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1. PROIECTAREA CERCETĂRILOR ȘI
INTRODUCERE ÎN DESIGNUL EXPERIMENTAL
(adaptat după Selye, 1984; Krebs, 1989;
Cox, 2002; Sîrbu și Benedek, 2012)
1.1. Principii ale cercetării științifice în biologie
Orice studiu poate fi abordat prin prisma a trei metode: cea teoretică, de
laborator sau de teren. Toate acestea sunt interdependente. Probleme apar atunci
când rezultatele obţinute în urma unei abordări nu verifică pe cele obţinute printr-o
alta. Laboratorul este o reprezentare simplificată a naturii, un model al terenului,
unde se simulează procesele care se desfăşoară în natură, selectându-se un număr
redus de variabile de stare şi de proces. Avantajele laboratorului sunt legate de
posibilitatea de urmărire şi control al acţiunii unui număr redus de variabile,
provocarea artificială a fenomenelor şi divizarea sistemelor complexe în subsisteme
pe care se poate experimenta mai uşor. Dezavantajele metodei constau în faptul că
nu se pot surprinde toate relaţiile din natură, numeroşi factori rămân necuantificaţi,
nu se ţine seama de o mare parte din constrângerile care apar în mediu, iar domeniile
de variaţie a variabilelor de control sunt adesea diferite faţă de cele naturale.
Abordarea teoretică se face pe baza unui mare număr de investigaţii şi date
experimentale, şi are ca scop generalizarea şi surprinderea legităţilor generale ale
fenomenelor ecologice. Probleme apar atunci când teoria se bazează pe un număr
redus de date din natură sau când generalizările nu ţin seama de limitările impuse de
abordările anterioare.
Alegerea temei poate fi un proces extrem de simplu pentru un tânăr (subiectul
poate fi oferit de un profesor, de exemplu) sau o mare bătaie de cap, atunci când
studentul este obişnuit să-şi pună întrebări sau, mai ales, când caută singur tema de
cercetare. Este bine să subliniem de la început că rezultatele sunt singurele care
justifică importanţa temei alese, şi nu tehnicile şi metodele, cu excepţia cazurilor în
care cercetarea aduce sau propune ca rezultat tehnici noi. Când afirmăm că rezultatul
contează, aceasta nu implică orice preţ. Un rezultat bun este totodată şi deontologic.
Impunerea unei teme importante, dar pe care studentul are puţine sau deloc şanse să
o rezolve, nici nu îl promovează şi nici nu justifică eforturile depuse. Cel mai adesea
este păcat de timp şi de bani.
Tema poate apare ca urmare a investigării unei zone sau a unui grup prea puţin
cunoscut, sau care a fost studiat cu multă vreme în urmă. Sau poate răsări ca urmare
a ridicării unor probleme rezultate din observaţii contradictorii sau care nu
beneficiază de răspunsuri univoce. De multe ori este esenţial nu atât să se vadă sau
descrie ceva nou ci să se stabilească relaţii solide, validate, între ceea ce era deja
cunoscut şi informaţiile noi. Crearea legăturii poate fi mai importantă chiar decât
noul adus (Selye, 1984). Prea des, lipsa de documentare sau ignorarea rezultatelor
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celorlalţi, conduce atât pe specialiştii consacraţi cât şi pe studenţi la o cheltuială
inutilă de timp şi efort în studiul a ceea ce este de multă vreme cunoscut.
Studiile pot fi de tip explorativ sau ipotetic-deductiv (adică bazate pe ipoteze
şi verificarea acestora).
Studiile explorative sau evaluative sunt extrem de necesare, mai ales în acele
zone puţin sau deloc studiate sub anumite aspecte (grupe sistematice sau funcţionale
puţin cunoscute). Cunoaşterea biologică este extrem de neuniformă, atât din punct
de vedere al repartiţiei geografice cât şi al domeniilor acoperite. Este explicabil
faptul că grupele de succes (aici în sensul de populare), cum sunt păsările de
exemplu, sunt mult mai bine cunoscute decât cele ignorate (vietăţi mici, nevertebrate
cu viaţă retrasă, cu sistematică mult mai dificilă). În mod corespunzător găsim în
orice ţară mult mai mulţi ornitologi (inclusiv proiecte, fonduri şi date de profil) decât
malacologi sau briologi, de exemplu. Aşa se explică faptul că acumularea inegală de
cunoştinţe duce la exigenţe şi domenii de acoperire foarte dezechilibrate
Orice informaţie care acoperă un gol este un bun ştiinţific şi un rezultat care
se cere salutat. Unii îşi închipuie, în mod eronat, că un studiu care implică tehnică
de vârf în genetică sau biochimie este în mod necesar superior unui studiu care
lămureşte relaţiile filetice între anumiţi taxoni sau alcătuieşte un prim catalog
sistematic sau zoogeografic, de exemplu. Există o anumită reticenţă (în bună parte
explicabilă) faţă de stilul de cercetare odinioară larg răspândit, anume cel de a alcătui
liste de specii în anumite arii (aşa numitele studii floristice sau faunistice). Când
biologul se rezumă exclusiv la asemenea liste, mai ales în arii cunoscute sub aspectul
grupului cu pricina, sau publică la infinit subtabele taxonomice pentru diviziuni ale
unor arii, reticenţa este justificată. Nu însă şi atunci când într-adevăr aria respectivă
este necunoscută sub aspectul grupului investigat. Pe de altă parte, depinde foarte
mult cum se alcătuiesc aceste liste şi cum se clasifică prezenţa-absenţa speciilor în
funcţie de diferiţii factori ai mediului. Pornind de la listele de specii se pot realiza o
serie de analize de biogeografie, cenologie, de nişe ecologice etc. Un bun specialist
al unui grup poate sesiza foarte multe informaţii relevate de absenţa sau prezenţa
anumitor specii într-un habitat, deoarece nici o vietate nu trăieşte absolut oriunde,
preferinţele acesteia pentru mediu şi toleranţa la diferiţii factori putând fi utilizate în
sensul invers: al caracterizării stării mediului pe baza cunoaşterii speciilor prezente.
Orice informaţie, fie cât de simplă, poate fi utilizată de specialist într-o multitudine
de modalităţi.
Un alt aspect al cercetării explorative este că adesea numai după iniţierea unui
anumit program de cercetare apar semnele de întrebare şi ipotezele care leagă această
abordare de cercetarea demonstrativă. Ceea ce este foarte clar la început (în faza de
planificare) poate suferi nenumărate modificări, sau chiar anulări ale unor aspecte
ale proiectului. Cercetătorul trebuie adesea să modifice în mod adecvat orice element
al planului şi să adapteze tehnica şi metodele la noile condiţii.
Nici cercetarea explorativă şi nici cea ipotetic-deductivă nu trebuie
absolutizate; cel mai adesea se manifestă împreună sau se completează reciproc. De
multe ori s-a văzut că ipoteze şi demonstraţii s-au realizat pe baza unui număr foarte
mare de date obţinute în decursul multor ani de investigaţii de tip explorativ.
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1.2. Algoritmul clasic al cercetării ipotetic-deductive
Cercetarea ipotetic-deductivă (confirmatorie sau demonstrativă) începe
cu o întrebare sau o problemă care apare cel mai adesea pe seama unei observaţii.
Dacă observaţia nu este corectă sau întrebarea a fost pusă în mod eronat, rezultă o
problemă falsă şi toate etapele ulterioare sunt sortite eşecului. O întrebare, pentru
simplul motiv că este pusă, nu înseamnă că devine neapărat şi legitimă. Conform
legii lui Katz "este mult mai uşor să se inventeze o problemă, decât să se sesizeze
una reală şi să fie formulată corect". Odată formulată problema, cercetătorul are
sarcina să o pună într-un context sistemic, analizând-o prin prisma unei multitudini
de întrebări, ca: este această problemă importantă şi semnificativă din perspectivă
științifică?, ce implicaţii poate avea obţinerea rezolvării ei?, care este nivelul de
integrare la care trebuie să o raportăm?, este cercetarea fezabilă sub aspectul echipei
de specialişti şi a fondurilor disponibile?, este aceasta o problemă locală sau are
valabilitate mai generală? etc. Progresând în acest sens se obţine o imagine a
problemei. Înţelegând problema în complexitatea ei (fără a uita că pe parcursul
cercetării pot apare oricând elemente noi sau putem elimina altele ca nesemnificative
în context), biologul sugerează un răspuns posibil, care se numeşte ipoteză. După
Krebs (1989), ştiinţa modernă operează printr-un sistem dualist format din ipoteze
şi date. Prin urmare, orice studiu trebuie văzut ca un ansamblu de idei şi informaţii
din lumea reală. Ipotezele fără date nu sunt de nici un folos şi invers. Orice ipoteză
trebuie să avanseze una sau mai multe prognoze. Ipotezele sunt testate prin
observaţii şi determinări care urmăresc dacă se verifică sau nu prognozele. Definim
experimentul ca orice set de observaţii care testează o ipoteză. Experimentele pot
fi naturale sau artificiale (de exemplu de laborator). Protocolul pentru etapele ce
trebuie parcurse în procesul de verificare a ipotezelor se numeşte design
experimental, şi include totalitatea metodelor care trebuie utilizate, programul de
colectare a probelor, parametrii urmăriţi, periodicitatea de colectare a datelor,
resursele umane şi financiare alocate, rezultatele scontate, tehnicile de calcul
aplicate etc.
În urma prelucrării probelor se obţin date care vor fi analizate şi utilizate în
testarea ipotezelor. În această etapă trebuie să cunoaştem diferitele tipuri de teste,
algoritmul utilizării acestora, limitările şi condiţiile de aplicare. Se cunosc extrem de
multe cazuri de concluzii false, bazate pe insuficienta aprofundare a tehnicii de
testare, a alegerii nejudicioase a testelor şi interpretarea eronată a rezultatelor. Dacă
datele obţinute confirmă prognozele (şi prin acestea şi ipotezele) cercetarea poate
continua, iar în caz negativ trebuie refăcuţi paşii preliminari ori de câte ori este
nevoie. Erori se pot strecura în oricare dintre etapele precedente, şi este o problemă
de intuiţie şi experienţă a cercetătorului să identifice etapa din care studiul trebuie
refăcut. Dacă am obţinut la acest nivel confirmarea, se trece la secvenţa finală a
cercetării. În primul rând se caută legităţile mai generale ale fenomenului studiat în
limitele impuse de complexitatea abordării. Este la fel de greşit să se încerce o
generalizare prea largă a fenomenului, pe cât şi să se restrângă numai la cazul
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particular studiat. Aceste lucruri pot fi evitate prin explicarea şi identificarea
cauzelor care determină fenomenul particular. După cum scria P.M. Bănărescu
(1973) "ştiinţa nu înseamnă filatelie; ştiinţă înseamnă a explica". Nu trebuie însă
uitat că toate sistemele şi procesele au o istorie evolutivă, iar acest fapt constituie o
bogată dar controversată sursă de explicaţii. La întrebarea "de ce este sistemul astfel
alcătuit?" sau "de ce procesul se desfăşoară în aceste condiţii în acest fel şi nu în
altul?" sunt printre cele mai importante dar şi mai dificile întrebări la care știința
modernă trebuie să caute un răspuns. Evoluţia este greu de cunoscut şi imposibil de
experimentat.
OBSERVAŢIE
PROBLEMĂ
IMAGINE
IPOTEZE

PROGNOZE
DESIGN EXPERIMENTAL
PROGRAMUL DE COLECTARE A PROBELOR
alegerea dimensiunii probei unitare şi a probei statistice,
colectarea probelor, obţinerea datelor, analiza, prelucrarea şi interpretarea acestora
TESTAREA IPOTEZELOR

NU

Sunt confirmate
prognozele?
(Respingem
ipoteza nulă?
DA
EXPLICAŢII
VALORIFICARE

Fig. 1.1. Algoritmul clasic al cercetării ipotetic-deductive
În sfârşit, ultima etapă a cercetării este cea de valorificare a rezultatelor.
Valorificarea trebuie văzută aici în sens larg, în primul rând din perspectivă
ştiinţifică (publicare de exemplu), apoi de popularizare şi mediatizare, şi numai în
ultimul rând economică. Adesea ceea ce pare o rentabilizare a unui proces pe termen
scurt, produce o pierdere gravă pe termen mediu sau lung (de exemplu campaniile
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de otrăvire a prădătorilor de vârf, arderea jneapănului etc., toate motivate economic
dar care au adus prejudicii imense naturii şi societăţii umane). Este simplu să cădem
în greşeala identificării aparente a unei logici superioare naturii, uitând că aceasta
din urmă a avut timp milioane de ani să experimenteze pe baza legităţilor universale
şi ale evoluţiei. După cum se exprima atât de inspirat B. Commoner (1980): "Natura
se pricepe cel mai bine".
În fig. 1.1 redăm sub forma unui algoritm principalele etape ale unei cercetări
ipotetic-deductive (adaptat după Green, 1979). Fără îndoială, acesta este conceput
extrem de simplist. Există numeroase elemente şi secvenţe care se pot ataşa, în
funcţie de complexitatea obiectivelor cercetării. Atunci când sistemul studiat se
comportă ca un model determinist, algoritmul poate fi redus la o secvenţă liniară.
Dacă însă operăm după un model stocastic (probabilistic) este necesară introducerea
de secvenţe ramificate, funcţie de evoluţia probabilistică a fenomenelor.
Există opinii potrivit cărora, dată fiind o problemă, trebuie să se avanseze un
număr cât mai mare de ipoteze (atât probabile cât şi improbabile) şi să se caute acele
evidenţe care resping ipotezele, deoarece progresul în ştiinţă se face prin eliminarea
ideilor false. Acest lucru nu este practic, mai ales din motive de timp şi de bani. Cel
mai adesea vom prefera să enunţăm o serie de ipoteze pertinente şi raţionale,
eliminând din start pe cele improbabile sau absurde. Ipotezele trebuie să fie cât mai
simplu formulate, pentru a putea fi testate mai uşor (Krebs, 1989). Fiecare ipoteză
trebuie să interzică ceva, şi acest lucru trebuie să fie ilustrat în prognoză. Ipotezele
care prognozează totul şi nu interzic nimic sunt nefolositoare în cercetare.
1.3. Abordări alternative în cercetare
Există o gamă largă de categorii de abordări conceptuale şi metodologice în
studiile de biologie. Dintre cele mai des folosite, care frecvent nu se exclud reciproc,
ci sunt complementare, amintim experimentul concentrat pe subiect, studiile pe
termen lung, studii retrospective, studii comparative pe scară largă, substituţiile
spaţiu – timp și modelele de simulare.
A. Experimentul concentrat pe subiect
Există o largă varietate de categorii de experimente concepute în biologie
pentru verificarea diferitelor ipoteze. La modul cel mai simplu un experiment
implică studiul efectelor acţiunii unui factor (sau a mai multora) asupra unei părţi a
unui sistem, şi compararea acesteia cu părţi sau sisteme asupra cărora evenimentul
aflat sub incidenţa studiului nu acţionează. Mai simplu înseamnă să comparăm probe
supuse unui efect (probe experimentale sau tratamente) cu probe martor.
Designul experimental (care va fi analizat în subcapitolul următor) este pe cât de
divers, pe atât de laborios: includem aici dimensionarea judicioasă în timp şi spaţiu
a studiului, dimensionarea corectă a probei unitare, selectarea probelor statistice
(replicarea probelor unitare), colectarea probelor (respectiv a datelor) din teren sau
laborator, prelucrarea, analiza şi sinteza datelor prin tehnici statistice consacrate,
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testarea ipotezelor şi adoptarea deciziilor, toate acestea desfăşurându-se după un
protocol elastic în ceea ce priveşte forma, dar totuşi relativ rigid, în ceea ce priveşte
algoritmul (pentru informaţii suplimentare a se vedea Cox, 2002; Sîrbu şi Benedek,
2012). Designul de eşantionare (programul de dimensionare şi colectare a probelor)
este de maximă importanţă şi totodată critic pentru întregul studiu. Cele mai multe
erori s-au făcut ca urmare a conceperii şi implementării unui sistem defectuos al
programului de colectare a probelor.
B. Studii pe termen lung
Prin "termen lung" se înţelege o perioadă de câţiva ani (prin convenţie mai
mult de trei), până la câteva decenii, de obicei mai puţin de un secol. Aceasta este o
scară temporală potrivită celor mai multe categorii de studii, având ca subiect
probleme complexe de actualitate, cu repercusiuni asupra naturii, a mediului şi
societăţii umane. În acestea sunt incluse evenimente rare, cele care se desfăşoară cu
viteză redusă, cele eratice, episodice, cu variabilitate (heterogenitate a expresiei)
mare, respectiv evenimente subtile (puţin evidente) şi complexe. Cu toate avantajele
acestei abordări studiile pe termen lung sunt extrem de puţine, faţă de câte ar fi
necesare. Motivele sunt cel mai adesea legate de limitările de personal calificat şi de
fonduri: majoritatea cercetătorilor sunt motivaţi atât pe plan psihic, cât şi pe cel
profesional, să obţină rezultate cât mai valoroase într-un timp cât mai scurt.
Fondurile sunt un alt element critic: cele mai multe surse nu sunt dispuse să finanţeze
o cercetare cu un interval temporal de desfăşurare prea lung, din diverse motive, cum
ar fi necesitatea raportării de noi şi noi rezultate, satisfacerea forurilor care deţin şi
gestionează banii, schimbări de natură politică şi reconfigurarea perpetuă a
priorităţilor etc. Este mare păcat că acest gen de studii, imperativ necesare, este
împovărat de capriciile epocii moderne: goana după rezultate imediate, profit,
supraestimarea cercetării aplicate în detrimentul celei fundamentale, stabilirea unor
legături detrimentale între politică - economie şi ştiinţă.
În unele cazuri, studiile pe termen lung pot fi înlocuite cu studii comparative
sau cu cele retrospective.
C. Studii retrospective
În cadrul acestora se reconstituie succesiunea din trecut a evenimentelor,
printr-o serie de tehnici bazate pe dovezi păstrate în cele mai variate forme. Amintim
aici reconstituirile evolutive bazate pe ceasuri moleculare, studiile de
dendrocronologie, reconstituirea paleoclimatului pe baza analizei speleotemelor,
extragerea şi studiul carotelor din gheţari (de suprafaţă sau din peşteri) şi
interpretarea datelor microbiologice, a microfosilelor, respectiv analiza fizicochimică a gheţii din diferitele straturi, stratificarea fosilelor etc. Toate acestea pot
constitui (uneori) un substitut al studiilor pe termen lung, referindu-se însă la trecut
şi nu la viitor. Ele nu aduc răspunsuri ale problemelor emergente şi în curs de
agravare, dar oferă o bază de referinţă, un fel de "probă martor temporală", facilitând
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cunoaşterea tendinţelor şi a vitezei schimbărilor. Din acest motiv sunt prea rar
metode substitutive; cel mai des sunt corelative sau aditive.
D. Studii comparative
Studiile comparative derulate la scară spaţială largă măresc potenţialul
explicativ şi predictiv. Semnifică analiza şi interpretarea efectelor, diferenţiate în
timp şi spaţiu, a acţiunii unui factor sau unei cauze cu rezultate heterogene, prin
compararea rezultatelor independente şi a răspunsurilor diferitelor sisteme afectate
de aceasta. Altfel spus, comparăm structural, dinamic şi funcţional diferite sisteme,
situate în arii diferite, care au fost supuse aceleiaşi perturbări. Acestea pot surprinde
în spaţiu, ceea ce studiile pe termen lung sesizează în timp, şi anume rezultatele unor
procese complexe, iniţiate în perioade diferite, respectiv răspunsuri variate la
acţiunea aceloraşi factori disturbatori. Aceste studii pot fi experimente planificate
sau sinteze post-facto a studiilor preexistente (cum ar fi de exemplu sinteza tuturor
lucrărilor publicate cu privire la unul şi acelaşi subiect). Avantajele sunt evidente şi
în linii mari au fost enunţate, dezavantajele sunt legate de lipsa posibilităţii de
evidenţiere a mecanismelor şi a cauzalităţii, care poate fi relevată prin experimente
concentrate în timp real.
E. Substituirea timpului cu spaţiul
O succesiune, de exemplu, se poate studia prin surprinderea stadiilor diferite,
în habitate diferite ale aceluiaşi tip de ecosistem, asupra căruia factorul declanşator
a acţionat diferenţiat în timp (de exemplu incendii de vechimi diferite vor caracteriza
arii cu stadii succesionale diferite, cercetătorul având şansa de a reconstitui sincron
succesiunea ca şi cum s-ar fi desfăşurat în timp). Acest gen de studii se pot desfăşura
numai în cazurile în care se demonstrază că spaţiul poate constitui un substitut pentru
timp. Ele se bazează pe premisa că secvenţele spaţiale sunt omologe cu cele
temporale, iar tendinţele temporale se pot extrapola din cronosecvenţe (situri sau
probe de vârste diferite). Ele dau rezultate foarte bune în investigaţiile de
paleoclimatologie, paleoecologie, reconstituirea evoluţiei, a succesiunilor ecologice
etc., dar nici acestea nu constituie modalităţi explicative pentru elucidarea
mecanismelor răspunzătoare de efectele studiate.
F. Studii de simulare
Se bazează pe modele matematice ale proceselor şi sistemelor, care se
alcătuiesc la un nivel adecvat de complexitate, implementate pe calculator, utilizând
softuri de specialiate, asupra cărora cercetătorii execută nenumărate experienţe
virtuale în scopul de a cunoaşte, imita şi prognoza comportamentul unui sistem, ca
urmare a modificării unui număr nedefinit de forţe şi elemente. Rularea acestor
modele produce o simulare a dinamicii fenomenelor, indicând probabilistic
răspunsurile posibile ale sistemelor reale, dar într-un mediu virtual.
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După Cox (2002) un mediu de simulare este constituit din două părţi. Prima
este un set de ecuaţii matematice care descriu structura şi relaţiile dintre diferitele
compartimente ale unui sistem sau proces. A doua este o tehnică matematică şi
informatică, ce permite urmărirea trăsăturilor cantitative ale dinamicii sistemului
(deci a traiectoriei acestuia) în timp.
Simularea este extrem de benefică pentru a evita experimente nedorite,
rezultate regretabile sau erori de implementare a unor proiecte de redresare sau
reconstrucţie ecologică. Pentru a fi util un asemenea demers este necesar ca modelul
şi mediul de simulare să fie cât mai aproape de însuşirile reale ale sistemelor, în caz
contrar abordarea conducând la un eşec major.
Modelul este o reprezentare a realităţii, care prezintă în manieră simplificată
principalele trăsături ale unor aspecte ale lumii reale, pentru a le face mai uşor de
înţeles şi a facilita avansarea de prognoze (Allaby, 2005). În conformitate cu DEX
al limbii române un model înseamnă o reprezentare simplificată a unui proces sau a
unui sistem; este un sistem teoretic sau material, cu ajutorul căruia pot fi studiate
indirect proprietăţile şi transformările altui sistem, mai complex, cu care modelul
prezintă analogii.
Acestea pot fi foarte de simple, de exemplu o expresie verbală cu privire la
însuşirea unui subiect, sau o diagramă, cum ar fi două dreptunghiuri înzestrate cu o
anumită semnificaţie, legate între ele printr-o săgeată, care indică o relaţie. La
cealaltă extremă, modelele pot fi oricât de complexe, de exemplu programe imense
care rulează pe reţele de calculatoare interconectate, la care lucrează instituţii cu sute
de oameni, din cele mai diverse specializări. Procesul de modelare este un şir de
etape, care trebuie parcurse, pentru a converti o idee mai întâi într-un model
conceptual şi apoi într-o reprezentare cantitativă.
Modelarea este o procedură care însoţeşte inevitabil orice studiu. Ea nu
înseamnă neapărat calcul, dar cel mai frecvent implică sau se exprimă (şi) prin limbaj
matematic, respectiv reclamă utilizarea adecvată a tehnologiei informaţiei.
Modelarea este o activitate universală; toţi practicienii, uneori şi teoreticienii,
creează şi testează modele de cele mai diferite forme, idei şi expresii. Dacă excludeţi
modelul dintr-o cercetare, veţi fi nişte simpli colecţionari de fapte sau de date
primare (W. Silvert, 2001).
1.4. Introducere în designul experimental
Designul experimental reprezintă descrierea structurii logice a tuturor
etapelor implicate în procesul de obţinere a datelor, prelucrarea, analiza, sinteza
acestora, testarea ipotezelor, luarea deciziilor, elaborarea concluziilor şi relevarea
semnificaţiilor. Altfel spus, în cadrul designului experimenatal are loc conceperea,
proiectarea şi implementarea judicioasă a unui set de observaţii şi experimente care
permit obţinerea de date prin care testăm ipotezele de lucru şi îndeplinim obiectivele
studiului. În mod fals unii cred că designul experimental se referă numai la
experimentele de laborator; în fapt termenul se aplică pentru orice proiect al unui
studiu, indiferent dacă se desfășoară în teren sau în laborator, dacă este evaluativ sau
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manipulativ (adică dacă cercetătorul intervine sau nu asupra subiectului, modifică
sau nu parametrii și condițiile care sunt incluse în studiu).
Rezultatele unui experiment sau ale unui studiu depind în primul rând de
designul acestuia. Din păcate se cunosc nenumărate experimente planificate
necorespunzător, care nu au produs nimic, munca s-a irosit în zadar, datele s-au
dovedit a fi inutilizabile, iar cercetătorii au suferit un eșec. Dacă acest eșec se referă
la eliminarea unui student de la doctorat sau respingerea rapoartelor unui proiect
mare, eșecul se poate numi răsunător și pagubele pot fi enorme pentru un om, o
echipă sau o instituție. Ocazional... o țară sau cel puțin pentru imaginea acesteia!
Cel mai frecvent erorile sunt săvârșite în faza de planificare. Fie proiectarea
studiului este neadecvată, fie, cunoaștem și această situație care este mult mai
răspândită decât se crede, nu există deloc. Mulți biologi și ecologi desfășoară studii
explorative (frecvent pur și simplu ies pe teren, colectează probe, efectuează
determinări, observații și măsurători) sperând că, la un moment dat, informațiile care
au fost câștigate, adesea cu multă trudă, să poată fi folosite în cadrul unui studiu
ipotetic-deductiv și să testeze diverse ipoteze. Cunoaștem biologi de valoare cu
cunoștințe profunde, care au multe date sau colecții impresionante, adună numeroase
exemplare, date taxonomice, biogeografice și de altă natură, dar nu sunt vizibili în
circuitul informației internaționale, deoarece nu reușesc să elaboreze sinteze și
lucrări de valoare care să poată fi publicate în reviste de circulație largă, cu valori
ridicate ale unor parametri scientometrici (factor de impact, scor relativ de influență
etc.). Aceștia sunt ”adunători de fapte” poate valoroși în muzee dar din păcate nu și
în știința funcțională modernă. Știința trebuie să explice și nu să adune numai fapte.
Deși este evidentă relația dintre cele două categorii de studii (explorative și
ipotetic deductive) parcurgerea permanentă a acestei căi nu este recomandată din
cauza gradului ridicat de nedeterminare și a relativității elementelor componente ale
celor două abordări și ale relației dintre acestea. Cu alte cuvinte este preferabil să nu
colectăm mai întâi date și apoi să vedem ce am putea face cu ele. Dacă dorim să
testăm una sau mai multe ipoteze, este preferabil să realizăm un design, o proiectare,
care să preceadă etapa de colectare a datelor.
Există două categorii majore de experimente: evaluative şi manipulative. În
cadrul experimentelor evaluative se execută măsurători şi evaluări ale unor
parametri, factori, viețuitoare, sisteme etc., fără ca investigatorul să le infuențeze sau
să le modifice starea. În cele manipulative sunt aplicate tratamente (intervenţii ale
cercetătorului sau ale factorilor antropici sau naturali asupra unor unităţi de probă
sau sisteme, care modifică unii parametri ai mediului sau ai sistemului analizat).
Ceea ce este comun celor două categorii este compararea. Adică în ambele cazuri
omul compară două situații sau stări: cu și fără efectul unui anumit factor, în prezența
sau absența unei acțiuni, a unei intervenții etc. Ceea ce diferă este că în
experimentele evaluative cercetătorul nu intervine direct asupra subiectului, pe când
în celălalt caz, da.
O definiție mai elevată (Cox, 2002) este că experimentele manipulative
implică unul sau mai multe tratamente care modifică condițiile în câteva sau în
toate unitățile experimentale. Unitatea experimentală (u.e.) reprezintă cea mai
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mică diviziune a materialului experimental, care este alocată unui singur tip de
tratament, adică i se aplică un singur fel de intervenţie şi posedă o anumită
semnificaţie distinctă. Identificarea acestor unităţi este primul pas în designul
experimental. Câteodată este foarte simplu: unitatea experimentală este un individ
sau o frunză. Alteori este mai complicat: poate fi un grup de indivizi de o anumită
dimensiune (sau număr), care aparțin la o anumită categorie, dar poate fi și un sistem
de celule, o parte a unui organ, un lac, o pășune etc. Unitatea poate fi o probă, cum
ar fi de exemplu un pătrat de 3 m x 3 m de teren acoperit cu vegetație, căreia i se
administrează de exemplu o anumită cantitate de fertilizator. U.e. trebuie să fie
entități sau sisteme de tipul celor pe care investigatorul intenționează să aplice
concluziile studiului. Dacă, de exemplu, se urmărește efectul unor fertilizatori
asupra biocenozelor de bălți, o u.e. este o baltă căreia i se aplică (sau nu, dacă este
martor) o anumită concentrație dintr-o anumită substanță. Vom compara astfel
diverse bălți între ele: supuse și nesupuse tratamentului.
Prin tratament înțelegem o trăsătură a unui sistem care este modificată
(manipulată) de către investigator pentru a determina cum răspunde sistemul la
această schimbare.
Încă odată: experimentele manipulative implică unul sau mai multe
tratamente, care modifică condiţiile din unităţile experimentale, care sunt împărţite
în cel puţin două categorii: unităţi supuse tratamentului (probe experimentale) şi
unităţi (sau probe) martor (care nu sunt supuse tratamentului), utilizarea acestora
din urmă fiind necesară pentru a permite compararea. Efectele tratamentelor sunt
evaluate prin măsurarea uneia sau a mai multor variabile de răspuns. Adică: ce și
cum sau cât diferă între tatament și martor?
Regula 1 (Krebs, 1989): orice experiment manipulativ trebuie să conţină
martori!
În general asupra martorilor nu se intervine, exceptând o condiție sau un
anumit caz: factorul critic de tratament! Cel mai simplu este să-l exemplificăm:
dacă unităţi de probă (suprafețe de teren) sunt pulverizate cu o soluţie apoasă a unei
substanţe oarecare, al cărei efect este supus studiului, atunci unităţile martor trebuie
pulverizate cu aceeaşi cantitate de apă, dar fără substanţa în cauză. Martorul trebuie
să releve numai dacă apar diferenţe cauzate de substanţă şi nu de adaosul de apă,
eventual şi de efectele colaterale exercitate de către cercetători (modificarea
habitatului, tasarea solului, ruperea vegetaţiei etc.). Altfel spus: aplicarea factorului
critic de tratament și la probele martor asigură faptul că tratamentul are o singură
componentă, respectiv diferențele dintre martor și probele experimentale tratate
diferă printr-o singură trăsătură. Alt exemplu: dacă în probe experimentale 40 de
studenți calcă fără milă, în picioare, timp de 30 de minute, vegetația dintr-un hectar
de pădure, măsurând sau determinând indiferent ce, același număr de indivizi, care
vor manifesta un comportament asemănător, vor petrece câte o jumătate de oră și în
unitățile de probă martor.
Designul unui experiment se referă la caracteristicile unităţilor
experimentale, tipul de tratamente aplicate acestora, numărul de unităţi asupra
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cărora se aplică fiecare categorie de tratament şi modul în care acestea sunt
localizate sau aplicate în spaţiu şi timp.
De exemplu pentru testarea efectelor unui anumit fertilizator asupra
producției primare a unei pășuni, unitățile experimentale (u.e.) vor fi mai multe
suprafețe, de exemplu pătrate de 3 m x 3 m, dintre care unele vor fi tratate cu (adică
se va împrăștia prin aspersare) o anumită cantitate și concentrație de fertilizator
(acestea vor fi probe experimentale) și altele nu, acestea servind pe post de probe
martor. Este recomandabil ca numărul lor să fie mai mare și egal (câte probe martor
sunt desemnate, tot atâtea să fie și probele alocate pentru un anumit tratament), dar
și să fie interspersate, adică cele martor să fie amestecate printre cele experimentale
(supuse tratamentului). Vom evita de exemplu ca probele martor să fie amplasate pe
versantul estic al unui deal iar cele tratate pe versantul nordic. Principalul motiv este
de a face comparațiile cât mai specifice și univoce: adică ideal diferă numai o singură
caracteristică (spunem: o componentă) între cele două categorii de probe. Numai în
acest caz putem decela (distinge, recunoaște) efectul unui anumit tratament. Dacă
u.e. diferă prin mai multe componente este dificil sau chiar imposibil să afirmăm
care este cauza diferențelor, respectiv care factor sau care trăsătură explică
deosebirile constatate în variabilele de răspuns. Putem imagina și experimente mai
complexe, de exemplu (continuând scenariul prezentat anterior) putem evalua și
efectul fertilizatorilor diferiți (separat soluții cu azot, cu fosfor, potasiu și/sau
combinații ale acestora), sau concentrații diferite de fertilizatori, urmărind ca
tratamentele să se supună acelorași principii: fiecare tratament să fie aplicat unui
număr egal de u.e., interspersate printre celelalte tratamente. Ca variabile de răspuns
putem în acest studiu să alegem biomasa produsă în unitatea de timp și suprafață,
rata productivității primare, diversitatea cormofitelor, compoziția sau abundența în
termeni de indici de abundență-dominanță relativă a speciilor etc. Evaluarea
variabilei (sau a variabilelor) de răspuns se va face cu aceeași metodă, în același
timp, în toate tratamentele și unitățile martor.
Tratamentele cu componente multiple (deci care au mai multe efecte sau care
modifică mai mulți factori) sau tratamentele ascunse sunt o mare problemă pentru
design și pot conduce la concluzii eronate. De exemplu dacă în exemplul precedent
(probe supuse fertilizatorilor pentru a evidenția efectul asupra comunităților de
plante) probele sunt prea apropiate sau adiacente, efectul fertilizatorului
(tratamentului) se va face resimțit și asupra ariei învecinate probei. O soluție ar fi
crearea unor zone tampon între unitățile experimentale și cele martor. Dacă
suprafețele sunt delimitate cu garduri, pentru a împiedica animalele să intre și să
pască în unități, trebuie avut în vedere că aceste garduri ar putea însă modifica și
condițiile de insolație și de microclimat care influențează productivitatea primară.
Experimentele manipulative sunt supuse la diverse surse de variabilitate
care pot genera confuzii şi conduce la rezultate dificil sau imposibil de interpretat.
Sursele de confuzie se pot reduce prin proceduri statistice sintetizate sub denumirea
de controlul designului, între care amintim randomizarea, replicarea, utilizarea de
unităţi experimentale cât mai omogene şi utilizarea unui design experimental mai
eficient.
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Replicarea reprezintă repetarea şi multiplicarea unităţilor experimentale.
Altfel spus "numărul de replicări" înseamnă câte unităţi experimentale au fost
desemnate sau alocate pentru fiecare categorie de tratament, respectiv pentru martor.
Ideal, unităţile experimentale sunt cât mai similare, sau chiar identice, sub aspectul
dimensiunii, al trăsăturilor structurale şi al condiţiilor. Această condiţie este adesea
imposibil de îndeplinit. Astfel, eroarea experimentală apare din cauza
heterogenităţii mediului, dar intervin şi erori întâmplătoare sau datorate
cercetătorului. Ele pot fi reduse dacă unităţile experimentale sunt replicate, adică
dacă sunt desemnate mai multe unităţi pentru fiecare tratament sau condiţie, inclusiv
pentru martor. De asemenea variabilitatea sau eroarea experimentală, se poate
măsura dacă unitățile experimentale sunt replicate într-un număr mai mare.
Prin urmare, prin replicare adecvată:
- se estimează şi se controlează eroarea experimentală;
- se realizează evaluarea nivelului de semnificaţie;
- se determină limitele de confidenţă;
- creşte precizia estimării parametrilor cantitativi;
- se reduce riscul de intruziune al "zgomotelor" (perturbări nesistematice
ale vieţii sau mediului, care afectează designul experimental şi rezultatele)
În studiile de teren (dar și în multe care se desfășoară în laborator) există o
imensă variaţie a tuturor condiţiilor în timp, sau de la un an la altul, motiv pentru
care se aplică:
Regula 2 (Krebs, 1989). Orice experiment manipulativ de teren trebuie
să prezinte unităţi martor în același timp.
Un exemplu este redat în graficul de mai jos (fig. 1.2) și se numește ”design
optim de impact”: se eşantionează atât unităţile martor, cât şi cele supuse efectului
unui factor, atât înainte cât şi după începerea impactului (de exemplu deversări de
ape reziduale dintr-o anumită sursă); unităţile martor sunt atât spaţiale cât şi
temporale.
Reformularea regulii: experienţele de teren trebuie să prezinte minim patru
unităţi experimentale; dar, această cerinţă fundamentală este încălcată de către
cercetători în majoritatea studiilor.
Cele mai multe teste şi aplicaţii statistice presupun că observaţiile
(măsurătorile repetate) sunt independente, însă această presupunere contravine
frecvent realităţii. Principala tehnică de respectare a regulii este randomizarea,
adică extragerea aleatoare a unei probe din populaţia statistică sau alocarea
tratamentelor şi unităţilor martor în mod aleator. Randomizarea reduce părtinirea şi
creşte acurateţea estimărilor asupra efectelor tratamentelor.
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Fig. 1.2 ”Design optim de impact”
Regula 3 (Krebs, 1989). Randomizaţi oricând şi oricât este posibil;
studiaţi alternativele!
Ultima parte a regulii se referă la faptul că randomizarea completă nu este
întotdeauna posibilă. O variantă sau mai bine spus o alternativă a randomizării este
eșantionarea sau alegerea unităților experimentale în mod sistematic (deci la distanțe
sau în cadrul unei rețele echidistante).
Prin urmare cunoaștem diverse surse de variabilitate care afectează
experimentele și care pot fi reduse sau ținute sub control printr-o serie de proceduri
(tab. 1.1).
Tab. 1.1. Surse de variabilitate în experienţe şi proceduri pentru reducerea
confuziilor cauzate de acestea
Surse de variabilitate
1. Variabilitate între unităţile
experimentale
2. Eroare randomizată în măsurarea
variabilelor de răspuns
3. Schimbarea condiţiilor în timp

Reducerea efectelor prin design
experimental
Replicare, interspersie,
măsurători simultane
Replicare
Unităţi martor şi control

4. Efecte colaterale ale tratamentelor Unităţi martor şi control
5. Părtinirea cercetătorului
6. Influenţe întâmplătoare asupra
experienţelor în derulare

Alocarea randomizată a unităţilor martor şi
a celor tratate (a tratamentelor)
Replicare şi interspersie

O sursă a erorilor o consituie pseudoreplicarea care diferă de replicare prin
faptul că este o multiplicare falsă sau eronată a unităților experimentale. Cel mai
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frecvent se face confuzia între părți ale u.e. și u.e. întregi sau distincte, dar se cunosc
multe alte cazuri.
De exemplu dacă studiem efectele unei substanțe asupra organismului animal
și variabila de răspuns este o anumită componentă pe care o dozăm din sânge, un
bun experiment ar fi să adminsitrăm medicamentul (în condițiile prevăzute de lege
și cu respectarea deontologiei profesionale) la un număr de n animale aparținând
unei specii și să nu îl adminsitrăm la alte n animale ale aceleiași specii și în aceleași
condiții. Prelevând câte o probă de sânge de la fiecare lot de animale vom obține n
probe de la lotul supus tratamentului și n de la lotul martor. Pseudoreplicare ar
însemna cazul în care cercetătorul ar preleva n probe de la un singur animal tratat și
ar compara cu n probe de la un singur animal martor, realizând medii și aplicând
teste pe cele n probe ca și cum acestea ar fi independente. În cazul amintit mai sus
cu bălțile care sunt studiate în privința efectului unui anumit fertilizator,
pseudoreplicare ar fi să aplicăm tratamentul (fertilizatorul) într-o parte a bălții și să
comparăm efectele cu cele înregistrate dintr-o altă parte a bălții, ca și cum în aceasta
din urmă nu s-ar face simțit tratamentul. Pseudoreplicările sunt de diverse categorii.

Fig. 1.3. Cele mai comune categorii de pseudoreplicare - surse de erori pentru
designul experimental
Pseudoreplicarea simplă implică măsurarea multiplă a variabilei de răspuns,
într-o singură unitate de experienţă, şi analiza datelor ca şi cum ar proveni din
diferite unităţi (ultimele exemple de mai sus sunt de acest tip). Pseudoreplicarea
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temporală semnifică realizarea de măsurători în aceeaşi unitate experimentală, la
diferite intervale de timp, şi utilizarea sau considerarea lor ca şi cum ar proveni din
diferite unităţi experimentale. Pseudoreplicare sacrificială apare atunci când există
posibilitatea de a distinge variabilitatea în şi dintre unităţile experimentale, dar
aceasta este sacrificată prin combinarea tuturor datelor într-o singură analiză (un
singur set de date este considerat). Redăm în fig 1.3 reprezentarea celor mai comune
categorii de pseudoreplicare.
Unităţile experimentale supuse tratamentelor şi martorii trebuie să fie
interspersate în spaţiu şi timp (fig. 1.4), pentru a reflecta efectele mediului, ale
dinamicii modificărilor şi ale condiţiilor heterogene. Adică seturile de u.e. trebuie să
fie supuse acelorași condiții, atât în mediu cât și în laborator. În condițiile de interior
ale unui laborator lucrurile par simple și fără aplicație, dar nu este așa: uneori
acvariile martor sunt amplasate într-o altă încăpere sau în apropierea geamurilor,
spre deosebire de cele în care se desfășoară experiența. Sau, studenta a crescut
plantele martor într-o anumită perioadă de timp și plantele supuse experiențelor întro altă perioadă, când temperatura aerului a fost mai ridicată.

Fig. 1.4. Schema generală a celor mai uzuale tipuri de design experimental
(după Krebs, 1989), cu modalităţi corecte (A) de interspersie a replicatelor celor
două tratamente (în alb şi negru), precum şi modalităţi negative sau incorecte (B),
care contravin principiului interspersiei.
Ambele categorii (tratamente și martori) ar trebui să fie distribuite la
întâmplare. Când numărul de unităţi experimentale este mare, o procedură de
selectare aleatoare serveşte scopului urmărit, însă când numărul acestora este mic
soluţia o reprezintă interspersia sistematică sau semisistematică.
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Modul de aranjare a u.e. definește diversele categorii de design experimental
(fig. 1.4)
Designul complet randomizat este cel mai simplu, recomandat de multe
teste. Când unităţile sunt puţine, apar probleme atunci când există condiţii cu variaţie
clinală.
Designul în blocuri randomizate (fig 1.5 a) utilizează unităţi experimentale
grupate în blocuri care sunt relativ uniforme în interior, pe când diferenţele dintre
blocuri pot fi mai mari sau mai mici. Este un design excelent pentru experimente de
teren, deoarece produce o interspersie optimă a tratamentelor, reducând efectele
potenţiale ale evenimentelor eratice asupra rezultatelor. Un alt avantaj este că blocuri
întregi se pot pierde, fără compromiterea experienţelor.

Design randomizat în blocuri

a.)

D

A

B

C

Bloc 1

B

C

D

A

Bloc 2

A

B

D
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B
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Design în p ătrat latin

b.)

