión sexatomada en forma seuenial ao longo do tempo; exem-plos disto son os estudios da evoluión diaria de ativos�nanieiros, o ontrol diario da temperatura en meteoro-loxía, et. Neste ontexto de estudo de series temporais,a representaión en espaio de estados é un importantepaso para a análise estatístia, debido a que ofree unhanotaión uni�ada para unha gran diversidade deInformest | 10



Traballos de Estatístiamodelos de series temporais, así omo failitar o empre-go de ténias estatístias omo a metodoloxía do Filtrode Kalman, moi útil para a estimaión de proesos nonobservables de forma simple e direta. Nesta liña, fai-se unha revisión da apliaión da metodoloxía do Filtrode Kalman e o formato en espazo de estados de variosmodelos de series temporais, onluíndo on unha apli-aión novedosa desta metodoloxía ao modelo en tempoontinuo do CKLS on volatidad estoástia, apliado aoonxunto de datos orrespondente aos tipos de interesedo merado Europeo, EURIBOR.Optimizaión da Transferenia de Inven-tarios. Estudo de aso sobre unha empresade distribuión de moda da Coruña, Galiia,España.Pablo Montero Souto.Diretor: Julio González Díaz.Data de defensa: Setembro, 2014. USC.Este proxeto ofree un novo enfoque para realizar astransferenias de inventarios nunha rede de puntos deventa. Abórdase así o problema de enviar e repoñer ameradoría mediante unha serie de tres modelos de pro-gramaión lineal e enteira: (1) un problema de �uxo enredes a osto mínimo, (2) un problema de redondeo dematries, e (3) un problema de embalaxe. Preséntasetamén unha nova ferramenta para a optimizaión dastransferenias de inventario en R. O emprego desta fe-rramenta ilústrase unha apliaión no setor da ven-da minorista. En onreto, realízase un estudo de asonunha empresa de moda infantil da idade da Coruña,Galiia, España.Optimal trees: Programaión en R deproblemas de busa de árbores óptimasManuel Fontenla Cadavid.Diretoras: Maria Luisa Carpente Rodrí-guez e Silvia María Lorenzo Freire.Data de defensa: Setembro, 2014. USC.Neste traballo abórdanse un onxunto espeí�o de pro-blemas de Investigaión Operativa, e máis onretamen-te do ámbito da Teoría de Grafos, que teñen por obxe-tivo a determinaión de árbores óptimas en grafos onpesos. O prinipal ometido do traballo foi o desenvol-vemento no linguaxe R do paquete Optrees, no al seimplementaron os algoritmos máis oñeidos para resol-ver os problemas da árbore de oste mínima, da arbo-resenia de oste mínima, da árbore do amiño máisurto e da árbore do orte minimal. Nalgúns destes pro-

