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Eksik Veri Setleri ile İstatistik
 Gerçek hayatta veri setleri genellikle %100 tam değildir. Eksikler olabilir.

 Bu gibi durumlarda bir önceki derste gösterilen istatistiksel komutlar 
Matlab'da farklı şekilde kullanılmalıdırlar.



Eksik Veri Setleri ile İstatistik
NaN bulunmayan verilerde

 mean(A)

 max(A)

 min(A)

 sum(A)

 median(A)

 std(A)

 var(A) (Varyans)

NaN bulunan verilerde

 nanmean(A)

 nanmax(A)

 nanmin(A)

 nansum(A)

 nanmedian(A)

 nanstd(A)

 nanvar(A)



Eksik Veri Setleri ile İstatistik
 Ağaşıdaki fonksiyonlar hem %100 hem de eksik veri olması durumunda 

aynı kullanılır:

 range(A) Aralık hesaplar (maks-min)

 quantile(A,[0.25 0.50 0.75]) Çeyreklik (kantil) hesaplar.

 skewness(A) Çarpıklık katsayısı hesaplar.

 kurtosis(A) Basıklık katsayısı hesaplar.

https://www.bookmyessay.com/skewnes

s-and-kurtosis-assignment/

https://www.bookmyessay.com/skewness-and-kurtosis-assignment/


Veri Setindeki NaN Değerler
Vektörel verideki NaN değerlerinin bulunması / değiştirilmesi

 NaN değerlerin sayısının bulunması: 

 sum(isnan(x))

 NaN değerlerin temizlenerek yeni veri seti oluşturulması: 

 y=x(isfinite(x))

 NaN değerlerin temizlenmesi: 

 x(isnan(x))=[]



Veri Setindeki NaN Değerler



Doğrusal Regresyon
 En basit ifadeyle, veri setini en iyi açıklayan y = 0 + 1 x şeklindeki 

doğrunun çizdirilmesidir.

 0 (kesim noktası) ve 1 (eğim) regresyon katsayılarıdır.

https://bookdown.org/ugurdar/dogrusalregresyon/basit-doğrusal-regresyon.html

https://bookdown.org/ugurdar/dogrusalregresyon/basit-doğrusal-regresyon.html


Eğri Uydurma (Curve Fitting)
 Eğri uydurulmak istenen verilerin grafiği çizilir. 

 Grafik çizerken düz çizgi yerine noktalı gösterim daha uygun olacaktır.

 Grafik penceresi üzerinden Tools > Basic Fitting yolu izlenir.

 İstenilen eğri türü işaretlenir.

 Grafik üzerinde eğrinin denklemi görüntülenir.

 Gerekirse artıklar (residuals) grafiği de gösterilebilir.



Eğri Uydurma (Curve Fitting)



Eğri Uydurma (Curve Fitting)



Eğri Uydurma (Curve Fitting)
 Doğru denkleminin katsayılarını elde etmek için polyfit(x,y,n) fonksiyonu 

kullanılır.



Curve Fitting Araç Kutusu
 cftool komutu ile Curve Fitting

araç kutusu açılır.

 X data ve Y data seçilir.

 İstenilen fonksiyon türü seçilir.

 Uydurulan fonksiyona ait R2

değerini görmek mümkündür.



Basic Fitting Kullanmadan Eğri Uydurma



Dağılım Grafiği
 x=[3 8 15 23 30 39 48 57 65 83];

 y=[4 9 17 25 28 41 49 55 62 80];

 scatter(x,y) fonksiyonu ile 
x-y dağılım çizmek mümkündür.

 plot(x,y,'o') komutu ile 
de benzer grafik elde edilebilir.



Dağılım Grafiği Üzerinde Regresyon
 x=[3 8 15 23 30 39 48 57 65 83];

 y=[4 9 17 25 28 41 49 55 62 80];

 scatter(x,y)

 hold on

 plot(x,polyval(polyfit(x,y,1),x),'r')



Kutu Grafiği (Box Plot)
 boxplot fonksiyonu ile veri setine ait 

kutu grafiği çizilir.

 x=[3 8 15 23 30 39 48 57 65 83];

 boxplot(x)

http://www.biyoistatistikci.com/tag/kutu-grafigi/

http://www.biyoistatistikci.com/tag/kutu-grafigi/


Histogram Üzerinde Dağılım Fonksiyonu
 histfit fonksiyonu ile histogram

üzerinde dağılım fonksiyonu çizdirilir.

 x=[8, 13, 17, 27, 32, 35, 42, 44, 48, 
49, 54, 59, 66, 78, 83, 87, 91, 97];

 histfit(x,10,'normal')

 histfit(veri,bin_sayısı,'dağılım_türü')



Dağılım Türleri



Grafiğin Renklendirilmesi
 histfit(x,10,'lognormal');

 a=histfit(x,10,'lognormal');

 set(a(1),'FaceColor',[0.04 

0.52 0.78]);

 set(a(1),'FaceAlpha',[0.7]);

 set(a(2),'Color',[0 0 1]);

 Renkler: [kırmızı yeşil mavi] 0 ile 1 arasında 
değer vererek ayarlanır.

 Facealpha özelliği saydamlığı ayarlar (0-1).