B

D

A

C

A

C

B

D

D

A
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Fig. 1.5 Reprezentarea schematică a configuraţiei spaţiale a unităţilor
experimentale într-un design randomizat de blocuri (a) şi în pătrat latin (b) (după
Cox, 2002). Literele A, B, C şi D indică trei tratamente diferite şi martorul.
Regula 4 (Krebs, 1989): se va aloca un număr egal de blocuri pentru
fiecare tratament (inclusiv pentru martori)!
Designul în pătrat latin (fig. 1.5 b) se aplică atunci când se cunosc două surse
de variaţie care acţionează (de exemplu altitudinea şi distanţa faţă de un râu) şi care
trebuie considerate în corectarea designului. Pătratul latin constituie o extensie a
designului în bloc randomizat complet. Fiecare tratament apare o singură dată pe un
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rând şi o singură dată pe o coloană. Cel mai mic pătrat latin este 3x3 şi rar se aplică
mai mult de 5x5.
Designul sistematic atinge interspersia maximă a tratamentelor, cu riscul
apariţiei de erori în mediu, sau la intervale de timp, în care factorii oscilează periodic.
Va fi evitat când variabile de stare sau de proces vor prezenta periodicitate. DAR
reținem că este recomandat ori de câte ori nu există o periodicitate în variația
factorilor de mediu. La ora actuală există multe voci care recomandă acest tip de
design, deoarece are avantaje nete.
Alegerea testelor statistice trebuie să ţină seama, pe lângă alţi factori, şi de
tipul de design experimental.
 Experimente fără replicări
În unele cazuri, mai frecvent pe teren dar și ocazional în condiții de laborator,
replicările sunt imposibile sau nepractice. Asemenea cazuri sunt accidente de mediu,
construirea unor baraje sau canale, schimbarea drastică a folosințelor unui teren, o
alunecare de versant etc. În laborator ne putem imagina experiențe care implică
riscuri majore asupra indivizilor, specii țintă care sunt protejate sau costuri foarte
mari ale unor analize. Deși majoritatea condițiilor expuse anterior sunt anulate, totuși
există posibilitatea ca acestea să fie abordate ca niște experimente în sensul larg,
urmărind mai ales semnificația modificărilor în condițiile sau în starea sistemelor,
înainte și după ce factorul (fenomenul, accidentul etc.) a acționat, sau evenimentul a
avut loc. Designul experimental care se poate defini în aceste cazuri este de tipul
metodelor ”Martor-Impact Anterior-Ulterior” (traducere pe sensuri după expresia
Before-After Control-Impact - BACI) din engleză sau Before-After Control-Impact
Pairs Method - BACIP). Acestea presupun măsurarea simultană a variabilelor de
răspuns în anumite situri (suprafețe, probe) înainte și după ce evenimentul a avut loc
(presupunând că se știe că acesta se va desfășura sau implementa, aici fiind excluse
accidentele de mediu). Siturile martor trebuie să fie alese înainte de impact sau în
zone asupra cărora acesta nu acționează. Chiar și în acest ultim caz se recomandă ca
zonele martor să fie amplasate în apropiere și să fie similare (cât mai asemănătoare)
cu cele supuse impactului sau afectate de evenimentul cu pricina, astfel încât să se
presupună în mod rezonabil că în absența impactului siturile se vor modifica
temporal în paralel, adică în același mod. Intervalele de timp dintre măsurători
trebuie de asemenea să fie suficient de lungi pentru ca valorile obținute să fie
considerate ca statistic independente. Diferențele dintre măsurători în siturile martor
și cele supuse impactului se pot compara prin teste statistice adecvate.
1.5. Principii ale testării ipotezelor
(adaptat după Kanji, 2006; Sîrbu și Benedek, 2012)
După cum afirma G.K. Kanji (2006), există nenumărate exemple de oameni
de ştiinţă care au obţinut rezultate false fie aplicând teste neadecvate, fie greşind
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interpretarea rezultatelor, fie (foarte frecvent) din necunoaşterea modului în care se
formulează ipotezele. Autorul citat atrăgea atenţia asupra a două probleme majore.
În primul rând testele au fost concepute pentru a respinge ipoteze. Scopul utilizării
unui test particular este de a arăta că o idee nu poate fi susţinută decât cu o
probabilitate mult prea mică, nesatisfăcătoare. A doua idee este legată de faptul că
ipoteza pe care încercăm să o respingem este întotdeauna cea care nu presupune nici
o modificare, de exemplu care susţine că nu există diferenţe între densităţile medii,
între coeficienţii de corelaţie, între varianţe, că valorile observate nu diferă de cele
teoretice, că tratamentele nu au nici un efect, în general că nu se întâmplă nimic.
Aceasta este ipoteza nulă (notată Ho). Ipoteza care o afirmăm în cazul respingerii
ipotezei nule este ipoteza alternativă (notată H1). În general ipoteza nulă este
plictisitoare, pe când cea alternativă este interesantă. De exemplu, în cadrul unui
studiu parazitologic se urmăreşte prevalenţa de infestare cu larve de căpuşe (Ixodes
ricinus) la şoarecele de pădure (Apodemus sylvaticus). Descoperirea faptului că
proporţia de indivizi parazitaţi diferă între cele două sexe sau între clasele de vârstă
poate să ducă la o serie de studii interesante în ceea ce priveşte ecologia căpuşelor,
trăsăturile fiziologice sau comportamentale diferenţiate ale grupelor de vârstă sau
sexelor gazdei, implicaţiile structurii populaţionale a gazdei în dinamica populaţiilor
de Ixodes ricinus etc. Dacă însă se va demonstra că prevalenţa căpuşei nu este
influenţată de sex sau clasă de vârstă, acest rezultat va fi de un interes mult mai
redus.
Este important să se facă distincţia între ipotezele biologice/ecologice şi cele
statistice. În exemplul anterior, „mobilitatea mai redusă a indivizilor tineri determină
o prevalenţă mai scăzută de infestare cu larve şi nimfe de Ixodes ricinus la şoarecele
de pădure” este o ipoteză alternativă biologică. Ea se referă la procesele biologice,
în cazul acesta la relaţia gazdă-parazit. „Prevalenţa căpuşelor în cadrul populaţiilor
de A. sylvaticus este diferită în funcţie de clasa de vârstă”, este o ipoteză alternativă
statistică, pentru că se referă la valori, nu la cauzele care determină diferenţele între
ele.
Statistica ne dă posibilitatea să verificăm ipotezele statistice, nu şi cele
biologice sau ecologice, însă în general suntem interesaţi de procesele din spatele
valorilor observate, adică de verificarea ipotezelor biologice. Prin urmare, este foarte
important să formulăm corect cele două tipuri de ipoteze şi să interpretăm corect
rezultatele testării statistice. Este necesar să luăm în considerare faptul că validarea
unei ipoteze biologice necesită validara ipotezei statistice derivate din aceasta, însă
validarea unei ipoteze statistice nu înseamnă neapărat că şi ipoteza biologică este
adevărată, întrucât un anumit fenomen poate avea mai multe cauze. De exemplu,
dacă am găsit că proporţia de adulţi parazitaţi este semnificativ mai mare decât cea
de subadulţi şi juvenili (deci am verificat ipoteza statistică), aceasta nu înseamnă
neapărat că „mobilitatea mai redusă a indivizilor tineri determină o prevalenţă mai
scăzută de infestare cu larve şi nimfe de Ixodes ricinus la şoarecele de pădure” (ceea
ce susţine ipoteza biologică/ecologică), întrucât prevalenţa mai scăzută în rândul
indivizilor tineri poate fi explicată şi prin faptul că, păstrând încă legătura cu mama,
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aceasta îndepărtează o parte din paraziţii externi în procesul de îngrijire a puilor.
Oricât de diversă ar fi această problematică, testarea ipotezelor de lucru
presupune întotdeauna parcurgerea următoarelor etape:
1. Orice problemă trebuie formulată în termeni de ipoteze. Fie problema cât de
complicată aceasta trebuie descompusă în ipoteze simple, care indică anumite
inegalităţi între parametrii statistici care descriu fenomenul respectiv.
Întotdeauna ipoteza nulă trebuie să indice o stare de status-quo; o mai numim
ipoteza de repaus deoarece presupune întotdeauna o egalitate, o păstrare a stării
iniţiale. Ipoteza alternativă (H1) se obţine foarte simplu, întotdeauna prin negarea
ipotezei nule. Aceasta se mai numeşte şi “ipoteza de acţiune” deoarece presupune
că se întâmplă ceva.
2. Alegem o funcţie statistică. Aceste funcţii se aleg adecvat parametrilor şi
condiţiilor de testare (număr de probe, tip de distribuţie, subiectul studiului etc.)
şi trebuie să aibă două proprietăţi: (a) să se comporte diferit când Ho este
adevărată, decât atunci când este adevărată H1 şi (b) distribuţia de probabilităţi să
poată fi calculată atunci când presupunem că Ho este adevărată (punct care nu
trebuie să ne provoace dureri de cap deoarece biologii lucrează cu tabele de valori
critice ale diferitelor teste respectiv distribuţii de probabilităţi). Prin urmare, acest
punct se traduce prin: află care este testul adecvat problemei şi condiţiilor
acesteia, şi obţine tabelul cu valori critice.
3. Alegem o regiune critică, adică un domeniu de probabilitate în cadrul căruia să
putem presupune că ipoteza nulă nu mai poate fi susţinută, adică respingem pe
Ho în favoarea lui H1. De obicei alegem o probabilitate de eroare situată între 1%
şi 10% (adică α = [0.01, 0.1]), domeniu care este situat la dispoziţia cercetătorului
şi a exigenţelor obiectivelor urmărite de acesta. În majoritatea lucrărilor se
consideră semnificative rezultatele obţinute la nivelul de semnificaţie α = 0.05.
4. Calculăm valoarea funcţiei statistice pe baza datelor experimentale.
5. Comparăm rezultatul obţinut cu valoarea critică (sau valorile critice) din tabelul
adecvat. Dacă obţinem valori care plasează rezultatul în regiunea critică putem
respinge la nivelul de probabilitate ales ipoteza nulă, iar în caz contrar spunem
că aceasta poate fi susţinută.
6. Dacă respingem H0, este bine să considerăm şi în ce zonă a regiunii critice este
situată valoarea calculată a funcţiei statistice; dacă este situată în apropierea
graniţei cu H0 am putea afirma că există o oarecare evidenţă de respingere a
ipotezei nule, pe când dacă este situată la celălalt capăt al domeniului am putea
afirma că evidenţa este considerabilă.
Observaţie: În cazul testelor rulate pe calculator, acesta ne va prezenta valoarea
calculată a parametrului şi valoarea corespunzătoare a lui p. Aceasta este nivelul de
probabilitate la care valoarea calculată este egală cu valoarea tabelată, şi indică
probabilitatea de a obţine rezultatele observate în condiţiile în care ipoteza nulă este
adevarată. Rezultatele obţinute la p<0.05 sunt considerate a fi semnificative, cele la
p<0.01 foarte semnificative şi cele la p<0.001 extrem de semnificative.
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Un test statistic este realizat prin intermediul unei funcţii statistice căreia i se
determină distribuţia de probabilităţi sub presupunerea că ipoteza nulă este
adevărată.
Numim eroare de tip I respingerea ipotezei nule atunci când aceasta este
adevărată; numim nivel de asigurare sau de semnificaţie şi îl notăm cu α, o fracţie a
probabilităţii maxime de eroare de tip I. Alegerea acestui nivel înseamnă de fapt
dimensionarea regiunii critice şi reprezintă gradul de eroare pe care îl putem tolera
sau admite. Acceptarea ipotezei nule atunci când aceasta nu este adevărată este
cunoscută sub denumirea de eroare de tipul II, fracţia probabilităţii notându-se cu
β. Prin urmare, în testarea ipotezelor sunt posibile 4 situaţii:
FAPT:
CONCLUZIE:
Ho - nu se respinge
Ho - se respinge

Ho - adevărată
decizie corectă
eroare tip I

Ho - falsă
eroare tip II
decizie corectă

Testele întrebuinţate aparţin la două categorii: teste parametrice (t-Student, Znormal, F etc.) şi neparametrice (U Mann-Whitney, Wilcoxon, KolmogorovSmirnov, Kruskal-Wallis etc.). Testele parametrice presupun că o distribuţie
matematică cunoscută este un bun model pentru fenomenele particulare studiate, iar
parametrii acestei distribuţii (, σ, σ2) sunt valabili şi pentru proba statistică. Testele
neparametrice nu ţin seama de nici un tip prestabilit de distribuţie matematică.
Pentru alte detalii cu privire la acest subiect (teste statistice utilizate în
diverse condiții și aplicații ale acestora) recomandăm capitolul 9 din volumul
elaborat de Sîrbu și Benedek, 2012, precum și alte surse indicate la bibliografie.
1.6. Reguli ale cercetării
Progresul unei cercetări depinde de mai mulţi factori din care esenţiali sunt
patru: echipa, tehnica, metoda şi bugetul disponibil.
Echipa. Multe studii se pot realiza de către un singur om. Cercetarea
individuală, cu sau fără finanţare, este mult mai valoroasă şi răspândită decât se
recunoaşte de obicei. Alteori tema este prea complexă, tehnica aplicată sau terenul
prea dificil, fapt care reclamă alcătuirea unei echipe. În selectarea acesteia se vor lua
în considerare abilităţile de teren, sănătatea şi aptitudinile fizice, nivelul profesional
şi ştiinţific al indivizilor implicaţi, numărul acestora, domeniile şi disciplinele
acoperite şi modul în care aceştia colaborează. Este bine ca în planificarea cercetării
să se utilizeze în primul rând oamenii disponibili la nivel local (cadre didactice,
cercetători, personal auxiliar, studenţi). Acest lucru este benefic din mai multe
motive: în primul rând orice instituţie are o primă responsabilitate faţă de personalul
angajat, trebuind să stimuleze formarea şi progresul profesional al acestuia prin
cointeresare, iar pe de altă parte trebuie să promoveze o politică profesională pe
termen lung în scopul pregătirii de specialişti locali, fapt care se va resimţi în viitor
prin economisire de timp şi bani. Nici aceste principii nu trebuie însă absolutizate.
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Calitatea cercetării este determinată în primul rând de calitatea specialiştilor. Este de
preferat ca până la consacrarea indivizilor care vor acoperi domeniile de interes să
se apeleze la specialişti din afară, invitaţi, pe lângă care tinerii să se formeze. Acest
lucru va spori şi credibilitatea rezultatelor, şi eficienţa specializării noilor cercetători.
În selectarea viitorilor specialişti trebuie găsit întotdeauna un compromis amical
între interesele instituţiei şi cele ale tinerilor. Simplul fapt că un domeniu trebuie
acoperit pe moment, nu justifică obligarea unui individ cu aptitudini să treacă
imediat şi necondiţionat la rezolvarea acestuia. Ca în orice meserie, şi în biologie
domeniul de specializare trebuie ales în funcţie de aptitudinile, interesul profesional,
şi nu în ultimul rând, de temperamentul tânărului. Nerespectarea acestui principiu
va transforma o victorie pe termen scurt într-o pierdere, poate irecuperabilă, pe
termen lung. Şi mai gravă este reorientarea profesională a unui cercetător deja
implicat într-un domeniu care îl atrage şi îl pasionează, într-o direcţie dictată de
cerinţele momentane ale instituţiei. O cale de rezolvare este "împărţirea" sarcinilor
peste care trebuie să se treacă repede la mai mulţi dintre membrii echipei, precum şi
o specializare secundară a celor mai apţi, pe baza liberului consimţământ exprimat
de aceştia, fără a afecta negativ interesele lor majore. Modul de lucru în echipă
trebuie să se bazeze pe respect şi încredere reciprocă, pe împărţirea echitabilă a
sarcinilor (plăcute şi neplăcute) şi a beneficiilor.
Tehnica. Se referă la ansamblul dotărilor materiale ştiinţifice şi auxiliare de
care dispune echipa de cercetare, precum şi la alegerea celor mai adecvate cercetării
în cauză. Orice instituţie sau colectiv trebuie să acorde un interes major sporirii bazei
materiale prin diverse mijloace. Evaluarea corectă a performanţelor instrumentelor
şi aparatelor disponibile, precum şi a preciziei lor, este o condiţie indispensabilă
pentru determinarea posibilităţii de atingere a obiectivelor propuse.
Metoda. Dacă la punctul precedent întrebarea era "ce utilizăm?" la acesta se
pune problema "cum utilizăm tehnica?". Metoda se referă atât la designul
experimental, care include programul de colectare a probelor, cât şi la modul de
prelucrare, analiză, interpretare şi raportare a datelor.
Bugetul. Cel mai adesea reprezintă "călcâiul lui Achile". Despre cum se (mai)
pot obţine bani pentru cercetare, pe ce căi, cum trebuie alocaţi şi gestionaţi, s-ar
putea scrie mult. Oricare ar fi provenienţa banilor (sponsorizări, granturi, contracte
de cercetare etc.) întrebarea de bază pe care trebuie să o punem este: "cât de mult se
poate face cu aceşti bani, astfel încât să poată fi atinse şi obiectivele cercetării, să
rezulte şi ceva dotare pentru instituţie, şi să poată fi retribuită şi echipa, dacă nu
mulţumitor, măcar la limita rezonabilului?". Lupta pentru fonduri este complexă, de
rezolvarea acesteia depinzând o mare parte din asigurarea cerinţelor punctelor
precedente. Să nu uităm însă că o mare (dacă nu cea mai mare) parte din rezultatele
ştiinţifice de mare valoare au fost obţinute de indivizi motivaţi numai de frumuseţea
domeniului, înzestraţi cu sclipirea de geniu şi pasiunea necesară unei cercetări de
calitate, care au avut bani puţini sau deloc din alte surse decât cele proprii. Sigur că
proiectele finanţate sunt benefice pentru cercetători, dar alergătura după cât mai
multe fonduri şi proiecte este extrem de negativă. În cazul sarcinilor prea complexe
şi multe, cei care suferă cel mai mult sunt tinerii, iar ştiinţa nu are decât de pierdut.
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Există o limită, dictată de timpul fizic şi de bunul simţ, a numărului de activităţi şi
teme de cercetare alese. În opoziţie se află cercetătorii lipsiţi de iniţiativă şi vlagă,
care confundă cercetarea cu disponibilul financiar. Dacă au bani vor lucra atât cât
cred ei că merită, iar dacă nu se vor refugia în autocompătimire şi comportamente
de substituţie.
Nu bugetul este garanţia calităţii cercetării şi nici numărul de contracte sau
granturi, ci rezultatele obţinute! Valoarea publicaţiilor, a problemelor rezolvate şi a
recunoaşterii ştiinţifice trebuie să fie măsura calităţii oamenilor şi a cercetării, şi nu
banii strânşi prin proiecte, nici numărul acestora sau poziţia ierarhică în instituţii.
Mai jos prezentăm succint o serie de reguli ale cercetării ecologice (adaptate
după Krebs, 1989) care nu trebuie uitate niciodată, la care ne permitem să adăugăm
alte principii pe care le-am descoperit în cursul anilor de specializare.
Regulile cercetării, adaptate după Ch. Krebs (1989):
Regula 1. Nu tot ce poate fi măsurat, merită să fie măsurat.
Regula 2. Găseşte, defineşte, formulează corect o problemă şi învaţă să pui
întrebări.
Regula 3. Nu toate întrebările au şi un răspuns la această oră. (Motivele pot fi
atât de natură obiectivă cât şi subiectivă.)
Regula 4. Colectează date care răspund la întrebările puse şi care îi vor face
fericiţi pe statisticieni. (Cele două obiective de obicei coincid, însă atunci când
aceasta nu se întâmplă, răspundeţi la întrebare şi ignoraţi statisticianul, întrucât un
biolog poate extrage informaţii foarte utile şi din acele date care par inabordabile
pentru un statistician. Ceea ce pare o simplă valoare numerică poate conţine
profunde semnificaţii biologice pentru un specialist. Iar un statistician poate fi
nefericit şi din alte motive: neînţelegerea scopului urmărit, necunoaşterea
cauzalităţii fenomenelor biologice, sau o simplă durere de măsele.)
Regula 5. Să nu se confunde niciodată semnificaţia statistică cu cea biologică.
Regula 6. Rezultatul oricărui test statistic trebuie privit cu o oarecare doză de
scepticism. (Nu orice tip de test se pretează la orice analiză. Respingerea unei
ipoteze pe baza unui test se poate datora unei multitudini de cauze care trebuie
analizate şi din alte puncte de vedere.)
Regula 7. Nu raporta niciodată valoarea unui parametru fără a oferi şi o
măsură a erorii posibile (fie cauzată de efectul de probă, de aparatul matematic
aplicat, fie de limitările tehnice ale instrumentului de colectare).
Regula 8. Codifică toate datele ecologice obţinute şi introdu-le pe un calculator
într-un format accesibil atât maşinii cât şi operatorilor.
Regula 9. Dacă introduci gunoi obţii gunoi. (Datele eronate, insuficiente sau
irelevante nu vor fi utilizabile indiferent de tehnica de prelucrare şi analiză, fie
aceasta oricât de sofisticată.)
Reguli adiţionale pentru viitorii cercetători (Sîrbu și Benedek, 2012):
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Regula 10. Dacă ai, foloseşte! Dacă nu ai, fă rost! Dacă nu poţi face rost, de fapt
nu ai nevoie; lasă lamentările şi treci la rezolvarea problemei!
Regula 11. Cel mai bun echipament este cel pe care îl posezi. (Regula se referă
atât la dotările personale cât şi instituţionale, ştiinţifice sau auxiliare, incluzând
automobilele cu care ieşim pe teren.)
Regula 12. Cea mai bună tehnică de calcul este cea la care ai acces nelimitat.
(Orice calculator este mai bun decât nici un calculator.)
Regula 13. Cel mai bun software este cel pe care îl cunoşti.
Regula 14. Înainte de a te grăbi să programezi un calculator, află dacă nu există
deja un program care te poate ajuta. (Pentru un biolog este mai bine să înveţe să
opereze decât să programeze.)
Regula 15. Fii sceptic în legătură cu orice informaţie primită de la alţii. (Multe
greşeli se fac pe baza unor afirmaţii de la oameni cu greutate care se presupun a fi
adevărate. Ori de câte ori este posibil, verifică informaţia originară şi încearcă să nu
repeţi greşeala altora. Alteori informaţia preluată din bibliografie a fost extrem de
corectă la data respectivă, dar între timp multe s-au schimbat.)
Regula 16. Numai rezultatele contează - este adevărat. Scopul scuză mijloacele
- este fals.
Regula 17. Principiul lui Peter este perfect aplicabil şi în cercetare. (Conform
acestuia “muncesc numai cei care nu şi-au atins nivelul de incompetenţă”. Dar,
atenţie: munca în sine nu este un merit! Valoarea este dată de ceea ce rezultă în
urma muncii.)
Regula 18. Chiar dacă se vor respecta toate principiile şi regulile cuprinse în aceste
pagini, să nu se uite niciodată că “Murphy a fost un optimist” (sau alte expresii cu
semantică asemănătoare "natura mamă este parşivă" sau "natura este de partea
defectelor ascunse").
1.7. Însuşirile necesare cercetătorului
Mult prea rar se insistă în cărţile noastre didactice asupra însuşirilor pe care
trebuie să la aibă un cercetător de valoare. Un motiv bun al acestor omisiuni
intenţionate este modestia personală şi autoevaluarea autorilor. Însă există oameni
care prin activitatea şi rezultatele lor s-au ridicat atât de mult deasupra mediei încât
au dreptul să scrie despre acest subiect spinos. În cele ce urmează utilizăm în special
ca sursă scrierile unuia dintre cei mai celebri oameni de ştiinţă, care a găsit timp şi
motiv să scrie despre cercetare şi cercetători: Hans Selye (1984; p. 21 - 170). Acesta
răspunde în manieră exhaustivă la întrebările pe care orice tânăr cu înclinaţii spre
cercetare şi cu o capacitate de autoevaluare critică sănătoasă, şi le pune în unele
momente al vieţii. Răspunsurile pe care le oferă H. Selye sunt valabile nu numai
pentru tinerii noştri mai deosebiţi ci şi pentru cei care vor să răspundă la nenumăraţii
detractori ai meseriei noastre, cei care vânează diplome, cei aflaţi în continuă căutare
de bani, sau - la polul opus - cei foarte bine intenţionaţi, dispuşi să facă totul pentru
tânărul cu pricina, dar care au serioase dificultăţi în a înţelege mobilul şi efectul
acţiunilor acestuia: părinţii şi alte neamuri. Să sintetizăm pe scurt un sistem de
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întrebări şi răspunsuri pe care H. Selye le-a descris pe larg, referitoare la cercetare şi
ştiinţă în general, dar care sunt mai mult ca oricând valabile în meseria noastră.
1.7.1. De ce ne ocupăm (şi) cu cercetarea ştiinţifică?
Există o gamă largă de motive, de la cele care sunt apreciate şi se bucură de o
deosebită consideraţie din partea publicului instruit, până la cele care sunt calificate
drept meschine sau josnice. Ştim că există o serie de "cercetători" care lucrează
exclusiv pentru bani sau situaţie socială, deşi există căi mai uşoare pentru a atinge
aceste scopuri. La fel, există profesori care de mult nu mai au (sau nu au avut
niciodată) legătură cu activitatea didactică sau cercetarea, dar care prin ambiţie sau
pile au obţinut acele posturi din care rezultă aparenţa bunei situaţii sociale şi
financiare. Nu despre aceştia va fi însă vorba aici. Pe lângă motivele negative, există
o serie de motivaţii fundamental bune şi morale care pot determina un tânăr să
cerceteze. Dintre acestea H. Selye distinge:
 Dragostea dezinteresată pentru natură şi adevăr
Nu orice lucru important este în acelaşi timp şi practic; mulţi excelenţi
cercetători lucrează cu plăcere şi dăruire pentru simpla frumuseţe a actului
cunoaşterii, adesea punând puţin sau deloc preţ pe "valorile general acceptate". Sunt
în general cei care au adânc înrădăcinată pasiunea pentru viaţă şi adevărurile
acesteia, cei care se ridică cu mult deasupra cotidianului şi nu rar sunt cei care vor
să lase ceva mai mult decât orice vieţuitoare pe pământ (adică nu numai urmaşi
biologici). Cât despre scopul practic imediat, care adesea ni se cere în şedinţele care
discută la infinit despre bani şi profit, să ne reamintim o întrebare ridicată de
Benjamin Franklin: "Care este utilitatea unui nou născut?".
 Frumuseţea legităţii
Se referă la satisfacţia, bucuria şi sentimentul împlinirii pe care caracterele
alese le reverberează prin trecerea de la mister la legitate, de la necunoscut la
cunoscut. În viaţa de zi cu zi se traduce printr-o atitudine sănătoasă faţă de existenţă
şi contemplarea vieţii sub aripa unui scop mai înalt, faţă de care micile sau marile
probleme negative ale cotidianului se subordonează şi estompează. "Ajungem astfel
la un echilibru sufletesc şi la o pace spirituală care pot fi câştigate numai în contact
cu sublimul" (Selye, 1984). Cercetarea pentru simpla pasiune nu aşteaptă profit;
plăcerea este răsplata însăşi. Orientarea către profitul convenţional al celor mulţi şi
dezintelectualizarea celor puţini sunt însă realităţi explicabile prin marile probleme
ale prezentului din ţara noastră. Goana după bani şi poziţie, ruperea de plăcerile
copilăreşti ale simplei curiozităţi şi activităţi ludice, sunt traduse în învăţământ şi
cercetare prin adoptarea poziţiilor de respingere a studenţilor, elevilor, a sistemului
de învăţământ în general, toate asociate cu un sentiment de zadar, orientare către
orice alte ocupaţii, neglijarea îndatoririlor, stagnare în dezvoltarea individuală,
omniprezenta vânare de cât mai multe ore şi contracte de cercetare.
La tineri pierderea darului se manifestă de asemenea prin dezamăgire,
învinovăţită fiind cel mai adesea şcoala sau aceasta şi societatea prezentă, niciodată
persoana proprie. Statisticile noastre indică faptul că sunt puţini absolvenţi care
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reuşesc din prima încercare, dar toţi cei care perseverează ajung într-un post căruia
îi sunt crescuţi şi mulţumiţi, la care uneori se adaugă studii de masterat sau începerea
unui program de doctorat din simpla plăcere (cel mai adesea). Cei care nu sunt
capabili sau nu ştiu să descopere "focul sacru" care arde sau nu într-un individ, fie
se vor mulţumi cu un post de compromis fie, cel mai adesea, se vor orienta spre alte
meserii, lucru extrem de bun pentru ecologie şi lumea noastră. Cei buni şi pasionaţi
ajung până la urmă să se afirme în domeniu.
 Curiozitatea
"Adevăratul om de ştiinţă excelează în curiozitate, fără de care nu poate trăi.
De câte ori un spirit cercetător pierde această forţă motrice - deoarece eforturile lui
au dus prea adesea la decepţii sau pentru că a început să se complacă în satisfacţia
"realizărilor practice" - el se retrage din ştiinţă şi se refugiază în autocompătimire
sau în satisfacţia plată a prosperităţii sale" (idem).
 Dorinţa de a fi folositor
Este o dorinţă a multora dintre candidaţii noştri, care se pierde foarte repede
pe parcurs (odată cu sporirea vârstei dar şi a lovirii de latura concretă, exigentă, a
meseriei). Primul contact cu realitatea disciplinelor biologice, din care ecologia face
parte integrantă, este adesea o coborâre cu picioarele pe pământ pentru mulţi dintre
entuziaştii noştri. Luată în sensul bun al cuvântului, dorinţa de a fi folositor poate de
asemenea să îndepărteze tânărul de cercetarea fundamentală, care adesea nu are un
rezultat traductibil în mod direct într-un sistem valoric convenţional. Cercetarea
fundamentală nu devine atât de repede utilă, dar nici nu încetează de a fi utilă atât
de repede ca cercetarea aplicativă. Cei mai mulţi dintre tinerii noştri care se descriu
destul de repede ca fiind dezamăgiţi de ceea ce li se oferă, ar trebui să caute răspunsul
problemei lor în primul rând în modul lor de a privi viaţa şi de alegere a orientării
profesionale. Adesea vor afla că problema îi priveşte personal, fie nu au chemare
pentru această disciplină, fie imaginea pe care au avut-o este parţial sau total
deformată faţă de realitate. Alteori nu au energia necesară şi nici aptitudinile care se
cer în devenire, iar câteodată au chiar dreptate: şi profesorii trebuie să fie mai
exigenţi cu ei înşişi şi cu ceea ce au de oferit.
 Nevoia de a fi aprobat, setea de faimă, vanitatea
Deşi folosite cel mai adesea ca expresii peiorative sau de denigrare, nu trebuie
excluse din marele eşafodaj de cauze care îndeamnă un om să se aplece către
cercetare şi nici să le ignorăm pe considerentul de imoralitate. Ca orice trăsătură, au
cel puţin două aspecte în cadrul domeniului de variaţie: cel pozitiv şi cel negativ.
Marea majoritate a oamenilor de ştiinţă sunt satisfăcuţi şi mulţumiţi când rezultatele
lor sunt validate, devin celebri, sunt citaţi, lăudaţi, primesc titluri de recunoaştere
etc. Dimpotrivă, absenţa acestei recunoaşteri a condus nu odată (şi din fericire adesea
justificat) la îndepărtarea individului de cariera de cercetător. "Vanitatea, ca stimul,
a fost fără îndoială cu mult mai utilă civilizaţiei noastre decât a fost vreodată
modestia" (W.E. Woodward, ap. Selye 1984, p. 40). Problema este atunci când
vanitatea se transformă în alergarea după afirmare ca scop în sine şi cu orice preţ.
Într-o formă mai benignă (cel puţin la început) se manifestă prin teribilismul ştiinţific

Sîrbu I. (2018) - Managementul și Modelarea Datelor Experimentale

28

al tinerilor, care doresc să ajungă repede foarte sus în ştiinţă, fără etapele
intermediare (fără aprofundarea subiectului, fără învăţarea sistematicii sau altor
aspecte intime conexe, cu amplasarea centrului de greutate exclusiv pe teren sau,
dimpotrivă, pe laborator, cu desconsideraţia pentru o serie de realităţi moderne
indispensabile, cum ar fi limba engleză şi calculatorul). Mulţi vor lua diplome, vor
deveni masteranzi (sau chiar doctori), dar vor aduce puţine informaţii de valoare şi
activitatea lor se va opri odată cu câştigarea titlului. În fază acută se manifestă prin
vânarea de funcţii administrative. A administra, este adesea un rău necesar pentru
un om de ştiinţă; este însă uimitor câţi oameni îşi vor răul cu tot dinadinsul.
 Gloria succesului, cultul eroilor şi dorinţa de a-i imita
Nici un om de ştiinţă nu apare spontan, fără predecesori, dar spre deosebire de
urmaşii biologici, copiii şi părinţii spirituali se pot alege unii pe ceilalţi, şi, la o adică,
schimba. Pasiunea pentru un domeniu şi aplecarea spre cercetare pot fi facil
declanşate (dacă există şi substratul uman necesar) prin cunoaşterea căilor vieţii unor
oameni mari. Nu sunt prea mulţi cei care să fi citit autobiografia lui Charles Darwin,
sau romane ca "Obstacole" (L.C. Douglas) sau "Spitalul Municipal" (de Barbara
Harrison) şi care să rămână reci vis-á-vis de mobilul cercetării.
 Teama de plictiseală
Dorinţa de a face ceva, de a găsi o cale de descătuşare a energiei, poate
conduce spre sport, artă, ştiinţă, posturi, ţeluri familiale sau financiare asociate, dar
la fel de bine şi spre cercetare. Oamenii ocupaţi nu au timp să se lase tulburaţi nici
de cele mai mari lovituri ale vieţii, în opoziţie cu cei blazaţi şi inactivi. "Adevăraţii
creatori manifestă o dorinţă nepotolită pentru activitatea spirituală; întrucât ei şi-au
însuşit gustul marilor aventuri ale spiritului, nimic altceva nu li se pare, prin
comparaţie, demn de atenţie" (idem).
1.7.2. Cine este un bun cercetător şi care sunt însuşirile acestuia?
La prima întrebare, care sunt tipurile ideale de cercetător, H. Selye răspunde
astfel (idem, p. 58 - 59):
"1. Faust: profesorul şi şeful ideal. Savantul filozof în forma lui pură dovedeşte un
respect religios faţă de Natură, dar este conştient, cu umilinţă, de capacitatea limitată
a omului de a-i explora secretele. El are o înţelegere profundă şi plină de compasiune
pentru slăbiciunile omeneşti, dar amabilitatea nu-l îndreaptă greşit, spre tolerarea
nejustificată a lipsei de disciplină, superficialităţii în muncă sau a oricărei alte forme
de comportare incompatibilă cu această profesiune. Atitudinea oarecum romantică
faţă de cercetare dovedeşte sentimente, dar nu sentimentalism. Principalele lui
calităţi sunt: entuziasm pentru posibilităţile cercetării, mai degrabă decât pentru cele
proprii; respect faţă de interesele altora; o mare capacitate de a scoate în evidenţă
faptele importante; un spirit de observaţie pătrunzător, lipsa unor prejudecăţi oarbe
cu privire la om şi la datele ştiinţifice; o disciplină de fier autoimpusă, ca şi o mare
originalitate şi imaginaţie, însoţite de o atenţie scrupuloasă la detaliile tehnicilor de
laborator şi ale evaluării logice a rezultatelor. El nu este înfrânt de eşecuri şi nici
corupt de victorii. Deoarece în viaţă a hotărât de la început pentru ce merită să
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trăiască, el îşi urmează drumul său, neclintit şi netulburat de milă, ispite, teamă sau
chiar de succes. În ciuda complicaţiilor infinite care se ivesc, el rămâne o persoană
simplă şi naturală; nici un fel de adulare nu-l poate transforma într-un "personaj
distins".
2. Famulus: elevul şi asistentul ideal. Am lăsat intenţionat la urmă acest personaj,
deoarece, ca şi maestrul său, el reprezintă un amestec perfect al tuturor celorlalte
tipuri; în plus el reprezintă viitorul. Famulus combină ceva din idealismul auster cu
tocmai suficiente cantităţi din fiecare fel de plăceri lumeşti pentru a-i putea asigura
sociabilitatea şi apetitul sănătos necesare explorării harnice şi cu succes a lumii din
noi şi din jurul nostru. Tânărul om de ştiinţă ideal, consacrat cercetării fundamentale,
se deosebeşte de profesorul şi şeful său numai pentru că l-am întâlnit într-un punct
mai puţin avansat al drumului lui în viaţă, în care este încă puţin maturizat de
experienţă. Mintea nu-i este mai puţin matură decât a părintelui său spiritual, deşi nu
obligatoriu mai bogată în vigoare tinerească. Îndrăzneala şi perseverenţa în sarcini
obositoare sunt calităţi pe care le asociem vigorii şi forţei tinereţii. Cu toate acestea,
tânărul Famulus poate fi mai precaut şi mai preocupat de propria lui securitate decât
bătrânul Faust, iar spiritul său mai puţin antrenat poate să se dovedească mai puţin
rezistent la efortul gândirii abstracte prelungite. Corpul său face faţă însă mult mai
bine exigenţelor laboratorului; privirea îi este mai pătrunzătoare, iar mişcările mai
sigure; el poate sta la masa de lucru ore întregi fără a obosi şi, ceea ce este mai
important decât toate, el dispune de mai mult timp în viitor pentru a-şi realiza
împlinirea viselor. De aceea Famulus este cu adevărat cel mai important dintre
personajele noastre. Dar nu trebuie să-ţi vorbesc mai mult despre el ţie, tinere. Îl
cunoşti deja foarte bine. Căci doreşti să fii ca el, în aceeaşi măsură în care eu aş dori
să pot fi Faust, deşi niciodată nici unul dintre noi nu va reuşi acest lucru. Idealurile
nu sunt create pentru a fi atinse, ci pentru a indica drumul către ele. Este bine să ştim
limpede cui trebuie să încercăm să fim asemănători şi, pe măsura puterilor noastre,
să ne creăm pe noi înşine" (H. Selye, 1984).
Însuşirile fundamentale ale omului de ştiinţă, pot fi clasificate în 6 mari
categorii:
 Entuziasmul şi perseverenţa. Entuziasm înseamnă interes, zel, fervoare sau
pasiune; un puternic sentiment de emoţie stârnit de o anumită cauză. Perseverenţa
constă în forţa de a continua neîntrerupt şi în mod ferm o anumită acţiune. Ea
implică şi rezistenţă în faţa eşecurilor, a proastei dispoziţii, a detractorilor şi
oponenţilor, sau a succeselor; forţa ei izvorăşte din optimism robust, curaj şi
încredere statornică.
 Originalitatea. Independenţa spiritului, imaginaţia, intuiţia, geniul.
 Inteligenţa. Logica, memoria, experienţa, puterea de concentrare şi cea de
abstractizare.
 Calităţile etice. Onestitatea faţă de sine însuşi, faţă de adevărul ştiinţific,
respectarea rezultatelor altora şi recunoaşterea meritului celor care au contribuit,
indiferent cum, la progresul temei investigate. Mai practic înseamnă şi să nu
publicăm de două ori aceeaşi lucrare, să nu tăiem frunze la câini pentru a spori
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numărul lucrărilor inutile, să nu fragmentăm o lucrare în părţi nejustificate, să
recunoaştem valoarea celorlalţi, să nu ne bârfim colegii, să nu detractăm sau
negăm munca altora fără dovezi şi argumente ştiinţifice, iar dacă totuşi o facem
să nu uităm că toţi suntem supuşi greşelii şi oricând putem fi şi noi judecaţi. Nu
ucideţi animale şi nici nu rupeţi plante decât dacă este absolut necesar şi justificat
ştiinţific.
 Contactul cu natura. Observaţia, îndemânarea tehnică, capacitatea de a putea
executa în mod corect o campanie de teren, pregătirea fizică şi psihică pentru a
face faţă condiţiilor vitrege, disponibilitatea şi întreţinerea unui echipament
adecvat. În biologie viaţa profesională a celor buni şi interesaţi îi poate purta în
cele mai nebănuite aspecte şi să-i pună în faţa unor provocări deosebite din partea
naturii. Vor avea întotdeauna câştig de cauză cei care ştiu şi pot să execute cele
mai diverse campanii de teren. Un tânăr nu va avea decât de câştigat dacă va
cunoaşte şi aplica, cel puţin la nivel elementar, noţiuni de turism, alpinism, înot
şi scufundare, acordarea primului ajutor etc. Biologul cu aceste cunoştinţe va
putea pătrunde în medii mai variate şi va realiza potenţial mai mult, decât unul
cu opţiuni limitate.
 Contactul cu oamenii. Cunoaşterea de sine şi a celor din jur, coexistenţa cu alţii,
talentul de organizare a unui colectiv, de iniţiativă şi conducere a unui proiect,
capacitatea de a convinge pe alţii şi de a le asculta argumentele.
 Cerinţe esenţiale ale lumii moderne. Aici intră în special limbile străine (de
absolut prim rang şi de neînlocuit: a citi, scrie şi exprima în limba engleză)
precum şi cunoştinţe, respectiv îndemânare, de a opera pe calculator. “O limbă
mai mult, un om mai mult” se aplică atât în domeniul lingvistic, cât şi în cel
informatic.

Sîrbu I. (2018) - Managementul și Modelarea Datelor Experimentale

31

2. PRINCIPII, METODE ŞI SISTEME ALE
MANAGEMENTULUI DATELOR EXPERIMENTALE
2.1. Principii ale managementului datelor experimentale
(adaptat după J.W. Brunt, 2000)
Datele şi informaţiile sunt produsul fundamental al cercetării ştiinţifice de
profil. În ştiinţele naturii multe informaţii au statut de unicitate, adesea fiind
imposibilă replicarea lor în condiţii identice; multe fenomene sunt rare sau simpla
barieră deontologică, care solicită sacrificarea unui număr cât mai mic de exemplare,
protejarea speciilor rare sau vulnerabile, respectiv deranjarea cât mai redusă a
sistemelor investigate, împiedică de asemenea replicarea în orice condiţii a
eşantioanelor. Multe proiecte, în mod special cele care se desfăşoară pe termen lung,
necesită date de calitate, inteligibile şi utile, pentru a servi scopului pentru care sunt
implementate. Este extrem de grav să aflăm după ani şi ani, că datele din trecut nu
pot fi utilizate, sau condiţiile în care au fost obţinute nu corespund cu cele adoptate
mai recent, motiv pentru care informaţiile nu pot fi comparate şi nici folosite.
Datele care rezultă din studii trebuie să fie utile, să ofere soluţii la problemele
investigate, să fie clare, inteligibile, să poată fi accesate, dar să fie securizate
împotriva degradării calităţii lor, intenţionate sau nu. Două principii esenţiale pot
facilita managementul iniţial de succes al datelor:
1. începutul să fie făcut la scară mică, modest, simplu şi flexibil;
2. biologii să se implice în procesul de management al datelor (să nu considere că
este numai sarcina unor tehnicieni sau informaticieni, de exemplu).
Primul principiu se referă la evitarea tehnologiilor sofisticate, la construirea
bazelor de date accesibile unor utilizatori diferiţi şi care să poată fi recunoscute de
softuri variate. Flexibilitatea este de asemenea esenţială din cauza heterogenităţii
echipamentelor de calcul, a modalităţilor variate prin care biologii percep, utilizează
şi analizează informaţiile.
Al doilea principiu se referă la orientarea sistemului de management al datelor
spre oameni şi soluţionarea problemelor analizate de aceştia; sistemul de gestiune
depinde de integrarea cercetătorilor, care au rolul de a defini obiectivele sistemului
de date, de a stabili priorităţile şi alocarea resurselor. Aceste sisteme trebuie să
reflecte obiectivele şi priorităţile programului de cercetare. Componentele
managementului datelor, precum şi relaţiile dintre acestea şi cercetare sunt redate în
fig 2.1.
Managementul datelor trebuie privit ca un proces care începe cu conceperea
şi planificarea proiectului de cercetare, se continuă cu obţinerea informaţiilor,
prelucrarea, controlul şi asigurarea calităţii lor, analiza, interpretarea şi se termină
cu publicarea rezultatelor, arhivarea şi distribuirea informaţiei la toţi potenţialii
utilizatori, din lumea ştiinţifică, administraţie, educaţie etc. O bună gestiune a

Sîrbu I. (2018) - Managementul și Modelarea Datelor Experimentale

32

informaţiilor la nivel instituţional poate facilita cercetarea, iniţiază noi proiecte,
contribuie la dezvoltarea de programe instructive şi educative etc.
Iniţierea studiului
Design date şi metadate
Obţinerea şi controlul
calităţii datelor
Stocarea şi menţinerea
datelor

Prelucrarea şi asigurarea
calităţii datelor
Analiza şi interpretarea
datelor
Acces şi arhivare

Publicare (valorificarea rezultatelor)