blemas obran espeial relevania aspetos ooperativos,omo aqueles relativos ao reparto dos ostes, que levaroná programaión dun segundo paquete de R, Cooptrees,que implementa as prinipais reglas de reparto para osproblemas da árbore e da arboresenia de oste mínima.Para rematar, onstruiuse a interfae web OptreesGUI,baseada en R e na librería Shiny, que permite resolverestos problemas direta e grá�amente dende a páxinaoptrees.net.Apliaión de algoritmos heurístios paraoptimizar os ustos da dobraxe de pelíulasAlberto Caldas Lima.Diretoras: Silvia María Lorenzo Freire eMaria Luisa Carpente RodríguezData de defensa: Setembro, 2014. UDC.As pelíulas que van a ser dobradas divídense en peque-nos anaos denominados takes, onde un ou máis atoresgravan un pequeno onxunto de frases. Durante un díade traballo o número de takes gravados é limitado, e étraballo do diretor do estudio organizar o proeso dedobraxe para minimizar o usto para o estudio. Ese us-to vén determinado polo número de días que un ator éonvoado para dobrar a pelíula. Co obxetivo de me-llorar o proeso de plani�aión e abaratar o usto parao estudio, tanto monetario omo de tempo de traba-llo, apliaranse varios algoritmos heurístios ao problema.Ademais, onstruirase unha apliaión de esritorio quepermita aos traballadores do estudio exeutar os devan-ditos algoritmos. Empregando esta apliaión poderánobter soluións on ustos para o estudio próximos aomínimo, nun tempo moi reduido.Prediión de la demanda de eletriidaden España: un estudio omparativoSonia Rodríguez Hermida.Diretor: Germán Aneiros Pérez.Data de defensa: Setembro, 2014. UDC.O Traballo Fin de Mestrado éntrase na prediión dademanda horaria de eletriidade en España durante oano 2012 (a base história omenza no 2011). Na súaprimeira parte, presenta os modelos estatístios a utili-zar: modelos ARIMA e modelos de regresión parialmen-te lineal (PL). Tamén, un método naïve que onsiste enonsiderar omo prediión o valor histório que, sen-do observado en ondiións similares ao que se preten-de predeir, esté máis próximo temporalmente a éste. Aontinuaión obtéñense, a través de ada un dos tres11| Informest



Traballos de Estatístiamétodos, prediións para a demanda de eletriidade entodalas horas do ano 2012. Nos modelos ARIMA e máisnos modelos PL ontémplase a posibilidade de inluir in-formaión proedente da tamperatura. Un estudio om- parativo das prediións mostra similitud entre o om-portamento das prediión obtidas a través dos modelosARIMA e PL, efeto non signi�ativo da temperatura emal omportamento do preditor naïve.Os traballos �n de máster presentados nesta seión están dispoñibles na páxina web do máster: Web.Traballos �n de Grao en Matemátias na área de EstatístiaOs traballos presentados nesta seión foron defendidos ao longo do urso 2013�2014 na faultade de Mate-mátias da USC omo Traballos Fin de Grao dirixidos dende o Departamento de Estatístia e Investigaiónde Operaións.Inferenia sobre proporiónsInés Barbeito Cal.Diretor: César A. Sánhez Sellero.Nos textos básios de Estatístia formúlase e resólveseo problema da inferenia sobre a proporión, para obterintervalos de on�anza e para a realizaión de ontras-tes de hipóteses, faendo uso da aproximaión normal eestimando o erro típio de maneira direta. Sen embar-go, este proedemento presenta graves inonvenientes,omo erros de obertura dos intervalos de on�anza oumesmo intervalos non ontidos no [0, 1], no al debeatoparse alquera proporión. Neste traballo revísansevarias alternativas para a onstruión de intervalos deon�anza sobre unha proporión e sobre a diferenza deproporións poboaionais independentes, omparando aspropiedades de ada unha delas.Exemplos notables de probabilidade e es-tatístiaMaría Jesús Cobián Martínez.Diretor: Manuel Febrero Bande.Ao igual que alquera rama da ienia, as Matemáti-as tamén desriben ontrastes do mundo no que vivi-mos. É natural, pois, que a historia das Matemátias,revelou moitos paradoxos interesantes algúns dos alesserviron omo puntos de partida para grandes ambios.Neste traballo difereniaremos entre os distintos parado-xos que se nos poden presentar realizando un espeialestudo naqueles relaionados o ampo da probabilidadee da estatístia, paradoxos que alararon rises da teoríada aleatoriedade, paradoxos que non foron onsiderados

