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סיכום הקורס

2

!פינגווינים

Adelie Chinstrap Gentoo
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תצפיות333סך הכל –הנתונים 

:הנתונים בשיעור זה הם נתונים מעובדים של הנתונים המקוריים

Gorman KB, Williams TD, Fraser WR (2014) Ecological Sexual Dimorphism and Environmental Variability within a 

Community of Antarctic Penguins (Genus Pygoscelis). PLoS ONE 9(3): e90081. doi:10.1371/journal.pone.0090081
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משתנה בסולם שמי–סטטיסטיקה תיאורית 

דיאגרמת עמודותטבלת שכיחות
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משתנה בסולם סדר–סטטיסטיקה תיאורית 

דיאגרמת עמודות טבלת שכיחות ושכיחות מצטברת

יש להקפיד על הסדר של הערכים

אין לכך משמעות רבה, אבל כאר מספר הערכים הוא קטן, רבעונים וכדומה, ניתן גם לחשב חציון
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משתנים כמותיים–סטטיסטיקה תיאורית 
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כל סוג פינגווין בנפרד–אורך המקור 

8

boxplots-אורך המקור 
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סטטיסטיקה תיאורית–אורך המקור 

חציון, ממוצע: מדדי מיקום מרכזי•

רבעון עליון, רבעון תחתון: מדדי מיקום יחסי•

תחום בין רבעוני, סטיית תקן: מדדי פיזור•

10

n=119, בלבדgentooנתוני , אורך המקור

59.5=119∙0.5: מיקום החציון

:מיקום הרבעון התחתון

0.25∙119=29.75

:מיקום הרבעון העליון

0.75∙119=89.25
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זיהוי חריגים, gentooנתוני , אורך המקור

אין תצפיות חריגות כלפי מטה

תצפית אחת חריגה כלפי מעלה

12

זיהוי חריגים, gentooנתוני , אורך המקור
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רווחי סמך לתוחלות של אורכי המקורים

:הצורה הכללית של רווח סמך לתוחלת

14

באוכלוסייהgentooרווח סמך לפרופורציה של פינגווני 

:הצורה הכללית של רווח סמך לפרופורציה

ולכן, gentooפינגווני 119יש , פינגווינים בסך הכל333מתוך 

באוכלוסייה הואgentooלכן רווח הסמך לפרופורציה של פינגווני 
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Adelieתוחלת אורך המקור של פינגווני –בדיקת השערות 

2.5-לצורך הדוגמה נניח כי סטיית התקן של ארכי המקורים ידועה ושווה ל

כלומר כאשר, באופן מובהק38-נדחה את השערת האפס אם ממוצע המדגם גדול מ

ולכן לא נדחה את השערת האפס38.8ממוצע המדגם היה 

16

Adelieתוחלת אורך המקור של פינגווני –בדיקת השערות 

2.5-לצורך הדוגמה נניח כי סטיית התקן של ארכי המקורים ידועה ושווה ל

(:או לפרופורציה)יותר קל לחשב את רווח הסמך לתוחלת , לבדיקת השערה דו צדדית

אינו נמצא בתוך רווח הסמך ולכן נדחה את השערת האפס38
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הפרשי תוחלות–בדיקת השערות 

3.2-ידועות ושתיהן שוות לGentoo-וChinstrapלצורך הדוגמה נניח כי סטיות התקן של אורכי המקורים של פינגווני 

נדחה את השערת האפס כאשר

הפרש הממוצעים הוא                                                     ולכן נדחה את השערת האפס 

18

Adelieתוחלת אורך המקור של פינגווני -חישובי עצמה 

2.5-סטיית התקן ידועה ושווה ל: הנחה

דוחים את השערת האפס אם: כלל ההחלטה

?39.5-מהי עצמת המבחן אם התוחלת שווה
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Adelieתוחלת אורך המקור של פינגווני -חישובי גודל מדגם 

2.5-סטיית התקן ידועה ושווה ל: הנחה

דוחים את השערת האפס אם: כלל ההחלטה

?39.5-אם התוחלת שווה ל80%מה גודל המדגם הדרוש כדי לקבל עצמה של 

20

Gentooפינגווני –משקל ואורך מקור : מתאם
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Gentooפינגווני –משקל ואורך מקור : רגרסיה לינארית

אחוז השונות המוסברת

סטיית התקן של השאריות

22

Gentooפינגווני –משקל ואורך מקור : רגרסיה לינארית



© Yossi Levy 2021www.sci-princess.info

23

Gentooפינגווני –משקל ואורך מקור : רגרסיה לינארית

משתנים

מסבירים
אמדני

המקדמים

להשערות  ואליוז-פי

צדדיות כי  -הדו

המקדמים שווים לאפס

רווחי סמך

לערכי המקדמים

:משוואת הרגרסיה

24

הבדלי משקל בין מיני הפינגווינים: ניתוח שונות
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הבדלי משקל בין מיני הפינגווינים: ניתוח שונות

26

פוט הוק: הבדלי משקל בין מיני הפינגווינים
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פוט הוק: הבדלי משקל בין מיני הפינגווינים

28

פוט הוק: הבדלי משקל בין מיני הפינגווינים



© Yossi Levy 2021www.sci-princess.info

29

משקל לפי סוג ומין: ניתוח שונות דו כיווני

30

משקל לפי סוג ומין: ניתוח שונות דו כיווני

סוג הפינגווין

מין

אינטראקציה
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פיזור האוכלוסייה על פני האיים–לוחות שכיחות 

:ברור לחלוטין כי יש קשר בין סוגי הפינגווינים ובין האיים בהם הם מתגוררים

Biscoeחיים רק באי Gentooפינגווני 

Dreamחיים רק באי Cinstrapפינגווני 

Adelieחיים רק פינגווני Torgersenבאי 

32

על פני האייםAdelieפיזור פינגווני 

?האם הם מתפזרים על פני האיים בצורה שווה. חיים בכל שלושת האייםAdelieפינגווני 
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הקשר בין אורך הכנף והמין: Adelieפינגוויני 

?Adelieהאם יש קשר בין אורך הכנף והמין בקרב פינגוויני 