Fig. 2.1. Componentele sistemului de management al datelor şi relaţiile
acestuia cu cercetarea
Gestiunea unitară şi adecvată a informaţiilor devine din ce în ce mai
importantă, pe măsură ce obiectivele cercetării devin tot mai complexe şi mai
pretenţioase. Aceste sisteme s-au dezvoltat mai ales în ultimii 40 de ani, pe seama
unor proiecte de mare anvergură.
Raţiunile pentru conceperea şi implementarea unui sistem de management al
datelor sunt dintre cele mai diverse:
- păstrarea datelor pentru o perioadă mai lungă decât cea a vieţii cercetătorilor;
- facilitarea recuperării datelor istorice, greu sau deloc accesibile;
- ajută pregătirea datelor în vederea realizării de cataloage, bănci de date, revizii şi
publicaţii;
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- asigură accesul la date pentru o comunitate ştiinţifică mult mai largă, mai ales dacă
sunt introduse într-un format accesibil prin internet;
- reduc timpul şi efortul cercetătorilor interesaţi de subiect, care localizează,
accesează şi investighează datele existente în diferite scopuri profesionale;
- creşte complexitatea scopului şi a obiectivelor viitoarelor proiecte implementate la
scară largă;
- permite achiziţiile automate de date pentru modelare.
Scopul primar al oricărui sistem de implementare a managementului datelor
este asigurarea organizării şi menţinerii calităţii acestora un timp îndelungat, în
cadrul unui buget rezonabil. A doua cerinţă este facilitarea accesului la date pentru
cercetători şi alte persoane interesate, fără a afecta integritatea datelor. În paralel a
treia sarcină este asigurarea securităţii datelor prin arhivare, pentru a le proteja de
accidente umane sau de altă natură. A patra cerinţă este asigurarea de asistenţă pentru
cei care se ocupă de controlul şi menţinerea calităţii acestor date.
 Cerinţe ale implementării sistemului de management al datelor
După cum s-a văzut în schema anterioară un sistem de management al datelor
implică obţinerea (achiziţia) datelor, menţinerea (păstrarea, depozitarea),
prelucrarea, analiza, arhivarea, precum şi facilitarea accesului la date şi rezultate.
Din punct de vedere organizaţional aceste activităţi includ dezvoltarea
infrastructurii, a personalului, politicilor şi procedurilor instituţionale. Cele 6 cerinţe
ale acestui sistem, constituind tot atâtea activităţi necesare pentru implementarea lui
la nivel instituţional, sunt:
1. inventarierea şi compilarea datelor existente şi a resurselor, precum şi stabilirea
priorităţilor de implementare;
2. designul adecvat al datelor şi organizarea acestora în seturi (baze unitare), care să
faciliteze păstrarea, accesarea şi prelucrarea;
3. definirea de proceduri pentru achiziţia datelor, asigurarea calităţii şi controlul
calităţii lor (AC/CC).
4. dezvoltarea de protocoale pentru documentarea datelor şi – mai ales – a
metadatelor;
5. protocoale pentru arhivare şi menţinerea cataloagelor tipărite şi electronice;
6. dezvoltarea procedurilor şi structurilor administrative, astfel încât
responsabilităţile să fie clar delimitate.
Designul datelor trebuie realizat înainte de obţinerea acestora şi trebuie să
reflecte designul experimental. Dacă acesta este clar şi reflectă calitatea datelor
obţinute, facilitează introducerea lor într-un format electronic, prelucrarea statistică
a lor şi dezvoltarea arhivelor, respectiv a metadatelor. Designul se referă la
organizarea logică a datelor într-un format de tip tabel, în cadrul căruia coloanele
reprezintă variabile definite unitar, care fac obiectul unui inventar, respectiv al unei
legende separate, care să poată fi citită de diferite softuri în vederea prelucrării şi
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analizei. Tabelele trebuie să prezinte datele ca variabile dependente şi independente.
În cazul existenţei multor variabile (biologice, ecologice, ale mediului fizico-chimic,
sociale, economice etc.) este necesară introducerea unor atribute care să poată stabili
relaţii între diferitele fişiere sau tabele. Astfel, în funcţie de necesităţi, tabelele pot fi
ulterior unite sau alipite pe baza acestor atribute de relaţionare. Procedura de
desemnare a unei structuri precise a tabelelor de date, pentru implementarea lor întrun sistem de management al bazelor de date (SMBD), se numeşte normalizare.
Softurile pentru aceste deziderate sunt multe; depinde de necesitatea
cercetătorilor şi de obiectivele proiectelor să aleagă acele programe care corespund
cel mai bine scopului pentru care au fost create. Uneori este necesară utilizarea unui
sistem de management al fişierelor de date, care este inclus în cele mai multe sisteme
de operare, sau poate fi găsit în pachete de softuri specializate pe gestiunea datelor.
O altă variantă, adresată celor cu preocupări în programare şi operarea
calculatoarelor, este constituirea nu numai a bazei de date ci şi a programelor de
gestiune ale acesteia, cum ar fi, de exemplu, FoxPro, Oracle, MS SQL, Microsoft
Access etc., cele două alcătuind împreună o bancă de date. Cel mai simplu este
păstrarea datelor în softuri pentru prelucrarea foilor de lucru sau de calcul
(spreadsheets, în engleză), cum sunt Excel sau Lotus 1-2-3, care realizează o gamă
limitată de analize, dar adesea suficientă pentru unii utilizatori. Trebuie avut grijă cu
aceste softuri, deoarece ele nu menţin consistenţa internă a articolelor (fiecare
coloană poate fi manipulată independent de fiecare rând), spre deosebire de
programele specializate pe gestionarea băncilor de date. Un aspect pozitiv, totuşi,
merită subliniat: aceste softuri sunt compatibile, în ceea ce priveşte recunoaşterea
datelor şi a variabilelor, cu cele capabile să realizeze modelarea performantă. Este
recomandabil ca începătorii să menţină şi să trimită datele în foi de calcul, mai
degrabă decât în alte formate, urmând ca cei care se ocupă de modelare să le
transpună într-un soft adecvat.
Dacă datele au o componentă spaţială, se poate apela la un tip particular de
SMBD şi anume sistemul de informaţii geografice (Geographic Information Systems
– GIS).
Necestitatea de accesare şi diseminare a informaţiilor determină ca multe
(dacă nu toate) dintre aceste sisteme să fie totodată parte a unor sisteme
informaţionale bazate pe internet.
 Controlul calităţii şi asigurarea calităţii datelor (CC/AC)
Acestea sunt mecanisme proiectate în scopul evitării introducerii de erori în
seturile de date, proces care se mai numeşte contaminarea datelor. Există două
tipuri fundamentale de contaminare: prin adăugare şi prin omisiune. Erorile
adăugate se realizează prin includerea de date incorecte sau alterate, ca urmare a unei
mari varietăţi de cauze: transcriere greşită din caietul de teren sau de laborator,
rateuri ale instrumentelor etc. Acestea sunt comune şi relativ uşor de identificat,
respectiv de corectat. Erorile prin omisiune (lipsa unor date, informaţii) sunt mult
mai greu de detectat, adesea rămân necunoscute, fiind produse – de exemplu – prin
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pierderea unor probe sau prin documentare incompletă, fapte care pot afecta major
interpretarea şi calitatea rezultatelor.
Procedurile de CC sunt eficiente pentru reducerea erorilor adăugate. Sunt
mecanisme aplicate înainte de obţinerea datelor şi care cotrolează modul în care
acestea sunt achizionate şi înregistrate. Un exemplu sunt fişele standard de teren,
care necesită completarea tuturor câmpurilor şi categoriilor de informaţii solicitate.
Un altul este cazul bazelor de date care solicită anumite răspunsuri (de exemplu Da
– Nu) pentru continuarea rulării programului de introducere a datelor, precum şi
semnalarea articolelor incomplete etc.
Procedurile de AC sunt utilizate pentru a detecta atât omisiunile cât şi
adăugările. O modalitate simplă este reprezentarea grafică a norului de puncte
experimentale pentru a identifica valorile aberante. Metode mai avansate sunt
programe statistice, care verifică unitatea şi calitatea datelor.
Controlul şi asigurarea calităţii datelor implică patru activităţi:
1. definesc şi impun standarde pentru formate, coduri, unităţi de măsură şi metadate;
2. verificarea unor modele neobişnuite sau nerezonabile în date;
3. verificarea prin comparaţie a valorilor statistice, descriptive sau de altă natură, a
seturile de date;
4. evaluarea calităţii generale a datelor prin tehnici speciale.
 Documentarea datelor (Metadate)
Metadatele reprezintă informaţii despre date, altfel spus ele sunt documentaţia
(de obicei scrisă literal) structurală, logică şi metodologică a unui set de date. Ele
descriu nu numai informaţiile conţinute de o BD, ci descriu şi condiţiile, aparatura,
tehnica, metoda, numărul şi dimensiunea probelor, condiţiile de mediu etc. Adică
sunt toate informaţiile care permit înţelegerea, replicarea şi compararea datelor
respective cu studii ulterioare. Aceste informaţii sunt parte constituentă a oricărui
SMBD, motiv pentru care trebuie codificate, relaţionate şi integrate în orice set de
date.
 Politica de acces a datelor
Este la latitudinea diferitelor echipe de cercetare şi instituţii să definească
strategiile pentru accesarea datelor de către persoane terţe. Uneori este explicită
necesitatea achiziţiei (obţinerea contra cost) a datelor, fapt realizat de multe (dacă
nu cumva cele mai multe) dintre instituţiile guvernamentale. Alteori, mai ales în
cazul băncilor de date ştiinţifice, este permis accesul liber la metadate, dar este
necesară solicitarea accesului condiţionat la datele propriu-zise. Acest fapt implică
recunoaşterea surselor şi citarea corespunzătoare a informaţiilor, respectiv a echipei
şi a proiectului care au generat informaţiile de specialitate. Există cazuri în care
datele pot fi folosite la doi ani după punerea lor în circulaţie, în ideea de a da timp
autorilor să publice rezultatele. Nu există o singură strategie: fiecare cercetător, grup
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sau instituţie are libertatea de a decide condiţiile de accesare, utilizare şi citare a
informaţiilor.
2.2. Baze ştiinţifice de date
(adaptat după J.H. Porter, 2000)
O bază ştiinţifică de date este o colecţie computerizată de informaţii,
organizate astfel încât să fie accesibile pentru investigaţii şi interogări ulterioare,
precum şi pentru asistenţa şi susţinerea studiilor pe termen lung. Bazele de date
permit interogarea seturilor diferite şi heterogene de informaţii, precum şi utilizarea
acestora în noi modalităţi, cum ar fi de exemplu în studiile interdisciplinare sau cele
de sinteză. Ele prezintă mult mai multe avantaje decât facilitarea acesului la date. De
exemplu, accesul mai multor specialişti permite detectarea erorilor posibile şi
contribuie la menţinerea calităţii superioare a datelor. Alt avantaj este legat de
costuri: este mai ieftin să salvăm date, decât să le obţinem din nou, presupunând că
acest din urmă fapt este posibil. Nu în ultimă instanţă, bazele de date permit
interogarea diverselor resurse informative, care susţin procese de luare a deciziilor.
Există o serie de deosebiri între bazele ştiinţifice de date şi cele economice
sau din mediul afacerilor. Ştiinţă înseamnă, printre altele, să punem noi şi noi
întrebări, motiv pentru care sistemele de gestiune a informaţiilor trebuie să fie
flexibile şi adaptabile la o serie de noi interogări. Datele în ştiinţă nu fac obiectul
schimbării şi nici a înlocuirii, cu excepţia corecturilor ocazional necesare. În afaceri
bazele de date sunt exploatate în special prin sinteze sub forma unor rapoarte
standardizate, ceea ce nu este cazul în cercetare. O altă deosebire este faptul că datele
biologice sunt extrem de diverse şi heterogene; chiar cele puţine, obţinute de un
singur individ, necesită metadate complexe pentru a putea fi înţelese şi reutilizate.
Aceeaşi diversitate o regăsim şi printre utilizatori: aceştia aparţin unor numeroase
domenii de specializare şi prezintă necesităţi diferite, motiv pentru care BD trebuie
organizate astfel încât să întrunească în linii mari aşteptările acestora.
Dezvoltarea unei baze de date este un proces evolutiv: ea va deservi o
comunitate dinamică de utilizatori, va permite actualizări şi complicări în funcţie de
dezvoltarea informaţiilor şi a solicitărilor celor interesaţi. În realizarea unei BD
trebuie să răspundem la patru întrebări, iar răspunsurile trebuie să fie satisfăcătoare
pentru ca aceasta să deservească scopul pentru care a fost creată:
1. De ce este necesară această bază?
2. Cine vor fi utilizatorii ei?
3. La care întrebări va trebui să răspundă baza de date?
4. Ce motivaţii sunt disponibile pentru cei care produc datele?
Nu există o corelaţie directă între volumul datelor (raportat la un set) şi
complexitatea acestora, respectiv necesităţile metadatelor. Unele, de exemplu
imaginile satelitare, au un volum imens, însă complexitatea lor este extrem de
scăzută, spre deosebire de informaţiile care provin din analizele carotelor de sol sau
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gheaţă, care prezintă complexitate mare dar volum redus. Ambele atribute sunt mari
la informaţii ale sistemelor GIS (fig. 2.2).
Mare
Imagini satelitare
Sisteme GIS
Date climatice
Volumul datelor
(raportat la un
set de date)

Studii de biodiversitate
Date economice
Date populaţionale
Productivitate primară

Secvenţe ale genelor
Mic(ă)

Carote de sol sau gheaţă

Complexitate/ necesităţile metadatelor

Mare

Fig. 2.2. Relaţia dintre volumul datelor şi complexitatea acestora
 Categorii de baze de date (BD)
Există mai multe tipuri de baze de date, fiecare ilustrând diferite modalităţi de
organizare a informaţiilor, a necesităţilor legate de interogare, accesare şi utilizare
ulterioară. Caracteristicile acestora sunt descrise sintetic în tab. 2.1.
Bazele ierarhice de date prezintă informaţiile organizate rigid, pe anumite
niveluri, fiecare articol fiind legat de un singur nivel superior, dar poate avea mai
multe articole subordonate. Sunt comun folosite în bazele de date biosistematice,
pentru ilustrarea relaţiilor filogenetice. Bazele de date relaţionale sunt printre cele
mai utilizate în ştiinţă, folosind totodată softuri populare. Ele permit specificarea
legăturilor pe baza a însăşi valorilor datelor. Aceasta permite o mare flexibilitate în
gestiune, adăugare de informaţii noi, relaţii şi exploatări dintre cele mai diverse,
explicându-se astfel popularitatea lor. Bazele de date orientate pe obiecte sunt în
plină emergenţă, ele permiţând, printre altele, extinderea heterogenităţii tipurilor de
date cu structuri complexe (de exemplu integrarea de imagini, hărţi etc.). Ele sunt
realizate de obicei în limbaje orientate pe obiecte, cum ar fi C++ sau JAVA.
Indiferent de tipul BD ales, un mare avantaj al ultimilor ani este posibilitatea de
interacţiune cu reţeaua mondială de informaţii (World Wide Web sau www).
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Aceasta permite construirea de BD interactive, respectiv adunarea informaţiei printro reţea difuză de contribuitori (cercetători din cele mai diverse locaţii), şi accesul
mult mai rapid şi simplu la informaţii, respectiv la rapoartele generate automat prin
programe de gestiune orientate pe obiecte.
Tab. 2.1. Clasificarea bazelor ştiinţifice de date
Categorie
BD bazate pe sisteme de fişiere
Utilizează fişiere şi directoare pentru
organizarea informaţiilor; nu este
considerată o BD tipică.

BD ierarhice
Păstrează datele într-un sistem organizat
în niveluri: de exemplu o bază de date
sistematice, cu configuraţia arborelui
filogenetic;
BD tip reţea
Păstrează datele în unităţi interconectate,
cu puţine contrângeri asupra tipului şi
numărului de legături;
BD relaţionale
Datele sunt păstrate sub formă de tabele,
legăturile dintre ele realizându-se prin
atribute sau variabile de relaţionare.
Exemple: BD realizate în software ca
SQL, DBASE, FoxPro etc.
BD orientate pe obiecte
Păstrează datele în obiecte (proceduri
relativ independente), fiecare conţinând
un set de metode pentru accesarea şi
prelucrarea datelor.

Caracteristici
- Simplitate: poate utiliza software
generalizat, cum ar fi procesoare de texte
sau organizatoare de fişiere;
- Ineficienţă: creşterea numărului de
fişiere într-un director duce la scăderea
vitezei de interogare;
- Capacităţi reduse: puţine posibilităţi de
prelucrare, căutare şi analiză.
- Păstrarea eficientă a datelor cu structură
ierarhică;
- Optimă pentru baze de imagini;
- Relativ rigidă: necesită un proces de
planificare detaliată.
- Mai puţine constrângeri decât BD
ierarhice;
- Legăturile sunt definite ca parte a
structurii BD;
- Reţelele pot deveni haotice dacă nu sunt
planificate corespunzător;
- Larg răspândite, adaptate la tehnologia
actuală (IT);
- Eficiente pentru interogare şi generarea
de rapoarte şi sinteze;
- Interfeţe standardizate;
- Posibilităţi restrânse pentru structuri de
date;
- Moderne, tehnologii în plină dezvoltare;
- largă amplitudine de posibilităţi de
definire a structurii datelor;
- pot utiliza şi defini multe tipuri de
obiecte;
- nu sunt la fel de eficiente ca BD
relaţionale pentru elaborarea de sinteze şi
rapoarte.

Un alt aspect este necesitatea relaţionării resurselor de informaţie.
Maximizarea utilităţii BD reclamă mult mai mult decât simpla creare de BD
individuale. Abordările integrative în cercetare solicită combinarea datelor din cele
mai diverse categorii şi surse. Utilizatorii beneficiază astfel de posibilitatea căutării
de informaţii din BD multiple, pe baza unui singur raport.
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Dacă alegem drept criteriu de clasificare natura conţinutului, BD se pot
împărţi în profunde (adânci) şi largi. Cele adânci sunt specializate pe o singură
temă sau câteva categorii de date şi se caracterizează prin însuşiri de căutare,
interogare şi analiză sofisticate. Aici putem include baze de date pentru un anumit
grup sistematic (de exemplu un gen, o familie sau chiar o singură specie), sau
GenBank, BD care conţine arhiva proiectului genomului uman şi multe altele etc.
BD largi tind să conţină toate informaţiile legate de un anumit subiect, domeniu de
cercetare sau cunoaştere. Aici sunt incluse BD geofizice sau cele ale cosmosului (de
exemplu cele gestionate de NASA). Diferenţele dintre BD adânci, respectiv a celor
largi, sunt redate sintetic în tab. 2.2.
Tab. 2. 2. Caracteristici comparative între bazele de date "adânci" şi ale celor "largi"
BD “ADÂNCI”
- specializate pe o singură sau câteva
categorii de date;
- număr foarte mare de informaţii despre
o categorie de date;
- oferă unelte sofisticate pentru interogare
şi analiză;
- uneltele de gestiune operează primar
asupra conţinutului datelor.

BD “LARGI”
- conţin multe categorii diferite de date;
- multe informaţii diverse, dar relativ
puţine, raportate la o anumită categorie;
- multe unelte pentru localizarea datelor,
dar în mod caracteristic nu posedă
proceduri pentru analiză;
- uneltele de gestiune operează primar
asupra conţinutului metadatelor.

Alte exemple sunt bazele orientate pe anumite proiecte, cum ar fi cele ale
cercetărilor pe termen lung (un bun exemplu este chiar BD a LTER). În sfârşit multe
alte baze, cum ar fi cele ale cercetătorilor individuali, nu pot fi încadrate la nici una
dintre categoriile antemenţionate. Nivelul dezvoltării acestora variază în limite
foarte largi, la fel şi calitatea, respectiv cantitatea metadatelor asociate.
Nici o BD nu există izolat de comunitatea utilizatorilor. Pentru a satisface
exigenţele acestora, anumite cerinţe trebuie respectate pentru ca oricare colecţie de
informaţii să atingă scopul pentru care a fost realizată:
1. Să conţină date necesare sau solicitate de cel puţin un grup de utilizatori;
2. Datele să fie actualizate permanent, să fie cât mai complete, şi să existe
motivaţii sau beneficii pentru cei care le produc;
3. Informaţile rezultate din gestiunea acestora trebuie să fie atractive pentru
utilizatori;
4. Nivelul sofisticării tehnologice a sistemului trebuie să fie pe măsura celui al
utilizatorilor;
5. Să existe mecanisme prin care BD să răspundă cerinţelor şi întrebărilor puse
de utilizatori şi să identifice cele pe care aceştia nu şi le pun.
6. Pentru ca o BD să aibă succes, toate aceste cerinţe trebuie satisfăcute!
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2.3. Metadate
(după W.K. Michener, 2000)
Foarte puţine dintre datele din caietele de teren, laborator, foi de lucru, tabele
sau fişierele personale ale cercetătorilor sunt autoexplicative. Cei mai mulţi biologi
se bazează pe însemnări şi memorie pentru a-şi aminti semnificaţiile şi condiţiile în
care acestea au fost obţinute, informaţii care sunt complet inaccesibile altor
specialişti sau potenţiali beneficiari. Din aceste motive este imperativ necesară
construirea metadatelor, adică informaţiile anexe şi conexe datelor, care relevă
semnificaţia şi valoarea lor. Acestea includ documentaţia cu privire la conţinutul
seturilor de date, context, calitatea informaţiilor, structura şi accesibilitatea lor.
Metadatelor li se acordă o atenţie din ce în ce mai sporită din partea
comunităţii ştiinţifice, a structurilor instituţionale, politice, economice şi sociale. Tot
mai mult se recunoaşte valoarea arhivelor de date, calitativ superioare, validate şi
securizate, pentru abordarea problemelor cu efecte pe scară largă şi de factură
complexă, pentru monitoringul pe termen lung al proceselor şi rezolvarea crizelor
de mediu. Metadate inteligibile reprezintă cheia pentru descifrarea şi utilizarea
colecţiilor de BD, a resurselor informaţionale, susţinând utilizarea şi interpretarea
amplă şi pe termen lung a datelor experimentale.
Datele primare sau brute sunt aproape întotdeauna sintetizate prin prelucrare,
cercetătorul publicând, raportând sau înscriind într-o bază de date valori sintetice,
de obicei statistice. Acestea sunt mai departe prelucrate, analizate şi interpretate,
astfel încât produsul final al demersului ştiinţific este de obicei o sinteză, care nu
relevă nici cantitativ şi nici calitativ toată semnificaţia datelor primare. Prin urmare
multă informaţie, nerelevantă poate pentru un cercetător sau o echipă, la un moment
dat, se pierde iremediabil în timp, împreună cu contextul şi semnificaţiile particulare
ale datelor originale. Generalizând acest fenomen, putem recunoaşte că orice
informaţie se degradează şi la un moment dat tinde să se piardă în decursul timpului,
proces care poartă denumirea de entropie a informaţiei (Michener, 2000). Acest
fapt se datorează multor procese continue (cum ar fi degradarea graduală a oricărui
suport informativ, inclusiv a memoriei personale) sau discrete (schimbări de carieră,
încheieri sau abandonări ale proiectelor, pensionări, decese în echipă, accidente etc).
Cele mai multe informaţii conexe dispar imediat după predarea raportului,
publicarea lucrării sau terminarea finanţării proiectului, sau pot fi datorate pierderii
notiţelor de teren (respectiv abandonarea intenţionată a acestora), a deteriorării
memoriei calculatoarelor etc. Un exemplu de variaţie a entropiei informaţionale în
timp este redat schematic în fig. 2.3 (după Michener, 2000).
Prin urmare, există cel puţin trei beneficii de pe urma metadatelor. În primul
rând entropia informaţiei este mult întârziată, ca urmare crescând longevitatea
informaţiei originare. Chiar dacă datele primare sunt păstrate corespunzător, din
diverse motive semnificaţia, condiţiile de colectare şi toate celelalte informaţii
contextuale se pierd iremediabil în absenţa metadatelor. Al doilea motiv este legat
de posibilitatea de reutilizare a informaţiei, în alte scopuri, de către proprietarul
datelor, la lungă vreme după obţinerea acestora, sau de către alţi cercetători,
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facilitând comunicarea, documentarea şi compararea diferitelor rezultate şi proiecte.
În sfârşit date bine documentate permit expansiunea scării şi a complexităţii de
abordare a problemelor, susţinând studii comparative ample, în timp şi spaţiu. Astfel,
metadatele permit seturilor de date concepute pentru un singur scop, să fie utilizate
în scopuri şi proiecte diferite, multiple, în mod repetat, o lungă perioadă de timp. În
acest fel, o mare parte din semnificaţia ascunsă a datelor, imposibil de înţeles de
către autorul lor, poate fi relevată de altcineva, altcândva şi într-un alt context, sau
la multă vreme de la publicarea originală. Nu în ultimă instanţă, relevarea şi
diseminarea documentării datelor prin internet poate servi la cunoaşterea
specialiştilor, la constituirea de echipe şi studii noi, poate conduce inclusiv la
beneficii economice (prin contactarea de către viitorul beneficiar a autorului care
deţine datele, dar le-a făcut cunoscute numai prin intermediul metadatelor).
Momentul publicării

Conţinut
informaţional

Detalii specifice

Detalii generale
Pensionare sau
schimbarea carierei
Accidente

Deces

Timp

Fig. 2.3. Exemplu de entropie informaţională în timp (degradarea normală a conţinutului
informaţional asociat cu date şi metadate). Accidente sau schimbări în tehnologia informaţiei
(linie întreruptă) pot elimina accesul la datele primare în orice moment (după Michener, 2000).

În linii mari se poate afirma că longevitatea datelor experimentale este
direct proporţională cu disponibilitatea, claritatea şi exhaustivitatea
metadatelor asociate.
Atributele descriptive ale metadatelor pot fi dintre cele mai variate, un posibil
set fiind propus în ştiinţă de Michener şi col. (1997, ap. Michener, 2000). Acest
sistem cuprinde un set de 5 clase de descriptori, fiecare cu mai mulţi indicatori.
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Categorii şi subcategorii de parametri descriptori ai metadatelor:
1. Descriptori ai seturilor de date - atribute fundamentale ale setului, cum
ar fi titlul, numele autorilor, rezumat, cuvinte-cheie etc.
2. Descriptori ai începuturilor cercetării – orice informaţie care explică
geneza unui set particular de date (ipoteze, caracterizarea fizico-geografică
a ariei investigate, poziţia staţiilor de prelevare a probelor, design
experimental, metode de cercetare utilizate, perioada de timp alocată
studiului, programul de colectare a probelor, aspecte legate de sistematică
etc.).
3. Descriptori ai stării setului de date şi ai accesibilităţii acestora – în ce
stare se află informaţiile şi care sunt condiţiile de accesare ale acestora,
strategia şi perioadele de actualizare ale bazei, modalităţile de verificare,
locaţia şi mediul de stocare, persoane de contact, restricţii etc., dar nu în
ultimă instanţă condiţii de citare sau chiar costuri impuse de autori.
4. Descriptori ai structurii datelor - toate atributele relaţionate de structura
fizică a fişierelor de date, cum ar fi: identitatea fişierelor sau codurile,
dimensiunea lor (nr. de articole, dimensiunea memoriei ocupate etc.),
format şi mod de stocare, informaţii despre variabilele utilizate (identitate,
definiţii, unităţi de măsură), precizia de estimare, erori posibile etc.
5. Descriptori suplimentari – adrese şi contacte alternative, procedurile de
asigurare şi menţinere a calităţii datelor, softuri şi algoritmi de procesare
şi arhivare, publicarea rezultatelor, istoria utilizării datelor etc.
Necesitatea dezvoltării acestor descriptori, ca de altfel a ansamblului
conceptual legat de metadate, derivă din necesitatea de găsire a răspunsurilor la
următoarele întrebări, ridicate în procesul de documentare sau identificare a unui set
specific de date, şi anume:
1. Ce date relevante există cu privire la un anumit subiect?
2. De ce au fost acele informaţii obţinute şi sunt potrivite pentru o anumită
utilizare?
3. Cum se pot obţine acele date?
4. Cum sunt organizate şi structurate datele?
5. Ce informaţii adiţionale sunt disponibile, care ar facilita utilizarea şi
interpretarea lor?
Evident nu există un răspuns model pentru fiecare dintre aceste întrebări, după
cum nu există metadate universale; am enunţat doar un ghid posibil, care acoperă o
serie de categorii informaţionale de specialitate, care trebuie adaptate în funcţie de
seturile reale. Cu toate acestea este recomandat să se dezvolte în viitor standarde
pentru metadate, care ar facilita munca de documentare şi cercetarea, mai ales în
cazul realizării cataloagelor sau pentru descoperirea resurselor informaţionale
electronice. În mod corespunzător sunt tot mai multe iniţiative pe plan mondial, de
dezvoltare a unor softuri şi aplicaţii standardizate, care să suporte stocarea şi
căutarea metadatelor prin diversele motoare disponibile prin internet. Oricum, se
recomandă ca datele şi metadatele să fie în cea mai mare măsură independente de
software şi hardware pentru a putea face faţă la schimbările inevitabile din
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tehnologia informaţiei. Este de preferat ca metadatele disponibile prin internet să fie
la rândul lor înscrise sub forma unei baze de date într-un soft larg folosit, cu
implementarea opţiunii de expunere a lor într-o gamă oarecare de alte sisteme
informatice (de exemplu la simpla alegere, acestea să poată fi redate sub forma unui
document, ca tabel, sau într-unul dintre programele larg răspândite de gestiune a
datelor).
Repet şi subliniez că o cerinţă fundamentală a metadatelor este să faciliteze
nu numai accesul şi înţelegerea datelor la care se referă, ci să permită integrarea,
modelarea, relevarea de noi semnificaţii şi sinteza acestora în cadrul altor proiecte.
O altă latură esenţială pentru realizarea tuturor acestor deziderate este arhivarea
datelor şi a metadatelor.
2.4. Transformarea datelor în informaţii şi cunoaştere
(adaptat după Michener, 2000)
 Categorii de analize ale datelor
Proiectarea experimentelor pe baza strategiei programului de eşantionare, în
scopul testării ipotezelor de lucru şi interpretarea rezultatelor, poate fi un algoritm
liniar cu succes garantat în multe discipline empirice, dar nu neapărat în biologie.
Motivele sunt legate de complexitatea sistemelor şi a proceselor vieţii, de
interferenţa multor factori, în mod special a celor cu acţiune indirectă sau
intermediată, a comportamentului stocastic a celor mai multe componente etc. De
aceea managementul şi procesarea datelor se execută printr-un ansamblu de tehnici
alternative, adesea complementare, pentru a verifica ipotezele multiple de lucru, a
evalua calitatea datelor şi a rezultatelor obţinute. Dintre cele mai importante
prelucrări şi analize, pe care le execută o echipă de specialişti, amintesc aici pe cele
mai importante.
A. Reducerea datelor
Este o activitate larg răspândită, mai ales în cazul proceselor cu desfăşurare
sau cu monitorizare continuă, care necesită agregarea datelor sau descrierea lor prin
parametri sintetici ai dinamicii proceselor particulare. Cei mai cunoscuţi sunt
parametri cantitativi ai seriilor de timp. De exemplu vom calcula temperaturi medii
zilnice, lunare sau anuale, respectiv vom raporta un fenomen la suma precipitaţiilor
/mm (sau l/m2) pentru a defini variabile independente, cum ar fi într-o analiză de
regresie.
B. Transformarea datelor
Se realizează cel mai frecvent pentru a creşte semnificaţia acestora. Nu vom
raporta densitatea unei populaţii la dimensiunea aparatului de colectare a probelor,
ci, prin transformare cu regula de trei simplă, vom reda numărul de indivizi sau
biomasa acestora raportată - de exemplu - la un litru sau la metru pătrat (deci o
expresie standard sau cu semnificaţie mai generală). Multe conversii sunt necesare
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pentru a standardiza scările de reprezentare ale valorilor variabilelor vieţii şi ale
mediului, pentru a creşte semnificaţia lor şi a permite comparaţii cu alte studii. O
serie de alte transformări se realizează pentru a aplica unele teste sau prelucrări
statistice, pentru a reprezenta grafic valori care variază pe scări de magnitudine
diferită, sau pentru standardizarea domeniului de variaţie (de exemplu prin
logaritmare, extragerea radicalului, sau formule mai complexe de standardizare).
Unele transformări sunt complicate, realizându-se în mai mulţi paşi, fapt care
necesită menţinerea unor bune metadate şi legende asupra acestora, astfel încât să
poată fi reconstituite datele primare pentru analize viitoare.
C. Analiza grafică
“Un desen spune mai mult decât o mie de cuvinte” este o expresie perfect
valabilă şi în biologie. Mulţimea şi heterogenitatea datelor nu au nici o relevanţă
dacă nu sunt, sau nu pot fi, reprezentate grafic şi interpretate (inclusiv) pe această
cale. Ele facilitează înţelegerea rezultatelor, permit sesizarea semnificaţiei
fenomenelor, indică modele în structura şi valorile datelor, permit la un anumit nivel
identificarea valorilor aberante şi a erorilor etc. Cele mai multe lucrări de laborator,
chiar şi în prezent, se realizează în primul rând pe seama reprezentării grafice a
datelor, sau mai degrabă a parametrilor statistici ai şirurilor de date, şi a interpretării
modelelor astfel evidenţiate. Identificarea modelelor şi a semnificaţiei datelor, pe
seama interpretării reprezentării grafice a lor, se numeşte analiză exploratorie a
datelor şi este una dintre tehnicile de bază ale cercetării, inclusiv ale modelării.
Există o mare varietate de clase de grafice, fiecare adresându-se unui anumit tip de
seturi de date. Modul în care se construiesc graficele se bazează pe reguli stricte (a
se vedea Sîrbu şi Benedek, 2012)
D. Analiza statistică a datelor
Deoarece cele mai multe studii de biologie se bazează pe eşantioane, respectiv
pe un program de colectare şi analiză a probelor, statistica este aproape omniprezentă
şi obligatorie în această disciplină. Ea este implicată în analiza şi descrierea seturilor
de date (statistica descriptivă), respectiv în sesizarea de modele, analogii,
comparaţii, teste etc., toate acestea definind statistica inferenţială. Dintre cel mai des
întâlnite şi folosite tehnici statistice, amintim:
- statistica descriptivă; calculul şi reprezentarea unor parametri ca media (aritmetică,
geometrică, armonică), varianţa, abaterea standard, eroarea de estimare,
amplitudinea, suma, coeficientul de variaţie, de asimetrie şi de aplatizare-boltire etc.
- compararea seturilor de date prin intermediul parametrilor statistici şi
populaţionali, utilizând teste statistice;
- analize de regresie şi corelaţie pentru verificarea relaţiilor dintre variabile;
- evaluarea şi raportarea erorilor de măsură a unor parametri şi a limitelor de
confidenţă;
- analiza de asociere aplicată în ecologia comunităţilor;
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- descrierea comunităţilor prin intermediul parametrilor structurali, compararea lor
prin indici de similitudine, lăţimea şi suprapunerea nişelor ecologice, clasificarea
prin tehnici de ierarhie matematică etc.
- teste statistice parametrice şi neparametrice pentru verificarea celor mai diverse
ipoteze de lucru, singulare sau multiple;
- reducerea variabilelor prin analiza componentelor principale şi analiză factorială;
- clasificarea datelor prin analiza funcţiei discriminante;
- descrierea, identificarea tendinţelor şi a periodicităţii fenomenelor cu desfăşurare
temporală, respectiv analiza seriilor de timp, etc. (există multe alte domenii aplicate
ale statisticii în biologie);
- analiza de ordonare (directă sau canonică și indirectă) etc.;
E. Modelarea ştiinţifică
Modelul este o reprezentare a unei entităţi reale, a unui lucru, idei sau condiţii.
Procesul de modelare este un şir de etape, care trebuie parcurse, pentru a converti
o idee, mai întâi într-un model conceptual şi apoi într-o reprezentare cantitativă.
Modelarea în biologie permite descrierea, sinteza, caracterizarea şi experimentarea
în spaţiu virtual, a proceselor şi sistemelor vii. Ea facilitează explicarea cauzalităţii
fenomenelor, permite alegerea şi implementarea măsurilor de management şi asistă
luarea deciziilor.
Toţi biologii practicieni şi majoritatea teoreticienilor, cel puţin la un anumit
moment, pe parcursul unui studiu, trebuie să reprezinte imaginativ ideile, elementele
observate, datele investigaţiei, relaţiile dintre acestea, să reprezinte grafic structura
sau dinamica unui sistem etc. În toate aceste activităţi, reprezentările,
conceptualizările, adesea formule şi ecuaţii sunt implicate în mod necesar.
Modelele pot fi definite în mod grafic, informal (fără ecuaţii: de exemplu
un mod alternativ, preliminar, este definirea verbală a modelului urmat de
reprezentarea sa grafică sau schematică) sau formal, prin expresiile matematice
corespunzătoare şi programe de calculator.
 Aspecte practice ale tranziţiei de la date la cunoaştere
Valoarea intrinsecă a datelor experimentale este direct relaţionată de
capacitatea noastră de a accede la un nou nivel, mai elevat, al înţelegerii informaţiilor
şi al cunoaşterii. Baza de cunoaştere sporeşte prin căutarea şi identificarea de modele
şi legităţi generale ale biologiei, precum şi prin explicarea acestora. Acest fapt
solicită integrarea şi sinteza a numeroase studii şi a unor volume imense de date, fapt
care reprezintă provocări pentru viitorul acestui domeniu. Pe de o parte se impune
trecerea la un nou nivel de management şi sinteză a datelor, pe de alta se reclamă
generarea unor noi unelte de analiză şi înţelegere a acestor informaţii.
Transformarea datelor în cunoaştere nu este un proces simplu, şi nici unul care
se generează automat. Date înseamnă caractere şi numere, care nu posedă
semnificaţie intrinsecă, decât pentru cei care le obţin. Informaţia este un nivel
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superior, prin care datele primesc atribute care le explică şi le conferă înţeles. În
sfârşit cunoaşterea semnifică înţelegerea obţinută prin descoperirea, percepţia şi
integrarea informaţiei; mai abstract înseamnă erudiţie. Cunoaşterea trebuie să
conducă la noi abordări şi definirea de noi probleme pentru ştiinţa fundamentală şi
cea aplicată. Nu în ultimul rând, valoarea ei se stabileşte şi prin măsura în care
înţelegerea descoperirilor ştiinţifice poate fi utilizată în procesul de luare a deciziilor,
în managementul resurselor şi dezvoltarea politicilor de cele mai diverse aspecte.
Devine din ce în ce mai importantă comunicarea şi schimbul de informaţii între
oamenii din cele mai diverse specializări, pentru a deschide descoperirile ştiinţei
spre alte sfere şi a câştiga posibilitatea traducerii cuceririlor acesteia în folosul naturii
şi a societăţii umane deopotrivă.
Se afirmă din ce în ce mai des necesitatea înfiinţării unor infrastructuri
informaţionale unitare, atât la nivel naţional, cât mai ales internaţional sau chiar
mondial, care să conţină informaţii din toate domeniile de intersecţie ale ştiinţelor
naturii, şi care să poată fi utilizate pentru soluţionarea problemelor. În acest moment
asemenea idei par utopice, dar viaţa şi mediul viitorului vor necesita obligatoriu
înfiinţarea şi funcţionarea unor asemenea structuri. Realizarea acestui deziderat va
reclama o infuzie substanţială de fonduri, personal calificat, gândire creativă şi
tehnologie.
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3. ALGORITMUL ŞI PRINCIPIILE MODELĂRII
Modelarea este o procedură care însoţeşte inevitabil orice studiu. Aceasta
nu înseamnă neapărat calcul, dar cel mai frecvent implică sau se exprimă (şi) prin
limbaj matematic, respectiv reclamă utilizarea adecvată a tehnologiei informaţiei.
Modelarea este o activitate universală; toţi practicienii, uneori şi teoreticienii,
creează şi testează modele de cele mai diferite forme, idei şi expresii. Dacă excludeţi
modelul dintr-o cercetare, veţi fi nişte simpli colecţionari de fapte sau de date
primare (W. Silvert, 2001).
Modelele pot fi definite în mod grafic, informal (fără ecuaţii: de exemplu
un mod alternativ, preliminar, este definirea verbală a modelului) sau formal, prin
expresiile matematice corespunzătoare şi programe asociate pe calculator (Silvert,
2001). Ilustrarea grafică a unui model se poate realiza printr-o diagramă conceptuală
(de exemplu circulaţia energiei printr-un nivel trofic, circuitul apei sau al unui
element oarecare în natură etc.).
Abordarea clasică, obişnuită în procesul de modelare, începe cu caracterizarea
şi definirea procesului sau a sistemului, avansarea unor ipoteze despre structură şi
funcţii, traducerea acestora într-un sistem formal (de exemplu prin ecuaţii) şi
transpunerea pe calculator, într-un program accesibil, rularea şi colectarea
rezultatelor. Urmează verificarea potrivirii dintre datele reale şi cele avansate de
model, şi recalibrarea modelului pentru a reduce posibilele nepotriviri dintre valorile
experimentale şi cele aşteptate.
Câteodată acest algoritm este posibil şi eficient, însă nu totdeauna, atât din
motive obiective (legate de specificul sistemului analizat), cât şi subiective
(pregătirea cercetătorului, disponibilul tehnic şi informaţional etc.). De multe ori
pornim de la datele personale sau cele obţinute de un alt cercetător şi construim
singuri ecuaţiile modelului. Alteori, este recomandat să pornim de la anumite ecuaţii
prestabilite de alţii şi să utilizăm datele experimentale pentru calcularea de parametri
sintetici sau derivaţi. Dar, din ce în ce mai des, modelarea nu mai implică lucrul cu
ecuaţii, sau cel puţin nu presupune că cercetătorul este obligat să le definească
singur, în termeni matematici. O variantă este să lase calculatorul să se descurce cu
ceea ce modelatorul cunoaşte numai conceptual sau informal, utilizând programe
care permit un oarecare grad de independenţă, care operează cu proceduri şi obiecte
relativ independente. Procesul de modelare nu are o singură reţetă şi nu se poate
reduce la un singur algoritm; totul se adaptează la scopul şi obiectivele cercetării, la
categoria de studiu în derulare, tipul, calitatea şi cantitatea datelor. De aceea mai jos
redau mai degrabă un ghid, în sensul unei serii de indicaţii, şi nu o colecţie de reguli
cu rol de rigidizare sau standardizare a demersului.
Algoritmul modelării începe ca oricare alt subiect de cercetare cu definirea
problemei, etapă crucială a oricărei teme. Definirea scopului, a obiectivelor,
respectiv a ceea ce vrem să obţinem de la modelul pe care îl construim, trebuie să
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fie delimitat în termeni de subsisteme, timp şi spaţiu, precum şi adaptat la acele
informaţii pe care suntem în stare să le obţinem.
În acest proces primul răspuns pe care îl căutăm este cel la întrebarea: “în care
scop construim acest model”? Acesta ne ajută să înţelegem motivul demersului
nostru, putem stabili liniile de elaborare a etapelor şi ne imaginăm la ce va ajuta în
final unealta construită (idem). Dacă nu ştim ce vrem de la modelul pe care dorim
să-l realizăm, foarte probabil nu vom obţine nici un model. Să nu uităm principii
ale cercetării care au implicaţie directă şi în acest domeniu, dintre care amintesc
(parafrază după Krebs, 1989):
- Nu tot ce poate fi modelat, merită să fie modelat!
- Consideră şi evaluează numai acele variabile şi date care răspund la întrebările
puse!
Evaluarea complexităţii pe care o adoptăm este o altă problemă. Adesea se
consideră că un model este cu atât mai bun, cu cât este mai complex, respectiv
include mai multe variabile, ecuaţii şi subsisteme (dacă se poate toate cu putinţă de
decelat sau imaginat). Argumentul practic împotriva unei complexităţi prea mari este
centrat în creşterea potenţialului de eroare. Fiecare model include o eroare posibilă
(adesea cunoscută, sau cel puţin estimată) pe care încercăm să o menţinem la un
nivel tolerat. Cu cât sunt mai multe ecuaţii care aproximează procesele evaluate, cu
atât eroarea creşte. Complexitatea este direct corelată cu gradul de nedeterminare,
dificultatea simulării, şi adesea este invers corelată cu relevarea semnificaţiei şi a
potenţialului de verificare a rezultatelor. Jørgensen (1988), Jørgensen și
Bendoricchio (2001) sugerează includerea în model exclusiv a factorilor, variabilelor
şi parametrilor care au o influenţă majoră sau chiar determinantă asupra subiectului
de interes. Complexitatea depinde şi de cantitatea şi calitatea informaţiei care este
disponibilă. Niciodată creşterea complexităţii modelului, a numărului de ecuaţii sau a
programului pe calculator, nu trebuie să fie un scop în sine. Celebre sunt, în acest sens,
legea lui D.B. Lee din 1973: “calculatoare mai mari, fac greşeli mai mari” (modele
mai complexe produc erori mai elevate) precum şi comentariul aferent al lui Silvert
(2001): “s-au cheltuit în decursul timpului milioane de dolari, pentru a se demonstra
valabilitatea legii lui Lee”.
Prin urmare selectarea complexităţii depinde de tipul problemei, a sistemului
sau procesului supus analizei, şi a datelor disponibile.
Scara la care definim modelul poate fi oricât de mică sau de mare; nu există
scări “bune”, “adevărate”, respectiv nici “false” sau “contraindicate” la modul absolut.
Dar este sigur că, un subiect particular se pretează mai bine la a fi analizat la o anumită
scară şi prea puţin la o alta. De asemenea, nu există nici o relaţie între scara spaţială
şi complexitatea modelului (Silvert, 2001).
Conceptualizarea este etapa în care transpunem problema particulară într-o
imagine sau idee de ansamblu, cum ar fi de exemplu sub forma unei diagrame, care
conţine informaţii despre parametri şi despre relaţiile dintre aceştia (matematice sau
de altă natură). Transpunerea grafică a ideilor, a etapelor şi vizualizarea relaţiilor între
diferitele categorii de variabile, formează modelul conceptual. Prin adăugarea de
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valori, evaluări cantitative ale proceselor şi elaborarea de ecuaţii, obţinem modelul
cantitativ.
Construirea modelului se referă la alcătuirea acestuia, în termeni de idei,
concepte, expresii fizice, ecuaţii matematice, respectiv programe pe calculator.
Modelele se pot construi în două feluri: de la bază la vârf sau invers. Modelul
bază - vârf se realizează prin asamblarea de submodele, respectiv de cât mai multe
elemente constituente sau procese care se desfăşoară într-un sistem. Acestea tind să
fie foarte complicate, deoarece teoretic totul poate fi inclus; se consideră a fi bune
pentru înţelegerea funcţionării sistemului, dar nu dau rezultate prea bune în scopul
pentru au fost create (W. Silvert, 2001). Modelele vârf - bază pleacă de la funcţii
generale, de la comportamentul întregului sistem sau de la proprietăţile emergente.
Cele mai multe sunt de tip statistic. Acestea sunt modele empirice, se bazează pe date
experimentale, nu presupun obligatoriu considerarea mecanismelor subiacente, iar ca
domeniu de valabilitate sunt adesea restricţionate la subiectul particular analizat
(idem).
Atunci când rezultatele obţinute prin model nu verifică datele experimentale,
sau - şi mai rău - când prognozele nu se adeveresc nici pe departe, cel mai adesea
este blamat modelul, dar aceasta nu este singura cauză posibilă. Sunt trei posibilităţi
de fapt: model eronat, date experimental- observaţionale greşite sau ambele. Trebuie
înţeles faptul că datele obţinute prin experimente sau observaţii sunt supuse unui şir
de erori potenţiale, ele fiind la rândul lor numai o reprezentare a realităţii şi nici pe
departe realitatea însăşi. Într-o altă ordine de idei, matematica poate fi perfectă, dar
aparatul de măsură nu a fost calibrat, sau eroarea sistematică diferă la cei care
execută măsurătorile.
Dacă am ajuns la etapa implementării acestuia pe calculator, pasul care
urmează în mod logic este rularea modelului de cât mai multe ori, pentru a se evalua
construcţia obţinută. El se rulează cu o varietate de condiţii modificate ale
parametrilor de intrare, în scopul urmăririi modului în care se comportă în situaţii cât
mai diverse.
Validarea şi verificarea modelului se execută în secvenţa următoare a
algoritmului. Evaluarea rezultatelor înseamnă validarea lor, adică corespondenţa
cu valorile reale (observate sau experimentale, în cazul în care acestea există), dacă
sunt logice, posibile, îndeplinesc sau nu ceea ce ne-am putea aştepta de la modelul
realizat, precum şi dacă le-am interpretat corect. Dacă modelul nu trece de acest
examen, este necesară întoarcerea la o etapă anterioară a algoritmului, şi reluarea
procesului ori de câte ori este necesar. Există o deosebire certă între verificare şi
validare: primul termen semnifică testarea logicii interne a modelului, constând mai
ales dintr-o evaluare subiectivă a modului în care s-a alcătuit şi cum se comportă
acesta (uneori se vorbeşte în jargonul de specialitate şi de depanarea modelului).
Validarea se realizează prin compararea rezultatelor modelului cu datele reale, care
rezultă din analiza directă a sistemului analizat.
Un model bun (validat) va fi cel care oferă rezultate, ce se potrivesc cu
fenomenele şi valorile proceselor reale, şi care au o logică ştiinţifică.