orixinariamente omo tal, et, e onluiremos faendo unestudo simulado dos paradoxos o software estatístio R.RANOVA, unha introduión aos modelosmultinivelMarta Cousido Roha.Diretora: Rosa M. Crujeiras Casais.As estruturas xerárquias de datos, as ales xorden andoas unidades elementais se agrupan ou aniñan en unida-des maiores, son freuentes nas ienias soias, na me-diina ou na bioloxía. Como exemplos, podemos on-siderar o estudo de individuos lasi�ados en unidadesagrupadas, omo rexións xeográ�as ou administrativas.Nesta situaión, abe esperar que dous individuos eli-xidos ao hou no mesmo grupo tendan a ser máis si-milares que aqueles de grupos diferentes. Neste on-texto, resulta de interese analizar as relaións a dousniveis: entre os grupos e dentro dos mesmos. As es-truturas xerárquias son un exemplo de estrutura om-plexa, e a análise tanto desritiva omo inferenial depoboaións on estruturas omplexas é o obxetivo dosmodelos multinivel. O modelo multinivel máis sinxelo éo modelo de análise da varianza on efetos aleatorios( RANOVA, do inglés Random E�ets Analysis of Va-riane), que será o obxeto de estudo deste traballo.Modelos autorregresivos de series detempoMiguel Fernández Castiñeira.Diretora: Rosa M. Crujeiras Casais.Informest | 12

http://eio.usc.es/pub/mte/


Traballos de EstatístiaOs modelos autorregresivos permiten modelar o ompor-tamento dunha serie de observaións reollidas ao longodo tempo e que presentan unha dependenia feble entreelas. Neste traballo entrarémonos no estudo da mode-lizaión de tipo Box-Jenkins para series autorregresivas.No traballo preséntase iniialmente unha introduión ásseries de tempo e aos modelos autorregresivos, intro-duindo as funións de autoorrelaión e de densidadeespetral, abordando posteriormente as tarefas de esti-maión e diagnose e presentando unha introduión dasténias anteriores ao aso de modelos autorregresivosmultivariantes.Verosimilitude empíria.Andrea Meilán Vila.Diretor: César A. Sánhez Sellero.A verosimilitude empíria é un método que permiterealizar tarefas de inferenia, adaptándose de manei-ra moi �exible á distribuión do estimador ou do es-tatístio de ontraste. Ademais, permite a apliaióndunha distribuión asintótia hi-adrado moi sinxe-la, o al failita as labores de inferenia. Neste tra-ballo revisáronse os elementos básios do método deverosimilitude empíria, o al implia a utilizaión demultipliadores de Lagrange. Ilustráronse no traballoa inferenia por verosimilitude empíria on paráme-tros vetoriais. Os métodos ilustráronse on exemplossimulados, onde se poderon ver as vantaxes da ve-rosimilitude empíria en distribuións asimétrias.Funións xeneratries e apliaións aoálulo en Teoría de XogosGuido Ignaio Novoa Flores.Diretora: Balbina V. Casas Méndez.Unha funión xeradora ou funión xeneratriz é unha se-rie formal de potenias uxos oe�ientes odi�an in-formaión sobre unha suesión an uxo índie perorreos enteiros non negativos. Esta ténia da análise om-binatoria vén mostrando a súa utilidade para o álulode soluións na teoría de xogos ooperativos desde queDavid G. Cantor en 1962 a utilizou para obter o denomi-nado valor de Shapley. Neste traballo preténdese revisara literatura máis relevante nesta liña de traballo, desde aontribuión de David G. Cantor ata a atualidade. Istoinlúe a presentaión de diferentes algoritmos, o estu-do da súa omplexidade e algunhas das súas apliaiónsás ienias soiais. As habilidades informátias (progra-maión en R) poden enriqueer de xeito signi�ativo otraballo. Por outra banda, existe a posibilidade de ini-

