
Eksam aines LOOM.02.035. Pilet nr  0
 
Vastused palun vormistada MS Word või OpenOffice vormingus faili ja üle anda USB mälupulgal või saata

aadressile kalle.remm@ut.ee. Vastuste algusesse palun märkida vastaja nimi ja aadress, kuhu saata teade

tulemustega. Iga ülesande algusesse tuleb märkida ülesande kood. Ülesande teksti ei ole tarvis kirjutada.

Kontrollimine võtab vähem aega, kui vastused on samas järjekorras nagu küsimusedki. Parsimooniareegli

kohaselt tuleks eksamil eelistada võimalikult lihtsat ja lühikest vastust. Ei ole tarvis vastata täislausega, sest

liigsed sõnad teevad kontrollimise tülikamaks. Vaata hoolega, mida küsiti, milliseid tunnuseid ja milliseid

andmeid tuleb kasutada ja vasta täpselt küsimusele. Arvutusülesannetepuhul tasub lisada lahenduskäik ja

kasutatud tarkvara, aga lahenduskäigu esitamine ei vabasta küsimusele vastamisest. Esimesel kohal küsimuse

numbri järel olgu ikka selege vastus ülesandes olevatele küsimustele. Esseed, luuletused, kommentaarid ja

seletused võib lisada vastuste järel või eraldi failis. Kui küsimus algab sõnaga Kas, siis enamasti peaks vastus

olema kas Ei või Jah või siis üks kahest pakutud variandist. Kõhkluse korral on alati soovitav lisada põhjendus,

mõttekäik või arvutuskäik. Kui küsimus algab sõnaga Mitu või Mitme või Mitmesse, siis peaks vastus olema

täisarv. Kui küsitakse, millised mainitud faktoritest on statistiliselt olulised, siis tuleb vastusesse kirjutada nende

faktorite nimed või lühendid, mis on ülesande tekstis, mitte var1 ja var2 või need faktorid, mis on tähistatud

punasega. Reeglina vastab küsimärkide arv ülesandes pakutavale punktide arvule. Lihtsalt vale vastuse või

küsimusele mittevastamise eest miinuspunkte ei saa, kuid miinuspunkte võib saada küsimusse mittepuutuva

udujutu esitamise või vastuseks sobimatu konspektilõigu ümberkirjutamise eest, või vastuse eest, mis näitab, et

vastaja ei tea selle ainevall põhimõistete tähendust. Miinuspunkte saab samuti omavahelisele koostööle viitava

tulemuse eest.

Eksam on individuaalne! Tõsisema ebaaususe või koostöö korral on eksami tulemuseks Mitteilmunud.

 

 2 punkti küsimus. Kood = 1

Failis All_P_fruticosa.txt on põõsasmarana 20318 vaatluskoha koordinaadid.

Millises paikkonna ja maakatte kombinatsioonis on kõige enam vaatlusi tehtud? Mitu vaatlust seal on?

 

 3 punkti küsimus. Kood = 52

Faili Liigid.xls töölehel G_repens on käpalise roomav öövilge leiukohad ja puudumiskohad (vahemaa >100 m)

kaardilehtedel 5434, 5444, 5454. Arvuta selle liigi leiukohtade naabritihedus ruutkilomeetri kohta 10

kaugustsoonis laiusega 500 m. Koosta graafik, mis kujutaks naaberleiukohtade tihedust roomava öövilke

leiukohtade ümber ning liigi juhupaiknemise korral oodatava naabrite tiheduse 95% usaldusvahemikku. Millise

ulatusega on liigi leiukohtade klastrid uuritaval alal?

 

 3 punkti küsimus. Kood = 92

Faili Liigid.xls töölehel E_palustris on käpalise soo-neiuvaiba leiukohad ja puudumiskohad (vahemaa >100 m)

kaardilehtedel 5434, 5444, 5454. Arvuta selle liigi kaardilehel 5434 olevate leiukohtade keskmine lähima naabri

kaugus kaugus samal kaardilehel oleva lähima okasmetsa, lehtmetsa ja segametsa märgini põhikaardil (tööleht

metsaliigid samas failis).

Kas  erinevusest saab järeldada, et liik eelistab segametsi? Põhjenda!

 

 3 punkti küsimus. Kood = 104

Koosta põhikaardi põhialadega kattuvate mullakaardi üksuste juhupaiknemisest statistiliselt oluliselt erinevate



suhteliste kokkulangevuste tabelid kaardilehel 54444. Failid: muld54444.rst ja PK54444.rst, koodid on rdc-

failides. Millise 4 klassikombinatsiooni puhul on statistiliselt oluline suhteline kokkulangevus kõige suurem?

Millist muldi väldivad eraõued? Millise mullaga on põllud kõige tugevamini seotud?

 

 1 punkti küsimus. Kood = 111

Tee üks mõistlik ettepanek RASA kalkulaatori parandamiseks.

 

 1 punkti küsimus. Kood = 116

Mida saab järeldada, kui empiiriline jaotus erineb oluliselt oodatavast jaotusest?

 

 1 punkti küsimus. Kood = 122

Kas klasteranalüüsiga saab moodustada klastreid juhuslikest arvudest?

 

 1 punkti küsimus. Kood = 150

Miks on indikaator-ümbrus üldjuhul lähimast naabrusest mõnevõrra kaugemal?

 

 4 punkti küsimus. Kood = 178

Failis Madsa_L.rst on Idrisi rst ühebaidises vormingus halltoonis ortofoto piksliküljega 1 m. Arvuta

programmiga LSTATS piksliväärtuste kauguskaalutud autokorrelatsioon 4 m raadiusega ümaras kernelis ja esita

see joonisena. Millises maastiku osas on lähestikuste piksliväärtuste sarnasus väiksem ja millistes suurem?

Selgita erinevusi.

 

 1 punkti küsimus. Kood = 181

Miks on objektide ruumilise juhuslikkuse korral G(r) ja F(r) jaotuste oodatavad väärtused samad?

 

 

Maksimaalne punktide arv =  20

Hinde A saamiseks vajalik punktide arv =  18

Hinde B saamiseks vajalik punktide arv =  16

Hinde C saamiseks vajalik punktide arv =  14

Hinde D saamiseks vajalik punktide arv =  12

Hinde E saamiseks vajalik punktide arv =  10