Sîrbu I. (2018) - Managementul și Modelarea Datelor Experimentale

50

Adesea se realizează şi analiza senzitivităţii, care investighează cum s-ar
modifica concluziile dacă parametrii, datele iniţiale şi/sau ecuaţiile ar fi diferite.
Această analiză este utilizată pentru investigarea robusteţii modelului, dar şi pentru
a ghida cercetarea viitoare, respectiv pentru a sesiza importanţa diferitelor elemente
constituente ale modelului în ceea ce priveşte contribuţia la rezultate.
Am amintit anterior două mituri false ale modelării: relaţia dintre valoarea
modelului şi complexitatea acestuia, precum şi absenţa legăturii dintre scara de
raportare a sistemului sau procesului şi complexitate.
Un alt mit este cel al relaţiei absolute între utilitate şi adevăr. Este bine de ştiut
că un model poate să nu fie absolut adevărat (deci valabil în toate condiţiile) şi totuşi
să fie extrem de util. De exemplu, legile lui Newton au fost multă vreme considerate
infailibile, până în 1905, odată cu apariţia teoriei lui Einstein, când au fost contestate.
Teoriile newtoniene sunt astăzi recunoscute ca fiind valabile numai pentru obiecte
care se mişcă încet şi cu energie redusă, dar sunt în continuare mai mult utilizate în
viaţa practică decât teoriile lui Einstein.
Definirea problemei
Selectarea complexităţii şi a scărilor (timp, spațiu, tematică)
Model conceptual
Model cantitativ
Selectare software şi implementare pe calculator
Rulare şi verificare
Validare
Analiza de senzitivitate
Valorificare
Fig.3.1. Algoritmul simplificat al procedurii de modelare
În schema algoritmului de modelare (fig. 3.1) am ales numai etapele
principale care se referă la categorii de modele ce implică şi formule, respectiv care
pot fi transpuse pe calculator. Este evident că alte categorii (modelele grafice, multe
modele statistice care presupun operarea cu ajutorul unui program prestabilit etc.)
nu includ în mod obligatoriu unele etape ale acestui algoritm, iar altele necesită
secvenţe suplimentare, inclusiv ramificaţii condiţionate de rezultatele intermediare
(de exemplu la modelele stocastice). Dar unele etape, cum ar fi: definirea problemei,
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crearea imaginii acesteia, evaluarea calităţii datelor existente, verificarea modelului
şi validarea rezultatelor fac parte din aproape toate procesele de modelare.
Modelarea este un proces iterativ. Dacă un model a fost validat, nu
înseamnă că va fi abandonat. Date noi, idei, includerea altor variabile, redeschid de
fiecare dată problema dezvoltării şi conduc la modificarea perpetuă şi evoluţia
oricărui model. Un model mai bun înseamnă o simulare mai realistă, prognoze mai
bune, acurateţe sporită a rezultatelor, uneori includerea mai multor detalii şi tendinţa
spre o cât mai bună apropiere de fenomenele naturale. Jørgensen (1988) susţine însă
că pentru un interval dat de timp, resursele limitate vor opri mai devreme sau mai
târziu evoluţia oricărui model. O caracteristică a modelării este absenţa a ceea ce se
numeşte un model universal (deci cu valoare generală pentru o categorie de sisteme
sau procese). Chiar dacă apar în literatura de specialitate expresii ca: “modelul
populaţiei” sau “al lacului” etc., aceasta nu înseamnă că există un singur model,
reprezentativ sau ideal, la care se raportează sistemele particulare studiate sau o
categorie definitorie. Printr-o categorie de model vom înţelege aspectul central al
abordării metodologice (de exemplu modelul matricial se referă la faptul că
abordarea se face prin algebră matricială; modelul diferenţial nu implică o anumită
ecuaţie ci o abordare cu un anumit specific matematic a fenomenelor care sunt
monitorizate în timp continuu etc.).
Modelele trebuie să fie folositoare, adică să fie prea rar un scop în sine. Ele
sunt construite pentru a testa, verifica, simula sau prognoza, respectiv pentru a ne
ajuta să înţelegem mai bine modul în care funcţionează sistemele, şi se desfăşoară
procesele. Modelarea nu este pasul final al unui program experimental, ci este o parte
integrată în munca de cercetare.
Valorificarea modelului îmbracă numeroase aspecte, similare cu cele care
decurg din utilizarea rezultatelor cercetării. Unele modele sunt construite ca aparat
ştiinţific, ne ajută să înţelegem şi să explicăm, iar valorificarea poate însemna
publicarea şi popularizarea rezultatelor. Altele sunt dezvoltate ca unelte de
management, iar valorificarea va consta în implementarea rezultatului în lumea
reală, în scop protectiv, ameliorativ sau economic.
Prezentarea rezultatelor nu este deloc o etapă de neglijat în complexul
finalizării unui studiu. Un model nu este folositor dacă rezultatele sunt ascunse,
ignorate sau sunt de neînţeles. Ceea ce am obţinut trebuie făcut cunoscut şi altora.
 Ce software utilizăm?
Este întrebarea care apare mai devreme sau mai târziu în orice studiu cu
pretenţii, precum şi în evoluţia capacităţilor cercetătorului. Este bine să subliniem,
că nu există şi nu poate exista un singur răspuns la aceasta, deoarece sunt cel puţin
două categorii de motivaţii: de ordin subiectiv şi obiectiv. Cele subiective sunt legate
de reguli ale cercetării, care afirmă că: “cel mai bun software este cel pe care îl
cunoşti”, apoi “cea mai bună tehnică de calcul este cea la care ai acces nelimitat”,
precum şi “este preferabil ca un cercetător să înveţe să opereze decât să
programeze” (Sîrbu şi Benedek, 2012). Este evident că un limbaj sau program pe

Sîrbu I. (2018) - Managementul și Modelarea Datelor Experimentale

52

care nimeni din echipă nu-l ştie, nu are nici o şansă să rezolve problema, indiferent
cât este de nou sau sofisticat. Snobismul modei dezvoltării neîncetate a
calculatorului personal, veşnica vânare a unui echipament mai performant, programe
mai diverse şi mai noi, a avea permanent ultima placă video etc., sunt fără îndoială
utile unui informatician sau unui pasionat al jocurilor, dar sunt preocupări prea puţin
potrivite unui biolog practicant. Pe lângă confuzia între scop şi mijloace, implică şi
pierdere de timp şi alocarea nejustificată a resurselor. Mult mai folositoare este
alocarea de timp pentru cunoaşterea aprofundată a modului de utilizare corectă a
acelor programe, care într-adevăr ne ajută să progresăm în cercetare şi în folosirea
rezultatelor, precum şi actualizarea lor şi a echipamentului hard atunci când este
necesar şi oportun. Apelarea la un informatician sau (în funcţie de natura problemei)
un matematician, poate da uneori rezultate, dar atenţie la bariera de comunicare şi
de reprezentare a intenţiilor. Includerea unui specialist din alt domeniu este benefică
pentru echipă, numai dacă există dorinţa de comunicare bidirecţională şi traducerea
tuturor etapelor în entităţi cu semnificaţie similară pentru ambele părţi. Orice biolog
sau ecolog ar trebui să ştie ce înseamnă specializare în cadrul domeniului (deşi
ecologii, mai ales teoreticienii holişti, tind uneori să uite spre paguba lor aceasta),
dar consideră alte discipline ca fiind omogene. Şi matematicienii, respectiv
informaticienii, sunt specializaţi, ceea ce nu înseamnă că ştiu neapărat multe despre
puţin, ci faptul că ştiu mult mai mult despre unele lucruri şi semnificativ mai puţin
despre oricare altele. Este o mare deosebire între calitatea/cantitatea informaţiilor pe
care o persoană le deţine şi potenţialul acesteia de a selecta informaţia relevantă întrun anumit context (marea problemă a celor care predau la alte specializări).
Există şi argumente obiective pe care le avem în vedere atunci când selectăm
software-ul. Când suntem puşi în situaţia de a alege, ne confruntăm cu o plajă
mărginită de două extreme. Astfel, pe de o parte există limbaje de programare
generală (de tipul C ++, Visual Basic, Pascal etc.) care permit individului un control
complet asupra procesului de modelare, dar care reclamă cunoştinţe apreciabile de
informatică şi matematică. La cealaltă extremă sunt programele grafice de tipul
STELLA, Simulink sau ModelMaker, care permit utilizatorului să selecteze din
meniuri şi galerii de icoane elementele necesare construirii modelului, lăsând
calculatorul să se ocupe de toate detaliile. La acestea dezavantajele sunt legate de
limitarea potenţialului de modelare, a opţiunilor utilizatorului, lipsa de elasticitate a
procesului şi constrângerea la ceea ce este deja preprogramat. Calea de mijloc (pe
care de altfel o adoptăm în studiul modelării la catedra noastră) o constituie sistemele
de programe care includ funcţii şi proceduri (inclusiv grafice) care permit evitarea
multor detalii de ordin informatic şi matematic, dar care lasă o gamă largă de
posibilităţi alternative cercetătorului. Printre variantele de acest gen, flexibile şi facil
de studiat, amintesc sistemele de programe de tipul Systat, SPSS sau Statistica
(pentru modelare statistică) şi Mathcad pentru o serie largă de categorii de modele
matematice.
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4. ELEMENTELE CONSTITUENTE ŞI
CLASIFICAREA MODELELOR
4.1. Elementele modelelor
În formulare matematică un model este alcătuit din 5 elemente sau
componente (după Jørgensen şi Bendoricchio, 2001).
a. Variabile şi funcţii externe
Sunt forţe externe (factori ai mediului, variabile independente etc.), care nu
aparţin sistemului sau procesului analizat, dar care influenţează sau determină starea
şi dinamica acestuia. Se studiază influenţa acestora asupra oricărui aspect (structură,
funcţii, dinamică) al subiectului investigat. Forţele externe supuse modificărilor
antropogene se mai numesc şi "funcţii de control" (de exemplu poluanţi, nutrienţi,
deversări de ape reziduale etc.). Multe altele nu sunt supuse controlului nostru
(variabile climatice, radiaţii cosmice etc.).
b. Variabile de stare
Sunt mărimi care descriu sistemul sau procesul, relevând structura şi funcţiile
acestuia. Selectarea lor este extrem de importantă pentru acurateţea modelului.
c. Ecuaţii matematice
Sunt utilizate pentru reprezentarea proceselor, respectiv a modificării în timp
şi spaţiu ale structurii şi funcţiilor sistemelor vii. Ele descriu relaţiile dintre funcţiile
externe şi variabilele de stare, precum şi dintre acestea din urmă. Acelaşi tip de
proces poate fi identificat în contexte diferite, motiv pentru care frecvent există
posibilitatea utilizării aceleiaşi ecuaţii în mai multe categorii de modele, aplicate
altor sisteme. Alteori detalii sau relaţii diferite reclamă utilizarea unor ecuaţii
alternative. Descrierea şi formularea matematică a proceselor definesc submodelele.
d. Parametrii
Sunt coeficienţi utilizaţi în reprezentarea matematică a proceselor. Ei asigură
legătura dintre ecuaţiile modelului şi datele reale. Uneori pot fi consideraţi constante
pentru anumite părţi ale sistemului viu. Alteori sunt redaţi printr-un domeniu de
variaţie, a unei amplitudini, şir de probabilităţi, sau sunt deduşi din ecuaţii empirice
construite pe baza datelor reale (de exemplu ecuaţii de regresie).
e. Constante universale
Sunt valori deduse din legi ale naturii, fixe, imuabile, care apar adesea şi în
multe modele. Amintim aici numărul π, e (baza logaritmului natural, numărul lui
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Euler), constanta lui Avogadro, constanta solară, masele atomice ale elementelor
chimice etc.
4.2. Clasificarea modelelor
Modelele pot fi clasificate în funcţie de abordare, alcătuire, scop şi tipul
rezultatelor obţinute.
După natura funcţiei pentru care au fost create, distingem modele cu scop
ştiinţific, respectiv cu rol de management.
Dacă rezultatele modelului depind de factori aleatori sau probabilistici,
vorbim de modele stocastice, iar dacă rezultatele depind numai de valorile iniţiale
introduse, atunci ele sunt modele deterministe.
Modelele care includ detalii relevante asupra componentelor, sunt denumite
reducţioniste, pe când cele care lucrează cu însuşirile emergente ale sistemelor, la
nivelul întregului, se numesc modele holiste.
Dacă variabilele care definesc sistemul nu sunt dependente de timp vorbim de
modele statice, iar dacă este analizată modificarea variabilelor în timp (eventual
şi/sau în spaţiu), vorbim de modele dinamice.
Modificarea timpului se poate urmări printr-un şir discret de valori, caz în care
vom utiliza cel mai frecvent ecuaţii recurente (modele discrete), sau vom
monitoriza dinamica unui fenomen în timp continuu, ecuaţiile utilizate fiind de tip
diferenţial. Ultimele urmăresc transformarea permanentă, continuă, a sistemului în
timp, pe când cele discrete compară starea sistemului sau valoarea procesului la un
anumit moment, cu valorile înregistrate într-un număr de diviziuni anterioare.
Analiza transformării structurii sau a valorii funcţiilor în timp semnifică
trasarea traiectoriei sistemului. Aceste traiectorii se pot modela prin ecuaţii, ele
pot fi deterministe sau stocastice, existând prin urmare o gamă largă de categorii de
abordări. Unele sisteme tind către un nivel staţionar (“steady-state” în engleză),
dacă acesta nu se modifică într-un interval de timp considerat, dar aceasta nu implică
o stare (sau traiectorie) de echilibru. În starea staţionară toate ratele proceselor sau
cele ale funcţiilor particulare sunt constante, spre deosebire de starea de echilibru
în care acestea sunt egale cu zero.
Alte sisteme dinamice nu au nivel staţionar, dar pot dezvolta cicluri limită
(se vor studia la modelele dinamicii populaţionale).
Nu în ultimul rând, un model dinamic poate conţine variabile care se modifică
atât în timp cât şi în spaţiu, eventual şi după alţi gradienţi (altitudine, salinitate,
umiditate etc.), caz în care vorbim de modele distributive, care sunt definite
frecvent prin ecuaţii diferenţiale parţiale. Analiza dinamicii temporale nu trebuie
neapărat realizată prin ecuaţii deterministe. De exemplu, există posibilitatea
descrierii şi caracterizării dinamicii fenomenelor prin analiza seriilor de timp,
domeniu al statisticii matematice.
Modelele integrate urmăresc dinamica proceselor sau a sistemelor pe o
perioadă mai lungă (de exemplu un an sau un deceniu), iar variabilele sunt
reprezentate prin valori medii pe intervale finite de timp. Ele sunt utilizate în special
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la construirea de modele energetice, ale bugetului trofic, cele climatice, de
productivitate şi altele.
Dacă procesul se poate descrie sub forma unei ecuaţii de gradul I (polinom de
gradul I), modelele se numesc liniare, iar dacă cel puţin o relaţie nu este în această
formă, definim modele neliniare.
Modelele pot fi cauzale (sau de tip cutie albă) dacă datele de intrare, stările
sistemului şi rezultatele sunt relaţionate prin legături de tip cauză - efect, sau pot fi
modele de tip cutie neagră (necauzale) dacă se iau în considerare numai datele de
intrare şi cele de ieşire, fără a fi analizat mecanismul intim al sistemului.
Utilizând criteriul naturii componentelor definite ca variabile de stare, putem
alcătui o altă clasificare. Astfel, dacă sistemul este descris în termeni de număr de
indivizi conspecifici, modelul este de tip populaţional (câteodată se utilizează şi
cuvântul biodemografic). Un model care descrie şi caracterizează comunitatea sau
ecosistemul va fi definit ca atare (modele cenotice sau ecosistemice), referitor la
nivelul de organizare inclus în analiză, un model al fluxului energetic este considerat
bioenergetic, iar dacă se referă la circulaţia materiei în natură, definim modele
biogeochimice.
Modele bazate pe indivizi (MBI) implică o abordare diferită de cele expuse
anterior. Acestea urmăresc dezvoltarea sau funcţionarea sistemului prin analiza
comportamentului indivizilor constituenţi, şi nu prin acordarea unor valori medii,
care exprimă contribuţia tuturor, aşa cum o fac cele mai multe categorii. Se
realizează simulări, care evaluează consecinţele la nivelul întregului sistem a
interacţiunilor locale ale elementelor constituente. Elementele pot fi indivizi
biologici (plante, animale), dar şi autovehicule în trafic, populaţii sau specii care
interacţionează etc. Sunt tehnici de modelare care necesită mult calcul matematic, se
realizează exclusiv pe calculator şi se bazează pe teoria automatelor celulare.
Asemenea modele sunt alcătuite din mediul în care se desfăşoară interacţiunea, un
număr oarecare de indivizi în sens larg (nu în mod necesar biologici), care la rândul
lor sunt definiţi în termeni de comportament (reguli procedurale) şi parametri
caracteristici. Însuşirile şi efectele acţiunilor fiecărui individ sunt urmărite în timp.
Unele MBI sunt explicit spaţiale, în sensul că indivizii sunt asociaţi cu locaţii şi
deplasări în spaţiul geometric. Alte modele sunt pur funcţionale sau reflectă efectul
interacţiunilor între grupuri de elemente definite după anumite criterii.
Automatele celulare sunt sisteme dinamice în care spaţiul, timpul şi
variabilele de stare ale sistemului sunt discrete. Fiecare celulă a unei matrici sau a
unei reţele rectangulare îşi modifică starea în timp după o anumită regulă, care este
locală şi deterministă.
Modelele tratează rar, asemenea categoriei precedente, elementele
constituente ale sistemului ca fiind individuale, în ceea ce priveşte aportul
manifestării lor la explicarea funcţiilor întregului. De cele mai multe ori sistemele
sunt considerate ansambluri de grupe de elemente, caracterizate printr-un grad de
organizare (populaţii, niveluri trofice, categorii funcţionale etc.). Această grupare,
după diferite criterii, defineşte modelele de tip agregativ. Ele pot fi de tip sistematic
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(grupare pe specii, genuri, familii etc.), structural (sex, vârstă, structură genetică
etc.), funcţional (trofice, categorii de folosinţe etc.) sau altele.
Tab. 4.1. Clasificarea principalelor categorii de modele aplicate în biologie şi ecologie
(modificat după Jørgensen, 1988; W. Silvert, 2001)
Categoria de modele
Ştiinţifice
Management
Formale
Informale
Deterministe
Stocastice
Reducţioniste
Holiste
Statice
Dinamice
Dinamice în timp continuu
Dinamic în timp discret

Dinamice distributive
Dinamice integrate
Liniare
Neliniare
Cauzale (cutie albă)
Necauzale (cutie neagră)
Populaţionale
Suprapopulaţionale
(Cenotice)
Ecosistemice (Holiste)
Modele ale bio(eco)sferei
Bioenergetic
Biogeochimic
Modele bazate pe indivizi
(MBI)
Agregative

Caracteristici
- scopul este legat de explicare şi cunoaştere
- scop de gestiune şi control a unui proces sau sistem
- (de obicei) exprimate prin ecuaţii matematice
- nu sunt exprimate prin ecuaţii
- depind numai de datele de intrare
- rezultatele depind de distribuţii probabilistice sau de
factori aleatori
- includ cât mai multe detalii şi subsisteme
- utilizează principii şi funcţii generale, emergente ale
sistemului ca întreg
- independente de timp
- variabilele sunt funcţii de timp, eventual şi spaţiu sau alţi
parametri independenţi care variază
- urmăresc procesul fără întrerupere în timp, fiind modelate
cel mai adesea prin ecuaţii diferenţiale
- sistemul se studiază la anumite momente de timp, care
alcătuiesc un şir discret; ecuaţiile utilizate de obicei fiind de
tip recurent.
- definite prin modificarea graduală a mai multor variabile,
adesea independente, exprimate prin ecuaţii diferenţiale
parţiale
- definite la scară temporală lungă, exprimate prin valori
medii ale variabilelor de stare şi proces
- sunt considerate ecuaţii de gradul I
- ecuaţii de grad superior sau funcţii neliniare
- datele de intrare şi rezultatele sunt conectate prin relaţii de
tip cauză - efect
- sunt comparate intrările cu ieşirile, fără analiza
mecanismului intim cauzal
Modele care descriu structura şi/sau funcţionarea sistemelor
supraindividuale la diferite niveluri de organizare
(populaţie, comunitate sau asociaţie, biocenoză, ecosistem,
biom, biosferă respectiv ecosferă etc., supra- şi subdiviziuni
ale acestora).
- descriu şi caracterizează fluxul energetic
- circuitul materiei sau cicluri ale unor elemente şi substanţe
în natură
- analizează comportamentele elementelor constituente ca
bază explicativă pentru funcţionarea întregului;
- grupează elementele constituente după anumite criterii.
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Modelele spaţiale sunt cele care includ distribuţia, agregarea şi mişcarea în
spaţiu a elementelor componente ale sistemelor.
Modelarea orientată pe obiecte implică grupe de submodele (obiecte) care
au un grad relativ de autonomie, în sensul că pot fi descrise o singură dată, şi apoi
asamblate în modele mai complexe în funcţie de necesităţi. De exemplu, modelul
creşterii logistice a unei populaţii poate fi definit o singură dată sub forma unei rutine
scrise într-un program oarecare, după care aceasta este chemată în oricare model
superior care implică date despre dinamica numerică a unor populaţii particulare.
Datele şi condiţiile de intrare pot fi diferite, dar mecanismul de creştere logistică este
acelaşi. Cele mai multe programe şi limbaje moderne suportă acest tip de modelare,
care este din ce în ce mai utilizat.
În tabelul 4.1 sunt redate sintetic principalele categorii de modele, grupate
după diferitele criterii şi caracterizate sumar, în scopul alcătuirii unei imagini de
ansamblu asupra problematicii clasificării. Există şi alte categorii de modele, care
nu se pot prezenta sub formă dichotomică sau prin comparaţie, în mod special cele
care s-au dezvoltat cu precădere în ultimele decenii. Dintre acestea amintim:
modelele spaţiale, modele fractale, cele bazate pe metode tip Monte-Carlo, modele
de optimizare, cele bazate pe teoria jocurilor, pe teoria haosului sau a catastrofei, şi
altele.
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5. MODELE CONCEPTUALE ŞI TRECEREA SPRE MODELELE
CANTITATIVE
5.1. Modele conceptuale
Procesul de conceptualizare, trecerea de la o idee la expresia imaginativă a
acesteia, este un pas esenţial în cercetare. Construirea modelelor conceptuale este o
parte integrantă a oricărui studiu. Acestea sunt de obicei scheme sau diagrame, de
exemplu formate din blocuri (care reprezintă etape, sarcini, comenzi, întrebări,
declaraţii etc.) legate prin săgeţi (care indică relaţiile dintre blocuri şi ordinea de
parcurgere a etapelor). În blocuri sunt incluse şi variabilele de stare, care descriu
condiţiile în care se află compartimentele sistemului analizat. Un bun model
conceptual ajută biologul să formuleze ipoteze, să evalueze necesarul de date pentru
verificarea acestora, să dimensioneze studiul în timp şi spaţiu etc.
Complexitatea modelelor creşte repede cu progresul unei cercetări, motiv
pentru care este necesar să ne concentrăm asupra întrebărilor la care dorim să
răspundem. Acesta este încă un motiv pentru a alcătui un bun model conceptual, care
ne va ajuta astfel să nu ne pierdem în amănunte insignifiante în context şi să ne
limităm la ceea ce este relevant.
Există mai multe categorii de modele conceptuale, dintre care le amintesc pe
cele mai importante:
 Modele verbale
Semnifică descrierea verbală a structurii unui model, a componentelor şi
legăturilor dintre acestea. Se utilizează mai frecvent la procese simple.
 Scheme şi desene
Foarte des folosite în toate domeniile ştiinţelor naturale, atât ca metodă
ştiinţifică, cât şi pentru expunere didactică sau de popularizare. Există o mare
varietate de grafice, scheme, desene care includ o serie de detalii, reprezentări ale
unor structuri şi funcţii particulare etc. În ştiinţă desenul se utilizează pentru
ilustrarea sintetică a caracteristicilor realităţii investigate, pentru a reliefa şi
reprezenta semnificaţia datelor experimentale, a evidenţia tendinţe şi dinamici
repetitive etc.
 Diagrame în blocuri (tip cutie)
De obicei se realizează prin ansambluri de blocuri interconectate prin săgeţi.
Fiecare bloc (sau cutie) are o formă geometrică oarecare definită printr-un chenar,
indicând tipul de informaţie sau proces care se desfăşoară, în jurul unui text sau
simbol care va constitui o componentă a modelului, iar săgeţile sau liniile indică
legăturile dintre acestea. În funcţie de prezenţa sau absenţa factorilor cauzali şi
explicativi distingem:
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- modele tip bloc negru (sau cutie neagră)
În acestea se ţine seama numai de intrări şi de ieşiri, adică de valorile de la
începutul procesului/ compartimentului şi cele care rezultă în urma acestuia, fără să
ne intereseze cauzalitatea şi mecanismul dintre aceste două categorii. Se aplică mai
ales la studii de caz, la relaţii de tip statistic, şi în general nu se pot extrapola la alte
sisteme.
- modele tip bloc alb (sau cutie albă)
Sunt modele constituite pe baza expresiei relaţiilor cauzale între procesele
analizate. Între datele de intrare şi cele de ieşire sunt intercalate reguli, de tipul
ecuaţiilor matematice. Odată definite şi validate, aceste relaţii se pot aplica (cu
modificările de rigoare) şi la alte sisteme sau procese similare.
- modele tip cutie (bloc) gri
În realitate sunt cele mai comun utilizate, constituind o combinaţie a
categoriilor antemenţionate. Acestea conţin relaţii cauzale, dar includ şi legături
empirice sau statistice pentru unele procese.
O variantă a modelelor cu blocuri sunt cele de tip I/O adică intrare - ieşire
(Input/ Output) care conţin date suplimentare pentru fiecare cutie, la începerea şi
la finalul procesului particular analizat.
Indiferent de tipul modelului, formele geometrice ale blocurilor pot fi alese
astfel încât să mărească sugestivitatea procesului reprezentat. Se poate opta, pentru
forme utilizate în algoritmii de calculator, sau forme speciale, cum sunt de exemplu,
cele utilizate de E. P. Odum (1971) la descrierea structurii energetice a sistemelor
ecologice (ilustrând prin diferite forme intrarea energiei, transferul, pierderile,
consumul etc.). În literatură există o mare varietate de definiţii şi posibilităţi de
reprezentare grafică.
 Modelele matriciale
Se indică prin algebră matricială legătura dintre elementele constituente ale
unui sistem. Cea mai simplă formă de expresie este reprezentarea unei legături, fără
a se preciza nici valoarea acesteia (intensitatea sau evaluarea cantitativă de orice fel),
şi nici direcţia (cine asupra cui acţionează). O variantă este simpla construcţie cu
valori de tip 1 şi 0, unde 1 semnifică existenţa relaţiei iar 0 absenţa acesteia. În
exemplul de mai jos considerăm 4 elemente (să presupunem că acestea ar fi populaţii
ale unei comunităţi), între care există (1) sau nu (0) relaţii de competiţie:
A
B
C
D

A
1
1
0
0

B

C

D

1
1
0

0
1

1

Aceasta este o matrice simetrică, triunghiulară, valorile de 1 pe diagonala
principală indicând o relaţie (competiţie) intraspecifică sau interspecifică. Astfel
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constatăm că perechile de populaţii între care există relaţii competitive sunt: între A
şi B, între B şi C, precum şi între C şi D, singura în interiorul căreia nu am decelat
competiţie intraspecifică, fiind populaţia C. Reprezentarea acestei matrici, sub forma
unui model conceptual grafic, se poate face printr-un graf neorientat:
A
B

C
D

Un alt model ne indică cine asupra cui acţionează, caz în care matricea nu
trebuie să fie simetrică, iar reprezentarea va fi de tipul unui digraf orientat. De
exemplu, fie o comunitate în care valorile de 1 indică cine cu cine se hrăneşte (cine
prădează pe cine), iar într-un caz întâlnim şi fenomene de canibalism:

A
către:
B
(este
C
prădat) D

de la (prădează pe...):
A
B
C
D
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
A
B

C
D

În alte modele matriciale nu interesează numai existenţa şi direcţia legăturii,
ci şi valoarea acesteia, de exemplu probabilitatea de trecere dintr-o stare în alta,
procentul de materie care trece de la un compartiment la altul etc., caz în care
matricea poate fi reprezentată sub forma unui digraf numeric orientat (similar cu cel
expus mai sus, dar pe fiecare săgeată se scrie valoarea ponderii legăturii sau orice
evaluare cantitativă). Numeroase structuri şi procese se pot defini şi reprezenta sub
forma unor digrafuri numerice orientate, aceasta fiind totodată o trecere de la
modelul conceptual spre unul cantitativ.
5.2. Trecerea de la modelul conceptual la modelul cantitativ
Un model cantitativ este un set de expresii matematice şi valori ataşate
blocurilor şi săgeţilor modelelor conceptuale. Cele mai multe categorii de modele,
prezentate la clasificare, sunt totodată şi cantitative.
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Să presupunem că dorim modelarea ratei de consum C a unui prădător
(variabila dependentă) ca funcţie de disponibilitatea prăzii P (variabila
independentă). Putem decela cel puţin trei ecuaţii care corespund la tot atâtea ipoteze
(adaptat după L. J. Jackson şi col., 2000):
1.)C  a * P

2.)C 

b*P
1 c*P

3.)C  d * P * e f *P
Reprezentările grafice ale acestor modele sunt redate mai jos.
Modelul 1:
12.03

15
10

C( P )
5
0.03

0

0

1

0.01

2

3

P

4
4

Modelul 2:

0.4
C( P )

0.2

0

0

1

2

3

4

3

4

P

Modelul 3:

0.5
C( P )

0

0

1

2
P

În modelul 1 rata de consum creşte liniar cu disponibilitatea prăzii. La tipul 2
consumul creşte la valori mici ale P, după care se saturează la valori mari ale
acesteia, iar în cel de-al treilea model C creşte la valori mici, dar descreşte la valori
mari ale lui P (de exemplu ca urmare a intervenţiei apărării sociale la pradă). Aceste
trei modele sunt testate pe date reale, prin tehnici care vor fi studiate la capitolul
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dedicat modelării statistice, iar coeficienţii implicaţi (a, b, c, d, f) primesc valori, li
se evaluează eroarea standard şi semnificaţia. De asemenea vom evalua coeficienţi
de determinare, care vor sugera în ce măsură variaţia variabilei dependente este
explicată de către cea independentă. Urmează validarea modelelor, adică vom evalua
prin diferite simulări şi teste, care dintre modele şi în ce condiţii verifică cel mai bine
şirul de date reale (experimentale sau observate).
Prin urmare, evaluarea parametrilor semnifică identificarea valorilor pentru
acei coeficienţi care intervin în construcţia ecuaţiilor modelului cantitativ. Sursa de
informaţie depinde de modul în care va fi folosit modelul. Uneori evaluarea
parametrilor constituie un scop în sine, caz în care modelul va fi rulat de multe ori
pe calculator, dându-se un număr oarecare de valori, sau chiar domenii, în care
variabilele vor fluctua la întâmplare. Dacă modelul se referă la un sistem particular,
despre care avem deja date experimentale, acestea vor fi utilizate pentru a estima
parametrii, care vor fi unic definiţi, procedeu caracteristic pentru modelele statistice.
Există însă şi posibilitatea de a nu dispune de date reale, caz în care estimările lor se
vor realiza printr-un proces iterativ, în cadrul căruia se va compara permanent
rezultatul rulării modelului cu cel care se constată prin observarea sistemului, până
când se ajunge la o relativă identitate (corespondenţă a rezultatelor). Acesta este un
procedeu de calibrare a modelului, care se poate realiza prin cercetare sistematică
sau prin încercare şi eroare.
În multe cazuri modelele empirice sunt restricţionate la subiectul analizat,
deoarece se bazează pe datele disponibile din lumea reală şi pe construirea de relaţii
între acestea. Alte modele predictive pot fi însă complexe, generalizabile, incluzând
descrieri formale cu valabilitate mai largă, relaţii cauzale şi prognoze bazate pe un
număr mai mare de date şi variabile independente.
Dacă am hotărât că modelul cantitativ poate şi merită să fie formulat în
termeni de ecuaţii, vom căuta cele mai bune categorii, modalităţi de soluţionare a
acestora şi vom evalua parametrii pentru fiecare, înainte de a ne grăbi să le
transcriem într-un sistem de programe sau a le codifica într-un limbaj oarecare.
Unele ecuaţii sunt construite de cercetător (în special în modelele statistice, precum
şi în multe tehnici deterministe), altele se aleg din literatura de specialitate,
cunoscându-se faptul că anumite expresii descriu cu o bună acurateţe procesul
particular studiat. Selectarea ecuaţiei poate fi impusă de domeniul matematic, care
se pretează la analiza condiţiilor cercetării.
Am amintit anterior că urmărirea desfăşurării fenomenelor în timp se poate
realiza prin cel puţin trei categorii de tehnici: metode statistice de tipul analizei
seriilor de timp, ecuaţii deterministe în timp discret (recurente) sau în timp continuu
(ecuaţii diferenţiale).
De exemplu, dacă o variabilă x are valoarea xt la momentul t şi xt+1 la
momentul (t+1), atunci o ecuaţie recurentă care descrie un proces ce se urmăreşte în
intervale discrete de timp, poate avea forma generală:
xt+1 = f(xt)
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unde: f este funcţia care descrie variaţia.
De exemplu f(x)= 23.7 - 4.5*x
Dacă cunoaştem valoarea xt putem prognoza fără probleme şi corect valoarea lui
xt+1.
În timp continuu, un proces care se desfăşoară va avea, de exemplu, ecuaţia
generală de forma:
d
g ( t )  e t  1 .8
dt

unde: derivata în raport cu timpul a unei funcţii ce descrie un fenomen
particular este redată de o anumită expresie matematică. Rezultatul unei asemenea
ecuaţii, spre deosebire de penultima, va fi tot o funcţie, care nu este obligatoriu unică.
Prin urmare rezultatul va fi de tip deschis (şi nu închis, adică o anumită valoare a lui
xt+1, ca mai sus) şi poate fi reprezentat sub forma graficului funcţiei respective
(traiectoria sistemului).
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6. EVALUAREA ŞI UTILIZAREA MODELELOR
Se ridică problema semnificaţiei rezultatelor obţinute la punctele precedente,
altfel spus, dorim să construim un ansamblu de criterii şi proceduri care să verifice,
testeze şi evalueze modelul sub aspectul logicii interne, a potrivirii datelor
prognozate cu cele reale, precum şi a utilităţii rezultatelor.
Această fază este cea de evaluare a modelului în ceea ce priveşte utilitatea lui,
de a servi unui anumit scop pentru care a fost creat. În general un model care este
extrem de util pentru un anumit scop, devine inutil sau fals pentru alte condiţii sau
folosinţe. În evaluarea modelelor se consideră o varietate de aspecte şi trăsături
calitative şi cantitative ale acestora, atât în ceea ce priveşte structura, rezultatele, cât
şi comportamentul lor. Procesul poate începe cu verificarea faptului dacă modelul
este rezonabil în privinţa relaţiilor funcţionale interne şi a structurii, în contextul
ştiinţific, managerial, economic, sau de altă natură, pentru care a fost creat. Apoi se
poate evalua corespondenţa dintre comportamentul modelului şi cel teoretic, aşteptat
din faza conceptuală a acestuia. Se pot compara în mod formal potrivirea dintre
datele prognozate şi cele reale, dacă acestea sunt disponibile. Se vor folosi teste
statistice, dacă este cazul. În sfârşit se mai poate realiza o analiză de senzitivitate,
care se face prin modificarea unui parametru, sau a mai multora, pentru a urmări şi
afla care dintre componente are un efect mai mare asupra rezultatului obţinut, care
este mai important, asupra cărui aspect să se concentreze cercetarea sau
managementul viitor.
Dispunem de o serie de principii şi unelte care permit verificarea rezultatelor,
a logicii şi realismului datelor care decurg din modelare.
6.1. Aflarea şi testarea soluţiei
După ce am transformat problema de biologie într-una formală, matematică,
construim ecuaţiile corespunzătoare. Ecuaţiile se rezolvă, după care testăm soluţiile.
Aflarea soluţiei se poate face prin utilizarea de softuri adecvate (cum este de
exemplu Mathcad, Mathlab etc.), sau, dacă modelul este numeric, putem afla soluţia
acestuia, în condiţii simplificate.
Evident, cel mai simplu este să preluăm din literatură rezultatele modelelor
cunoscute, consacrate, dacă acestea există. Generarea soluţiei numerice pentru valori
iniţiale cunoscute este adesea mult mai facilă decât cunoaşterea şi evaluarea soluţiei
analitice; eventual o bună variantă este să le aflăm pe ambele, în condiţii diferite, şi
să comparăm rezultatele.
6.2. Testarea logicii interne a modelului
Logica internă se referă la calitatea modelului de a fi pertinent, rezonabil.
Pentru a verifica dacă modul de alcătuire a modelului este logic se pot desfăşura mai
multe verificări:
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 Variabilele de stare sunt şi rămân pozitive?
Cei mai mulţi parametri biologici, ecologici, fizici şi chimici nu au sens decât
dacă prezintă valori pozitive, motiv pentru care atunci când modelul (respectiv
calculatorul care rulează programul ce reprezintă modelul) produce rezultate
negative, acestea nu pot fi luate în considerare, semn că ceva este fals.
 Modelul se comportă aşa cum este de aşteptat?
Este util să verificăm dacă modelul întruneşte aşteptările noastre, deşi acest
criteriu este subiectiv. În general un model este construit pentru a genera un anumit
răspuns la o problemă sau la o întrebare, prin urmare putem să verificăm dacă
răspunsul anticipat a fost oferit sau nu. De multe ori prognoza generală este aşteptată
cel puţin ca sens şi semn, dacă nu chiar ca valoare. De exemplu ne putem uşor aştepta
ca oxigenul dizolvat să fie mai redus într-o apă poluată organic, biodiversitatea
edafică va fi mai redusă într-un sol contaminat cu metale grele etc., şi ar fi de-a
dreptul curios să descoperim relaţii inverse. Pe de altă parte, un rezultat neaşteptat
poate oferi o gamă diversă de noi idei şi posibilităţi, dacă nu cumva am greşit; dacă
eroarea ne aparţine, acest proces ajută să descoperim sursa erorii.
6.3. Validarea modelului
În timpul validării testăm dacă modelul este capabil să reproducă datele
obiective atât calitativ cât şi cantitativ. Prin aceasta ne confruntăm cu consecinţele
modelului, adică verificăm dacă datele reale (observaţionale, rezultatele
investigaţiilor de laborator, rezultatele din teren, obţinute prin studiul procesului sau
sistemului viu) sunt similare cu cele produse prin rularea modelului. Dacă produsul
acestuia este similar cu observaţiile, înseamnă că el este validat pentru moment.
Aceasta nu înseamnă că modelul este corect, ci doar că nu l-am dovedit a fi fals. În
caz contrar trebuie să verificăm atât datele, observaţiile, cât şi modelul, deoarece
erori s-au putut strecura la ambele abordări, şi la oricare nivel. Trei categorii de
acţiuni pot fi desfăşurate atunci când există nepotriviri grave între model şi date:
suspectăm datele, modelul sau parametrii.
 În primul rând se verifică precizia şi acurateţea datelor. Eroarea este o
caracteristică fundamentală a celor mai multe măsurători în ştiinţele naturii.
Aceasta poate fi testată prin tehnici de tip AC/CC (asigurarea calităţii şi
controlul calităţii datelor), metode standardizate de colectare şi prelucrare
statistică a datelor.
 În al doilea rând trebuie revizuit modelul, în ceea ce priveşte presupunerile,
relaţiile, complexitatea, ecuaţiile. Dacă un singur proces esenţial a fost
neglijat, nu vom obţine nici măcar potriviri calitative ale rezultatelor.
Nepotrivirea dintre date şi model poate releva goluri în înţelegerea noastră a
procesului sau sistemului.
 În sfârşit poate ar trebui reconsiderate valorile parametrilor (a elementelor
care fac legătura dintre datele reale şi ecuaţiile modelului). Acest lucru se
poate realiza prin calibrare.
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Chiar dacă aceste acţiuni trec proba, ne punem problema dacă domeniul de
acţiune al modelului nu a fost depăşit. De multe ori ecuaţiile au valabilitate numai
într-un anumit domeniu de variaţie al variabilelor independente; odată ce
amplitudinea de aplicare este depăşită, rezultatele şi semnificaţiile se pot răsturna
dramatic. Modelele se bazează pe presupuneri şi limitări, iar acestea sunt uşor de
depăşit în mediul de simulare. De exemplu un model al unei cenoze dintr-o apă
polisaprobă foarte probabil nu va reuşi să evalueze sau prognozeze corect o relaţie
dintr-un sistem oligosaprob.
Este important ca datele reale, pe baza cărora se construiesc unele modele (în
general cele statistice), să fie altele decât cele utilizate în evaluarea modelului, în caz
contrar fiind imposibilă realizarea unei validări obiective. Ideea este de a utiliza
modelul pentru a prognoza valori dintr-un nou set de date şi să urmărim dacă valorile
aşteptate şi cele reale coincid. Aici se pot intercala în mod judicios şi teste statistice,
care au scopul de a evalua semnificaţia diferenţelor dintre cele două seturi de date.
6.4. Analiza de senzitivitate a modelului
În timpul analizei de senzitivitate sunt modificate valorile parametrilor,
eventual sunt încercate ecuaţii alternative şi diverse combinaţii de variabile, pentru
a estima şi evalua comportamentul şi eficienţa modelului. Într-un anume sens este
similar cu un joc pe calculator, o experimentare de tipul "ce-ar fi dacă...", dar una
logică.
În practică, cel mai simplu este să modificăm valoarea unui parametru şi să
analizăm noul rezultat produs de către model. Analiza de senzitivitate se poate
realiza în două feluri:
 Analiza de senzitivitate globală
Valorile parametrilor sunt modificate în cadrul unei amplitudini mari, dar
plauzibile, şi se evaluează efectul acestui demers asupra valorii uneia sau mai
multor variabile. Aceasta ajută la sesizarea mai bună a relaţiilor de tip cauzăefect.
 Analiza de senzitivitate locală
Se estimează efectul modificării într-o amplitudine restrânsă (frecvent foarte
mică) a unuia sau mai multor parametri. Analiza se poate realiza prin funcţiile de
senzitivitate. Acestea reprezintă schimbarea rezultatului unei variabile yi a
modelului, ca răspuns la modificarea unui parametru pj. Formula generală a
acestei funcţii este:

S ij 

p j yi
yi p j
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Media senzitivităţii tuturor variabilelor modelului se poate calcula în funcţie
de fiecare parametru şi această informaţie este utilizată pentru a ordona parametrii
în funcţie de efectul pe care îl au asupra rezultatului. Astfel, analiza este utilizată
pentru a determina parametrii care au cea mai mare influenţă asupra unui model,
respectiv cei care modifică cel mai mult rezultatul. Aceştia sunt cei asupra cărora
trebuie acţionat şi care trebuie utilizaţi în procedurile de monitoring şi management,
precum şi cei asupra cărora se vor concentra viitoarele priorităţi de cercetare.
În afara parametrilor, se mai poate modifica şi numărul variabilelor de stare,
al celor externe, precum şi categoriile de ecuaţii care exprimă legăturile dintre
acestea.
O altă variantă este de a modifica fiecare element constituent al modelului în
mod sistematic, şi de a analiza semnificaţia rezultatelor după un algoritm. Acest
deziderat se poate însă realiza numai în cazul modelelor simple; pentru cele mai
complexe se va apela la evaluarea şi interpretarea funcţiilor de senzitivitate. În
sfârşit există posibilitatea de a include în analiză o doză de incertitudine, sub forma
unor parametri aleatori, care pot lua orice valoare într-un interval astfel definit încât
să reflecte gradul de incertitudine pe care aceştia îl aduc în funcţionarea sistemului.
Prin analiza de senzitivitate studiem mai detaliat, nivelul de încredere pe care
îl putem avea în capacitatea modelului de a răspunde la o întrebare sau de a rezolva
o problemă.
6.5. Utilizarea şi aplicarea modelului
Scopul acestei etape este de a atinge obiectivele pe care le-am fixat la
începutul activităţii de modelare. Uneori dorim ca modelul să simuleze dinamica
sistemului sub diferite alternative de strategii manageriale, sau stări ale mediului,
pentru a discerne între cele mai bune. Schema generală a utilizării modelului
seamănă foarte mult cu cea a designului unei cercetări ipotetic-deductive. La început
se dezvoltă şi execută un design experimental pentru simulare. Apoi se interpretează
rezultatele simulării, prin utilizarea aceloraşi unelte analitice şi interpretative, pe
care le folosim şi în evaluarea rezultatelor muncii de laborator sau de teren. În sfârşit,
aceste rezultate trebuie comunicate, adică făcute cunoscute potenţialilor interesaţi,
beneficiari, sau comunităţii specialiştilor. Aplicarea include mai multe etape.
 Dezvoltarea şi executarea unui design experimental pentru simulări
Principiile designului experimental pe care le aplicăm în orice cercetare, în
teren sau laborator, le implementăm şi la nivelul experimentării sau simulării,
respectiv a utilizării modelului pe calculator. Presupunerile realizate a priori în faza
de conceptualizare ar trebui să asigure un ghid pentru designul experimental,
deoarece acestea (sau cel puţin unele) reprezintă ipotezele pe care le testăm. Nu
trebuie confundate capacităţile unui calculator cu cele de evaluare, sesizare şi
interpretare a rezultatelor. Calculatoarele moderne pot procesa şi returna cantităţi
uriaşe de date într-un timp foarte scurt, dar acestea, fără o analiză şi procesare
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intelectuală adecvată, nu au nici un sens. Este extrem de simplu să ne pierdem întrun ocean de date lipsite de semnificaţie imediată, sau să trecem cu vederea
semnificaţiile ascunse ale acestora. Rezultatele şi datele oferite de calculator, prin
rularea şi calcularea soluţiilor ecuaţiilor, seamănă cu cele din teren sau laborator,
având cea mai mare parte a caracteristicilor acestora, motiv pentru care realizarea
unui program judicios de interogare a lor este absolut necesară.
În mod special, dacă modelul conţine elemente stocastice, este utilă
specificarea numărului de replicări (rulări, colectări de rezultate), care să permită
obţinerea unor rezultate statistic semnificative. În analize de senzitivitiate, dar şi de
simulare, adesea rulăm modelul cu ceea ce ştim despre sistem, sau în condiţii care
corespund la ceea ce am numi "probă martor", şi apoi, în mod adecvat, vom simula
diferitele tratamente, respectând toate regulile unui design experimental. Şi aici vom
modifica parametrii şi valorile variabilelor de stare sau proces după principii de tipul
blocurilor, a designului factorial, serial etc. adecvat condiţiilor de definire a
problemei abordate. Vom calcula numărul necesar de replicări pentru fiecare
analiză, ca şi cum ar fi probe din mediul real.
 Analiza şi interpretarea rezultatelor simulărilor
Vom compara rezultatele prin aceleaşi tehnici ANOVA care se pretează la
designul experimental în cauză, ca şi cum ar fi date experimentale obţinute în mediu
real. Prima comparaţie se va face între rezultatele simulării şi aşteptările sau
prognozele noastre din faza conceptuală a modelului. Aceasta este totodată ultima
şansă de a evalua intrinsec calitatea modelului obţinut. Comparaţiile seturilor de date
dintre diferitele condiţii de simulare se vor realiza prin teste adecvate categoriei de
date şi a stategiei de design experimental ales. Aceleaşi restricţii şi reguli care se
aplică în testarea statistică a datelor experimentale sunt valabile şi în analiza
rezultatelor diverselor simulări.
 Comunicarea rezultatelor şi valorificarea modelului
Modelele cel mai adesea nu sunt, şi nu trebuie să fie, un scop în sine. Ele
trebuie să folosească la ceva, şi acel ceva trebuie valorificat. Valorificare înseamnă
explicaţie ştiinţifică, rapoarte de cercetare, lucrări, propuneri de management, soluţii
economice etc. În toate cazurile aceste deziderate se ating prin comunicarea
rezultatelor, deci prin informarea altor persoane (cercetători, beneficiari, factori de
decizie, factori politici, manageri sau chiar publicul larg), asupra rezultatelor
obţinute prin modelare. Comunicarea nu diferă de nici una dintre etapele, principiile
şi algoritmii care facilitează sau ghidează procesul de elaborare a lucrărilor de
specialitate.
Şi aici trebuie să descriem în mod explicit şi clar problema, să o punem în
context tematic şi istoric, să specificăm obiectivele, baza informaţională pe care
construim studiul (modelul, lucrarea), metoda şi tehnica folosită (aici se includ
descrierea formală a modelului, aspecte conceptuale, matematice, informatice,
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softuri utilizate etc.), rezultatele procedurilor de evaluare şi a experimentelor
simulate, limitările şi domeniul de valabilitate ale acestora, interpretări şi discuţii
adecvate, precum şi concluziile la care am ajuns.
Dacă modelul se adresează unor potenţiali beneficiari, comunicarea este
facilitată dacă aceştia au fost implicaţi sau măcar informaţi pe parcurs asupra
dezvoltării şi exploatării modelului în cauză. Frecvent este mult mai important să
comunicăm şi interpretăm tendinţe ale fenomenelor sau proceselor analizate, mai
degrabă decât valori prognozate ale acestora. Prea mulţi biologi devotaţi cercetării
au tendinţa de a intra prea mult în detalii tehnice, care sunt relevante doar pentru
structura internă a modelului, respectiv sunt de interes doar pentru cei implicaţi în
acest domeniu, în loc să se concentreze asupra rezultatelor şi semnificaţiei, precum
şi a prognozelor care decurg din utilizarea modelelor.
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7. ANALIZA DATELOR ȘI MODELARE STATISTICĂ
7.1. Modele statistice şi modele teoretice; evitarea erorilor de modelare
Statistica este un limbaj al ştiinţei, care ne permite să înţelegem natura
(Zimmerman, 1995 ap. Franklin et al., 2001).
Lumea este caracterizată prin incertitudine: toate sistemele şi procesele
prezintă şi fluctuaţii cu caracter imprevizibil, de "zgomot". Ca urmare sistemele
observaţionale, dintre noi şi natură (lumea reală), conţin atât de multe surse de
incertitudine, încât chiar dacă procesele sunt deterministe, previzibile, observaţiile
sunt de obicei nesigure. Dacă înţelegem teoria ca o forţă ce trece dincolo de date,
care înglobează cazurile particulare în ansambluri integratoare, atunci putem afirma
că orice model, indiferent de forma şi construcţia lui, este o formă a teoriei ştiinţelor
naturii (Mangel şi col., 2001). În această abordare putem identifica o nouă
clasificare a modelelor: teoretice şi statistice.
Modelele statistice sunt utilizate pentru obţinerea, analiza şi interpretarea
datelor. Acestea utilizează în special metode statistice inferenţiale, cum ar fi de
exemplu definirea şi estimarea parametrilor pe baza datelor reale. Modelul statistic
cel mai comun are un singur parametru populaţional - media (μ), pe care o estimăm
pe baza parametrului statistic corespunzător (media aritmetică a şirului de date) şi a
limitelor de confidenţă (vom detalia în subcapitolul următor). Pe măsură ce înaintăm
în studiu, realizăm analize de regresie (univariată şi liniară), de corelaţie, precum şi
primii paşi în testarea ipotezelor (teste parametrice, cum ar fi t-Student pentru două
medii, testul w/s pentru normalitatea unei distribuţii, F-Fischer pentru două varianţe,
χ2 pentru două distribuţii de frecvenţe, Z pentru proporţii, precum şi teste
neparametrice, cum ar fi Wilcoxon-Mann-Whitney) şi altele, cum ar fi tehnici de
clasificare şi ierarhie matematică, analiza de asociere etc. Toate acestea sunt totodată
şi modele statistice.
Modelele statistice nu iau în considerare mecanismele intime ale
proceselor; ele stabilesc relaţii între variabile sau categorii de fenomene, fără
analiza cauzalităţii lor. După G.C. White (2001) modelele statistice au trei funcţii
importante. În primul rând ele pot fi testate şi verificate prin datele reale. În al doilea
rând, dacă le acceptăm ca unelte abstracte, utile pentru descrierea fenomenelor
naturale, le putem folosi pentru analiza calităţii datelor reale de care dispunem. În
sfârşit utilizarea modelelor şi a datelor pentru estimarea parametrilor, poate releva
funcţii şi însuşiri emergente ale sistemelor, stabili prognoze ale dinamicii proceselor,
sau poate orienta mangementul resurselor naturale.
Prin urmare modelele statistice sunt de tip "post-hoc", adică sunt realizate
după ce datele au fost colectate.
Prin contrast, modelele teoretice includ descrierea mecanismelor, a relaţiilor
cauzale dintre fenomene, conducând astfel spre prognoze, înainte ca datele să fie
colectate (Mangel şi col., 2001). Altfel spus, ele sunt de tip "ante-hoc". Când
utilizarea modelelor de acest gen nu produce convergenţa prognozelor cu rezultatele,
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înseamnă că trebuie să reconsiderăm modelul teoretic, logica acestuia, precum şi
calitatea datelor disponibile.
Modelele statistice sunt frecvent agregative, adică grupează categoriile de
elemente după expresii medii ale însuşirilor sau performanţelor lor. Acest fapt
îndeamnă la prudenţă, mai ales atunci când traiectoria sistemelor este influenţată de
variabilitatea sau comportamentul individual al elementelor constituente. Însușirile
individuale prezintă o relativă autonomie, producând potenţial modificări însemnate
în rezultatele modelului sistemului care le integrează.
Este benefic ca în procesul de modelare să tratăm separat întrebări de tipul "de
ce" (distale/ funcţionale), de "cum" (proximale/ mecaniciste). Primele se adresează
cauzelor fenomenelor, fiind fundamentate prin teoria evoluţiei prin selecţie naturală
sau artificială. Modelele care se ocupă de întrebări proximale, se concentrează
asupra modului în care operează un mecanism şi cum se realizează un proces
(Mangel şi col., 2001).
Acele modele care sunt simultan cele mai explicative (adică ne ajută să
înţelegem datele) şi totodată cele mai bune predictive (prognozează rezultate înainte
de a avea dovezile din lumea reală, ne ajută să identificăm noi date prin extrapolarea
rezultatelor viitoarelor experienţe) sunt totodată şi cele mai valabile, respectiv utile,
pentru scopul în care au fost alcătuite.
După cum am mai afirmat în acest manual, modelele statistice sunt cel mai
frecvent limitate la procesul sau sistemul particular studiat, respectiv sunt valabile
pentru seturile disponibile de date experimentale. Ele nu sunt generalizabile şi nici
- un alt termen de specialitate - transpozabile (adică nu pot fi aplicate la un alt set
de date, decât în eventualitatea unor modificări adecvate a parametrilor, respectiv a
recalibrării eficiente). Prin contrast, modelele teoretice, care includ descrierea
mecanismelor intime, sunt transpozabile şi - în limitele definirii unor anumite seturi
de variabile independente, cu domeniile aferente de variaţie - sunt şi generalizabile.
Oricum, aceste considerente pot fi supuse şi diverselor excepţii sau critici; depinde
de modul în care definim problema, de datele disponibile, şi de cum ştim să
extrapolăm rezultatele.
 Evitarea erorilor de modelare
Criteriile stabilite mai sus ne permit să distingem baze obiective pentru
selectarea unor modele din ce în ce mai valabile, dar nu spun nimic despre tehnicile
de evitare a erorilor, respectiv despre capcanele care pot apare în modelarea
statistică.
O primă regulă - generală - este aceea că mai multe variabile şi - implicit parametri, acumulează o cantitate mai mare de nedeterminare şi de variaţii
accidentale ("zgomote"), prin urmare scad precizia modelului. Altfel spus,
acurateţea şi precizia modelului va creşte până la un anumit număr de variabile şi
parametri independenţi, după care va tinde să scadă accelerat cu numărul acestora.
Concluzia este aceea de selectare a unui număr optim, şi (preferabil) redus, de
parametri, precum şi evitarea celor care implică prea multă incertitudine (Mangel şi
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col., 2001). Astfel se aplică cel de-al doilea paradox al lui Ludwig, care mai poate fi
enunţat (şi) prin principiul imperativ: "modelele trebuie păstrate în variante
simple, până când apar motive serioase să le complicăm".
O a doua idee este cea de a dispune totdeauna de mai multe ipoteze de lucru
pentru analiza şi modelarea aceluiaşi set de date. Altfel spus, să nu ne limităm
niciodată la o singură abordare, respectiv un singur tip de model, ci să încercăm să
abordăm concepţii diferite, şi expresii matematice variate, pentru a avea o bază mai
largă de selecţie.
Din principiul precedent se deduce logic următorul, care sugerează ca
întotdeauna să avem în vedere modele alternative. Problema selectării unui model
valabil este numai parţial legată de complexitate (de exemplu de numărul de
variabile independente incluse). La fel de importantă este selectarea a ce anume se
include (care sunt variabilele independente semnificative în context). Întotdeauna
trebuie să avem în vedere că este posibil ca modelului să-i lipsească una sau mai
multe trăsături cheie ale sistemului, care explică mai bine comportarea acestuia,
decât variabilele considerate până în prezent. Astfel, este benefică testarea
presupunerilor şi a condiţiilor de plecare, şi nu numai a prognozelor oferite de model
prin compararea acestora cu datele reale.
Un alt aspect, care nu trebuie uitat, este că modelele statistice au un domeniu
de aplicabilitate limitat, şi sunt greu de utilizat la alte sisteme sau procese, respectiv
în alte condiţii. Este uşor să greşim atunci când preluăm un model prefabricat, din
literatură sau debarcat de pe internet, şi să încercăm să-l folosim - de obicei pe date
mai puţine şi variabile mai mult sau mai puţin diferite - într-un alt habitat şi alte
condiţii ale mediului.
Confuziile dintre modelele statistice şi cele teoretice constituie o sursă
inepuizabilă de erori. Adesea modelul statistic este excelent, explică şi prognozează
un anumit fenomen cu dezvoltare clară spaţio-temporală, după care autorii cad în
greşeala considerării acestuia drept model teoretic (deci transpozabil şi
generalizabil). Nu trebuie să uităm că modelele sunt (printre altele) metode care
permit conducerea, organizarea şi orientarea cercetărilor viitoare din laborator sau
teren. Ele nu se confundă cu adevărul, ci sunt "minciuna care ne ajută să vedem
adevărul", după cum se exprima metaforic Fagerstrøm (1987, ap. Mangel şi col.,
2001).
Un factor important în dezvoltarea modelelor statistice este ideea necesităţii
construirii unui set de ipoteze de lucru multiple. Diferite surse argumentează că
oamenii de ştiinţă tind să posede ipoteze preferate pentru explicarea proceselor
naturale. Ei tind să fie subiectivi atunci când verifică aceste ipoteze, eliminând sau
ignorând datele care le infirmă şi supraestimând pe cele care le confirmă. Aceasta
este un alt fel de a spune că şi oamenii de ştiinţă sunt supuşi aceloraşi forţe ca toată
omenirea: dacă sunt puşi în faţa unei explicaţii care pare satisfăcătoare, comode şi
logice, sunt motivaţi să creadă pur şi simplu în aceasta. Pentru a ne feri de această
continuă sursă de erori şi părtinire, se sugerează considerarea totdeauna a multor
altor ipoteze de lucru, alternative la posibilele răspunsuri avansate într-un studiu.
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După cum am mai amintit într-un capitol anterior, Platt (1964, ap. Franklin şi
col., 2001) scria că, "necesitatea alcătuirii unui sistem ipoteze multiple, alternative,
urmate de construirea unui set esenţial de experimente care să le verifice, apoi
excluderea majorităţii lor, poartă denumirea de inferenţă puternică, fiind un motor
al progresului ştiinţei". S-a argumentat că testarea ipotezelor poate fi benefic
înlocuită prin procedura de testare a modelelor, aceasta fiind abordarea cheie a
procesului astfel definit.
7.2. Elemente de analiză statistică a datelor
(adaptat după Sîrbu și Benedek, 2012)
Analiza datelor prin metode statistice permite:
1. descrierea cantitativă a datelor şi caracterizarea acestora sub forma unor sinteze;
2. elaborarea de concluzii privind populaţia statistică din care provin probele;
3. sesizarea unor analogii sau deosebiri între seturile de date.
Reamintim aici câteva definiţii: prin populaţie statistică se înţelege întregul
set de date, cu existenţă reală, obiective şi unic determinate. Proba statistică este
un subset al populaţiei statistice. O probă statistică include mai multe probe unitare.
Noţiunea de probă trebuie înţeleasă în sens larg. Pe lângă o suprafaţă de teren, un
volum de sol, apă sau aer din care sunt număraţi indivizii aparţinând comunităţii sau
populaţiei de interes, proba poate fi reprezentată şi de o dimensiune sau greutate
individuală, prezenţa/absenţa unui anumit caracter, un chestionar completat etc., în
toate aceste cazuri putându-se aplica teoria probelor. O probă este semnificativă
dacă reflectă caracteristicile populaţiei statistice şi poate fi utilizată în
caracterizarea acesteia. Dacă proba nu reflectă însuşirile întregului, spunem că
aceasta este părtinitoare. O mărime care descrie sau caracterizează o populaţie de
date se numeşte parametru populaţional (ATENȚIE: a nu se confunda cu
noțiunea de parametru populațional în sens ecologic, acesta din urmă
semnificând o mărime care descrie și caracterizează o populație, în sensul de
grup de indivizi conspecifici, simpatrici și sincronici care ocupă un anumit
habitat). Acesta este estimat printr-un parametru statistic, care descrie sau
caracterizează setul de probe.
Scopul cercetării este de a descrie şi caracteriza întregul sistem prin
studiul unor subsisteme ale acestuia (probe) care se dimensionează şi se aleg
astfel încât să reflecte caracteristicile întregului. Mărimile care descriu sistemul
(parametri populaţionali) sunt aproximaţi prin acele date care provin din analiza
probelor (parametri statistici). Pe când primii sunt constanţi (o populaţie poate avea
într-un anumit habitat şi la un anumit timp o singură densitate absolută, un singur
efectiv, o singură valoare medie a unei dimensiuni biometrice etc.), parametrii
statistici vor fi diferiţi pentru diferitele seturi de probe (dependenţi de subsetul
extras).
Pentru a reaminti câţiva dintre principalii parametri statistici, vom lua spre
exemplu un caz foarte simplu: estimarea densităţii medii a unei populaţii, utilizând
reţeaua metrică prin metoda suprafețelor și a volumelor (mai cunoscută sub
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denumirea de metoda pătratelor). În fiecare probă i din cele n colectate, reprezentată
de un pătrat cu latura de 1 m (i = 1, 2... n), numărăm indivizii aparținând unei
anumite specii (xi). Media aritmetică a densităţii (ca parametru statistic) este redată
prin expresia cunoscută:
n

X 

x
i 1

i

n

Două şiruri de date care au medii identice pot avea însă termeni mai mult sau
mai puţin împrăştiaţi în jurul valorii acesteia. Pentru a caracteriza împrăştierea faţă
de media aritmetică, putem calcula s2 = varianţa, prin expresia:
n

s 
2

 (x
i 1

i

 X )2

(n  1)

Împărţirea la numărul gradelor de libertate (n-1) este o adaptare la faptul că,
în general, numărul de probe este relativ mic (n<50), parametrii care evaluează
împrăştierea datelor fiind astfel standardizaţi. La număr mai mare de probe se poate
utiliza n la numitor, în expresia varianţei.
Abaterea standard (s) este definită prin radicalul din varianţă:

s  s2
De asemenea, în analiza statistică descriptivă a seturilor de date se mai
calculează şi alţi parametri (amplitudinea, mediana, media geometrică, coeficientul
de variaţie, de asimetrie etc.) funcţie de scopul lucrării, aceştia fiind definiţi în
subcapitolul următor.
Toţi aceşti parametri sunt statistici (caracterizează proba). Ei nu pot indica cu
precizie care este valoarea densităţii medii a întregii populaţii (valoare reală, unică),
dar putem afla, cu o probabilitate aleasă, domeniul în care aceasta este cuprinsă. De
reţinut o idee importantă: scopul unei cercetări nu este de a afla valorile
parametrilor statistici (care ar caracteriza numai probele) ci pe cele ale parametrilor
populaţionali (care caracterizează întregul, sistemul). Este esenţial să găsim o
corespondenţă între cele două categorii. În mod necesar utilizăm simboluri diferite
pentru a defini cele două tipuri de parametri (tab. 7.1).
Tab. 7.1. Simbolurile uzuale pentru diferiţi parametri statistici şi populaţionali
Parametrul
media aritmetică
varianţa
abaterea standard

Simbolul
parametrului statistic
X

s2
s

Simbolul parametrului
populaţional

σ2
σ

Problema pe care ne-o punem este: cum putem afla ceva despre parametrii
populaţionali, dacă noi cunoaştem numai valorile parametrilor statistici? Vom
aborda această problemă considerând deocamdată numai media aritmetică.
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În estimarea mediei aritmetice a unei populaţii statistice pot interveni diferite
erori datorate metodologiei de lucru, distribuţiei spaţiale diferite ale indivizilor unei
populaţii ecologice, efectului de probă, întâmplării etc. Pe când  este unic, X are
valori diferite pentru mai multe probe statistice. Aici se aplică teorema limitei
centrale: mediile aritmetice ale probelor mari (n>30), extrase randomizat dintr-o
populaţie, sunt aproximativ normal distribuite în jurul unei valori medii care o
aproximează pe , având o varianţă relaţionată de  2 prin  2 / n (varianţa mediilor
probelor). Altfel spus: sumele şi mediile probelor extrase randomizat dintr-o
populaţie tind să posede o distribuţie normală atunci când numărul de probe este
mare. În acest caz abaterea standard a mediei calculate de la media reală este dată de
2
n , care este aproximată prin raportul

s2
n . Acesta din urmă este cunoscut sub

denumirea de "eroarea standard a mediei" şi se exprimă ca:
s2
X
n

Relaţia dintre parametrii statistici şi cei populaţionali este dată de "limitele de
confidenţă" (LC). LC definesc valoarea superioară şi cea inferioară a unui interval
în interiorul căruia se află valoarea parametrului populaţional, cu o anumită
probabilitate. În biologie se acceptă în general ca prag de probabilitate valoarea de
95% ( = 0,05). La acest prag putem afirma, odată limitele calculate, că există o
probabilitate de 95:5 (sau de 19 la 1) ca media populaţiei să se găsească între valorile
date. Aceste limite se calculează prin formula:
L.C.  X  t

s2
n

unde tα este valoarea tabelată pentru distribuţia t-Student, care se alege la (n-1) grade
de libertate şi nivelul de probabilitate  (= 0,05). De reţinut: teorema limitei centrale
şi formula pentru calcularea limitelor de confidenţă se utilizează numai atunci când
n30.
Când n<30 aproximarea normală nu se poate aplica în mod direct decât întrun număr redus de cazuri. Decidem asupra valabilităţii utilizării metodei în primul
rând prin analiza raportului dintre media aritmetică şi varianţă (ca parametri
populaţionali), care în exemplul de sus nu înseamnă altceva decât aflarea tipului de
distribuţie spaţială a populaţiei cercetate. Dacă numărul de probe este mic şi specia
prezintă o distribuţie randomizată (aleatoare) atunci putem aplica direct metoda de
mai sus. Dacă distribuţia este de tip uniform sau agregat, calcularea parametrilor
statistici, a limitelor de confidenţă şi aplicarea multor teste se poate face numai după
transformarea datelor (vezi capitolul 7 din Sîrbu și Benedek, 2012).
Presupunând că am calculat media aritmetică (de exemplu densitatea medie a
indivizilor pe metru pătrat), varianţa şi abaterea standard, eroarea de estimare a
mediei (D) se va defini ca raportul dintre eroarea standard a mediei şi valoarea
mediei aritmetice, adică:
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s2
n
D
X
Corespunzător, precizia de estimare (P) a mediei este dată de relaţia:
P  1 D
ambii parametri exprimându-se în valori zecimale subunitare.
De aici putem deduce o metodă de estimare a numărului necesar de probe
unitare pentru a atinge o anumită precizie (dimensiunea suficientă a probei
statistice). Presupunem că am realizat un studiu preliminar şi avem valori pentru
medie şi varianţă. Pe baza lor calculăm eroarea de estimare a mediei şi dacă aceasta
nu ne convine, alegem o valoare D' care să reprezinte eroarea tolerată pentru
cercetarea noastră. Dacă dorim, de exemplu, o precizie de estimare a mediei de 80%,
aceasta înseamnă că îl alegem pe D' = 0,2. Dacă ridicăm la pătrat şi extragem pe n’
din formula de mai sus, obţinem expresia:
s2
n'  2
D' X 2
Acesta va reprezenta numărul necesar de probe pentru a atinge nivelul de
probabilitate dorit şi constituie totodată metoda matematică de dimensionare a
probei statistice.

7.3. Alți parametri statistici ai șirurilor de date
Pe lângă medie aritmetică şi varianţă, respectiv abatere standard, există o serie
de alţi parametri statistici care au rolul de a descrie seturile de date, dintre care
prezentăm pe cei mai des întâlniţi în studiile de biologie (adaptat după Sîrbu și
Benedek, 2012).
7.3.1. Indicatori ai tendinţei centrale
Sunt valori care caracterizează semnificaţia medie sau de mijloc a şirurilor de
date.
Modul - este valoarea care apare cel mai frecvent într-un şir de date,
evidenţiată mai ales pe seama maximelor (generale sau locale) funcţiei de repartiţie
a frecvenţelor. O funcţie care are un singur maxim se va numi unimodală, una care
are două maxime se numeşte bimodală, cea cu mai multe maxime multimodală, iar
când nu este nici unul (nu există maxim) setul de date se numeşte non-modal sau
uniform.
Mijlocul unui set de date este media aritmetică a valorilor extreme ale setului
de date, adică (xmax - xmin)/2.
Mediana este valoarea care împarte datele unui şir în două grupe egale de
termeni. Pentru un număr de date n=2k+1, mediana este termenul (k+1) din şir, iar
pentru un număr par n=2k, mediana este media aritmetică a valorilor cu numerele de
ordine k şi (k+1).
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Media - este intuitiv bine cunoscută şi s-a studiat în varianta aritmetică. Uzual
se mai utilizează mediile geometrică şi armonică.
Media geometrică (XG) a unui şir de date cu termenul general xi este:
XG  n

n

x

i

i 1

Media armonică (XH) este exprimată ca:
1
1 n 1
 
X H n i 1 xi

7.3.2. Indicatori de împrăştiere
Cei mai cunoscuţi indicatori care arată cum sunt distribuite datele individuale
prin comparaţie cu media sau cu tendința centrală sunt varianţa (s2) şi abaterea
standard (s). Anterior am văzut că în formulele acestora numitorul este reprezentat
de numărul gradelor de libertate (n-1). Aceasta este o adaptare la faptul că cel mai
adesea în biologie numărul de probe este relativ mic, motiv pentru care aceşti
estimatori se mai numesc şi standardizaţi; în matematică şi alte domenii aplicate
unde numărul de probe este mare (n > 50, după multe surse, deşi există o largă
varietate de păreri în acest sens) numitorul este reprezentat de dimensiunea probei
statistice (n).
Amplitudinea (numită uneori şi domeniu) “w” este intervalul în interiorul
căruia se găsesc toate datele şirului, adică diferenţa între valoarea maximă şi minimă
a datelor (w = xmax - xmin).
Coeficientul de variaţie (V) al unui şir de date căruia i s-a calculat media
aritmetică şi abaterea standard, este dat de expresia:
100s
V 
X
semnificând abaterea standard exprimată ca procente din medie, având rolul de a
permite compararea deviaţiei relative în populaţii caracterizate prin valori diferite
ale mediei.
Momente centrate de ordin q faţă de medie, notate cu mq ( X ), au formula
generală:
n

mq ( X ) 

 (x
i 1

i

 X )q
n

Noţiunea de momente centrate provine din fizică unde descriu factorii care
afectează rotaţia corpurilor (momentul forţei, momentul cinetic etc.). Se observă că
varianţa este momentul centrat de ordinul 2. Cele mai uzuale aplicaţii (după Scheiber
şi Lixăndroiu, 1994; Iacobaş, 1997) ale momentelor centrate de ordinul 3, respectiv
4, sunt coeficientul de asimetrie (în limba engleză skewness) pe care îl vom nota cu
a şi coeficientul de aplatizare/boltire (în engleză kurtosis) abreviat prin k:
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m3
s3
m
k  44  3
s
Coeficientul de asimetrie indică forma curbei, adică poziţia maximului
distribuţiei de frecvenţe prin comparaţie cu media. Când curba va fi simetrică (media
coincide cu valoarea de maxim), coeficientul va fi a = 0; a < 0 atunci când curba
este asimetrică spre dreapta (maxim mai mare decât valoarea medie) şi a > 0
(pozitivă) când curba este asimetrică spre stânga (maxim mai mic faţă de medie).
Coeficientul de boltire arată cât de “aplatizată”, sau dimpotrivă de “boltită”
sau de “ascuţită” este forma curbei de frecvenţe. În graficul de mai jos (fig. 7.1) este
ilustrată diferenţa între o curbă “aplatizată” (coeficient k cu valori negative; sau
“platicurtică”), respectiv “boltită” (k ia valori pozitive sau curbă “leptocurtică”).
Atunci când toate valorile variabilei şir sunt distribuite după un model normal,
valoarea coeficientului k este 0.
a

k>0
a>0

a<0

k<0

Fig. 7.1. Forma curbelor de distribuţie a frecvenţelor descrise de coeficienţii de asimetrie
(a) şi de aplatizare/boltire (k). a>0 asimetrie spre stânga, a<0 asimetrie spre dreapta, k>0
leptocurtică, k<0 platicurtică. Dacă a=0 curba este simetrică, iar dacă k=0 curba este de
tip normal.

7.4. Analiza de regresie și modelarea statistică
7.4.1. Regresia liniară și corelația (după Sîrbu și Benedek, 2012)
Atât regresia liniară cât şi corelaţia testează şi măsoară natura relaţiei între
două variabile. Cele două concepte se deosebesc însă şi nu trebuie confundate.
Cauzele confuziilor au ca surse:
1. neînţelegerea sau ignorarea cauzalităţii fenomenelor studiate şi, în particular,
insuficienta aprofundare sau necunoaşterea fundamentului biologic al
acestora;
2. ambele au expresii matematice asemănătoare deşi semnificaţiile acestora sunt
diferite - trebuie acordată o atenţie sporită atât în nuanţarea enunţului
problemei cât şi a rezultatelor;
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3. în textele mai vechi de statistică nu s-a făcut o deosebire clară între definiţiile
celor două concepte, handicap care se mai resimte şi astăzi.
Nu orice cuplu sau grup de variabile trebuie neapărat să se găsească în
interacţiune sau în vreo relaţie. După ce studenţii învaţă primii paşi în deosebirea
analizei de regresie de cea de corelaţie, ei primesc invariabil aceeaşi problemă: să
precizeze la ce tip de analiză se pretează variabilele frumuseţe şi inteligenţă (cel mai
frecvent studenţii indică corelaţia, deşi au probleme în a preciza dacă aceasta este
directă sau inversă). Este o problemă legată de cunoştinţele şi experienţa biologului
să afle dacă se poate vorbi de o relaţie între variabilele studiate şi numai în caz
afirmativ are sens alegerea tipului de analiză.
Pe de altă parte, dat fiind un grup de parametri urmăriţi în dinamica lor, unele
perechi se pot preta la analize de corelaţii pe când alte grupe ar putea fi analizate
prin intermediul unor regresii. Dacă ne hotărâm pentru regresie, mai întâi este cazul
să trasăm norul de puncte pentru a ne hotărî dacă merită analogia cu un model liniar.
Frecvent se întâmplă ca o relaţie între două variabile să nu poată fi exprimată printro dreaptă, caz în care fie aplicăm transformarea datelor pentru a forţa acest model,
fie apelăm la regresia neliniară. Prin urmare, orice analiză de corelaţie sau de
regresie trebuie să se bazeze pe o profundă cunoaştere şi înţelegere a semnificaţiei
fenomenului studiat.
În analiza de regresie se estimează o variabilă dependentă (Y) ca funcţie
de o variabilă independentă (X). Cu alte cuvinte variaţiile lui X determină sau
condiţionează variaţiile lui Y; există o relaţie cauzală directă între cele două
entităţi analizate. Prin corelaţie se determină gradul de asociere între două
variabile; măsura în care cele două entităţi se modifică împreună sub acţiunea
unei cauze comune, cauză care nu face obiectul investigaţiei.
Exemple de perechi de variabile care pot fi analizate prin regresii:
- frecvenţa bătăilor inimii (Y - variabilă dependentă) ca funcţie de
temperatură (X - variabilă independentă) la animalele poikiloterme;
- mortalitatea insectelor (Y) şi concentraţia de insecticid (X);
- rata de creştere a plantelor (Y) şi concentraţia de azot din sol (X).
Exemple de perechi de variabile care pot fi analizate prin corelaţii:
- lungimea membrelor anterioare şi cea a membrelor posterioare la
mamifere;
- greutatea corpului şi producţia de ouă la diptere;
- masa corpului uman şi cantitatea de colesterol.
Exemple de perechi de variabile care nu pot fi analizate nici prin prisma unei
corelaţii şi nici a unei regresii:
- coeficientul de inteligenţă şi frumuseţea;
- dinamica fitoplanctonului din lacul Merhei şi variaţiile demografice ale
populaţiei umane din China;
- dinamica numărului de parlamentari din şedinţele ordinare ale senatului şi
rata de inflaţie a leului.
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 Analiza de regresie liniară
Regresia oferă posibilitatea estimării valorii unei variabile dependente atunci
când se cunoaşte numai valoarea unei variabile independente. Ne vom referi numai
la un anumit tip de regresie, şi anume regresia liniară, în care sunt implicate două
variabile ale căror variaţie poate fi descrisă sub forma unei drepte şi în care variaţia
uneia (variabila independentă) determină variaţia celeilalte (variabila dependentă).
Pentru a aplica această analiză trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
1. variabila independentă (X) să poată fi măsurată fără eroare;
2. relaţia între cele două variabile să fie de tip liniar, adică să poată fi descrisă
sub forma unei ecuaţii de tipul:
Y = a + b*X
unde: a = intercepţia axei OY de către dreapta de regresie, b = panta sau coeficientul
de regresie (măsura în care se modifică Y atunci când X variază cu o unitate).
3. pentru fiecare valoare a lui X, valorile lui Y sunt normal distribuite în jurul
mediei lor.
Construirea dreptei de regresie presupune parcurgerea următoarelor etape:
a. Fixarea variabilei dependente şi a celei independente; verificarea
suplimentară a naturii relaţiei între cele două variabile.
b. Verificarea îndeplinirii celor trei condiţii enunţate anterior.
c. Trasarea “norului de puncte”, fiecare punct Ai având coordonatele (xi, yi).
Determinarea parametrilor ecuaţiei dreptei care trece cel mai aproape de toate
punctele norului se face prin utilizarea metodei celor mai mici pătrate.
d. Se notează:
SP   ( xi  X )( yi  Y )
SSX   ( xi  X ) 2
SSY   ( yi  Y ) 2

atunci parametrii ecuaţiei de regresie se calculează după expresiile:
SP
SSX
a  Y  bX

b

d. Se poate trasa dreapta de regresie prin norul de puncte, eventual peste aceasta,
sau separat, se poate scrie şi ecuaţia corespunzătoare.
De reţinut este faptul că întotdeauna pe dreapta de regresie se află valoarea
medie a lui Y pentru o valoare dată a variabilei X. Regresia are valoare numai între
limitele intervalului de calcul, adică între xmin şi xmax, ecuaţia neavând valoare de
prognoză pentru valori ale lui X situate în exteriorul acestui interval.
e. Se calculează coeficientul de determinare (r2) care indică “tăria legăturii”,
altfel spus (şi mai corect), proporţia din variaţia variabilei dependente care este
explicată de variabila independentă (exprimat în procente).
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SP 2
* 100
SSX * SSY

f. Testarea semnificaţiei regresiei.
Există posibilitatea ca relaţia să fie numai aparentă, cauzele putând fi efectul
de probă, erori de colectare şi interpretare a datelor etc. Dacă dreapta de regresie este
în realitate paralelă cu abscisa atunci modelul nu este valabil pentru populaţia de
date. Presupunem că b (coeficientul de regresie) este un estimator al coeficientului
populaţional (β) şi că regresia nu este semnificativă (adică β=0, aceasta fiind ipoteza
nulă H0). Ipoteza alternativă presupune o diferenţă semnificativă între β şi 0. Atunci
se poate aplica testul t pentru verificarea semnificaţiei coeficientului de regresie,
după formulele:
t

b
sb

unde :
sb

SSX * SSY  SP 2
SSX 2 * (n  2)

Dacă valoarea calculată este mai mare decât valoarea critică din tabelul
testului t la nivelul 0.05 şi (n-2) grade de libertate, respingem ipoteza nulă.
g. Determinarea limitelor de confidenţă ale coeficientului de regresie se realizează
prin intermediul expresiei:
  b  t  sb
h. Pentru un X dat limitele de confidenţă ale valorii estimate ale variabilei
dependente Y pot fi calculate cu ajutorul expresiei:
y  t  sy





 1 x X 2

s y  s 1   i
 n
SSX 


2
unde s r este varianţa reziduală şi se calculează: s r2  sb2  SSX
2
r

 Analiza de corelaţie
Prin analiza de corelaţie se măsoară gradul de asociere între două variabile,
modul în care acestea se modifică sub incidenţa unei cauze comune. Parametrul se
numeşte coeficient de corelaţie şi valorile acestuia variază în domeniul [-1; 1].
Corelaţia este cu atât mai puternică cu cât valoarea coeficientului se apropie de
extreme. Când r = 0 nu există corelaţie între cele două variabile. În domeniul negativ
vorbim de corelaţie inversă (sub incidenţa aceleiaşi cauze o variabilă creşte pe când
cealaltă scade) iar pentru valori cuprinse între 0 şi +1 corelaţia este directă (cele două
variabile cresc sau scad simultan). În lucrarea de faţă prezentăm coeficientul Pearson
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de corelaţie şi analiza de semnificaţie. Formula după care se determină coeficientul
de corelaţie nu este altceva decât rădăcina pătrată a coeficientului de determinare,
descris anterior:

r

SP
SSX  SSY

Urmează testarea semnificaţiei valorii acestui parametru statistic, care este
considerat un estimator al parametrului populaţional ρ.
Ipoteza nulă statutează absenţa unei corelaţii semnificative (H0: ρ = 0).
Parametrul testului statistic t se calculează după expresia:
t

r
sr

unde :
sr 

1  r 
2

n2

Valoarea critică se extrage din tabelul t-Student la nivelul de probabilitate ales
şi la (n-2) grade de libertate. Dacă valoarea calculată este mai mare decât cea critică
respingem ipoteza nulă.
7.4.2. Regresii și modele neliniare, uni- sau multivariate
În termenii cei mai generali, modelarea statistică va evalua relaţii între una
sau mai multe variabile independente şi o variabilă dependentă, în mod similar cu
cele expuse la analiza de regresie. În fapt, modelarea neliniară este o generalizare a
metodei regresiilor multiple. Deosebirea constă în faptul că prima lasă libertatea
cercetătorului de a defini natura şi forma relaţiei între cele două categorii de
variabile; “neliniar” implică orice formă a funcţiei care exprimă aceste relaţii. Un
model general, multivariat, are forma:
y = F(x1, x2, ..., xk)
unde: F este funcţia care determină relaţia dintre cele k variabile independente
şi variabila dependentă sau de răspuns y.
Estimarea neliniară ne permite să specificăm orice tip de regresie continuă sau
discontinuă; univariată sau nu, unele modele pot fi predefinite în softurile adecvate,
dar cercetătorul poate opta pentru orice descriere formală a acestei relaţii.
Modele statistice pot fi parametrice (în exemplul de mai sus am inclus condiţia
evaluării unor coeficienţi de tipul a şi b, care relaţionează modelul de datele reale),
sau pot fi neparametrice, adică se referă numai la datele experimentale.
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Prin urmare, un model de regresie generală implică existenţa unui set de date
experimentale-pereche pentru fiecare probă (experiment, evaluare, interval de timp
etc.), existând câte un set de informaţii referitoare la variabila dependentă (Yi) şi
valorile corespunzătoare (în acelaşi timp, loc sau domeniu de referinţă) pentru
variabilele independente (X1i, X2i, ...,Xki), unde i ia valori succesive de la 1 la n
(număr de probe sau observaţii). Modelul de regresie generală este o ecuaţie propusă
de biolog, iar - prin utilizarea unor softuri adecvate şi algoritmi pe măsură - se
generează valorile parametrilor (coeficienţilor) care stabilesc legătura optimă dintre
ecuaţie (model) şi datele reale.
Cu cât sunt mai multe observaţii (seturi de date; adică cu cât n este mai mare),
cu atât acurateţea estimării parametrilor va fi mai ridicată. Dacă obţinem un model
bun, putem utiliza relaţia matematică în sens invers: cel de prognoză a uneia dintre
variabile (indiferent dacă este dependentă sau independentă), în funcţie de celelalte.
Dacă există o relaţie perfectă între datele reale şi cele prognozate de model
(care se pot calcula din relaţia matematică obţinută), atunci pentru orice valori ale
variabilelor independente, se poate preciza cu siguranţă valoarea exactă a variabilei
dependente. Geometric, acest fapt se poate constata atunci când datele reale sunt
plasate exact pe graficul funcţiei de regresie. De obicei acest lucru nu se constată
(din cauza variabilităţii generale a fenomenelor, a incertitudinilor, a considerării
unui număr mult mai redus de variabile decât cel care determină un proces, cauze
legate de erori de măsură etc.).
În majoritatea cazurilor va exista o diferenţă între valorile observate, reale, ale
variabilei dependente şi cele deduse sau prognozate de model. Diferenţa dintre
valoarea reală (observată) şi cea prognozată (teoretică) este eroarea estimării, fiind
cunoscută şi ca "deviaţie" sau - mai frecvent - "reziduală". Putem astfel distinge un
alt mod de a discrimina între modelele valabile, şi anume un model este cu atât mai
"bun" cu cât suma rezidualelor este mai mică.
Un obiectiv esenţial al analizei de regresie este determinarea valorilor
parametrilor care minimizează suma acestor reziduale pentru un set de observaţii
(experimente). Acest deziderat se poate realiza printr-o varietate de tehnici, poate
cea mai simplă şi frecvent aplicată fiind metoda pătratelor minime (utilizate şi în
exemplul anterior, la regresia liniară univariată).
După tipul de expresie matematică distingem modele liniare sau neliniare
(care îmbracă oricare altă formă decât cea a polinoamelor de gradul I, sau a
combinaţiilor liniare ale acestora); respectiv distingem modele uni- sau multivariate.
Astfel o ecuaţie de regresie liniară, generală, multivariată, poate lua forma:
Y = a + b1x1 + b2x2 + ... + bkxk
unde: a este constanta sau intercepţia ordonatei (valoarea lui Y atunci când
toate variabilele independente sunt 0), b1...bk sunt coeficienţii de regresie, în număr
egal cu variabilele independente. Altfel spus coeficienţii b explică cu cât se modifică
variabila Y, atunci când cele independente variază cu o unitate.
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Analiza de regresie presupune în primul rând evaluarea acestor parametri,
precum şi a gradului (a proporţiei) în care variabilele independente explică variaţia
variabilei dependente, fapt ilustrat - din nou - prin parametrul r2 (coeficientul de
determinare). Repet faptul că un prim criteriu, extrem de important, când alegem
dintre diferitele modele, este cel de maximalizare a r2 (cu cât r2 este mai aproape de
1, cu atât modelul este mai valabil, într-o primă abordare).
În expresia matematică descrisă anterior, pentru ecuaţia liniară multivariată,
se observă că fiecare variabilă independentă acţionează aditiv, independent de
celelalte, în explicarea variaţiei variabilei dependente. Acestea sunt modele fără
interacţiuni, în ceea ce priveşte variabilele independente, cunoscute şi ca modele
de efecte principale.
Unele modele (şi implicit ecuaţii) includ şi combinaţii ale variabilelor
independente, cum ar fi de exemplu:
Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x1x2
sau:
Y = a + b1x12 + b2x22 + b3x1x2x32
Implicaţiile interacţiunilor sunt denumite şi efecte moderatoare, deoarece
includ interacţiuni rezultante ale variabilelor independente, care pot acţiona în sens
ameliorativ asupra explicării variabilei dependente. Alegerea categoriei de model şi
- prin aceasta - a ecuaţiei corespunzătoare, nu este un algoritm impus de calculator,
şi nici nu se cunosc reţete sigure, certe. Este mai degrabă un aspect care ţine de joc,
dar şi de experienţa cercetătorului. În asemenea demersuri modelatorul petrece un
timp îndelungat la calculator, propunând diverse categorii de ecuaţii, selectând
semnificaţia acestora (validitatea modelului) pe seama unui set de criterii obiective.
Prin urmare discriminarea între valoarea diverselor modele propuse este obiectivă,
dar propunerea acestora (alegerea, scrierea ecuaţiilor, includerea variabilelor
independente, ca şi forma lor - cu sau fără interacţiuni) este la libera alegere a
cercetătorului.
După valoarea coeficientului de determinare, un al doilea criteriu pentru
stabilirea validităţii unui model, este testul t pentru semnificaţia coeficienţilor (în
cazul unui model multivariat) de regresie. În toate cazurile de testare, ipoteza nulă
afirmă că panta dreptei (coeficientul de regresie) este nesemnificativă, în speţă că
valoarea coeficientului populaţional pe care acesta îl aproximează, este de fapt 0.
Aceste informaţii sunt redate sub forma probabilităţii care rezultă din aplicarea
testului de către programul corespunzător. Cu cât aceste valori (redate prin nivelul
de semnificaţie, care se poate nota - în funcţie de softul utilizat - cu p sau prob.) sunt
mai mici decât nivelul critic ales α (şi în speţă mai mici de 0.05 sau - dacă
modelatorul nu este prea exigent, mai mici de 0.1) cu atât parametrii respectivi sunt
mai semnificativi. Altfel spus, la valori ale probabilității p mai mici de α = 0.05,
considerăm că probabilitatea ca ipoteza nulă să fie adevărată (care afirmă că
coeficientul populaţional este zero) este atât de mică, încât nu poate fi susţinută, prin
urmare regresia este valabilă la nivelul termenului respectiv.
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Un alt criteriu simplu de aplicat şi extrem de practic (însă nu neapărat şi foarte
corect) este să eliminăm din model toate variabilele sau combinaţiile pentru care
aceste probabilităţi sunt mai mari de 0.05.
Cele mai frecvente modele statistice neliniare utilizate sunt de tipul:
- polinomiale: (exemplu) Y = a + bX12 + cX23
Reamintim că gradul unui polinom este cea mai mare putere la care este
ridicată o variabilă din ecuaţie.
- exponenţiale: (exemplu) Y = a + b*ex1
- cu componente periodice: (exemplu) Y = a + b*sin(x1) + c*cos(x2)
- combinate (oricare combinaţie a celor expuse mai sus, şi multe altele).
 Modele polinomiale (regresii polinomiale)
Regresia polinomială este un model care apare în mod obişnuit în studiile de
biologie şi ecologie. Dacă studiem, de exemplu, o relaţie între rata de dăunători care
mor (MORT - variabila dependentă) ca urmare a unui şir de concentraţii ale unui
insecticid (CON), putem obţine într-un studiu de caz următoarele valori:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MORT
.850
.250
.940
.120
.560
.480
.710
.250
.960
.110

CON
1000.000
101.000
1024.000
45.000
248.000
205.000
951.000
118.000
1011.000
12.000

Reprezentând norul de puncte observăm că relaţia este de natură neliniară.
Selectând o funcţie de regresie polinomială de gradul 2, de tipul:
MORT  a  b1 * CON  b 2 * (CON ) 2
se poate obţine, utilizând un soft adecvat, următorul nor de puncte (reprezentarea
datelor reale), ecuaţie de regresie şi grafic al funcţiei (expresia modelului):
MORT=0.0685+0.0021*CON-0.0000012*CON 2
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Se observă faptul că modelul a fost evaluat de calculator, care a generat valori
pentru fiecare coeficient (a=0.0685; b1=0.0021 şi b2= -0.0000012). Testul t indică
faptul că toţi cei trei coeficienţi de regresie sunt semnificativi (α<0.05), iar
coeficientul de determinare R (sau r2) este 0.97, prin urmare modelul este bun şi
semnificativ.
Dar un cercetător poate să meargă mai departe (să nu se mulţumească cu prima
estimare) şi să mai încerce un model, de exemplu un polinom de gradul 3:

MORT  a  b1 * CON  b 2 * (CON ) 2  b3 * (CON ) 3
Din evaluarea acestui model propus, rezultă următoarea ecuaţie, reprezentată
printr-un grafic şi indicatorii de semnificaţie:
MORT=-0.0034+0.0036*CON-0.0000075*CON 2+0.0000000048*CON 3
2.0

1.5

1.0

MORT

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5
-200

0

200

400

600

800

1000

1200

CON

Toţi parametrii sunt, din nou, semnificativi, dar coeficientul de determinare
R este 0.989, ceea ce semnifică faptul că acest model este mai bun decât cel
2
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precedent. Acest simplu exemplu arată şi modul în care se caută (prin încercare şi
eroare, cu răbdare) în mod iterativ un model mai valid, în mod iterativ. De asemenea
se observă că graficul funcţiei celui de-al doilea model trece mai aproape de punctele
experimentale, un alt bun indiciu care atestă valoarea aprecierii vizuale prin analiză
exploratorie.
Aceste categorii de modele sunt neliniare prin variabilele selectate, respectiv
a expresiei în care acestea au fost folosite.
 Modele exponenţiale
Acestea sunt modele neliniare din cauza parametrilor şi contrastează cu
exemplul anterior, prin faptul că funcţia este explicit diferită de cea liniară, nu atât
prin natura variabilelor cât a parametrilor implicaţi. De exemplu, considerând relaţia
dintre rata de creştere (C - variabila dependentă; cm/lună) şi vârstă (V - variabila
independentă; ani) la o populaţie oarecare, putem defini un model de creştere
exponenţială.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
1.000
.800
.600
.700
.600
.500
.400
.200
.100
.050

V
.500
1.000
2.500
4.500
6.000
8.000
12.000
15.000
18.000
25.000

Vom putea alege o expresie a relaţiei de tipul:

C  a * e ( b1*V )
în care a şi b sunt coeficienţii ecuaţiei, iar numărul e este baza logaritmilor
naturali (numărul lui Euler). Rezultatul va arăta astfel:
C = 0.949*e-0.013*V
1.2

1.0

C

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

-2

0

2

4

6

8

10

12
V

14

16

18

20

22

24

26
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parametrii a şi b1 fiind semnificativi la nivelul ales (α<0.05), iar coeficientul de
determinare având valoarea de 0.96 (foarte aproape de valoarea maximă a
domeniului de variaţie). Reprezentarea grafică a modelului statistic neliniar este
redată mai jos. Natura acestui model nu mai este liniară; această trăsătură rezidă din
însăşi definiţia funcţiei care reprezintă relaţia dintre cele două variabile.
 Modele pentru variabile binare.
În numeroase cazuri variabila dependentă este binară, adică poate lua numai
unul din două răspunsuri (1 sau 0; de exemplu studenţii promovează sau nu
examenul, iau sau nu bursă, sunt sau nu pe locuri bugetare etc.). Apar astfel modele
în care este necesară decelarea relaţiei între una sau mai multe variabile continue
independente şi o variabilă dependentă binară.
NR.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Unitate 1
A
QI
1.000 .890
1.000 .910
1.000 .780
0.000 .230
0.000 .150
0.000 .840
0.000 .730
0.000 .610
1.000 .840
1.000 .790
0.000 .360
0.000 .210
0.000 .150
0.000 .150
0.000 .200
0.000 .160
1.000 .790
1.000 .990
1.000 .890
1.000 .730

NR.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Unitate2
A QI
1.000 .590
1.000 .890
1.000 .580
0.000 .120
0.000 .780
0.000 .910
0.000 .260
0.000 .530
1.000 .480
1.000 .910
0.000 .260
0.000 .580
0.000 .730
0.000 .610
0.000 .450
0.000 .910
1.000 .820
1.000 .460
1.000 .480
1.000 .660

Să analizăm două cazuri de unităţi de învăţământ superior care acordă
studenţilor bursă (A = 1) sau nu acordă (A = 0), în funcţie şi de un test care verifică
o serie de capacităţi reunite sub denumirea de coeficient de inteligenţă (variabila
independentă QI), test la care studenţii iau punctaje prin valori continue în domeniul
0.0 (cel mai rău răspuns) şi 1.0. Desigur, bursele se acordă şi în funcţie de alte criterii,
dar un cercetător ar putea fi interesat dacă instituţiile acordă sau nu o pondere
importantă inteligenţei studenţilor. Extrasele din două şiruri sunt redate mai sus (am
selectat la întâmplare 20 de cazuri din fiecare unitate).
Pentru a rezolva această problemă, putem alege funcţii de răspuns continuu,
adică să considerăm o funcţie de regresie care prognozează un răspuns în domeniul
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cuprins între 0 şi 1, cum este de exemplu modelul de regresie logistică. Astfel, se
estimează parametrii ecuaţiei de regresie, între variabila dependentă (y) şi una sau
mai multe variabile independente (x1, x2, ... xn), ecuaţie definită prin formula
generală:
y

exp( b 0  b1 x 1  ...  b n x n )
1  exp( b 0  b1 x 1  ...  b n x n )

unde, analog cu exemplele precedente, exp(expresie) = eexpresie
Se poate observa cu uşurinţă că oricum variază, şi în orice amplitudine,
variabilele independente xi, variabila prognozată y va lua valori cuprinse numai între
0 şi 1.
Rezultatele rulării modelului sunt redate mai jos.
Cazul 1.
Clasificarea cazurilor
Observate Prognozate
0
0
9
1
0
χ2 = 17.89; p < 0.001