iarse á investigaión omezando o estudo e proposta deposibles soluións a problemas abertos neste ampo.Contando eventos no tempo: o proesode PoissonLaura Pérez Vilarelle.Diretora: Rosa M. Crujeiras Casais.Este traballo éntrase no estudo dos proesos de Poissonen tempo, on espeial atenión á súa araterizaión.Comézase introduindo as distribuións de Poisson e ex-ponenial e analizando as súas propiedades para despoisaraterizar os proesos de Poisson. Enuméranse algúnsresultados relevantes destes proesos e oméntase bre-vemente a súa extensión a situaións non homoxéneas.Modelos de regresión on efetos alea-toriosGabriel Rodríguez González.Diretor: Weneslao González Manteiga.Trátase de revisar e desribir os modelos de regresiónon efetos aleatorios on resposta ualitativa e onti-nua que xurdiron nos últimos anos. En segunda instan-ia, a partir dunha base de datos de inendios forestais,ilustrar mediante maros no software estatístio R parteda metodoloxía anteriormente desrita, oa onseguinteexpliaión dos resultados aadados.Introduión á eleión soial. O teoremade ArrowManuel Vila Tosar.Diretora: Balbina V. Casas Méndez.Este traballo onsta dunha parte iniial de introduióná Teoría da Deisión relativa ao estudo de funións depreferenia e á representaión por medio de funións deutilidade. En segundo lugar, efetuarase unha introdu-ión á Teoría da Eleión Soial: esta disiplina oúpasedo estudo dos proedementos e instituións que permi-ten a grupos de individuos, pertenentes por exemplo aunha determinada organizaión polítia ou soial, reali-zar unha toma de deisións baseándose nas prefereniasde todos os membros do grupo. O tema entral do que seoupa a Teoría da Eleión Soial é o de elaborar regrasde votaión. Ao omezar os estudos neste ampo, Arrowprobou o seu oñeido �teorema de imposibilidade�.13| Informest



Traballos de EstatístiaEste estableía que ao impoñérense unhas pouas on-diións, totalmente sinxelas e naturais, as únias regrasque as umpren son as ditatoriais. Dende os traballosde Arrow, a Teoría da Eleión Soial experimentou ungran desenvolvemento. Cabe menionar os denominadosresultados de posibilidade e as regras de deisión ole-tivas.Inferenia estatístia on datos irularesCarla Díaz Louzao.Diretor: Alberto Rodríguez Casal.Cando medimos a direión do vento estamos rexistran-do un dato irular. Esta direión pode representarseomo un punto na irunferenia. Outros exemplos po-den ser a direión do polo magnétio, a hora en queempeoran os síntomas dunha determinada enfermidadeou a direión en que rompen os implantes de adeira.Dada a súa natureza irular, estes datos non teñen esa-la é son periódios, polo que as ténias lásias utiliza-das para modelar e analizar a súa distribuión deben seronvenientemente adaptadas. O obxetivo deste traballoe revisar as ténias estatístias existentes para analizardatos irulares. Realízase unha breve introduión sobreas ténias de tipo desritivo (tanto numérias omo grá-�as), para posteriormente estudar os prinipais modelosparamétrios de datos irulares. Finalmente, abórdaseo problema da estimaión nonparamétria da densidadeon datos irulares.

Resoluión de problemas de programa-ión lineal mediante o algoritmo de puntointerior de KarmarkarAlejandro Blano Romón.Diretor: Julio González Díaz.Neste traballo de �n de grao introdúense en primeirolugar algunhas noións de omplexidade omputaionale lasi�aión de algoritmos. Máis adiante abórdase otema da omplexidade exponenial do simplex, repasan-do a lase de problemas do hiperubo de Klee-Minty. Aontinuaión detállase paso a paso o algoritmo de pun-to interior de Karmarkar para a resoluión de problemasde programaión lineal. Tamén se explian a rutina deredondeo, o proedemento que permite obter a soluiónexata a partir dunha soluión óptima obtida median-te Karmarkar, e a transformaión que poden requerir osproblemas de programaión lineal para ser resoltos onKarmarkar. Finalmente engádense as demostraións quegaranten a onverxenia e a orde do algoritmo, e a súaprogramaión en R.Modelos de regresión uantilMarta Santos Romero.Diretor: César A. Sánhez Sellero.Os modelos de regresión uantil desriben o omporta-mento de erto uantil da variable resposta ondiionadoás variables expliativas. Estes modelos gozan de boaspropiedades de robustez e �exibilidade fronte aos mo-delos lásios, baseados na esperanza ondiionada e ométodo de mínimos adrados. Neste traballo revísanseos modelos de regresión uantil e efetúase unha avalia-ión omparativa das súas propiedades mediante datosreais e simulados.
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CoñeéndonosCoñeéndonosCoñenendo a unha soia da SGAPEIO: Ma José Ginzo Villamayor.Ma José Ginzo Villamayor é lieniada en Ma-temátias pola USC. Realizou un Posgrao en Es-tatístia da Universidade de Porto e o Máster in-teruniversitario en Ténias Estatístias na USC.Atualmente traballa no Departamento de Estatís-tia e Investigaión Operativa da USC, dende 2008.Dende o 2013 é vogal do onsello exeutivo daSGAPEIO.