Prognozate
1
2
9

Procent
corect
81.8182%
100.0000%

Concluzie: model corect (coeficienţi semnificativi).
Din acest tabel reiese o corectitudine a prognozelor de 82% în cazul
studenţilor care nu iau bursă, prin criteriul QI, precum şi o prognoză de 100% pentru
cei care iau. Valori mici ale domeniului critic (p < α) de asemenea informează asupra
validităţii modelului (testul chi-pătrat indică faptul că nu există deosebiri
semnificative între distribuţia aşteptată şi constatată de frecvenţe).
Ecuaţia modelului şi expresia grafică a acestuia sunt redate mai jos:
Model: Logistic regression (logit)
y=exp(-12.769327+(17.594565)*x)/(1+exp(-12.769327+(17.594565)*x))
1.2
1.0
0.8

A

0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6
QI

0.7

0.8

0.9
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Cazul 2. Clasificarea cazurilor (prognozate şi observate) indică:
Observate Prognozate
0
0
7
1
6
2
χ = 0.88; p = 0.347

Prognozate

Procent
corect
63.63636
33.33333

1
4
3

Cu prognoze corecte ale studenţilor care nu iau burse de 64%, respectiv de
33% a celor care reuşesc aceasta, precum şi pe baza valorii critice mult prea mari (p
= 0.347), rezultă că modelul este incorect (coeficienţi nesemnificativi). Graficul de
mai jos de asemenea redă această lipsă de semnificaţie a relaţiei:
Model: Logistic regression (logit)
y=exp(-1.3748407+(1.936842)*x)/(1+exp(-1.3748407+(1.936842)*x))
1.2
1.0
0.8
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0.2
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0.9

QI

Modelul logistic general de regresie poate fi exprimat ca:
y

b0
1  b1 exp( b 2 x )

Spre deosebire de modelul logistic prezentat anterior, cel general permite o
variaţie a lui y într-un interval definit de utilizator, care poate fi altul decât [0, 1].
Acest tip de model este extrem de util pentru înţelegerea şi simularea creşterii
logistice a populaţiilor, aşa cum se va vedea într-un alt capitol din publicaţia de faţă.
 Modele discontinue de regresie
În procedura de modelare neliniară avem posibilitatea evaluării relaţiei de
dependenţă, care se schimbă în funcţie de domeniul de variaţie al variabilei (sau
variabilelor) independente. De exemplu, rata de prădare sau consum evidenţiată prin
studii de teren pentru un anumit prădător (c = variabila dependentă) creşte după o
anumită funcţie până la o densitate P1 a prăzii, şi după o altă funcţie atunci când
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densitatea (d = variabila dependentă) este mai mare de această valoare. Atunci putem
specifica o ecuaţie de regresie discontinuă, de tipul:
c = b0 + b1 * d * (d< P1) + b2 * d * (d ≥ P1)
În această formulă de regresie discontinuă, expresiile (d< P1) şi (d ≥ P1) sunt
condiţii logice, care prin evaluare sunt echivalate cu 0 pentru fals şi 1 pentru adevăr.
Astfel, dacă densitatea prăzii este mai mică decât P1 (punctul de inflexiune),
termenul (d< P1) = 1 şi (d ≥ P1) = 0, motiv pentru care ecuaţia se va transforma în:
c = b0 + b1 * d
În mod corespunzător, se modifică ecuaţia când densitatea prăzii este mai
mare de P1. În exemplul anterior, pentru simplificare, am utilizat ecuaţii de gradul I
(funcţii liniare), dar cele expuse sunt valabile pentru oricare alte funcţii.
Un model posibil pentru funcţia discontinuă de regresie prezentată anterior
este:
c

P1

d

În alte ocazii, la o anumită valoare a variabilei independente, se înregistrează
un salt în valoarea celei dependente (o rupere de continuitate a funcţiei de regresie),
cum rezultă din exemplul de mai jos:
c

P0

d

Într-un asemenea caz se specifică un nou coeficient de “intercepţie”, pentru
modelul care urmează din punctul discontinuităţii funcţiei. Un caz, ca cel prezentat
mai sus, va avea o ecuaţie de tipul:
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c = (b0 + b1 * d) * (d < P0) + (b3 + b2 * d) * (d ≥ P0)
unde b3 este noul coeficient de intercepţie, care reprezintă valoarea funcţiei de
regresie imediat de după salt.
 Procedurile de estimare neliniară
Anterior am analizat în detaliu procedura de evaluare a parametrilor ecuaţiei
de regresie liniare, şi am definit-o pe aceasta ca “dreapta care trece cel mai aproape
de toate punctele”, respectiv cea pe care se află “valorile medii ale variabilei
dependente; pentru oricare valoare a variabilei independente, valorile celei
dependente sunt normal distribuite în jurul mediei”. Tehnica prezentată se mai
numeşte procedura de estimare prin cele mai mici pătrate, extrem de utilă, facilă,
dar nicidecum singura. Această tehnică se bazează pe minimizarea sumei
diferenţelor pătrate dintre valorile observate (experimentale) ale variabilei
dependente şi cele prognozate de către model.
Funcţia de estimare prin cele mai mici pătrate este o particularizare a ceea ce
cunoaştem sub denumirea generală de funcţie de pierdere (loss function, în
engleză). Denumirea are o logică: în orice regresie, simplă sau multiplă, liniară sau
neliniară, estimăm parametrii, astfel încât să minimizăm variaţia reziduală din jurul
punctului prognozat, situat pe graficul funcţiei de regresie. Putem spune că scopul
este de a minimiza pierderea de acurateţe a prognozei noastre, respectiv de a găsi
cele mai mici valori pentru funcţia care o descrie. Există mai multe căi pentru a
reduce pierderile la un minimum. Reamintim că prin reziduale se înţeleg diferenţele
dintre valorile prognozate de o ecuaţie de regresie şi cele observate.
Metoda pătratelor minime ponderate
Metoda, amintită anterior, presupune că variaţia erorii în jurul valorilor
estimate ale variabilei dependente, este aceeaşi pentru toate valorile variabilei
independente (deci eroarea este egală pentru întregul model, în fiecare punct al
funcţiei). În mod real această presupunere este adesea neconformă cu realitatea. Un
exemplu care apare permanent în studiile biometrice este norul de puncte de formă
triunghiulară. Norul prezintă o bază mai largă la valori mai mici ale dimensiunii (sau
masei) corpurilor, parte şi din cauza variabilităţii individuale la vârste juvenile, dar
reflectă şi erori ale aparatului de măsură. Punctele tind să fie mai apropiate, prin
contrast, spre celălalt capăt al domeniului de variaţie (desigur această tendinţă apare
statistic, nu este o constantă a studiilor de acest gen). Prin urmare, eroarea de
estimare scade cu creşterea domeniului de măsură, din diferite motive. Pentru a
calcula această funcţie de pierdere în mod diferenţiat, putem opta pentru metoda
pătratelor minime ponderate, care are expresia:

 1 
Pierdere  (Observat  Pr ognozat) 2 *  2 
x 
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Pierderea specifică mai întâi pătratul diferenţei dintre valoarea observată şi
cea prognozată a variabilei dependente, după care ponderează această diferenţă prin
raportarea la inversul pătratului valorii variabilei independente. Acest proces se
repetă pentru fiecare punct din nor, după care funcţia se calculează prin însumarea
valorilor obţinute.
 Algoritmi care minimizează funcţiile de pierdere
Putem să decidem asupra modalităţii de minimizare a funcţiei de pierdere,
precum şi de estimare a erorii standard a parametrilor. Algoritmul quasi - Newton,
sau cel cunoscut sub denumirea de Gauss-Newton, sunt extrem de eficienţi şi
recomandaţi pentru a rezolva această problemă, fără mare durere de cap. Ei
aproximează derivata de ordinul 2 a funcţiei de pierdere, pentru a identifica valoarea
minimă a acesteia.
Dintre procedurile alternative care ne stau la dispoziţie, amintim (fără a mai
intra în amănunte): tehnica minimului local, procedura simplex, modelul HookeJeeves, Rosenbrock, matricea hessiană şi erorile standard etc.
 Evaluarea calităţii modelului
După cum am mai scris, există mai multe metode pentru a afla dacă un model
este semnificativ, în sensul potrivirii valorilor prognozate cu cele observate,
respectiv pentru evaluarea erorilor şi a semnificaţiei coeficienţilor.
Putem de exemplu evalua proporţia de varianţă explicată de către model.
Astfel, putem obţine valori cu privire la varianţa totală a variabilei dependente (suma
totală de pătrate, ST), proporţia de varianţă datorată rezidualelor (suma de pătrate a
erorilor, SE) şi proporţia de varianţă datorată modelului de regresie (suma de pătrate
a regresiei: SR = ST - SE). Raportul SR / ST explică proporţia de varianţă înregistrată
de model în variabila dependentă, motiv pentru care această rată este echivalentă cu
coeficientul de determinare (R sau r2 care ia valori între 0 şi 1).
Verificarea semnificaţiei diferenţei dintre distribuţia de frecvenţe
observată şi cea prognozată, prin testul χ2. Se aplică pentru evaluarea potrivirii
dintre valorile prognozate şi cele observate în modelul de tip logistic al variabilelor
binare. Parametrul statistic χ2 se calculează şi se raportează la gradele de libertate
egale cu numărul de variabile independente ale modelului. Dacă nivelul p asociat
testului chi-pătrat este semnificativ (p < α), putem susţine că parametri regresiei sunt
statistic semnificativi (a se revedea exemplele precedente, de la modelul logistic).
Reprezentarea valorilor observate în funcţie de cele prognozate. Permite
vizualizarea acestei relaţii sub forma unui nor de puncte; cu cât prognoza este mai
bună, cu atât punctele sunt dispuse mai aproape de forma unei drepte (ilustrând o
relaţie liniară de dependenţă). Modelul este cu atât mai nesatisfăcător, cu cât relaţia
se abate mai mult de la forma unei drepte.
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De exemplu, în modelul exponenţial realizat între creştere şi vârstă (C şi V;
redat anterior), graficul valorilor prognozate în funcţie de cele observate, este:
Valori Observate vs. Prognozate
1.1

Valori Obsevrate

0.9

0.7

0.5

0.3

0.1

-0.1
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Valori Prognozate

Reprezentarea grafică a funcţiei de regresie permite vizualizarea norului
de puncte experimentale (a datelor observaţionale), printre care trece graficul
funcţiei de regresie, modelată după unul dintre algoritmii expuşi anteriori. Acest tip
de grafic constituie reprezentarea cea mai directă şi evidentă a rezultatelor,
generându-se o imagine de ansamblu a modelului obţinut.
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7.5. Design experimental și analiza univariată a datelor:
aplicații în Statistica
(acest capitol se bazează pe suportul de curs și laborator elaborat de
Prof. Dr. Jan Lepš, de la Universitatea Boemia de Sud din České Budějovice,
Republica Cehă)
În acest capitol vom face cunoștință cu unele dintre cele mai utilizate metode
de analiză univariată a datelor, aplicate la diverse categorii de design experimental,
în mod special ne vom referi la anumite teste statistice și interpretarea rezultatelor
acestora. Avertizăm utilizatorii că exemplele și datele utilizate în acest capitol au
valoare didactică și nu științifică, multe sunt imaginare sau subseturi ale unor date
reale, sunt puține (mult mai puține decât ar fi recomandat în analize reale) și
simpliste. Am evitat în mod intenționat (pentru a facilita înțelegerea și învățarea
metodelor de către studenți care nu au pregătire matematică avansată prealabilă)
exemple complexe și utilizarea unor seturi mari de date, scopul fiind ca studenții să
învețe simplu și repede aceste metode. Cu toate aceste limitări, utilizarea lor în
cercetare și studii reale nu este împiedicată și nici restricționată: metodele sunt
aceleași, doar prezentarea lor este realizată în mod voit schematic. O altă observație
se referă la lipsa de realism: tot din motive de simplificare a datelor există
posibilitatea ca în unele exemple din acest capitol rezultatul să fie diferit de cel care
s-ar constata în urma analizelor datelor provenite dintr-un experiment real.
1. Testul de potrivire, sau testul χ2 pentru verificarea diferenţei între o
distribuţie teoretică şi una observată (în eng. ”goodness of fit χ2-test”)
Problema 1. Au fost încrucișate plante cu flori roșii și cu flori albe, în prima
generație obținându-se plante cu flori roz. Presupunând că este vorba de o relație
interalelică de semidominanță, prin retroîncrucișarea plantelor din F1 rezultă F2 în
care 42 aveau flori roșii, 99 roz și 35 albe. Testăm distribuția teoretică de 1:2:1,
astfel: calculăm suma plantelor din F2 = 176 din care se presupune că a patra parte
(44) au flori roșii, tot atâtea au flori albe și dublul sumei (88) sunt roz. Dacă nu există
diferențe semnificative între cele două distribuții (observată și teoretică), atunci
relația dintre alele este de tip semidominanță.
Mod de lucru: deshidem un fișier în Statistica și introducem datele în două
variabile, pe categorii (mai simplu: importăm fișierul Chi-patrat1). Vom defini
variabilele OBS (valori observate) și AST (așteptate). Pe ecran va apare:

Ipoteza nulă afirmă că nu există diferențe semnificative între distribuția valorilor
observate și cele așteptate. Vom selecta din meniu principal: Statistics →
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Nonparametrics → Observed versus expected X2. În noua fereastră selectăm
variabilele, astfel:

Clic pe OK și apoi pe Summary. Apare următorul tabel pe ecran:

Rezultatul testului este p < 0.19 deci p > α = 0.05, prin urmare nu respingem ipoteza
nulă, conform căreia frecvențele observate provin de la o distribuție Mendeliană de
frecvențe de 1:2:1. Vom scrie de obicei că ”frecvențele observate nu diferă
semnificativ de valorile așteptate pentru o relație interalelică de semidominanță, de
1:2:1 (χ2=3.3068, df = 2, p = 0.191 [alternativ scriem p > 0.05])".
2. Compararea a două medii
Două probe independente pot fi comparate fie printr-un test t independent, fie
printr-o analiză de tip ”one way” ANOVA cu două categorii; rezultatele sunt
identice. Ipoteza nulă afirmă egalitatea mediilor populaționale, presupune că
acestea provin din șiruri de date care au distribuție normală și că varianțele sunt
egale; ipoteza poate fi unilaterală sau bilaterală, alegere care trebuie să o facem pe
baza cunoașterii condițiilor testate și a intențiilor noastre, înainte de a rula testul.
Pentru testul t dispunem și de posibilitatea de utilizare a unei versiuni cu estimarea
separată a varianței pentru fiecare probă. Testul este cu atât mai robust cu cât
probele statistice sunt de dimensiuni mai mari, fapt sau condiție care rezultă din
teorema limitei centrale care susține că mediile probelor mari tind să prezinte o
distribuție normală.
2.1. Două probe independente (martor = pătrat gol versus/contra tratament =
pătrat plin)
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Problema 2. Fie următorul exemplu (datele sunt în fișierul t-indep1): în pătrate de
1m*1 m de sol au fost semănate câte un număr de 50 semințe/pătrat dintr-o specie
de plantă anuală. Probele au fost tratate cu 10 l de soluție de 10 mg/l dintr-un anumit
erbicid, iar probele martor au fost udate cu aceeași cantitate de apă dar fără
substanță. După o anumită perioadă de timp s-au numărat plantulele care au
germinat. Ipoteza nulă afirmă egalitatea germinărilor în cele două categorii de
probe. Datele sunt mai jos, așa cum le introducem în fișier (în realitate vom lucra
cu mai mult de 10 probe):

Observăm că variabila densitate conține valorile plantulelor germinate din
fiecare pătrat (probă unitară), iar variabila probă indică prin codurile m = martor
respectiv t = tratament, la care categorie de probă se referă fiecare pătrat. Ca
variantă se poate utiliza și variabila numerică de grupare, de exemplu cu valorile
zero (0) pentru martor și 1 pentru tratament.
Urmează analiza și testarea ipotezei nule: Alegem Statistics → Basic
statistics/ Tables → t test, independent, by groups → Variables → selectăm
densitate ca variabilă dependentă (Dependent variable) și proba ca variabilă de
grupare (Grouping variable) → clic pe OK.
Clic pe Summary: T-tests va produce rezultatul rulării testului t pentru două
medii și a testului F pentru două varianțe (ipoteza nulă a acestuia afirmă că varianțele
sunt egale, adică nu sunt diferențe semnificative între valorile varianțelor
populaționale):

Din analiza valorilor trecute în tabelul de mai sus, care reprezintă rezultatele
analizelor decrise, aflăm că mediile diferă semnificativ (p = 0.03 este mai mic decât
nivelul critic α = 0.05, deci respingem ipoteza nulă), în timp ce varianțele NU diferă
semnificativ (p pentru varianțe este 0.59 deci mult mai mare decât nivelul critic),
fapt foarte bun deoarece aceasta este o condiție pentru utilizarea testului t. În cazul
în care această condiție este încălcată (dacă varianțele nu sunt egale), selectăm
Option și solicităm estimări separate pentru varianțe.
Problema 3 (după Sîrbu & Benedek, 2012). Se studiază densitatea unei populaţii
supuse unui program de ocrotire în anul 2003, înainte de implementarea programului
şi în vara anului 2004, după încheierea acestuia, într-o arie restrânsă ca suprafaţă.
Probele de dimensiuni egale, poziţionate prin metoda simplu randomizată, sunt
prelucrate pe loc, indivizii se numără şi eliberează în habitatul natural. Problema
cere să se verifice dacă programul de ocrotire a avut un rezultat care se reflectă întro variaţie semnificativă a densităţii medii. Pentru alte prelucrări viitoare, problema
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mai cere să se verifice dacă şirurile provin din populaţii statistice cu distribuţii
normale de frecvenţe.
Date: în anul 2003 au fost colectate aleator 50 de probe de dimensiuni egale.
x1i (nr. indivizi/m2) = 12, 14, 34, 23, 21, 2, 0, 8, 5, 12, 4, 31, 9, 6, 5, 8, 0, 2, 0, 0, 1,
2, 11, 8, 28, 12, 4, 6, 1, 0, 0, 2, 1, 5, 16, 28, 0, 4, 2, 11, 9, 13, 0, 3, 1, 2, 7, 15, 7, 13.
Datele şirului x2i din anul 2004 (tot 50 de probe, de aceleaşi dimensiuni) sunt:
x2i (nr. indivizi/m2) = 17, 10, 4, 5, 1, 22, 2, 8, 39, 10, 4, 3, 0, 29, 28, 16, 3, 9, 5, 12,
9, 5, 4, 8, 40, 0, 10, 10, 5, 1, 0, 1, 0, 4, 6, 5, 8, 30, 24, 6, 17, 7, 0, 1, 14, 21, 3, 25, 13,
8.
Rezultat scontat: la nivelul de asigurare 0.05 afirmăm că densităţile medii şi
varianţele nu s-au modificat semnificativ înainte şi după aplicarea programului de
ocrotire (cel puţin la nivel de densitate şi pentru un prim an, acesta nu a dat rezultate
semnificative).
2.2. Două probe dependente (t-test pereche, ”paired t-test”)
Spre deosebire de cazul precedent, în această analiză probele nu mai sunt
independente, ci se presupune că valorile medii ale celor două probe estimează
aceeași valoare a mediei populaționale. Altfel spus se presupune că cele două probe
au fost extrase din aceeași populație de date și că mediile statistice nu diferă
semnificativ deoarece aproximează (estimează) aceeași valoare medie populațională
μ.
Cinci blocuri de teren sunt divizate în câte două jumătăți, câte două pătrate,
din care unul este tratat cu fosfor (P) și celălalt servește pe post de martor (M).
Variabila de răspuns este fitomasa (g substanță uscată/m2) din fiecare probă
(încărcați fișierul t-dependent), care se măsoară la aceeași dată calendaristică și întrun interval scurt de timp (problema 4).
martor fosfor
12
16
23
28
18
21
31
32
28
38

Datele sunt aranjate în două variabile (de exemplu martor și fosfor), fiecare
caz (articol sau linie din fișier) fiind un bloc. Se aplică testul t dependent sau pentru
două probe dependente.
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Alegem: Statistics → Basics Statistics/Tables → t-test, dependent samples →
selectăm martor și fosfor ca cele două variabile (ca variantă putem să selectăm
ambele variabile într-o singură listă) și clic pe Summary: T-test

Valoarea lui p indică faptul că respingem ipoteza nulă și afirmăm diferențe
semnificative între fitomasa medie a probelor tratate cu fosfor prin comparație cu
cele netratate (martor). Mai mult este evident din prima coloană că fitomasa este
mai mare în probele tratate.
Alte exemple de probe sau de observații dependente (pereche)
- compararea grosimii scoarței copacilor de pe latura nordică respectiv de pe cea
sudică: pentru fiecare copac (case = articol) veți avea două valori, una pentru
latura nordică și alta pentru cea sudică;
- compararea masei studenților (în kg) înainte și după Paști (poate fi și
înainte/după Crăciun), sau după ce merg acasă la părinți în timpul vacanțelor.
3. Teste corespondente neparametrice
Testele precedente (testul t, F ...) sunt parametrice; acestea au câte un test
omolog sau corespondent neparametric. Cele neparametrice nu fac nici o
presupunere cu privire la distribuția de frecvențe a datelor, nu presupun că
parametrii unei anumite distribuții se potrivesc la datele reale disponibile și se pot
aplica (mai ales și de obicei) la probe mici (adică număr redus de probe unitare),
dar acestea sunt mai puțin de încredere și mai puțin robuste decât cele parametrice
care de obicei sunt aplicate în anumite condiții și la probe statistice mari.
3.1. Testul neparametric corespondent al testului t pentru probe independente
este testul U Mann-Whitney: reîncărcăm fișierul t-indep1 (cel cu evaluarea
densității în probe martor și tratate cu erbicid) în Statistica selectăm din meniul
Statistics → Nonparametrics → Comparing two independent samples →
Variables → (Dependent = densitate și Grouping = proba) → Mann-Whitney U
test și rezultă:
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Și acest test indică diferențe semnificative, deci valorile de densitate ale plantulelor
care au germinat diferă semnificativ în cele două categorii de probe (martor și
tratamente).
3.2. Testul neparametric corespondent al testului t-dependent (pereche sau
probe dependente) este testul Wilcoxon matched pairs test
Încărcăm din nou datele din t-dependent, cu variabilele martor și fosfor
(datele se introduc exact la fel ca la t-dependent), apoi selectăm Statistics →
Nonparametrics → Comparing two dependent samples (variables) → OK →
Wilcoxon matched pairs test → selectăm cele două variabile, una în stânga (First
variable list), la prima grupă, cealaltă în dreapta (Second variable list) → OK.
Obținem rezultatele de mai jos:

unde se observă că valoarea lui p este mai mică decât valoarea critică, deci nu avem
motive să susținem ipoteza nulă, ceea ce ne indică diferențe semnificative între
valorile medii ale celor două categorii de probe (martor și tratate).
Trebuie avută grijă când folosim testul neparametric, că fie testăm ipoteza că
distribuțiile sunt identice (și atunci nu sunt presupuneri asupra tipului de
distribuții), fie testăm egalitatea mediilor (sau a medianelor), dar atunci
presupunem că forma sau categoria de distribuție este identică și testăm dacă
distribuțiile diferă sub aspectul locației.
4. Compararea a mai mult de două medii = ANOVA
ANOVA pentru două grupe (două probe) și testul t sunt identice, dar dacă
vrem să comparăm mai multe probe, nu este indicat să folosim în mod repetat testul
t din cauza faptului că probabilitatea erorii de tip I este α în fiecare rulare a testului,
iar prin utilizare repetată, odată cu numărul de încercări, probabilitatea de apariție a
unei erori de tip I în cel puțin un anumit test este foarte ridicată, iar aceasta poate
conduce la o ”păcăleală statistică” (în eng. ”statistical fishing”). Reamintim (Sîrbu
& Benedek, 2012) că un test statistic este realizat prin intermediul unei funcţii
statistice căreia i se determină distribuţia de probabilităţi sub presupunerea că
ipoteza nulă este adevărată. Numim eroare de tip I respingerea ipotezei nule atunci
când aceasta este adevărată; numim nivel de asigurare sau de semnificaţie şi îl notăm
cu α, o fracţie a probabilităţii maxime de eroare de tip I. Alegerea acestui nivel
înseamnă de fapt dimensionarea regiunii critice şi reprezintă gradul de eroare pe care
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îl putem tolera sau admite. Acceptarea ipotezei nule atunci când aceasta nu este
adevărată este cunoscută sub denumirea de eroare de tipul II, fracţia probabilităţii
notându-se cu β. Prin urmare, în testarea ipotezelor sunt posibile 4 situaţii:
CONCLUZIE:
Ho - nu se respinge
Ho - se respinge

Ho - adevărată
decizie corectă
eroare tip I

FAPT:
Ho - falsă
eroare tip II
decizie corectă

4.1. ”One-way ANOVA” (design complet randomizat)
Problema 5. Efectul tipului de sol asupra creșterii (variabila de răspuns este
înălțimea) plantelor a fost testat într-un experiment realizat în ghivece (fișierul Oneway ANOVA). 5 plante au fost crescute în sol nisipos (n), alte cinci în sol argilos (a)
și ultimele în sol de turbă (t). Fișierul este redat mai jos în formatul indicat pentru a
fi analizat în Statistica, adică o variabilă de grupare (=sol) și o alta de răspuns
(=inaltime = h). Notăm faptul că tipul de sol este un factor cu efect fix.
Alegeți: Statistics → ANOVA → One-way ANOVA → OK

În manieră asemănătoare putem selecta Statistics → Advanced linear/nonlinear
models → General linear models → One way ANOVA. Durează ceva mai mult
dar aici găsim mai multe opțiuni.
În fereastra nou dechisă selectăm (clic pe) Variables, apoi selectați:
Dependent variables list: h (va apare 2 în fereastră, adică a fost selectată a doua
variabilă),
Categorical predictor (factor): sol (apare 1 în fereastră, vezi mai jos)

Clic pe OK, iar în fereastra următoare cereți All effects și veți obține fereastra cu
rezultate:
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Cu o probabilitate de p = 0.003881 respingem ipoteza nulă și afirmăm că solul are
un efect determinant asupra creșterii plantei respective. În acest caz intercepția
(Intercept) nu are nici o semnificație notabilă. Dacă ne întoarcem la fereastra
anterioară și selectăm All effects/ Graphs și apoi OK obținem graficul de mai jos:
sol; LS Means
Current effect: F(2, 12)=9.1352, p=.00388
Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
40
35
30

h

25
20
15
10
5

n

a

t

sol

Putem vedea că foarte probabil solul cu nisip și argilă determină o creștere
asemănătoare (adică nu au efecte discriminatorii) pe când turba afectează (inhibă) în
mod semnificativ creșterea. Pentru a detalia comparațiile ne întoarcem din nou la
fereastra anterioară și cerem More results → Post - hoc → Tukey HSD

Acest test, realizat după ce am rulat o ANOVA (post-hoc), arată diferențiat
rezultatele analizelor între cele trei probe, respectiv la plantele crescute pe cele trei
soluri. Observăm diferențe semnificative în ceea ce privește media creșterii la
plantele crescute pe turbă, față de cele pe nisip și argilă, dar între cele din ultimele
două categorii nu există diferențe semnificative.
4.2. Testul corespondent neparametric: Kruskal-Wallis ANOVA (sau testul
medianei).
Utilizați procedura și calea: Statistics → Nonparametrics → Comparing multiple
independent samples (groups) → selectarea variabilelor: Dependent variable list
(= h), Indep. (grouping) variable (= sol)
Dați clic pe Summary: Kruskal-Wallis ANOVA & Median test și obțineți:
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care indică prin p = 0.037 diferențe semnificative între mediane, iar pentru a detalia
informația, ne întoarcem la fereastra precedentă și selectăm Multiple comparisons
of mean ranks for all groups și obținem:

care, din nou, indică faptul că diferențe semnificative sunt între plantele crescute pe
turbă și celelalte două.
4.3. ”Two-way ANOVA”: design experimental factorial
Problema 6 (fișier Two-way_ANOVA): a fost studiat efectul unor fertilizatori cu
azot (N = azotați) și potasiu (K) asupra creșterii unei plante oarecare de cultură, în
ghivece, aplicându-se două niveluri fiecărui factor, codificate prin 0 = nivel normal
(concentrație uzuală) și 1 = nivel crescut (concentrație crescută). Fiecare factor
independent este inclus în câte o variabilă (codificate prin N, K și H = înălțimea
plantei).
N

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

H
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

22
25
23
26
20
32
36
34
36
36
30
28
30
31
31
57
60
63
59
61

Urmăm calea Statistics → ANOVA → Factorial ANOVA
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Vom selecta la Dependent variable list pe H (va apare ca variabila 3) și la
Categorical predictors (factors) pe variabilele 1 și 2, adică N și K. → OK, iar din
fereastra următoare vom selecta All effects.

Observăm că atât efectul separat al azotului, cât și al potasiului, pe două niveluri,
este semnificativ în explicarea creșterii diferențiate a plantelor, iar efectul principal
al interacțiunii dintre cele două elemente (cei doi factori), nu este aditiv. Mai bine se
observă efectul interacțiunii factorilor dacă solicităm graficul din meniul All
effects/graphs după ce solicităm interacțiunile, adică, ne întoarcem la fereastra
precedentă și solcităm All effects/graphs → selectăm interacțiunea celor două
elemente (factori) ca mai jos, iar după ce dăm clic pe OK selectăm aranjarea
factorilor (a se vedea fereastra următoare):

În urma acestor etape și selecții va rezulta graficul următor:
N*K; LS Means
Current effect: F(1, 16)=109.92, p=.00000
Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
70
65
60
55
50
H

45
40
35
30
25
20
15
0

1
N

K
0
K
1
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Observăm că efectul factorilor și al nivelurilor acestora asupra variabilei de răspuns
nu este aditiv (deoarece liniile nu sunt paralele); putem presupune și testa că efectul
acestora este multiplicativ. Aceasta înseamnă că plantele cresc mai mult decât ar fi
de așteptat prin efectul aditiv al fiecărui factor (azot și potasiu). Altfel spus: aplicarea
de azot și potasiu împreună influențează și determină mai puternic creșterea decât
prin simpla însumare a efectului lor, adică acestea au o acțiune sinergică asupra
creșterii plantelor.
5. Martor - Impact, Anterior - Ulterior, fără replicare (MIAU nereplicat)
(”Non replicated Before-After Control-Impact = BACI”)
Se referă la acele experiențe sau studii, care sunt derulate, din diverse motive,
fără replicări. De exemplu aici sunt încadrate perturbări nereplicabile ale mediului
din cauza unor accidente (deversări accidentale de cianuri din iazuri de decantare a
minereurilor de exemplu, explozii la fabrici de produse chimice etc.) care pot avea
un impact puternic și acut. Asemenea evenimente sunt "tratamente singulare",
adică nu există planificare anterioară și nici posibilitatea de a concepe tratamente și
replicări care să respecte regulile unui design experimental judicios. În asemenea
cazuri dispunem de mai multe soluții, cum ar fi:
- selectarea ariilor de eşantionare şi studii realizate înainte şi după construcţie sau
poluare, dacă este posibil;
- selectare de arii din vecinătate asupra cărora construcţia/perturbarea nu are efecte
= unităţi martor;
- intervale lungi între măsurători (monitoring îndelungat) pentru ca observaţiile să
fie independente.
Prezentarea schematică a unui caz de acest gen este redată mai jos (simplist redăm
un râu și o conductă care deversează ape reziduale):
ARIE MARTOR
ARIE SUB IMPACT
înainte
de deversare

dupa
deversare

Prin Design optim de impact înțelegem procesul prin care se eşantionează
atât unităţile martor, cât şi cele supuse impactului, atât înainte cât şi după începerea
deversărilor; unităţile martor sunt atât spaţiale cât şi temporale. Acronimul în
limba engleză este BACI sau BACIP (Before-After, Control-Impact Pairs Methods),
pe care noi l-am tradus prin MIAU (pentru a facilita înțelegerea și memorarea). Îl
mai putem denumi și ”Metoda Perechilor Martor-Impact, Anterior - Ulterior”.
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În fișierul MIAU redăm un set de date care descriu un design experimental
realizat îaninte și după o deversare cu compuși ai unor metale grele pe un râu
(problema 7). Variabilele de răspuns se referă la conținutul de Ni și Pb în țesuturi
la o anumită specie de bivalvă, iar factorii principali sunt variabilele UNDE (cu două
niveluri, M pentru martor adică în amonte de deversare și I pentru impact sau în aval
de zona în care a avut loc eliberarea de compuși chimici în râu) și CAND (cu
nivelurile A = anterior și U = ulterior deversărilor). Răspunsul este analizat printr-o
”two-way ANOVA” (design experimental factorial). Interacțiunea semnificativă
este considerată a fi o dovadă a impactului. Fișierul este redat mai jos:
UNDE
M
M
M
M
I
I
I
I
M
M
M
M
I
I
I
I

CAND
A
A
A
A
A
A
A
A
U
U
U
U
U
U
U
U

Ni

Pb
6
3
5
5
7
8
6
8
7
8
10
8
11
10
9
11

3
5
5
3
6
6
4
7
5
7
7
6
10
13
12
11

Procedăm așa cum am expus mai sus la designul factorial: selectăm Statistics →
ANOVA → Factorial ANOVA → OK → selecție Dependent variable list (Ni, Pb)
și Categorical predictors (factors) (UNDE, CAND) → OK → cerem acum: More
results → Summary →Univariate results

Observăm din analiza univariată că atât UNDE cât și CAND au efect asupra
conținutului separat de Ni și Pb, dar interacțiunea lor are efect semnificativ asupra
Pb și nu are asupra Ni. Altfel spus: concentrația de Ni din țesuturile speciei
respective nu a fost un efect al deversării și nu este o dovadă a impactului
accidentului analizat, dar concentrația de Pb este direct relaționată de evenimentul
în cauză. Pb este dovada impactului. Nu avem motiv să așteptăm un efect asupra
concentrației de Ni, interacțiunea fiind nesemnificativă și liniile în grafic sunt
paralele, chiar dacă ambele efecte principale sunt semnificative.
Pentru aceasta ne întoarcem la fereastra precedentă și alegem All effects/graphs
→selectăm interacțiunea UNDE*CAND → OK → selectăm acum numai Ni → OK
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→ lăsăm aranjamentul factorilor CAND și UNDE → OK și rezultă graficul de mai
jos:
UNDE*CAND; LS Means
Wilks lambda=.56595, F(2, 11)=4.2181, p=.04368
Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
13
12
11
10
9
Ni

8
7
6
5
4
3
2

A

UNDE
I
UNDE
M

U
CAND

Parcurgem aceleași etape pentru Pb și observăm că există efect combinat, respectiv
interacțiune semnificativă, fapt ilustrat atât prin valoarea probabilității din tabelul de
mai sus cât și prin faptul că liniile nu sunt paralele, deci efectul nu este aditiv.
UNDE*CAND; LS Means
Wilks lambda=.56595, F(2, 11)=4.2181, p=.04368
Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
14
12
10

Pb

8
6
4
2
0

A

U
CAND

UNDE
I
UNDE
M

6. Design în blocuri complete randomizate
Schema acestui tip (corect) de randomizare, în care fiecare bloc conține toate
categoriiile de probe, martori și tratamente, este prezentată mai jos, unde fiecare tip
de pătrat reprezintă câte o categorie de probă: tratament(e) sau martor:
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Problema 8. În tabelul de mai jos (fișiserul Blocuri_complete) sunt redate numărul
de plantule (Plantule) proaspăt răsărite în 4 blocuri (Bloc) definite fiecare prin patru
suprafețe de probă (câte 0.5 x 0.5 m) alocate aleator la tot atâtea tratamente (Trat),
respectiv care sunt codificate prin: (1) martor, (2) îndepărtarea litierei, (3)
îndepărtarea speciei dominante de cormofită și (4) îndepărtarea litierei și a
briofitelor. Evident, numărul de plantule care au răsărit este variabila de răspuns.
Nr.
rel1
rel2
rel3
rel4
rel5
rel6
rel7
rel8
rel9

Trat
1
2
3
4
1
2
3
4
1

Bloc
1
1
1
1
2
2
2
2
3

Plantule
95
90
64
115
82
69
49
168
43

rel10

2

3

56

rel11
rel12
rel13
rel14
rel15
rel16

3
4
1
2
3
4

3
3
4
4
4
4

49
184
101
86
49
76

Vom analiza acest experiment, respectiv datele rezultate prin designul
experimental în blocuri complete randomizate, prin ANOVA de efecte principale.
Tratamentul (Trat) și Blocul (Bloc) sunt efecte principale, iar termenul de
interacțiune între acestea este utilizat ca termen de eroare, deoarece interacțiunea nu
poate fi testată, în mod logic și evident. Același lucru se obține și dacă se utilizează
designul factorial; interacțiunea nu este testată. Putem realiza analiza fie din meniul
de ANOVA, fie din General linear model, caz in care dispunem de mai multe
opțiuni. Vom realiza analiza pe această cale. Selectăm: Statistics → Advanced
linear/nonlinear models → General linear models, selectăm Main effect ANOVA
→ OK → selectăm Plantule ca variabila dependentă iar Trat și Bloc drept factori, și
în Options specificăm Bloc ca un factor de efect randomizat. Selectăm apoi All
effects și apoi rezultă:
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Trat; LS Means
Current effect: F(3, --)=4.5744, p=.03291
Type III decomposition
Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
200
180
160
140

Plantule

120
100
80
60
40
20
0
-20

1

2

3

4

Trat

Blocurile nu diferă între ele și nu explică diferențele dintre plantulele răsărite,
respectiv nu influențează densitatea acestora (p = 0.91), dar tratamentele
influențează semnificativ diferențele dintre densitățile de răsaduri. Cel mai mare
efect îl are tratamentul 4, adică îndepărtarea litierei și a mușchilor. Dacă blocurile
nu diferă între ele în ceea ce privește contribuția la rezultate, includerea lor în analiză
scade puterea testului. Dacă am considera designul experimental ca unul complet
randomizat (deci nu în blocuri randomizate ci probele formate din martori și
tratamente sunt randomizate) rezultatul ar arăta astfel (selectăm one-way ANOVA
cu variabila dependentă Plantule și factorul sau predictorul de tip categorie
Tratamentul = Trat):

T rat; LS Means
Current effect: F(3, 12)=5.7823, p=.01104
Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
200
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Cu toate acestea nu este corect să excludem blocurile numai pentru faptul că aici
nu sunt semnificative.
7. Efecte fixe și randomizate
Problema 9. În fișierul Efect_fix_vs_aleator sunt redate datele pentru trei localități
(loc cu valori de la 1 la 3) în fiecare dintre acesta au fost alese 10 suprafețe de teren,
dintre care 5 au fost tratate cu un anumit compus cu rol presupus erbicid (toxic = 1)
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sau au fost lăsate ca martor, nefiind tratate (toxic= 0). În fiecare dintre aceste probe
a fost evaluată fitomasa (grame substanță uscată raportată la metru pătrat) la trei luni
după inițierea studiului (aplicarea tratamentelor). Datele sunt:
loc

toxic
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

fitomasa
498
511
523
555
502
603
608
614
612
599
425
421
406
401
445
510
569
548
511
578
668
674
651
658
685
668
647
645
642
663

Întrebările la care dorim să răspundem, sunt: există diferențe între localități?
Există efect decelabil al aplicării tratamentului (are vreun efect aplicarea erbicidului
asupra fitomasei)? Efectul erbicidului este același în toate localitățile?
Vom analiza efectul fix sau aleator al unui factor prin utilizarea unei ANOVA
factorială, din meniul de Advanced linear/nonlinear models → General linear
models. Dacă selectăm numai ANOVA nu vom putea specifica efectul aleator
(randomizat) al factorilor. După ce selectăm GLM Factorial ANOVA vom efectua
două analize, în ambele fitomasa va fi variabila dependentă, iar factorii de tip
categorie vor fi loc și toxic.
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Dacă localitatea (loc) este factor cu efect fix, atunci:

Dacă localitatea este factor cu efect randomizat (în fereastra de Options am ales
loc ca radom factor), atunci:

Rezultatele pentru factorul fix (erbicidarea) diferă considerabil. Dacă
localitatea este un factor fix, atunci rezultatele pot fi generalizate numai la cele trei
localități (adică în medie erbicidarea determină creșterea fitomasei în cele trei
localități). Dacă localitatea este considerată factor aleator, atunci cele trei localități
sunt o probă aleatoare dintr-un set (potențial infinit) din toate localitățile posibile; în
acest caz nu avem dovada efectului utilizării erbicidului asupra întregului set,
exceptând faptul că efectul nu este același în toate localitățile (interacțiune
semnificativă).
8. Design experimental ierarhic sau imbricat (”nested design”)
Toate analizele de varianţă se ocupă de unul sau mai mulţi factori, respectiv
de variabile de clasificare, care acționează asupra uneia sau mai multor variabile de
răspuns. Factorii pot fi de două feluri:
1. cu sau de Efecte principale: fiecare nivel se poate identifica independent de
oricare alt nivel (design factorial)
2. cu Efecte ierarhice: dacă fiecare nivel al unui efect principal poate fi divizat în
subgrupe selectate aleator, clasificarea grupelor se numeşte imbricată sau ierarhică.
Atenţie! Designul ierarhic se poate uşor confunda cu cel factorial, de aceea
trebuie să ne asigurăm din faza de planificare a studiului cu privire la categoria
acestuia. Cele două categorii de design experimental folosesc o statistică diferită.
Mai jos este redat un exemplu (problema 10) de ierarhie simplă. La o specie
oarecare de pasăre adulții sunt supuși la două diete diferite (Dieta 1 și 2), se
selectează la întâmplare câte 4 cuiburi ale păsărilor care urmează o anumită dietă
dintre cele două studiate (Cuib de la 1 la 4 la păsări care sunt supuse Dietei 1 și
cuiburile de la 5 la 8 la cele care urmează Dieta 2), iar din fiecare cuib se cântăresc
câte 3 ouă (variabila Oua), masa fiecărui ou fiind câte o linie, respectiv un articol în
tabelul de mai jos (datele pot fi încărcate din fișierul ierarhie_simpla1).
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Datele din Ierarhie_simpla1
Dieta

Cuib

Oua

1

1

6.1

1

1

6.9

1

1

5.8

1

2

5.2

1

2

6.3

1

2

5.2

1

3

7.2

1

3

7.1

1

3

5.8

1

4

5.3

1

4

5.1

1

4

6.1

2

5

7.6

2

5

7.4

2

5

8.2

2

6

7.3

2

6

6.8

2

6

8.3

2

7

8.1

2

7

6.9

2

7

8.3

2

8

6.2

2

8

6.3

2

8

5.9
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Analiza de varianță (ANOVA) trebuie să reflecte natura ierarhică a
designului; aici cuibul (factor randomizat) este imbricat sau subordonat ierarhic
tipului de dietă.
Selectați: Statistics → Advanced linear/nonlinear models → General linear
models și aici alegeți Nested design ANOVA. În meniul de selecție a variabilelor
alegem Oua ca variabila dependenta (Dependent variables), iar Cuib și Dietă sunt
predictorii de tip categorie (Categorical predictors [factors]).
La Between effects specificăm faptul că Cuib este subordonat ierarhic
(nested) în Dieta (dieta nu este imbricată) și declarăm că cuibul este un factor cu
efect aleator (random effect) în meniul de Options. Ignorați mesajul de avertizare.

Din tabelul de rezultate (All effects) rezultă că atât tipul dietei cât și cuibul au
efecte semnificative asupra masei ouălor. Pentru a testa efectul dietei am folosit
cuiburile particulare ca observații independente. Cuiburile sunt testate în
corespondență cu rezidualele (adică variabilitatea dintre ouăle din cuiburi).
9. Design de tip ”split-plot” (blocuri scindate)
Designul experimental în blocuri scindate este folosit de asemenea pentru
ierarhia simplă descrisă anterior; aici vom numi blocuri scindate (= split-plot)
situația în care există un factor în interiorul blocului (a probei, a suprafeței releveului
etc.), deci o subclasificare a blocului după un anumit criteriu, efect care va fi de
asemenea testat în ceea ce privește contribuția la răspuns (la variația variabilei
dependente sau de răspuns).
Problema 11. Efectul fertilizării terenurilor (adaos de soluții de diverse
substanțe nutritive pentru plante) a fost studiat pe 6 suprafețe de probe de teren
(numite în continuare blocuri), dintre care 3 pe roci calcaroase (roca = b) și implicit
soluri bazice, iar celelalte trei pe roci cristaline și soluri mai acide (roca = a). În
fiecare dintre acestea au fost alese câte trei probe (tratamente): un pătrat de teren
care servește pe post de martor (M), câte unul tatat cu azot (N) și un altul o
combinație de minerale pe care îl vom numi Complex K (cod K). Variabila de
răspuns este fitomasa totală (grame substanță uscată) din fiecare pătrat (probă).
Designul arată ca în schema de mai jos (solurile bazice sunt ilustrate prin umplerea
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sau hașurarea blocului cu model de puncte, iar trenurile cu sol acid prezintă fundal
alb):

Vom dori să răspundem la următoarele întrebări: (1) există diferențe între fitomasa
care se dezvoltă în blocurile pe roci acide și cele calcaroase (testăm roca); (2) există
vreun efect al fertilizării (testăm fertil); (3) este efectul fertilizării același pe roci
cristaline și calcaroase (testăm interacțiunea roca * fertil). Deoarece structura
designului este de tip blocuri scindate și, totodată, ierarhică, nu avem voie să
utilizăm ”two-way ANOVA”, ci trebuie să includem blocul (de la 1 la 6) ca un alt
factor care este imbricat (subordonat ierarhic) în tipul de rocă. Valorile sunt redate
mai jos (fișierul split_plot1).
roca
a
a
a
b
b
b
a
a
a
b
b
b
a
a
a
b
b
b

fertil
M
N
K
M
N
K
M
N
K
M
N
K
M
N
K
M
N
K

bloc
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6

fitomasa
625
688
645
455
482
520
695
756
740
420
460
499
460
488
456
520
590
650

Calea este: Statistics → Advanced Linear/Nonlinear Models → General Linear
Models → General linear models (ultima linie) → OK → variabilele independente
(categorical predictors sau factors) sunt roca, fertil și bloc, dependentă este
fitomasa. În between effects (efecte de interacțiune) selectăm opțiunea de ”Use
custom effects for the between design”, după care selectăm în Predictors variables
Categorical (stânga) variabilele roca și fertil și le mutăm (cu clic pe metoda
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Method → Add) în dreapta. Suntem interesați și de interacțiunea dintre rocă și
fertilitate, motiv pentru care selectăm împreună (în stânga) roca și fertil și dăm clic
pe opțiunea Full cross din meniul de Method); acestea vor apare în dreapta cu
semnul ”*” de interacțiune. Pentru a specficia faptul că bloc este subordonat ierarhic
(nested within) roca, vom selecta în stânga roca și bloc, după care din Method
selectăm Hierarc. nest., iar în noua fereastră vom da clic în a doua căsuță, pe
cuvântul rocă, astfel că bloc va deveni Nested in: roca (vezi captura de ecran de
mai jos). Nu uităm să mai și specificăm în Options că bloc este un factor randomizat.

Dăm clic pe OK și selectăm din fereastra de rezultate All effects. Rezultatele finale
sunt:

Analizând rezultatele afirmăm că în medie fitomasa nu diferă între rocile acide
și cele bazice (roca nu are efect semnificativ), fertilizarea are un efect semnificativ,
iar efectul fertilizării nu este același pe roci acide prin comparație cu efectul pe cele
bazice, deoarece interacțiunea are un efect semnificativ, fapt pe care îl putem ilustra
grafic. Pentru reprezentarea grafică ne întoarcem la fereastra de rezultate și solicităm
All effects graphs, clic pe interacțiunea roca*fertil, lăsăm următoarea fereastră
neschimbată și clic pe OK. Rezultă graficul de mai jos:
roca*fertil; LS Means
Current effect: F(2, --)=10.907, p=.00518
Type III decomposition
Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
700
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În acest grafic observăm că efectul fertilizatorilor este în toate cazurile (martor,
adaos de N și complex K) mai mare pe roci acide prin comparație cu roci bazice. De
asemenea efectul complexului K este mai mare pe roci bazice prin comparație cu
martorul decât pe roci acide.
10. ANOVA pentru măsurători repetate; MIAU cu replicări
(”replicated BACI - repeated measurements ANOVA)
Probele sunt urmărite în timp, efectuându-se măsurători repetate la anumite
intervale de timp asupra acelorași obiecte sau probe.
Problema 12. Se măsoară creșterea unei anumite specii de plantă în probe martor și
probe supuse tratamentului cu un anumit fertilizator (ghivece martor și cu adaos de
fertilizatori). Probele (PROBE) vor fi martor (M) și tratate (F = fertilizator), iar
măsurătorile se vor face de trei ori în timp (O1, O2 și O3) asupra acelorași indivizi,
unde O este prescurtare pentru observație. Altfel spus, fiecare individ constituie un
articol (formează obiectul valorilor de pe o linie) în tabelul de mai jos, și este măsurat
de trei ori în timp. Datele sunt redate mai jos (fișierul repetat_ANOVA)
PROBA O1
M
T
M
T
M
T
M
T
M
T
M
T
M
T

O2
5
4
4
5
6
6
5
5
3
3
3
3
6
5

O3
7
6
5
9
7
9
8
7
4
9
5
8
7
9

9
11
7
10
9
12
9
11
5
12
7
10
10
12

Pentru analiză selectăm fie ANOVA din meniul de Statistics fie mergem pe calea
mai lungă din Advanced Linear/Nonlinear Models → General Linear Models. Aici
vom exemplifica varianta mai scurtă. Selectăm Statistics → ANOVA → Repeated
Measures ANOVA → OK →Variables: Dependent variables list: selectăm
observațiile, deci O1, O2 și O3, iar variabila independentă este proba, respectiv tipul
de tratament, adică Categorical predictors/factors: PROBA. După ce dăm clic pe
OK vom selecta fereastra de Within effects și vom scrie numele factorului
(FACTOR NAME) pe care îl putem alege în mod adecvat ca fiind TIMP și care
implicit va avea trei niveluri (programul a selectat pentru noi deja No. of levels = 3),
deoarece sunt trei măsurători, repetate în timp. Ecranul nostru va arăta ceva în genul:
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De două ori OK și cerem din fereastra de rezultate All effects. Rezultatele vor apare
pe următorul ecran:

Interpretări: există diferențe semnificative între tratamente (PROBA, p < 0.05), fapt
care atestă că dimensiunea sau creșterea medie a plantelor diferă în timp între grupul
tratat cu îngrășământ și cel martor, apoi că dimensiunea plantelor se modifică
semnificativ în timp (TIMP, p = 0.000...) ceea ce este de fapt trivial, deoarece este
evident că plantele cresc, dar, cel mai important, rezultatele spun că există o
interacțiune semnificativă între TIMP * PROBA (p << 0.001), deci diferă dinamica
fenomenului în grupul martor față de cel tratat. Acest termen, interacțiunea, este cel
mai important, și poate fi reprezentat grafic. Ne întoarcem la fereastra de rezultate
și cerem All effects/Graphs, dăm clic pe interacțiunea TIMP*PROBA → OK,
lăsăm aranjarea factorilor din următoarea fereastră ca atare și rezultă (după OK):
TIMP*PROBA; LS Means
Current effect: F(2, 24)=16.252, p=.00003
Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Aici vedem dinamica diferită a procesului de creștere în probele martor și
tratamente. Practic diferă panta dinamicii: la început plantele sunt de aproximativ
aceleași dimensiuni, dar în timp creșterea celor tratate este mai accelerată (pantă mai
mare) și diferențele dintre cele două cateorii de probe devin tot mai mari în timp.
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8. ELEMENTE DE ANALIZĂ STATISTICĂ MULTIVARIATĂ;
ANALIZA DE ORDONARE: APLICAȚII ÎN CANOCO
(capitol adaptat după Lepš & Šmilauer, 2003, 2014;
Ter Braak & Šmilauer, 2012)
8.1. Introducere în analiza de ordonare
Foarte frecvent studiem și/sau abordăm subiecte pe baze multivariate. Așa
sunt de exemplu comunităţile ecologice (sisteme suprapopulaționale), în habitate
caracterizate prin diferiţi parametri calitativi și cantitativi, în dorinţa de a analiza
modul în care acestea răspund la variația factorilor de mediu. În acest gen de studii
dorim să răspundem la diverse întrebări sau probleme, cum ar fi:
- modificarea unei populaţii analizată pe diferiţi gradienţi ai mediului;
- răspunsul mai multor populaţii (specii) la variaţia graduală a unui număr oarecare
de caracteristici ale habitatului;
- care factori ai mediului explică mai bine (și în ce mod se reflectă aceștia în)
compoziţia comunităţii (cum influenţează gradienții mediului comunitatea)?;
- cum se clasifică variabilele de mediu în funcţie de gradul de explicare al
compoziţiei speciilor (structura comunităţii)?
- cât din variaţia compoziţiei specifice (a variabilelor dependente sau de răspuns)
este explicată de către variabilele de mediu evaluate?
... și multe altele ...
La aceste întrebări putem prea rar răspunde dacă le descompunem în părţi sau
în elemente constituente; frecvent nici nu putem să adoptăm un model reducţionist,
în care să analizăm separat fiecare variabilă sau să căutăm modele de regresie între
variaţia fiecărei specii în relaţie cu modificarea fiecărei variabile de mediu.
Dacă studiem modul în care o variabilă de răspuns (abundenţa unei populaţii
de exemplu) este relaţionată de o variabilă de mediu (altitudinea, salinitatea etc.) o
analiză de regresie, liniară sau neliniară, ar putea fi suficientă, iar relaţia s-ar putea
reprezenta grafic sub forma unui plan bidimensional (2D), în care ordonata este
prima, iar abscisa definește cea de-a doua variabilă (care descrie variaţia mediului).
Când dorim să analizăm relaţii multidimensionale (nD semnificând n-dimensiuni)
între diverse specii și mai multe variabile de mediu (independente sau de habitat),
precum și să reprezentăm grafic aceste relaţii, vom fi constrânși să înţelegem și să
aplicăm metode sau modele statistice multivariate, dintre care analizele de ordonare
fac parte integrantă.
Analiza de ordonare este implicată în multe categorii de cercetări și în
multe științe; aici o prezentăm ca o metodă de studiu a modalităţilor prin care
comunităţile (ansambluri de populaţii simpatrice și sincronice care interacţionează
între ele și cu factorii de mediu) răspund la variaţia graduală a condiţiilor de mediu.
Deoarece factorii de mediu se modifică gradual, diferitele specii vor răspunde prin
variaţia treptată, continuă, a abundenţei sau a altui parametru ecologic. Prin urmare
o analiză de ordonare se poate asemăna cu un studiu de gradient, respectiv se

Sîrbu I. (2018) - Managementul și Modelarea Datelor Experimentale

119

pretează la o analiză a schimbării factorilor de mediu care condiționează modificarea
parametrilor populaţiilor. O altă idee este aceea că factorii de mediu sunt frecvent
mai mult sau mai puţin corelaţi, sau sunt grupaţi în funcţie de gradul de interacţiune,
speciile modificându-și parametri cantitativi în relaţie mai puternică cu unii dintre
aceșta și mai puţin cu alţii, uneori demonstrând chiar o relativă indiferenţă la variaţia
unora dintre ei.
Comunitatea se modifică neuniform și treptat, deoarece populaţiile din care
este alcătuită sunt adaptate în mod diferit la factorii de mediu și își modifică relativ
independent parametri cantitativi în funcţie de aceștia. Dar, atunci cînd analizăm
aceste schimbări, constatăm adesea că răspunsul grupelor de specii, respectiv a
comunităţii întregi, pot fi prevăzute în manifestarea lor, iar gradienţii de-a lungul
cărora se înregistrează variaţiile pot fi sintetizaţi sub forma unui număr redus de axe
sau de gradienţi imaginari, care redau sintetic corelaţia dintre diverșii factori ai
mediului.
Câteodată gradienţii sau axele de-a lungul cărora se modifică abundenţa și
compoziţia speciilor pot fi recunoscuţi într-un peisaj, de exemplu sub forma
umidităţii (trecerea de la un habitat acvatic la unul uscat, terestru) sau a altitudinii.
Alteori aceste axe nu pot fi identificate ca atare și atunci vorbim de gradienţi de
modificare (schimbare) a compoziţiei speciilor.
Studiul variaţiei comunităţilor se poate face în multe feluri (există metode
diverse), dar atunci când analizăm schimbarea treptată și continuă (graduală, pe unul
sau mai mulţi gradienţi) metodele de ordonare sunt printre cele mai eficiente și
adesea singurele potrivite în a răspunde la întrebările pe care le formulăm. Expresia
grafică a acestor metode poartă numele de diagrame de ordonare și acestea implică
proiectarea speciilor, a probelor (eșantionelor) și/sau a variabilelor (factorilor) de
mediu într-un spaţiu de ordonare, adică pe un plan construit dintr-un număr redus
de axe. Regulile de reprezentare și interpretare vor fi studiate în cele ce urmează, dar
esenţa înţelegerii diagramelor este schimbarea continuă a compoziţiei comunităţilor
de-a lungul unor gradienţi, care sunt reprezentaţi sub forma unor axe, precum și
ideea că proximitatea implică similaritate (ceea ce este mai aproape, este mai
asemănător sau între entităţi sunt relaţii mai strânse). Reprezentarea și interpretarea
graficelor (a diagramelor de ordonare) este numai o mică parte a problemei: cel puţin
la fel de importantă este modelarea statistică, în sensul testării diverselor ipoteze (de
exemplu semnificaţia relaţiei speciilor cu diverși factori ai mediului, clasificarea
acestora în funcţie de importanţa lor predictivă etc.), al conceptualizării și al
identificării relaţiilor multiple între diversele variabile, îndepărtarea variaţiei
aleatoare și identificarea modelelor repetitive, legice, de tip corelativ și/sau de tip
cauză-efect, între diversele categorii de fenomene.
Este bine să înţelegem că metodele descrise aici includ o componentă grafică,
descriptivă sau explorativă, dar nu se limitează nici pe departe la aceasta. Tehnicile
expuse includ și permit dezvoltarea unor unelte complexe de testare a ipotezelor
multiple de lucru, analize de regresie, de varianţă, relaţii sau dependenţă de timp,
măsurători multiple repetate asupra acelorași obiecte, analiza datelor structurate
spaţial, analiză ierarhică de varianţă (ANOVA și MANOVA) etc.. Aceste tehnici
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permit cercetătorior să conceapă studii și să ridice întrebări complexe și frecvent mai
adecvate problemelor abordate în studiile moderne. Prin urmare: deși sunt metode
excelente pentru analiza exploratorie a datelor, acestea sunt extrem de utile
(uneori de neînlocuit) și în analiza confirmatorie, adică în studiile ipoteticdeductive, respectiv cele bazate pe design experimental complex.
Amănuntele și formulele matematice vor fi eludate în cea mai mare parte,
pentru a simplifica cât mai mult aspectele mecanismelor și pentru a ne concentra
mai ales asupra efectelor analizelor datelor, utilizând pachetul de programe cunoscut
sub denumirea de Canoco (Ter Braak C.J.F. & Šmilauer P., 2012). Acest produs
software este concentrat pe reducerea dimensiunii datelor (ordonare), analiza de
regresie și combinarea celor două, tehnică cunoscută sub denumirea de ordonare
constrânsă, condiţionată sau ordonare canonică. Obiectivul general este să ajute
cercetătorii să înţeleagă și să identifice modele și structuri în datele multivariate, prin
relaţii între variabile și articole. Numele softului Canoco provine de la acronimul
CANOnical Community Ordination și provine din domeniul ecologiei
comunităţilor. Din acest motiv a adoptat o serie de termeni și denumiri din această
disciplină, cum ar fi probă pentru un articol sau o linie, specie pentru o variabilă de
răspuns sau variabilă dependentă, precum și variabilă de mediu pentru o variabilă
explicativă, independentă sau suplimentară.
Scopul ordonării este cel de a identifica axe ale variabilităţii maxime în
compoziţia comunităţii (numite axe de ordonare), pentru un set de probe, precum
și de a vizualiza (utilizând diagrame de ordonare) structurile de similaritate pentru
probe și specii. Este de așteptat ca axele de ordonare să coincidă cu unele variabile
de mediu, iar atunci cînd aceste variabile sunt măsurate, le vom corela cu axele de
ordonare. Scopul ordonării constrânse sau canonice este de a găsi variabilitatea în
compoziţia speciilor care poate fi explicată prin măsurarea variabilelor de mediu.
Ordonarea poate fi și parţial constrânsă (sau parţial canonică): în analizele
parţiale mai întâi se îndepărtează variabilitatea în compoziţia speciilor explicată de
covariate sau covariabile (variabile de mediu definite ca atare), după care se
realizează o ordonare canonică a variabilităţii reziduale sau remanente. Există și
analiza de ordonare hibridă, în care primele x axe (x este uzual 1, 2 sau 3) de
ordonare sunt canonice (constrânse) iar celelalte sunt neconstrânse sau necanonice.
 Tipuri de variabile și de date incluse în analiza multivariată
Orice set de date primare (observaţionale sau experimentale) este format din:
- variabile dependente sau de răspuns (aşezate pe coloane de obicei), sau ale
comunităţii (poate cam impropriu se mai numesc uneori și variabile ”de
specii”);
- valorile acestora în probe (eșantioane, experienţe) numite și articole (pe linii
de obicei); (în termeni de prezenţă-absenţă, densitate, efectiv, abundenţa relativă,
indicele Braun-Blanquet etc.). Valorile asociate cu speciile pot fi cantitative dar pot
fi și date de prezenţă-absenţă (calitative sau de tip 1/0). Corespunzător modului în
care definim și evaluăm speciile se va determina și scara variabilelor dependente sau
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de răspuns: cantitative, semi-cantitative (de exemplu mijlocul claselor de abundenţădominanţă relativă prin scara Braun-Blanquet) sau binare (adică 1/0, da/nu,
prezenţă/absenţă).
Frecvent dispunem de valori (articole) și pentru:
- variabile de mediu, pe care le mai numim și externe, independente, canonice,
explicative, de condiţionare sau de constrângere.
Variabilele independente (în mod asemănător cu cele dependente) pot fi:
- cantitative (numere reale sau numere naturale etc.), de exemplu altitudinea;
- semicantitative (ex. impactul antropic pe o scară de la 0 - absent la 10 - foarte
puternic); în analize acestea sunt de obicei tratate similar cu variabilele numerice,
cantitative;
- nominale (de tip categorie, numite și factori) - pot fi de tip prezenţă/absenţă (1/0
sau variabile binare), sau pot fi de tip variabile artificiale, substitutive (dummy
variables) sau de tip indicator. Legat de ultima categorie - dacă vrem să codificăm
tipul de folosinţă al unui teren - dacă este fâneaţă, pajiște, alte folosinţe sau este
abandonat, în Canoco 4.x nu putem defini o variabilă cu 4 categorii (adică cele
enunţate) ci trebuie să definim 4 variabile, fiecare cu valoare de 0 pentru fals (sau
negaţie) și 1 pentru adevăr (sau afirmaţie). Astfel, folosinţa terenului se va codifica
prin variabile, cum ar fi fâneaţă (da/nu, 1/0), pajiște (1/0), altele (1/0) și părăsit
(1/0). În Canoco 5.x această problemă s-a rezolvat prin posibilitatea de definire a
variabilelor factoriale sau a factorilor. Astfel, în cazul de mai sus o variabilă de tip
folosinţa terenului va fi codificată (de exemplu sub numele sau cu eticheta FOLOS)
și va cuprinde valori alfanumerice (deci litere sau combinaţii), cum ar fi F pentru
articolele care conţin date din probele sau suprafeţele de eșantionare situate în fâneţe,
P pentru pajiști, A pentru alte folosinţe și P pentru teren părăsit.
Variabilele explicative pot fi heterogene: unele sunt cantitative, altele pot fi ordinale
sau binare, în același fișier.
În analize (și implicit în Canoco) fișierele sunt de tip rectangular, fiind
constituite din tabele de specii (ale comunităţilor) și tabele de variabile
explicative sau de mediu. De obicei o coloană este o variabilă (specie sau
parametru de mediu), iar o linie este un articol, sau o probă unitară, adică valorile
tuturor variabilelor care provin dintr-un anumit eșantion individual. Relaţia de
corespondență dintre cele două tabele este dată de articole sau de linii, motiv pentru
care la fiecare tabel, prima coloană se referă la numărul curent al probelor, iar
ordinea (poziţia acestora) trebuie să fie aceeași. Adică: un anumit rând trebuie să
conţină atât în tabelul de specii cât și în cel de mediu valorile variabilelor din aceeași
probă.
Și acum, ceva teorie despre metodele aplicate în analiza multivariată, rolul
tehnicilor de analiză a gradientului, construirea și interpretarea diagramelor de
ordonare și unele metode relaţionate.
Comunitatea, definită ca un ansamblu de populaţii simpatrice și sincronice
care interacţionează pe mai multe niveluri, poate fi abordată teoretic și metodologic
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prin prisma a două puncte de vedere; ambele sunt valabile în anumite condiţii și se
completează reciproc:
- Abordarea discontinuă (a comunităţilor unitare, a cartării comunităţilor,
abordarea inegralistă sensu Clements) - comunităţile sunt identificabile,
individualizate, delimitate, cu graniţe bine definite între ele. Dintre principalele
metode de studiu, cele de clasificare ierarhică sunt în mod special folosite
(Discontinuum Approach, în engleză) fiind totodată concepţia clasică în
fitocenotaxonomie (taxonomia asociaţiilor de plante). Această abordare este aplicată
ori de câte ori dorim, de exemplu, să cartăm vegetația sau areale ale unor specii.
- Abordarea continuă (Continuum Approach în engleză), abordarea individualistă
sensu Gleason sau analiza de gradient - conform căreia nu există graniţe distincte
între comunităţi, se presupune că sunt zone largi de tranziţie între diferitele sisteme
ecologice adiacente, iar mediul și compoziția speciilor, respectiv abundențele
acestora, se modifică treptat și continuu. Metodele de ordonare prezentate aici sunt
bazate pe ideea analizei de gradient a comunităţilor.
O întrebare foarte importantă în analiza bazată pe abordarea continuă este:
Cum răspunde o specie (cum variază un parametru al acesteia) de-a
lungul gradientului (variaţia treptată, continuă a) unui factor (variabilă,
parametru) al mediului?
- dacă segmentul de variaţie al gradientului este scurt, presupunem că abundenţa
speciei variază liniar. Atunci aplicăm modele liniare (PCA, RDA);
- dacă segmentul este lung, presupunem că abundenţa speciei variază după o curbă
unimodală (adică are o singură valoare maximă, un singur maxim sau mod), caz în
care aplicăm modele unimodale (CA, CCA)

Analiza de gradient pe baza modelului liniar, se pretează la segmente scurte ale domeniului de
variaţie a variabilei de mediu (stânga sus), nu însă și dacă segmentul este lung (dreapta sus).
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Răspunsul (și modelul) unimodal reprezentat mai sus, este mult mai corect atunci când domeniul
de variaţie al factorului (a variabilei de mediu) delimitează sau include amplitudinea valenţelor
speciei (gradient lung).

Răspunsul liniar al speciei pe un gradient scurt al variabilei de mediu este
evaluat prin modelul liniar de regresie, respectiv prin metoda pătratelor minime.
Pentru modelul unimodal de răspuns, cel mai simplu mod de a estima optimul speciei
este de calcul al mediei ponderate (Mp(Sp)) a valorilor variabilelor de mediu în cele
n probe în care este prezentă specia. Valorile de abundenţă sau importanţă a speciei
sunt utilizate ca ponderi în calcularea mediei:
𝑀𝑃(𝑆𝑝) =

∑

𝑋 ∗ 𝐴𝑏𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎
∑ 𝐴𝑏𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎

unde n este numărul de probe, i este incrementul care ia valori succesive de la 1 la
n, Xi este valoarea variabilei de mediu X în proba i, iar Abundentai este valoarea
abundenţei speciei în proba i.
Când este necesar, toleranţa speciei (lăţimea curbei de tip clopot) poate fi
calculată ca rădăcina pătrată a mediei ponderate a diferenţelor pătrate dintre
optimumul speciei și valoarea actuală dintr-o probă (SD(Sp)). Valoarea este analogă
cu abaterea (deviaţia) standard și servește ca bază pentru definirea unităţilor de SD
pentru măsurarea lungimii axelor de ordonare.

𝑆𝐷(𝑆𝑝) =

∑

(𝑋 − 𝑀𝑃(𝑆𝑝)) ∗ 𝐴𝑏𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎
∑ 𝐴𝑏𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎

În funcţie de prezenţa sau absenţa variabilelor de mediu, precum și de câte variabile
de specii sunt incluse în analize, metodele alese pot fi diferite.
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Tipuri de analize statistice
Variabila(e) de
răspuns...(biologice =
specii, de exemplu)

Variabila(e) de prognoză (de mediu)

Absente
Prezente
Atunci nu este nici ecologie și nici biologie -nu își are
locul în acest capitol, volum și nici în disciplina studiată!
Metoda: aţi greșit facultatea și/sau specializarea!
... este una
- rezumat de distribuţie (al - modele de regresie sensu
proprietăţilor de
lato
distribuţie, adică grafice,
frecvenţe, histograme,
statistică descriptivă etc.)
... sunt mai multe
- analiza indirectă de - analiză directă de gradient
gradient (PCA, CA, DCA, (RDA, CCA)
NMDS)
- analiza discriminantă
- analiză de clasificare (CVA)
ierarhică (dendrograme)
Abrevierile provin din engleză:
PCA = "principal components analysis" (analiza componentelor principale)
DCA = "detrended correspondence analysis" (analiza de corespondenţă segmentată)
NMDS = "non-metric multidimensional scaling" (scalare multidimensională nonmetrică)
RDA = "redundancy analysis" (analiza de redundanţă)
CCA = "canonical correspondence analysis" (analiză de corespondenţă canonică)
CVA = "canonical variate analysis" (analiza variatei canonice sau analiza funcţiei discriminante)
... nu este niciuna

Metodele de analiză a gradientului sau de ordonare sunt de diverse categorii, cele
mai importante fiind redate mai jos.
Nr.
var.
mediu

Nr.
specii

1

Cunoștinţe
a priori
asupra
relaţiei
dintre
specii și
mediu?
NU

1, n

Metoda

Regresie

Nici
una
Nici
una

n

DA

Calibrare

n

NU

1, n

n

NU

Ordonare
necondiţionată
(independentă,
ne-canonică)
Ordonare
condiţionată
(constrânsă,
dependentă,
canonică)

Rezultate

Dependenţa speciei de (relaţiile cu)
variabilele de mediu
Estimarea valorilor mediului
Axele de variabilitate în compoziţia
speciilor; analiza indirectă de gradient
Variabilitatea din compoziţia speciilor
explicată de variabilele de mediu.
Relaţiile variabilelor de mediu cu
axele speciilor. Analiza directă de
gradient.
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Tehnicile fundamentale de ordonare (analize și diagrame de ordonare) se
clasifică și se aleg în funcţie de modul în care răspund speciile la variaţia gradientului
(scurt sau lung, respectiv dacă sunt modele liniare sau unimodale) precum și dacă se
consideră sau nu relaţia variabilelor dependente cu cele de mediu (canonice). Tabelul
de mai jos reprezintă o sinteză a acestora.
Metode liniare
Necondiţionate, noncanonice, neconstrânse
(nu se ţine seama sau nu
avem variabile de mediu)
= analiza indirectă de
gradient
Condiţionate, constrânse
sau canonice (există și
sunt considerate
variabilele de mediu,
independente) = analiza
directă de gradient

Analiza componentelor
principale (PCA =
Principal components
analysis)
Analiza de redundanţă
(RDA = Redundancy
analysis)

Metode unimodale
(medii ponderate)
- Analiza de corespondenţă
(CA = Correspondence
analysis)
- DCA = Detrended
correspondence analysis)
Analiza de corespondenţă
canonică (CCA =
Canonical correspondence
analysis)

Ne oprim aici cu teoria, pentru a vedea cum se realizează o analiză de ordonare.
8.2. Realizarea unei analize de ordonare, alcătuirea și interpretarea unei
diagrame de ordonare în Canoco
Un exemplu simplu (redus ca număr de articole sau probe), prea puţin realist,
dar sugestiv și un bun punct de plecare pentru a învăţa organizarea datelor și analiza
de ordonare a comunităților în Canoco, este redat în continuare.
Fie o comunitate de plante descrisă prin 9 probe (SAMPLE), 3 specii de
cormofite (SP1, SP2, SP3) - acestea alcătuind variabilele care se referă la comunitate
(variabile dependente sau ”de specii”), iar separat scriem din nou probele
(SAMPLE) și variabilele independente sau ”de mediu”: IMPACT - evaluarea mai
mult sau mai puţin obiectivă a impactului antropic, pe o scară de la 1 (cel mai redus
impact) la 6 (impactul cel mai puternic), PH - valoarea pH a solului din probe, N conţinutul de azot din sol și ALT - altitudinea la care se situează staţia de eșantionare.
Speciile sunt evaluate în termeni de abundenţă-dominanță relativă (sunt alese din
asociaţii numai speciile cu abundenţă ridicată). Datele sunt introduse într-un
program de foi de calcul (Excel sau altul):

Sîrbu I. (2018) - Managementul și Modelarea Datelor Experimentale

126

Ce am dori să obţinem în cele din urmă? De exemplu (ca mai jos) o diagramă
care rezultă în urma unei analize de redundanţă (RDA - Redundancy Analysis), în
care toate datele sunt proiectate într-un spaţiu 2D, definit de două axe care extrag
cea mai mare parte din variabilitatea sau varianţa datelor, săgeţile albastre indicând
sensul în care crește abundenţa speciilor, cele roșii indică sensul de creștere al
valorilor variabilelor de mediu, iar direcţiile și unghiurile dintre săgeţi, precum și
dintre variabile și axe, indică gradul de corelaţie între diferitele entităţi.
Menţionăm că această analiză și diagramă nu este obligatorie și nici singura
posibilă!

0.8

SP3

ALT

N
PH

-0.6

SP1

SP2

IMPACT

-1.5

1.5

Diagramă de ordonare (RDA) realizată pe baza datelor din fișierul Excel
prezentat anterior.
Rezolvare și (totodată) ghid succint de lucru în Canoco 4.5
- Instalăm Canoco și așezăm (astfel încât să le avem la îndemână) icoanele
pentru: introducerea datelor (WCanoImp), programul care realizează
prelucrările și analizele (Canoco for Windows) și cel care realizează graficele
(CanoDraw for Windows). Menţinem deschis fișierul cu datele primare ale
comunităţii și variabilele de mediu din programul respectiv (Excel sau altul).
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Menţionăm că această etapă este valabilă pentru versiunea 4.5 și cele inferioare.
Începând cu Canoco 5.x toate aplicaţiile sunt adunate (grupate) într-un singur
program de bază, motiv pentru care se instalează numai acesta.

- Dublu clic pe WCanoImp → apare fereastra:

Faceţi ce scrie acolo:
- Datele să fie astfel concepute încât pe prima linie să fie etichetele variabilelor, iar
pe prima coloană să fie numărul curent al probelor sau al staţiilor de eșantionare.
- Dacă probele sunt pe coloane și speciile pe linii, selectaţi Each column is a Sample
- Copiaţi (Ctrl+C) sau puneţi în Clipboard toate datele de specii (trasaţi un
dreptunghi în jurul secţiunii fișierului care se referă la specii). Ignoraţi variabilele de
mediu deocamdată.
- Clic pe Save.
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- Am marcat și am copiat (Ctrl+C)
- În WCanoImp alegem locaţia (directorul, fișierul) și dăm un nume sugestiv pentru
acest fișier, cu extensia .dta. De exemplu: specii.dta. Scrierea extensiei nu este
obligatorie!
- Clic pe Save
- Programul ne deschide o fereastră pentru a introduce, dacă dorim, un anumit titlu
pe prima linie a acestui fișier (Title Line Text)
- Clic pe OK
- Programul ne anunţă că a creat fișierul dorit.
- Apare fosta fereastră de introducere și salvare a fișierelor.
- Noi selectăm acum din fișierul de date primare variabilele și datele de mediu
(SAMPLE, IMPACT, PH, B, ALT). Trasaţi un dreptunghi în jurul acestor date și
variabile și copiaţi (Ctrl+C).
- Ne întoarcem la WCanoImp în fereastra veche și clic din nou pe Save.
- Se deschide fereastra de salvare, scriem un nou nume cu extensia adecvată (de
exemplu mediu.dta) și dăm clic pe Save. Suntem anunţaţi că fișierul a fost salvat.
- Clic pe OK și acum putem închide și fișierul de date și pe WCanoImp (Exit).
Deschidem Canoco for Windows (dublu clic pe icoană). Apare fereastra:

- Selectăm: File, apoi New Project.
- Apare o fereastră care ne întreabă ce date sunt disponibile (Available Data)
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- Într-un studiu real, mai întâi vom face câteva interogări numai pe datele de specii,
pentru a afla informaţii despre acestea, precum și pentru a selecta tipul de analiză
care se pretează la setul de date în cauză (vom afla dacă se poate realiza o analiză de
redundanţă RDA, sau una de corespondenţă canonică CCA, în funcţie de lungimea
segmentelor care rezultă dintr-o analiză preliminară DCA). Acum, pentru a
simplifica, presupunem că am trecut de această etapă, care va fi învăţată mai târziu,
și realizăm o RDA. Vom testa setul de date și vom reprezenta grafic diagrama
corespunzătoare.

- (acum, la început) selectăm ”Species and environment data available” (sunt
disponibile date despre specii și mediu) din meniul de DATE DISPONIBILE
PENTRU ANALIZĂ (DATA AVAILABLE FOR ANALYSIS)
- din meniul DATELE DE MEDIU, DACĂ SUNT DISPONIBLE, POT FI
UTILIZATE PENTRU (ENVIRONMENTAL DATA, WHEN AVAILABLE,
SHOULD BE USED TO), noi (în acest studiu de caz) vom alege să extragem
modelul numai din variaţia explicată de către variabilele de mediu alese (adică
analiza directă de gradient) - în original: extract patterns from the explained
variation only (direct gradient analysis).
- Cealaltă variantă (atunci când nu avem sau nu vrem să ţinem seama decât de
variabilele de specii, deci cele care se referă la comunitate), este de a selecta analiza
indirectă de gradient (indirect gradient analysis).
- Clic pe Next
- Programul ne solicită să încărcăm fișierele în următoarea fereastră. Cu Browse
căutăm folderul unde avem datele și (sus) selectăm fișierul cu variabilele de specii
(Species data file name), apoi (mai jos) fișierul cu date de mediu (Environment data
file name), celelalte două câmpuri le lăsăm în pace, iar în ultima linie trebuie să
alegem o cale și să scriem numele unui fișier care va conţine soluţiile analizelor,
fișier care trebuie să aibă extensia .sol. De exemplu vom alege numele exercitiu.sol
și amplasăm noul fișier în aceeași locaţie cu fișierele de date.
- Clic pe Next
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- Alegem tipul de analiză pe care dorim să o realizăm.
- Vom discuta mai târziu care sunt metodele, când și în ce condiţii le alegem.
- Metoda de analiză a gradientului este indirectă, dacă nu avem decât variabile de
specii (nu dispunem de date cu privire la mediu) sau nu vrem să le luăm în calcul, la
început cel puțin. Analiza este directă în celălalt caz, dar există și posibilitatea să
efectuăm o analiză hibridă.
- Deocamdată selectăm RDA (Redundancy Analysis) considerând că modelul de
răspuns liniar este cel mai potrivit (ceea ce de fapt și este, vom vedea în continuare
motivele).
- Next. Va aduce pe ecran fereastra de scalare a scorurilor de ordonare
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- Deocamdată lăsaţi opţiunile din această fereastră așa cum sunt.
Ce sunt și cum utilizăm ferestrele de scalare? Mai sus am redat fereastra de scalare
pentru metoda liniară. Pentru metodele unimodale fereastra de scalare este redată
mai jos:

Precizia concluziilor cu privire la similaritatea probelor, a relaţiilor dintre
specii și/sau variabilele de mediu, depinde parţial și de scalarea relativă a scorurilor
axelor individuale de ordonare. Opţiunile din ferestrele de mai sus permit alternative
în interpretarea vizuală a rezultatelor ordonărilor, fără a afecta alte rezultate sau
aspecte ale analizelor (cum ar fi valoarea variabilităţii explicate de fiecare axă,
puterea și direcţia relaţiei între axe și variabile explicative, rezultatele testelor de
semnificaţie sau de eroare de tip I în analizele canonice etc.). Când selectăm
opţiunile trebuie să decidem dacă atenţia se va concentra asupra probelor sau asupra
speciilor în interpretarea diagramelor de ordonare. Apoi, la modele liniare, se ia
decizia dacă lungimea săgeţilor trebuie să reflecte diferenţele dintre abundenţele
speciilor (speciile mai abundente să aibă săgeţi mai lungi) sau abundenţa speciilor
individuale să fie transformată și raportată la o scară comparabilă. A doua opţiune
corespunde la un biplot de corelaţie. Dacă (în modelul liniar) selectăm ca scorurile
speciilor să fie împărţite la abaterea standard (Species scores: divide by standard
deviation), atunci lungimea fiecărei săgeţi a unei specii exprimă cât de bine valorile
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speciei respective sunt aproximate de către diagrama de ordonare. În cazul
diagramelor de ordonare unimodală, vom alege scalarea Hill numai dacă gradienţii
compoziţionali sunt foarte lungi (valoare mare a diversităţii beta dintre probe), în
celelalte cazuri (și recomand utilizarea acestei opţiuni) scalarea de tip biplot oferă
diagrame care pot fi interpretate într-o manieră cantitativă.
- Daţi clic pe: Next.
- Teoria recomandă ca (în unele cazuri) datele comunităţii, care redau speciile în
termeni de abundenţă relativă, să fie transformate. Se poate opta pentru transformare
prin extragerea rădăcinii pătrate sau prin logaritmare. Dar, în cele mai multe date de
comunităţi, sunt multe specii care apar rar (adică abundenţă zero în multe probe),
motiv pentru care transformarea logaritmică nu se poate face direct (logaritm de zero
este minus infinit). Variabilele se transformă după expresia:Y’ = log(A*Y + B), unde
- implicit - A și B sunt 1 (deci Y’ = log (Y + 1)). Clic pe Next.
Motivul transformărilor este legat mai ales de relaţia dintre variabilele de
mediu și cele de specii. În timp ce primele se modifică treptat, cele dependente
prezintă o relaţie neliniară cu primele, de obicei. Multe valori ale speciilor în probe
sunt zero, iar în majoritatea cazurilor valorile de abundenţă sunt fie mici, fie (atunci
când speciile sunt în zona de optimum) foarte mari. Motivul pentru care datele de
specii sunt transformate este de a defini o scară și o relație similară de variaţie cu
cea a variabilelor de mediu, adică de a încerca identificarea unei relaţii de tip liniar
(sau aproape) între cele două categorii. Transformarea logaritmică nu este singura
posibilă: se poate opta și pentru transformarea prin extragerea radicalului sau o alta.

- Următoarea fereastră poate fi lăsată ca atare, și mergem mai departe (Next).
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Explicaţii suplimentare:
Această fereastră apare numai la metodele liniare (PCA sau RDA) și se referă
la manipularea datelor din matricea comunităţii (variabilele de specii) înainte de
calcularea ordonării. Centrarea pe probe (Center by sample) în coloana din stânga,
imaginea de mai sus, produce o medie de zero pentru fiecare rând (articol). Centrarea
pe specii (coloana din dreapta: Center by species) produce un rezultat al mediei de
zero pentru fiecare coloană. Centrarea pe specii este obligatorie pentru metodele
liniare canonice (RDA) sau pentru orice metodă liniară de ordonare parţială (adică
acolo unde sunt utilizate covariate). Standardizarea pe specii (sau pe probe) produce
ca norma fiecărei coloane (sau rând) să fie egală cu unu. Norma este rădăcina pătrată
a sumei de pătrate ale valorilor din coloane (sau rânduri în cel de-al doilea caz). Dacă
se optează atât pentru centrare cât și pentru standardizare, centrarea este realizată
mai întâi. După centrarea și standardizarea pe specii, coloanele reprezintă variabile
cu medie zero și varianţă egală cu unitatea. Atunci, o PCA realizată pe datele de
specii va corespunde la o ”PCA pe o matrice de corelaţii” (între specii). Dacă nu se
standardizează prin norma speciei, va rezulta o ”PCA pe matrice de varianţăcovarianţă”. De reţinut faptul că standardizarea pe specii (și nu standardizare și nici
centrare pe probe) trebuie realizată atunci când variabilele de specii (de răspuns)
diferă în ceea ce privește scara de măsură. Dacă sunt variabile de mediu disponibile
în metoda de ordonare (RDA), se poate selecta standardizarea prin eroarea varianţei
(Standardize by error variance), care va calcula, separat pentru fiecare specie, cât
din varianţa speciei nu a fost explicată de variabilele de mediu. Inversa erorii de
varianţă este ponderea speciei. Astfel, cu cât o specie este explicată mai bine de
către variabilele de mediu disponibile, cu atât ponderea acesteia este mai mare în
analiza finală.
- Next, va aduce fereastra opţiunilor de editare a datelor.
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- Dacă avem opţiuni legate de editarea datelor, de a defini interacţiuni între variabile,
de a stabili ponderi sau să eliminăm anumite articole și/sau variabile, putem să facem
toate acestea și multe altele în această fereastră. Acum nu dorim să facem nimic de
acest gen, așa că lăsăm în pace fereastra.
- Next.

- Aceeași decizie. Implicit este selectată opţiunea ”Do not use forward selection”.
Dacă dorim să aflăm importanţa fiecărei variabile de mediu, precum și a grupului de
variabile, în ceea ce privește explicarea variabilelor dependente, vom selecta
opţiunea Automatic selection, care va ordona variabilele de mediu în ceea ce privește
importanţa lor în explicarea variaţiei compoziţiei speciilor.
- Next

Sîrbu I. (2018) - Managementul și Modelarea Datelor Experimentale

135

- Mai importantă decât multe altele este testarea independenţei dintre variabilele
comunităţii (de specii) și cele de mediu, cu ajutorul testului de permutări prin metoda
Monte-Carlo.
Din păcate am văzut că testarea aceasta este frecvent ignorată sau
necunoscută, ceea ce nu este corect. De aceea putem alege ambele teste de
semnificaţie (Both above tests), pentru a testa atât prima axă de ordonare cât și toate
axele. În Canoco 5 putem realiza câte un test separat pentru fiecare axă în parte, nu
însă și în această versiune.
- Ipoteza nulă afirmă că nu există suficientă evidenţă pentru a susţine o relaţie
semnificativă (suficient de strânsă), de dependenţă, între variabilele de mediu și cele
ale speciilor (altfel spus H0: variabilele independente (de mediu) nu explică
variaţia compoziţiei comunităţilor).
- Programul calculează un parametru statistic de tip F între cele două categorii de
variabile, după care începe să facă permutări, adică amestecă seturile de date, la
întâmplare. Aceeași linie (articol) de valori ale speciilor, este pusă în faţa, și
comparată cu alte și alte seturi (linii, articole) de date ale variabilelor de mediu, care
au caracterizat originar alte comunităţi, și se calculează în fiecare caz parametrul F.
Ideea de bază este că, dacă într-adevăr nu există relaţii între cele două categorii de
variabile, atunci oricare set de date de specii poate fi explicat la fel de bine de oricare
altă combinaţie de valori ale variabilelor de mediu.
- Softul calculează de câte ori, în urma combinaţiilor întâmplătoare, a rezultat o
valoare a lui F mai mare decât cea calculată pe datele originale (setul inițial, real, de
date).
𝑛 +1
𝑝=
𝑁+1
unde: nx = de câte ori (în urma câtor permutări) a rezultat o valoare F mai mare
decât cea originală, N = numărul total de permutări, p = probabilitatea
ca ipoteza nulă să fie adevărată.
Dacă p < 0.05 (sau nivelul de asigurare ales), respingem ipoteza nulă, caz în
care afirmăm că există o relaţie statistic semnificativă între variabilele explicative și
cele dependente (între cele de specii și de mediu), respectiv că variaţia compoziţiei
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comunităţilor este bine și semnificativ explicată de variabilele de mediu alese, în
ceea ce privește (sau de către) o axă sau de toate axele de ordonare.
- Next.

- Dacă dorim să modificăm sau să restricţionăm permutările etc. putem să o facem
din următoarea fereastră, dacă nu, lăsăm opţiunile implicite și trecem cu ”Next” mai
departe.
- Suntem anunţaţi că proiectul a fost încheiat, dar dacă mai dorim să revenim asupra
unei opţiuni, acum este momentul, dacă nu, selectăm ”Finish” și va apare fereastra
de denumire a produsului (a rezultatului) proiectului nostru.

- Alegem un nume și eventual tastăm extensia pentru analiză sau proiect .con. De
exemplu putem opta pentru exercitiu.con.
- Clic pe Save.
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- Vedem din nou opţiunile și caracteristicile proiectului nostru, ne putem întoarce
(Options) pentru a modifica proiectul, putem realiza analizele (Analyze), putem
salva rezultatele (Save log) etc. Noi dăm clic pe Analyze și derulăm fereastra de
rezultate (jurnalul).

- Primim mai multe informaţii. La sfârșitul analizei (ca mai sus) aflăm dacă ipotezele
nule care susţin independenţa dintre cele două categorii de variabile, respectiv faptul
că prima și, separat, toate axele canonice, sunt semnificative. După cum vedem în
ambele cazuri probabilitatea este foarte mică (sub 0.005), deci ipoteza nulă este
respinsă. Acest fapt înseamnă că există relaţii semnificative între seturile noastre de
variabile, deci studiul poate continua.
- Derulăm rezultatele analizei pentru a primi o sumedenie de informaţii, dar foarte
importante, acum că știm că dispunem de un studiu (proiect) semnificativ, sunt cele
redate astfel:
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Se observă din linia de valori ale proporţiei de varianţă extrasă de către axe
(respectiv din valorile rădăcinilor latente = ”Eigenvalues” ale matricii) că prima
axă este responsabilă pentru extragerea a 89.7% din variaţie, iar primele două axe
explică 94.4% din toată variaţia conţinută de către variabile. Prin urmare este foarte
justificată reprezentarea variabilelor pe primele 2 axe.
La întrebarea ”câte procente din variaţia în compoziţia comunităţii sunt
explicate de variaţia variabilelor independente” (altfel spus care este echivalentul
coeficientului de determinare din analiza de regresie pentru această analiză
multivariată), răspunsul este dat de suma rădăcinilor latente canonice înmulţit cu 100
(sum of all canonical eigenvalues = 0.948 * 100 = 94.8%). Prin urmare 94.8% din
compoziţia specifică a comunităţii este explicată de variabilele de mediu
considerate. Concluzionăm că am obţinut un model foarte bun!
- Ne întoarcem (switch views) la ultima fereastră a proiectului și acum putem selecta
să intrăm în al treilea modul al acestui soft, și anume în CanoDraw, pentru a
reprezenta relaţiile și diagramele dorite. Clic pe CanoDraw.
- Vom alege un nou nume pentru fișierul din modulul grafic, cu extensia .cdw. De
exemplu exercitiu.cdw (ca în fereastra de mai jos). Clic pe Save.

- Și acum (în sfârșit) putem realiza diagrame de ordonare și multe alte grafice. De
asemenea putem selecta diverse opţiuni și condiţii de reprezentare grafică (putem
include sau exclude variabile și specii, de exemplu cele foarte rare etc.)
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- Prin selecţia: Create → Biplots and Joint Plots → Species and env. variables rezultă diagrama de ordonare care corespunde unei analize de redundanţă (RDA),
adică cea pe care am dorit să o realizăm;
- urmează interpretarea...
- sau putem să selectăm Triplots și apoi clic pe ”with environmental variables”,
obţinând:
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N
PH
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IMPACT

-1.0

8

6
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În aceasta vedem poziţia relativă a speciilor, a variabilelor de mediu
(independente sau explicative), dar și probele (staţiile de eșantionare) sau
comunităţile individuale și caracteristicile mediului lor. Această analiză permite
interpretări de amănunt cu privire la preferinţele speciilor pentru diferitele valori
(domenii de variaţie) ale variabilelor de mediu, asemănări și deosebiri între valenţele
ecologice dar și între dimensiunea de habitat a nișelor ecologice etc.
Răspunsul speciilor la o anumită variabilă se face prin analiza de regresie;
Canoco permite o serie de opţiuni pentru aceasta (regresie liniară, pătratică, cubică
etc.), precum și testarea semnificaţiei acestora. De exemplu dacă dorim să vedem
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răspunsul după un model liniar al variaţiei abundenţei speciilor la altitudine,
selectăm:
Create → Attribute Plots → Species response curves...
urmează alte câteva opţiuni ....