Cantos anos levas traballando en estatís-tia ou IO?Dende outubro do 2006, fun bolseira no Instituto Ga-lego de Estatístia (IGE). Antes traballei no setorTIC, omo programadora e analista de apliaións desoftware on IBM para Caixanova e no CIXTEC.Desríbenos o teu traballoTraballo no departamento de Estatístia e I.O. daUSC, no grupo Modelos de optimizaión, deisión,estatístia e apliaións (Modestya). Son ténio deonsultoría no servizo de Consultoría Estatístia dogrupo. Prestamos asesoramento estatístio de alque-ra nivel, dende análise de datos para traballos �n degrao/máster, teses, ata desenvolver proxetos que re-quiren ténias máis so�stiadas e tamén a empresas,isto permíteme partiipar en proxetos no setor in-dustrial e produtivo. Agora partiipo nun liderado porINAER relaionado oa loita ontra o lume. E ola-boro na xestión do Máster en Ténias Estatístias.Dende ando es soio/a da SGAPEIO?Dende o 2010 e membro da atual exeutiva dende o2013. Coñezo a SGAPEIO dende a miña époa de es-tudante na faultade, nas lases nos teñen falado dasoiedade e polos atos que organizaba.Cal foi o 1o ongreso da SGAPEIO ao queasistihes?

Ao VIII en Santiago. E logo fun aos 3 seguintes en Ou-rense, Pontevedra e Coruña. Formo parte da organi-zaión do XII Congreso da SGAPEIO (Lugo, outubro2015).O tema do teu próximo proxeto/artigo?Estou traballando en varias ousas, dende medidas debiodiversidade apliadas ás aves de Galiia, resulta-dos preliminares presentáronse no I Enontro Luso-Galaio de Estatístia no Medio Ambiente e na Eolo-xía (Vila Real-Portugal, 6-8 de novembro), ata temasrelaionados oa miña tese en Xeolingüístia.Un urso que he gustaría faer?Moitos, un que me interesa moito é sobre demografía.Que libro de estatístia ou I.O. reomen-darías?Esta é unha pregunta ompliada, depende de quensexa o letor e al sexa o obxetivo que pretenda.Se non foses estatístio/a , que he gus-taría ser?Non sei, esta foi a profesión que elixín, para a que meformei, ontinúo formándome, e por sorte podo dedi-arme. En alquera aso, seguiría sendo matemátia.Se oes �estatístia�, que é o primeiro quese he vén á abeza?Depende, se a esoito en foros da universidade venmeo meu traballo e ompañeiros. Se o que esoito é paro,IPC, . . . venme a époa no IGE, entre outros.Que é o que máis valoras da labor daSGAPEIO?A SGAPEIO, ademais da difusión que leva a abo deforma divulgativa aerando a nosa labor á soiedadeen xeral, é un punto de enontro entre os que nos dedi-amos á Estatístia e á I.O., dinamizando o oletivode estatístios, aadando unha Soiedade Viva.En que res que deberiamos mellorar?Aerando máis a Estatístia, o que nós sabemos faer,a distintos setores da soiedade: estudantes, doen-tes, empresas, idadáns en xeral. É neesario que sai-ban ao que nos dediamos. Transmitir a importaniaque a Estatístia e a I.O. supoñen para o progreso dasoiedade, inrementar as relaións oa Administra-ión e integrar a universitarios usuarios da Estatístiae a I.O. e empresarios. 15| Informest



Sabías que?A Estatístia no fútbol. por Manuel Febrero BandePodemos prediir on moita exatitude a antidade depuntos aadados por un equipo de fútbol no �nal de ligaa partires simplemente da diferenza de goles. O uriosodo asunto é que o tipo de relaión destas dúas variablesé basiamente lineal on oe�ientes de determinaiónpor riba do 90%. Así, se onsideramos as variables
X=�Diferenza promedio de goles por partido xogado� e
Y=�Promedio de Puntos obtidos por partidos xogados�na lasi�aión aumulada dos últimos 25 anos na 1adivisión, obtense a relaión lineal Y = 1,3657+0,6294Xun oe�iente de determinaión de 0,9591. Relaiónsmoi semellantes téñense para as outras ligas europeas(Inglaterra: R2 = 0,9368, Italia: R2 = 0,9527, Alemaña:
R2 = 0,906). Esta relaión fortemente lineal mantenseasemade tempada a tempada. A tempada pasada na ligaespañola a relaión entre as dúas variables menionadasfoi: Y = 1,3868 + 0,5578X on un R2 = 0,9516. Polotanto, este exemplo de fútbol sería bo para unha laseadiada á reta de regresión onde, por outra banda, nonabundan os exemplos estatístios. Como se denunia nolibro Soernomis, a apliaión de métodos estatístiosno fútbol, tanto en xestión oma en análise de xogo, vai

moi por detrás do desenvolvemento destes proedemen-tos nos outros grandes deportes profesionais: balonesto,fútbol ameriano ou béisbol. Aínda así, neste libro reó-llese algunha apliaión uriosa omo a da apliaión demétodos estatístios e do equilibrio de Nash ao lanza-mento de tandas de penalties que �xo o atedrátio deeonomía da London Shool of Eonomis Natxo Pala-ios Huerta e que foi apliada exitosamente na �nal daliga de ampións de 2008 entre o Chelsea e o Manhes-ter United. Este exemplo tamén se onta nun reenteprograma de Informe Robinson (Web) adiado ao temaonde se desubre que este profesor asesoraba á seleiónnaional de Holanda durante o mundial de Sudáfria enprevisión de que na �nal do ampionato se hegase átanda de penalties. U�f, menos mal que Iniesta se en-argou de que non tiveramos que xogar tamén en ontrada Estatístia.Soernomis. Why England loses, why Spain, Germany, and Brazilwin, and why the US, Japan, Australia �and even Iraq� are desti-ned to beome the kings of the world's most popular sport. (2014)Simon Kuper & Stefan Szymanski. Nation Books, New York.Direión:Paula Raña MíguezEquipo editorial:Esther Calvo Oampo, Ma Jesús Casado Barrio,Balbina Casas Méndez, Tomás Cotos Yáñez,Rosa Crujeiras Casais, Ma Esther López Vizaíno,Silvia Ma Lorenzo Freire, María Loureiro Garía,Javier Roa Pardiñas, Rebea Villaverde López.Coa olaboraión de:Soly Santiago Pérez,Ma José Ginzo Villamayor,Manuel Febrero Bande.Comuniaión oa SGAPEIO:Faultade de Matemátias, Campus Universitario Sur,15706-Santiago de Compostela, A Coruña.www.sgapeio.esseretaria�sgapeio.esboletin�sgapeio.esTwitter �sgapeioLinkedIn SGAPEIO Depósito Legal: LU-191-1995 - I.S.S.N.:1695-7083Informest | 16
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