60

... și (după câteva ferestre de rezultate) rezultă graficul de mai jos. Din rezultatele
intermediare aflăm că relaţiile dintre abundenţa speciei 1, a cărei abundenţă crește
cu altitudinea și cea a speciei 2, care descrește cu altitudinea, sunt semnificative, nu
însă și a speciei 3 care pare să fie independentă de aceasta.
SP2

SP3

-10

Response

SP1

200

ALT

700
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Cum selectăm metoda de ordonare (model liniar sau unimodal)?
Metodele liniare sunt:
- potrivite pentru analiza gradienţilor scurţi de mediu,
- pentru analiza experimentelor manipulative cu mulţi factori,
- analiza seturilor de date omogene.
Metodele unimodale sunt:
- potrivite pentru analiza gradienţilor lungi de mediu,
- a seturilor de date heterogene,
- a variabilelor numerice continue de mediu.
Algoritmul simplificat pentru selecţia metodei:
1. Rulăm iniţial o DCA (detrended correspondence analysis) și ne uităm la lungimea
cea mai mare a gradienţilor (căutăm și notăm cea mai mare valoare a Length of
gradients);
2. Dacă lungimea maximă este sub valoarea 3, utilizaţi metode liniare;
3. Dacă lungimea este peste 4, utilizaţi metode unimodale;
4. Dacă lungimea este între 3 și 4, puteţi utiliza oricare dintre metode.
Aplicaţia DCA și evaluarea lungimii gradientului primei axe de ordonare la
exerciţiul nostru; observăm că lungimea este de 0.858, mult sub valoarea de 3, motiv
pentru care am ales o analiză RDA și nu CCA!
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Exemple de diagrame de ordonare

Diagrame de ordonare și interpretarea acestora - metode liniare
(diagrame reproduse după Leps & Šmilauer, 2003)
Mai jos redăm diverse scheme de diagrame de ordonare, sub care specificăm câteva
reguli de interpretare (adică, fiecare grafic este urmat de câteva explicații).
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Proiectarea probelor pe vectorii speciilor (pe Spc_2) într-un biplot dintr-o diagramă
de ordonare liniară. Aici prognozăm cea mai mare abundenţă a Spc_2 în probele Sa4
urmată de Sa2, apoi în Sa3 abundenţa speciei este aproape de valoarea medie din
probe (proiecţia este în zona de origine), valoarea cea mai mică fiind în Sa5.

Distanţa dintre probe într-o diagramă de ordonare. Dacă măsurăm disimilarităţile
dintre proba Sa5 și celelalte, utilizând distanţa euclidiană, cea mai scurtă distanţă
este între Sa5 și Sa2 (sunt cele mai asemănătoare) iar cea mai mare distanţă este între
aceasta și Sa1, deci prognozăm că sunt cele mai disimilare (deci diferite ca și
compoziţie a speciilor).
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Unghiuri dintre specii într-o diagramă realizată într-o analiză de ordonare liniară.
Deoarece săgeţile celor două specii sunt la un unghi de aproape 90 o, între cele două
specii se prognozeză că nu există nici o corelaţie (aproape zero), adică sunt
independente în spaţiul de ordonare. Cu cât unghiul dintre două specii este mai
ascuțit, cu atât este mai puternică și pozitivă corelația dintre acestea, iar cu cât este
mai obtuz (tinde spre 1800), cu atât relația este mai puternică dar negativă (indicând
de exemplu preferințe foarte diferite pentru condițiile de mediu).

Unghiuri între specii și variabilele de mediu într-o diagramă de ordonare într-un
model liniar. Unghiul speciei Spc_1 cu factorul de mediu B este peste 90 0, fapt care
indică o relaţie negativă (abundenţa speciei 1 scade cu creșterea lui B, deci regresie
negativă), în timp ce unghiul mic (ascuţit) cu B al lui Spc_2 indică faptul că Spc_2
tinde să crească în abundenţă atunci când B crește. Regula biplotului (proiectarea
vârfurilor săgeţilor speciilor pe săgeţile variabilelor de mediu) oferă o
aproximare și mai precisă.

Proiectarea probelor pe săgeţile variabilelor de mediu cantitative. Observaţi că
variabila A este prognozată să prezinte valori similare pentru probele Sa3 și Sa4 deși
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acestea sunt localizate la distanţe și direcţii diferite de linia lui A. A prezintă cele
mai mari valori în proba 1 și cele mai mici în proba 5.

Măsurarea unghiurilor dintre două variabile de mediu. Unghiul aproape drept
sugerează că între cele două variabile nu există aproape nici o corelaţie (valoare
aproape de zero). Un unghi ascuțit indică o corelație pozitivă iar unghiul obtuz indică
relații negative. Evident, cu cât valoare unghiului este mai mare, cu atât relația este
mai puternică.

Proiectarea centroizilor variabilelor substitutive (dummy variables) pe săgeţi ale
speciilor într-o diagramă provenită dintr-o metodă liniară. Prognozăm că cea mai
mare abundenţă medie a speciei Spc_2 este în probele care aparţin clasei n_II, în
timp ce în cele din clasele n_I și n_III, specia respectivă are o abundenţă medie
prognozată mai mică și similară.
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Măsurarea distanţei dintre probe și centroizii variabilelor substitutive. Aici
prognozăm că proba Sa1 are cea mai mare probabilitate să aparţină clasei n_I și cea
mai mică de a aparţine clasei n_III. Aceleași interpretări le vom realiza și în
versiunile superioare ale Canoco 5.x unde se lucrează cu niveluri ale variabilelor
factoriale și nu cu variabile substitutive.

Proiectarea centroizilor variabilelor substitutive pe săgeţile variabilelor cantitative
de mediu. Probele aparţinând clasei n_II sunt prognozate să aibă cea mai mare
valoare a variabilei A, urmate de cele din clasa n_I și apoi de cele din n_III în care
A are cea mai mică valoare medie prognozată.
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Metode și diagrame unimodale de ordonare

Distanţa dintre specii și probe într-o diagramă unimodală. Specia Spc_2 are probabil
cea mai mare abundenţă relativă în probele Sa4 și Sa3 și cea mai mică abundenţă în
Sa5 (probabil lipsește din aceasta).

Regula biplotului aplicată la specii și probe în diagrama de ordonare provenită dintrun model unimodal (o metodă unimodală de ordonare). Specia Spc_2 are
prognozabil cea mai mare frecvenţă relativă în probele Sa4 și Sa2 și cea mai mică în
Sa5. Această specie este prognozată să apară în probele Sa1 și Sa3 la valoarea medie
a frecvenţei sau a abundenţei ei relative. Pentru fiecare specie se poate trasa o linie
(imaginară) între punctul de optim și origine, în scopul facilitării aplicării regulii de
proiecţie a biplotului.
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Măsurarea distanţelor dintre specii într-o diagramă de ordonare realizată printr-o
metodă unimodală. Distanţa dintre specii într-o scalare biplot (concentrată pe
distanţa dintre specii) aproximează distanţa chi-pătrat dintre distribuţia speciilor.

Proiecţia speciilor pe săgeţile variabilelor cantitative de mediu. Interpretăm graficul
de mai sus afirmând că specia Spc_2 are probabil optimumul faţă de variabila B la
valori mai mari ale acesteia decât specia Spc_1. Proiectând speciile pe săgeţile
variabilelor de mediu putem să le ordonăm în funcţie de valoarea optimă a acestora
pe gradientul variabilei. În mod similar putem proiecta probe pe săgeţile variabilelor
explicative pentru a aproxima valorile din tabelul datelor de mediu.
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Măsurarea distanţelor dintre specii și centroizii variabilelor substitutive de mediu.
Frecvenţa medie relativă a speciei Spc_1 este prognozată de a fi maximă în probele
din clasa n_I, urmată de cele din clasa n_II și minimă în clasa n_III.
8.3. Studiu de caz 2: comunităţi de păsări dintr-o pădure
Scop: studiul variabilităţii comunităţilor de păsări în relaţie cu variaţia variabilelor
de habitat (variabilitatea mediului)
Metodă: s-au numărat perechile de păsări cuibăritoare, prin ascultarea cântecelor
specifice, de 4 ori, câte două investigaţii (campanii de teren) executate în două
sezoane de reproducere succesive, în cadrul unei reţele de puncte echidistante, alese
într-o pădure montană. Unele puncte au fost amplasate într-un arboret dominat de
molid, altele de fag. Variaţia mediului se referă la gradul de acoperire cu vegetaţie
(lemnoasă, tufărișuri, pășuni instalate în urma defrișării), altitudine, pantă, expoziţie
etc. (studiu realizat de M.E. Šálek în Munţii Velka Fatra, Slovacia, ap. Lepš &
Šmilauer, 2003).
Variabile: fișierul birds.xls conţine două tabele (fișiere) - fișierul se găsește pe
pagina materiei.
- Variabilele dependente (specii) sunt reprezentate prin valorile medii ale abundenţei
(37 de specii), respectiv suma perechilor (cântecelor) numărate în fiecare pătrat,
împărţit la 4 (cele patru studii de teren);
- Variabilele de mediu (care descriu caracteristicile habitatelor) sunt amplasate
separat, dar în același document (foaie de calcul) și sunt 13 la număr.
Variabilele de mediu sunt:
- Altit = singura valoare numerică, reală, semnificând media altitudinii pătratului de
eșantionare (sunt 43 de pătrate corespunzătoare);
Celelalte entităţi conţin un amestec de variabile strict ordinale sau semi-cantitative;
- Forest = acoperirea suprafeţei pătratului de eșantionare cu arbori (megafanerofite);
- ForDens = densitatea medie a vegetaţiei arborescente;
- BrLeaf = frecvenţa relativă a foioaselor în arboret (0 = numai molidiș, până la 4 =
numai foioase în stratul de arbori)
- E2 = acoperirea cu tufărișuri;
- E2Con = procentul de conifere (molid) în stratul de tufărișuri;
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- E1 = acoperirea cu stratul ierbos și E1Height = înălţimea medie a acestuia;
- Slope = panta în grade împărţite la 5;
Urmează două perechi de variabile substitutive (dummy variables) care codifică
două niveluri posibile pentru doi factori: poziţia unor stânci mari pe suprafaţa
pătratului Rocks și NoRocks precum și poziţia sau nu a pătratului pe pante însorite,
adică sud-est, sud și sud-vest = Warm, respectiv Cold în celelalte cazuri.
Mod de lucru:
- Introducem fișierele (variabilele și valorile corespunzătoare) în WCanoImp (putem
în format întreg sau condensat) prin marcare și copiere, alegem numele lor, ex.:
birds_spe.dta pentru datele de specii și
birds_env.dta pentru datele de mediu.
- Putem selecta Species and environmental data available, dar mai întâi vom decide
asupra tipului de model pe care îl vom aplica, motiv pentru care în prima fereastră
alegem:
- indirect gradient analysis. În fereastra următoare selectaţi fișierele și generaţi
numele fișierului de soluţii (de exemplu dca.sol)
În ferestrele următoare vom selecta:
DCA > by segments în pagina de Detrending Method > Log transformation în
următoarea > lăsaţi în pace celelalte ferestre clic pe Finish și daţi un nume proiectului
(ex. dca.con) și cereţi analiza (Analyze)
- treceţi în LogView, observaţi că primele două axe explică cca. 36% din
variabilitatea în datele de specii, iar în linia care redă lungimea gradienţilor, vedem
cifrele:
Lengths of gradient : 2.001

1.634

1.214

1.613

- Gradienţii sunt relativ scurţi (niciunul nu este mai lung de 3), motiv pentru care
optăm pentru un model liniar (adică RDA).
- Începem un nou proiect pe baza celui precedent, deoarece o serie de opţiuni rămân
valabile.
- Cu proiectul dca.con deschis în spaţiul de lucru, selectăm File > Save As... din
meniul de comenzi, după care scriem un nou nume (de exemplu rda.con). Când
solicită programul, vom șterge informaţiile din fereastra de rezultate (jurnalul); clic
pe Clear the log window.
- Clic pe Options apoi lăsăm Species and environment data available dar apoi
selectăm: direct gradient analysis
- Vom introduce, atunci când softul o cere, un nou nume pentru fișierul de soluţii
(de exemplu rda.sol).
- În fereastra de Type of Analysis selectăm RDA;
În rest, lăsăm neschimbate toate celelalte selecţii implicite, deoarece acestea sunt
potrivite acestei analize.
- În fereastra de Global Permutation Test selectăm Both above tests;
- Solicităm analiza și ne uităm la valorile afișate în fișierul de rezultate;
- Testele indică respingerea ipotezelor nule (p=0.002), deci există relaţii
semnificative între variabilele dependente și cele de mediu (putem merge mai
departe);
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Constatăm că variabilele de mediu alese explică 44.2% (sum of all eigenvalues *
100) din variaţia compoziţiei în specii.

0.8

- fără a mai intra în alte amănunte, deschidem CanoDraw, alegem un nou nume
pentru grafic (de exemplu rda.cdw și trebuie să declarăm variabilele de tip
indicator sau de substituţie);
- specificăm variabilele nominale Rocks, NoRocks, Warm și Cold (utilizând calea
comenzilor: Project > Nominal variables > Environmental variables);
- solicităm graficul pe calea:
Create > Biplots and Joint Plots > Species and env. variables
Rezultatul o să ni se pară foarte încărcat:
E1
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ParuCrisParuAter
ForDens
ParuMont
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-0.8

Forest
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- deoarece sunt prea multe specii, săgeţi și etichete în grafic, vom selecta numai
speciile care sunt optim caracterizate sau descrise de primele două componente
principale:
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Project > Settings iar în fereastra de Inclusion Rules vom specifica valoarea 15 în
câmpul From din aria Species Fit Range și închidem dialogul cu Ok.
- solicităm redesenarea diagramei cu comenzile Create > Recreate graph.
E1
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-0.8

Forest

-0.8

1.0

Rezultă o nouă diagramă RDA. Graficul este mai ”aerisit”: cum interpretaţi?
(activitate independentă)
- Cum clasificăm variabilele de mediu în ceea ce privește contribuţia lor la
rezultate, respectiv la explicarea compoziţiei specifice a comunităţilor de
păsări?
Rezolvare:
Solicităm o nouă analiză (Options), și trecem de ferestrele de opţiuni până la
fereastra Forward selection of environmental variables, unde selectăm opţiunea
Automatic selection.

Dăm clic pe Next și apoi selectăm opţiunea Unrestricted permutation în fereastra de
permutări. Urmează clic pe Finish apoi pe Analyze și vom selecta din ultima fereastră
opţiunea ”FS summary” care va aduce un nou ecran, ca mai jos:
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Vom da clic pe Copy și vom vizualiza (Ctrl+V sau Paste) rezultatele într-un
document Word sau într-un fișier de foi de calcul, sau în Excel. Vom obţien tabelul
de mai jos:
Marginal Effects
Variable Var.N Lambda1
Altit
1
0.11
BrLeaf
4
0.1
Forest
2
0.09
E2Con
6
0.07
Slope
9
0.05
E1
7
0.05
Warm
12
0.05
Cold
13
0.05
E1Height
8
0.05
E2
5
0.04
Rocks
10
0.04
NoRocks
11
0.04
ForDens
3
0.03

Conditional
Effects
Variable Var.N LambdaA P
F
Altit
1
0.11
0.002
5.32
BrLeaf
4
0.08
0.002
3.72
Forest
2
0.06
0.002
2.91
Warm
12
0.03
0.032
1.65
E1
7
0.03
0.038
1.71
E2
5
0.03
0.066
1.54
E2Con
6
0.03
0.064
1.6
Slope
9
0.02
0.144
1.34
ForDens
3
0.02
0.39
1.05
E1Height
8
0.02
0.548
0.94
Rocks
10
0.01
0.606
0.88

Din acest tabel de rezultate vom vedea în coloana din stânga modul în care
sunt ordonate variabilele de mediu în sensul descrescător al importanţei lor
(Lambda1, de sus în jos) în ceea ce privește explicarea variaţiei în compoziţia de
specii. În dreapta vom vedea modul de grupare al variabilelor în funcţie de
îndepărtarea acumulativă a variaţiei explicate de acestea, în ordinea inversă a
importanţei lor. Când probabilitatea (P) a grupului de variabile în coloana de
Conditional Effects depășește nivelul de asigurare ales, de obicei de 0.05, oprim
modelul, respectiv selecţia aditivă de variabile, la grupul astfel delimitat. Aceasta
înseamnă că variabilele care explică cel mai bine variaţia în compoziţia speciilor de
păsări sunt, în ordine aditivă: Altit (altitudinea), la care se adaugă BrLeaf (frecvenţa
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relativă a foioaselor în arboret), Forest (acoperirea cu arbori), Warm (suprafeţe
expuse spre soare, sud și direcţii asemănătoare) și E1 (acoperirea stratului ierbos).
Prin adăugarea de alte variabile modelul nu mai are de câștigat, deoarece acestea
sunt redundante. Prin urmare putem selecta numai aceste variabile, care alcătuiesc
cel mai bun model de explicare a structurii comunităţilor de păsări și să reluăm
graficul. Vom elimina celelalte variabile, prin întoarcerea la opţiunile anterioare: în
fereastra de Data Editing Choices vom selecta Delete Environmental Variables, ca
mai jos:

iar din următoarea fereastră vom selecta variabilele pe care dorim să le îndepărtăm,
astfel:
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Rezultatele ne spun că dacă selectăm numai cele 5 variabile de mediu, acestea
explică 31% din compoziţia specifică, faţă de toate variabilele considerate, care
adaugă numai cca. 13% în plus. În studiul viitor, sau la continuarea unor studii
similare, ne-am putea decide astfel să evaluăm numai grupul celor 5 variabile alese,
care realizează cel mai bun și semnificativ model. Graficul, după ce vom exclude
speciile mai puţin reprezentate cantitativ, va arăta astfel:
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-0.8
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Analiza directă a gradientului: efectul altitudinii
Odată realizate aceste analize, putem diversifica întrebările și interpretările
datelor noastre. Am aflat că altitudinea este foarte importantă în explicarea
compoziţiei specifice a avifaunei. Am putea dori să aflăm cât de importantă este
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această variabilă, dacă ar fi singura care ar acţiona și cum răspund comunităţile de
păsări la celelalte variabile, dacă îndepărtăm varianţa explicată de altitudine?
Prima întrebare: cum se explică compoziţia comunităţilor de păsări dacă
considerăm numai altitudinea medie a suprafeţelor de eșantionare, ca singura
variabilă independentă?
Mod de lucru:
- salvăm proiectul original sub un nume nou (de exemplu rda1.con), utilizând din
meniul principal File → Save as...→rda1.con
- acum trebuie realizate niște modificări din Options. Ne asigurăm că în prima pagină
(prima fereastră) alegem extract patterns from explained variation only, apoi alegem
un nou nume pentru fișierul de soluţii (de exemplu rda1.sol), la Type of Analysis
vom selecta RDA, după care vom lăsa selecţiile de pe celelalte pagini așa cum sunt
până la Data Editing Choices. Aici vom selecta opţiunea de ștergere a variabilelor
de mediu (Delete Env. variables), iar în următoarea fereastră (Delete Environmental
Variables) vom selecta toate variabilele, cu excepţia primei = altitudine (Altit) și le
vom muta cu comanda (butonul) > > în coloana din dreapta ferestrei (to be deleted).
În rest lăsăm selecţiile implicite și la fereastra de Global Permutation Test vom
selecta oricare dintre teste, deoarece având o singură variabilă explicativă
(altitudinea), vom avea implicit și un singur test pentru axa canonică unică astfel
definită. În următoarele ferestre vom selecta Unrestricted permutation și Finish.
După ce vom realiza analiza (Analyze), rezultatul testului de permutări Monte
Carlo va indica faptul că ipoteza nulă, care afirmă lipsa de relaţie între altitudine și
compoziţia specifică, este respinsă la p = 0.002, prin urmare avem o relaţie
semnificativă.
**** Summary of Monte Carlo test ****
Test of significance of all canonical axes : Trace

= 0.115
F-ratio = 5.323
P-value = 0.0020

(499 permutations under reduced model)

Rezultatele analizei arată ca mai jos:

Înmulţind cu 100 valoarea rădăcinii latente a primei axe (deoarece există o
singură variabilă, axa canonică și suma valorilor va fi aceeași) respectiv sum of all
canonical eigenvalues = 0.115*100 = 11.5%, înseamnă că altitudinea explică 11.5%
din variaţia compoziţiei în specii a comunităţilor de păsări. Ne aducem aminte că
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toate variabilele explicau 44.2%, prin urmare altitudinea este răspunzătoare de peste
un sfert din variaţia speciilor, dar următoarele două axe (2 și 3) care nu sunt canonice
(ne-constrânse) explică mai multă variaţie decât altitudinea (15.2% respectiv
11.8%).
0.8
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În graficul de mai sus redăm biplotul specii-mediu din RDA care rezumă diferenţele
în compoziţia comunităţilor de păsări de-a lungul gradientului altitudinal. Subliniem
că acest grafic este de tip mixt (hibrid), în sensul că prima axă este canonică, în timp
ce cea de-a doua nu. Se recomandă ca reprezentarea să includă numai speciile care
sunt puternic corelate cu axa altitudinală (axa 1) iar celelalte să fie eliminate (adică
toate cu unghiuri apropiate de 900 faţă de prima axă, sau apropiate de a doua).
Deoarece altitudinea explică cca. 11% din variabilitatea datelor de specii, putem
selecta numai speciile care sunt explicate în proporţie de cel puţin 11% de către
această axă. Această condiţie sau limită se poate fixa în CanoDraw din fereastra de
dialog Project → Settings → Inclusion Rule → după care vom selecta câmpul
Species în Lower Axis Minimum Fit, deoarece numai axa inferioară (lower) este
implicată. Numai șapte specii vor trece de această limită sau condiţie.
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Graficul este redat mai jos (în meniul Create se va alege opţiunea de Recreate graph)
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Analiză directă de gradient: efectul condiţional al celorlalte caracteristici de
habitat
Vom termina acest studiu de caz cu o analiză parţială canonică mai avansată,
care va răspunde la întrebarea: putem să detectăm vreun efect semnificativ al
cerlalţi descriptori de habitat, dacă îndepărtăm variabilitatea compoziţională
explicată de către altitudinea medie a pătratului de probă?
La această întrebare vom răspunde printr-o analiză RDA din care altitudinea
va fi considerată ca și covariată.
Mod de lucru:
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- File → Save as (alegem un nou nume de proiect, de exemplu rda2.con) → clear
the project log;
- Options - iar din prima fereastră (Available Data) vom selecta opţiunea a treia:
Species, environmental and covariable data available → Next
- În fereastra de definire a datelor (Data Files) va trebui să identificăm fișierul din
care programul va alege covariatele. Deoarece acestea sunt tot în fișierul
birds_env.dta, vom alege acest fișier, sau vom copia conţinutul câmpului
Environment data file name la Covariables data file name.
Urmează Next → RDA →etc. neschimbat până la Data Editing Choices. Programul
deja a selectat opţiunea de ștergere (Delete) a covariatelor (Covariables), iar după
Next, vom selecta variabilele corespunzătoare.
- În fereastra Delete Environmental Variables vom șterge (muta în dreapta) numai
altitudinea (Altit), în timp ce toate celelalte vor fi în stânga (variabilele 2 - 13).
- Next → Delete covariables: în această fereastră vom face exact invers. Ștergem
(mutăm în dreapta) toate celelalte variabile exceptând altitudinea (variabila 1).
Numai variabila Altit va rămâne în stânga. În următoarea fereastră (după Next) vom
lăsa opţiunea selectată Do not use forward selection.
- În fereastra Global Permutation Test va fi deja selectată opţiunea Significance of
canonical axes together (lăsăm ca atare), iar în următoarea lăsăm opţiunea
Unrestricted permutations selectată. În final închidem proiectul pe următoarea
pagină (Finish). Solicităm analiza (Analyze).
- În fereastra de rezultate sau în jurnal (Log View), vom obţine, alături de alte
rezultate, următoarele valori:

Se poate observa că variabilitatea explicată de ceilalţi descriptori de habitat,
în adiţie faţă de informaţia adusă de altitudine, este destul de mare (32.8% din totalul
variabilităţii în compoziţia specifică a comunităţilor de păsări), prin comparaţie cu
variaţia explicată de altitudine (11.5%, vizibilă din acest tabel și ca diferenţa Total
variance - Sum of all eigenvalues = 1.000 - 0.885). Dar este evident că modelul de

Sîrbu I. (2018) - Managementul și Modelarea Datelor Experimentale

160

0.8

faţă este mult mai complex ca număr de grade de libertate. Acest tabel de rezultate
este urmat de raportul testului de permutări Monte-Carlo. Se poate vedea că
contribuţia adiţională a celor 12 descriptori este extrem de semnificativă (p = 0.002).
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RDA de tip biplot care redă efectul descriptorilor de habitat (al variabilelor de mediu)
asupra compoziţiei comunităţilor de păsări, după ce a fost îndepărtat efectul gradientului
altitudinal (altitudinea este considerată covariată).

Diagrama biplot specii-mediu care rezumă efectul adiţional al celorlalte
caracteristici de habitat, după ce efectul altitudinii a fost luat în considerare, este
redat mai jos. Nu uităm să declarăm variabilele nominale (Project → Nominal
variables → Environmental variables → selecție variabile substitutive sau
nominale). Numai speciile cele mai bine reprezentate sau cu ponderi mai ridicate
(Project → Settings → Species Fit Range > 15) au fost selectate aici, pentru a facilita
interpretarea graficului.
Observăm că prima axă a acestui RDA reflectă parţial diferenţele dintre
pătratele dominate de fag (pe partea dreaptă a graficului) și arboretele dominate de
molid (pe partea stângă a diagramei), precum și dezvoltarea stratului ierbos (mai
dezvoltat în jumătatea dreaptă a figurii). A doua axă de ordonare se corelează negativ
cu acoperirea totală cu arbori (Forest) a pătratelor de probă și, într-o măsură mai
mică, cu densitatea medie a pădurii (ForDens).
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9. ELABORAREA LUCRĂRILOR DE SPECIALITATE
(după Sîrbu și Benedek, 2012 - cap. 24, pp. 267-280)
Una dintre metodele profesionale și elevate de valorificare a rezultatelor
studiilor este cea de publicare. Această temă tratează succint principalele reguli şi
principii pe care merită să le respectăm atunci când elaborăm lucrări de
specialitate. A fost concepută sub forma unui ghid practic, ca urmare a observării
multor lacune înregistrate în decursul ultimilor ani la studenţii şi absolvenţii noştri,
în ceea ce priveşte scrierea lucrărilor de licenţă. Scopul acestei teme nu este de a
stabili un model ideal, singular şi rigid al lucrărilor voastre. Dimpotrivă, fiecare
lucrare trebuie să posede un grad cât mai ridicat de originalitate, în cadrul căruia sunt
permise stiluri, abordări şi expuneri ale rezultatelor relativ elastice. Este necesar ca
fiecare să-şi adapteze şi formeze propriul stil de scris, în legătură cu personalitatea,
cultura şi - nu în ultimă instanţă - imaginaţia. Dar există şi o serie de reguli care au
menirea de a ghida tânărul autor, de a creşte şansa ca informaţia să fie corect şi
obiectiv expusă, de a facilita procesul de elaborare şi - nu în ultimă instanţă - de a
mări şansa de apreciere favorabilă a lucrării, care poate însemna inclusiv o notă mai
bună la susţinerea lucrărilor de licenţă.
Prin urmare am alcătuit aici un ghid de reguli generale şi nicidecum un model
rigid care trebuie respectat cu stricteţe.
Un alt motiv este legat şi de faptul că discipline (materii, ştiinţe), şcoli şi chiar
profesori diferiţi, au adesea vederi mai mult sau mai puţin diferite pentru unele sau
altele dintre aceste reguli. În fiecare caz este bine să discutaţi şi să respectaţi cerinţele
particulare; cel mai adesea acestea vor fi de amănunt, fără a împieta asupra
principiilor mai generale prezentate în continuare.
În sfârşit lucrări de categorii diferite pot avea la rândul lor unele reguli
particulare. De exemplu organizarea şi divizarea unei lucrări ştiinţifice menite să fie
publicată va diferi în multe aspecte de o lucrare de licenţă sau disertație. La
momentul potrivit voi expune cele mai importante diferenţe, fără a insista prea mult
asupra lor: ne intereseaza mai degrabă cerinţele de bază ale unei lucrări bune.
Pentru a facilita tratarea şi înţelegerea acestei teme, ea este concepută în
manieră sintetică, sub forma unor întrebări şi răspunsuri.
9.1. Ce este o lucrare de specialitate?
În ecologie şi protecţia mediului, precum şi în biologie sau multe alte
discipline, prin lucrare de specialitate se înţelege un material scris care se poate
încadra, cel mai frecvent, la una dintre următoarele categorii:
- lucrare de licenţă
- lucrare de disertaţie (la masterat)
- lucrare de doctorat
- articol ştiinţific (destinat publicării)
- raport ştiinţific (de cercetare)
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- carte (volum, monografie)
- altele (recenzii, referate, sinteze etc.).
Oricare lucrare (dintre cele care fac obiectul acestui capitol) se caracterizează
printr-un grad cert de originalitate (conţine şi datele noi obţinute de către autor, din
laborator, teren sau ambele).
O LUCRARE BUNĂ ESTE CEA CARE ADUCE IDEI, INFORMAŢII ŞI
DATE NOI, VALIDATE, VALORIFICABILE, DESPRE CEVA ÎNCĂ
NECUNOSCUT, CARE UMPLE UN GOL, RESPECTIV CARE ÎNTREGEŞTE
CUNOAŞTEREA UNUI SUBIECT, ŞI CARE POATE FI INTEGRATĂ ÎN
CONTEXTUL CUNOŞTINŢELOR EXISTENTE.
9.2. De ce scriem lucrări?
Nu demult o studentă de la masterat m-a întrebat de ce este important să
publicăm lucrări? Întrebarea mai generală este: care sunt motivele care ne îndeamnă
să elaborăm lucrări de spcialitate? Răspunsurile comportă mai mult aspecte:
- Obligaţii instituţionale
Numai cei care au lucrări de licenţă (şi prin extensie de disertație) suficient de
bune vor fi capabili să absolve studiile de profil.
În cadrul multor instituţii angajaţii trebuie să scrie articole ştiinţifice, rapoarte
de cercetare etc. pentru a justifica munca depusă, a onora contractele încheiate cu
diverşi, sau pentru a justifica investiţiile.
- Obligaţii legate de carieră, afirmare profesională
În multe domenii şi instituţii cei angajaţi nu pot fi promovaţi decât dacă dau
dovada unei activităţi profesionale de marcă, ce se concretizează (şi) prin elaborare
de rapoarte, lucrări sau articole de specialitate.
- Recompense
Un angajat cu activitate prestigioasă va câştiga probabilistic mai bine decât
unul care nu se remarcă. Publicarea de articole de specialitate este condiţie pentru
menţinerea în unele ierarhii (cum ar fi cea de cercetare sau în învăţământul superior).
Chiar şi în alte instituţii (şcoli gimnaziale, muzee) un om cu articole de valoare va
avea preferenţial un salariu sau gradaţie de merit (15 sau 20% în plus din venitul
net). Cei care termină un doctorat, pot câştiga în sistem bugetar încă un plus de 15%
(aproximativ) tot restul vieţii. Recompensa poate veni şi sub formă de premii, acces
la noi contracte, la noi grupuri de lucru, posturi mai bune etc.
- Contracte de cercetare
Multe (cele mai multe) contracte de cercetare sunt obţinute pe bază de concurs
de proiecte (granturi). Cine este persoana care scrie proiectul, prin ce s-a remarcat şi
valoarea echipei care va lucra, sunt printre cele mai importante categorii de criterii
care vor decide câştigarea sau nu a unui grant. Un individ care s-a remarcat prin mai
multe lucrări de valoare va avea o credibilitate mai mare şi şanse superioare de
succes.
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Multe proiecte şi fonduri nu pot fi accesate decât dacă membrii echipei s-au
remarcat deja (şi) prin activitate publicistică. Există o serie de granturi accesibile
numai pentru doctori, doctoranzi sau masteranzi.
- "Ce ştie unul nu ştie nimeni" (împărtăşirea noutăţilor)
Fără a fi prezentate, publicate sau popularizate, noile informaţii aduse de un
profesionist practic nu există, deoarece nu ştie nimeni de ele. Valorificarea unei
lucrări se face în primul rând prin publicare.
- Actul creaţiei
Mulţi profesionişti nu acceptă să lase în urmă doar urmaşi biologici (toate
vieţuitoarele fac acest lucru) ci - fiind oameni, înţelepţi şi raţionali, dotaţi cu o
scânteie a geniului şi mobil al creaţiei - ştiu că adevărata umanitate implică şi
producerea de noi informaţii. O lucrare valabilă publicată este o urmă a existenţei
noastre, cu valoare pentru restul lumii în care ne-am desfăşurat existenţa. O lucrare
publicată are acelaşi sens pe care îl au şi copiii: de a lăsa urme ale existenţei şi bunuri
ale inteligenţei noastre, care vor contribui la justificarea şi edificarea lumilor
viitoare. Eviudent... este mai simplu să faceți copii. Toată lumea se reproduce, dar
puțini scriu lucrări bune!
9.3. Ce trebuie să conţină o lucrare?
 informaţii noi, originale, validate şi relevante
 rezultate valoroase
 probleme rezolvate sau contribuţii semnificative pentru progresul
unei teme
O lucrare bună de specialitate trebuie să îndeplinească două condiţii: în
primul rând să descrie complet şi clar tehnicile şi metodele folosite, precum şi
rezultatele la care s-a ajuns. În al doilea rând trebuie să amplaseze rezultatele în
câmpul informaţiilor cunoscute, să stabilească relaţii între ceea ce este nou şi ceea
ce se cunoaşte deja, precum şi să interpreteze semnificaţiile acestora.
Tehnicile, metodele şi materialele pe care se bazează cercetarea (specimene
colectate de exemplu) trebuie să fie reproductibile, respectiv verificabile. Dacă s-au
colectat vieţuitoare, acestea trebuie conservate şi etichetate, adică incluse într-o
colecţie ştiinţifică ce poate fi revizuită oricând ulterior, de către autor sau de alţi
specialişti. Tehnici mai noi implică bănci de date de imagini sau alte forme de
înregistrare, pentru a nu sacrifica inutil organismele.
Un alt motiv pentru buna descriere a condiţiilor de lucru este posibilitatea ca
în viitor să se poată realiza comparaţii, pentru relevarea modificărilor sau a dinamicii
proceselor ecologice. Multe lucrări din trecut, care nu specifică locaţia staţiilor cu
acurateţe, nici tehnica de colectare a probelor, sau numărul şi dimensiunea acestora,
nu pot fi folosite astăzi în studii comparative, iar datele publicate sunt în cel mai bun
caz valori orientative. Există o imensă cantitate de studii şi date care şi-au pierdut
valoarea, prin insuficienta descriere a condiţiilor şi a metodelor de lucru.
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Amplasarea rezultatelor şi concluziilor în perspectiva cunoştinţelor de
specialitate este necesară pentru a crea legăturile necesare promovării noilor
informaţii şi a sesizării semnificaţiei acestora.
După Cox (2002) această amplasare în context necesită: (1) prezentarea
originii şi istoricului subiectului analizat, (2) prezentarea rezumativă a cunoştinţelor
cu privire la tema tratată, (3) scopul şi obiectivele studiului prezent, eventual
ipotezele avansate, (4) interpretarea rezultatelor din perspectiva acestor obiective şi
ipoteze, dar şi a stării generale de cunoaştere a problemei, şi - eventual - (5)
identificarea de întrebări şi probleme viitoare, sau care necesită a fi studiate în
perspectivă (la multe studii pe parcursul derulării programului, apar noi şi noi
întrebări şi probleme).
Datele trebuie clar prezentate în tabele şi grafice, care să fie explicate şi
interpretate în text.
Pentru adaptarea stilului, citări, concepţii şi ghiduri de alcătuire a unei lucrări
ştiinţifice, există un număr mereu în creştere de manuale (Katz 1986, McMillan
1996, Alley 1996, Day 1998, Huth 1994 etc., ap. Cox, 2002).
O altă tehnică foarte bună, pentru a învăţa despre concepţie şi stil, este să citim
articole de marcă din diferite reviste şi jurnale de mare valoare, cu circulaţie
internaţională, şi să le analizăm ca pe nişte modele.
9.4. Cum organizăm o lucrare de specialitate?
Lucrarea trebuie să fie cât mai completă, dar totodată să evite informaţiile
redundante, nesemnificative în context. Ea trebuie să fie optim organizată şi concisă.
Stilul se recomandă a fi clar, lipsit de ambiguităţi, în conformitate cu rigorile şi
cerinţele ştiinţifice.
În decursul timpului s-a dezvolat un format tipic pentru lucrările de profil,
promovat din dorinţa de organizare a informaţiei şi a sesizării semnificaţiei de către
cei care utilizează lucrarea cu pricina. Această organizare poate suferi diverse
adaptări în funcţie de scopul, tema sau domeniile tratate. În general, distingem cinci
părţi absolut necesare (introducerea, metodele de studiu, rezultatele, discuţiile şi
concluziile), la care se adaugă uneori şi alte diviziuni. La lucrările de licenţă (şi din
păcate nu numai) pot fi introduse o serie de alte capitole, mai mult sau mai puţin
legate de subiectul tratat, cu scopul de a convinge comisia că studentul "şi-a făcut
temele" (adică s-a documentat corespunzător), respectiv că a citit, a analizat, are
capacitate de sinteză şi de punere în context a subiectului tratat. Principial acest fapt
nu este rău, dar nici nu susţin necesitatea acestui efort. În fond contează ceea ce este
original.
Organizarea şi denumirile capitolelor se vor face şi în funcţie de tipul de
lucrare (dacă este de licenţă sau o carte poate avea mai multe capitole, fiecare
subdivizat după preferinţele autorului) şi de subiectul analizat. Pentru a face o
distincţie primară între organizarea unei lucrări ştiinţifice (o vom nota cu S) sau de
licenţă respectiv disertație (vom scrie L), înaintea fiecărei diviziuni vom trece litera
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corepunzătoare. Dacă tipul de diviziune este larg utilizat (în toate sau majoritatea
lucrărilor de specialitate - vom scrie înainte "T" de la "toate")
Organizarea şi divizarea lucrării de specialitate
(T) TITLU
(T) AUTOR(I)
(L) Îndrumător ştiinţific/Coordonator(i)
(S) REZUMAT(E)
(S) CUVINTE CHEIE
(T) INTRODUCERE
(L) la licenţe se va trata istoricul subiectului/temei (cel mai adesea) separat
(T) METODA DE CERCETARE (DE STUDIU)
sau: MATERIAL ŞI METODĂ
(L) la lucrările de licenţă, în funcţie şi de opiniile îndrumătorului, se vor
include diferite alte capitole, cum ar fi: DESCRIEREA ZONEI DE LUCRU sau
CADRUL FIZICO-GEOGRAFIC, şi diverse alte caracterizări (ale reţelelor
hidrografice, solurilor, vegetaţiei etc. - în funcţie de subiectul tratat)
(L) tot la lucrări de licenţă şi disertaţie - se pratică introducerea unui (unor)
capitol(e) teoretice, care să demonstreze faptul că studentul a citit mai mult în
domeniu, că are o viziune de ansamblu asupra subiectului, precum şi să reflecte
capacitatea de sinteză, respectiv de a analiza studiul în contextul tematicii (adică un
fel de umplutură...)
(T) REZULTATE
(T) DISCUŢII
(sau combinat: REZULTATE ŞI DISCUŢII)
(T) CONCLUZII
(S) MULŢUMIRI
(T) BIBLIOGRAFIE
(S) ADRESE ALE AUTORULUI (AUTORILOR)
În cele ce urmează vom elabora cîteva linii directoare pentru principalele
diviziuni ale lucrării. Să nu se uite că multe reguli, mai ales legate de prezentare,
tehnoredactare, lungime etc. sunt variabile şi impuse de tradiţia instituţiei, sau de
către edituri şi redactori; nu este nici locul şi nici motiv să dezbatem aici toate aceste
variante. Ele sunt adesea relativ arbitrare sau convenţionale, cu repercusiuni asupra
formei şi prea puţin asupra conţinutului.
 Cuvintele cheie
Sunt folosite numai la lucrări de cercetare, pentru publicaţii, fiind expresii sau
cuvinte singulare, care constituie o indicaţie asupra aspectelor tratate în lucrare, o
direcţionare a liniilor tematicii, eventual lămuriri suplimentare ale semnificaţiei
titlului. În general se recomandă ca acestea să nu repete cuvinte sau expresii din titlu.
 Introducerea
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În aceasta se pot trata succint istoricul cercetărilor în domeniu, numele
autorilor şi anii contribuţiilor notabile, se pot explica obiectivele studiului şi
motivele autorului. O introducere eficientă ar trebui să răspundă la următoarele
întrebări (după Cox, 2002) :
- De ce a realizat autorul acest studiu?
Se expun motivele cercetării, cum ar fi observaţiile sau problema identificată,
lipsa informaţiilor (actuale) cu privire la subiect, ipotezele şi originea lor în studii
demonstrative etc.
- Care este starea actuală a cunoaşterii subiectului investigat?
Se prezintă în mod succint cine şi ce a mai lucrat la tema în cauză, se prezintă
progresul temei analizate, se analizează rezumativ starea de cunoaştere, cu referire
şi la ceea ce nu se ştie sau problemele constatate.
- Ce va face autorul?
Se prezintă rezumativ scopul şi obiectivele cercetării, întrebările la care va
răspunde lucrarea, eventual ipotezele de plecare.
 Material (şi Metodă / Metode de cercetare/ de studiu)
Autorul răspunde pe scurt la întrebările despre unde, când şi cum s-a elaborat
respectivul studiu.
Unde?
Localizaţi zona investigată (o schiţă a ariei, amplasarea staţiilor de
prelevare, de exemplu), descrieţi aspectele relevante ale ariei şi habitatelor, de ce aţi
ales locaţia cu pricina şi alte amănunte legate de poziţie.
Când?
Amplasaţi studiul în context temporal, incluzînd datele relevante pentru
tema în cauză (periodicitate şi motivaţia acesteia, de exemplu).
Cum?
Enunţaţi tehnicile folosite, aparate, instrumente, descrieţi echipamentul
folosit (fără amănunte inutile deoarece vă adresaţi unor specialişti şi nu este un
material cu valoare didactică), designul experimental, metoda de colectare a
probelor, alegerea dimensiunii probei unitare şi a celei statistice, algoritmul de
localizare a probelor în teren, metode de analiză, prelucrare şi sinteză a datelor,
software utilizat, teste cu indicaţii bibliografice, tipul parametrilor cantitativi şi
calitativi (fără formule inutile; mai bine indicaţi o sursă după care v-aţi ghidat sau
aţi selectat indicii cu pricina) şi orice alte informaţii care permit altora să înţeleagă
cum aţi lucrat, respectiv să poată repeta studiul vostru.
 Rezultate
În această secţiune se raportează în manieră sintetică rezultatele (informaţiile
originale obţinute în urma) studiului. În general nu sunt redate date brute sau primare
(dacă sunt foarte importante sau relevante pot fi incluse în anexe). Se prezintă sinteze
statistice descriptive şi inferenţiale ale datelor, cu precizarea nivelurilor de
semnificaţie, respectiv a gradului de eroare posibilă sau tolerată. O bună ilustrare a
rezultatelor implică tabele şi grafice judicios construite. Pentru decizii asupra
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testelor se oferă date de identificare (de exemplu t = 4,69 la 32 grade de libertate,
respingem ipoteza nulă la α < 0,05; prin urmare mediile diferă semnificativ... ).
Dacă am optat pentru separarea rezultatelor de discuţii, atunci această secţiune
nu trebuie să includă interpretări.
 Discuţii
Adesea reunită cu secţiunea precedentă, prezintă interpretarea şi
semnificaţiile rezultatelor, precum şi legătura dintre acestea şi starea de cunoaştere
în domeniu. După Cox (2002) ar trebui atinse obiective dintre cele expuse mai jos:
- elaborarea de concluzii privitoare la ipotezele avansate în cadrul studiului;
- interpretarea semnificaţiei informaţiilor obţinute;
- compararea rezultatelor proprii cu cele din alte surse sau studii;
- identificarea de erori, probleme legate de tehnici, aspecte critice;
- speculaţii cu privire la semnificaţiile mai largi ale rezultatelor;
- identificarea etapelor viitoare sau prefigurarea continuării studiului;
- sugerare de îmbunătăţiri ale metodei, tehnicii etc.;
 Concluzii
Constituie un foarte scurt text legat de esenţa interpretărilor şi semnificaţiile
mai largi ale rezultatelor şi discuţiilor, în prezentare succintă şi rezumativă.
Constituie miezul informaţiilor care explică noul adus de lucrare, amplasat în
context ştiinţific.
Adesea concluziile se redau sub formă de puncte (numerotate de exemplu)
sau de paragrafe separate prin marcaje.
Niciodată această secţiune nu trebuie să fi lungă şi nici să conţină fraze cu
semnificaţii prea generale.
 Cum cităm informaţia altora?
În text: (nume, an)
ex. ... (Vasilescu, 2001)
ex. După (în conformitate cu) Vasilescu (2001) ...
ex. (Dacă persoana respectivă ne-a oferit informaţia direct) Vasilescu
(pers. comm., sau in. verbis); (comunicare personală sau informaţie de la autor)
ex. Vasilescu (1996, 1998 a, b)
(se citează trei lucrări diferite din care ultimele două scrise în acelaşi an)
Uneori reproducem exact cuvintele sau frazele unui autor, caz în care punem
textul respectiv în ghilimele, sau utilizăm un format special recomandat de revista
în cauză (de exemplu cu litere de altă dimensiune sau italice).
Exemplu: După cum afirma P. M. Bănărescu (1973): "ştiinţa nu înseamnă
filatelie; ştiinţă înseamnă a explica".
Reguli importante:
- Numai ce se citează în text, se citează şi la bibliografie!
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- Tot ceea ce apare în bibliografie, obligatoriu se citează (se face referinţă) şi
în textul lucrării!
- Nu se citează informaţii nerelevante sau afirmaţii neimportante.
La sfârşitul lucrării se include secţiunea:
BIBLIOGRAFIE
Modul de redare a bibiliografiei este reglementat de Academia Română, de
instituţia de învăţământ superior unde se susţine lucrarea de licenţă sau disertația,
sau este un format impus de către revista de specialitate. În toate cazurile fie se citesc
cu atenţie regulile, fie se discută cu îndrumătorul în cauză amănuntele legate de
această problemă. Câteva idei pentru ghidarea acestui proces sunt redate mai jos.
 Articol
(Număr curent) nume de familie, iniţială(e) prenume, punct, virgulă (alţi autori), an,
- , titlul articol. Titlu revistă sau publicaţie (italic), volum (număr sau fasciculă dacă
este cazul; boldate), cine a editat revista, localitate, pagini: de la număr la număr.
 Carte (volum)
(Număr curent) nume familie, iniţială(e) prenume, punct, virgulă (alţi autori), an,
linie sau virgulă, titlu carte (eventual subtitlul), editură, localitate de apariţie, număr
pagini (fie 1 - număr pagină finală, sau număr total de pagini sau - dacă vă referiţi la
un anumit capitol sau o parte, indicaţi prin două valori paginile care delimitează
textul utilizat).
 Alte surse (de ex. internet)
http:// www.aber.unh.edu
ATENŢIE! Utilizarea informaţiei necitată corespunzător, provenită de la
alţii, în format care depăşeşte lungimea unei fraze, este considerat plagiat şi face
obiectul discreditării sau a urmăririi penale, prin violarea dreptului de copyright.
9.5. Câteva întrebări şi răspunsuri pentru lucrările care urmează să fie
publicate
 În ce limbă publicăm?
(articole şi cărţi ştiinţifice): NUMAI ÎN LIMBA ENGLEZĂ!!!
(lucrări şi cărţi didactice sau de popularizare): în oricare alte limbi
 Unde publicăm?
În reviste, jurnale, periodice de specialitate, internaționale, cotate sau indexate
în ISI Thompson sau alte baze de date științifice recunoscute. Cu cât revista are
scoruri scientometrici mai mari, este mai recunoscută şi cu circulaţie internaţională
mai largă, se consideră (nu întotdeauna corect) că articolul este mai valoros.
 Cu cine publicăm?
Cu cei alături de care am lucrat. Dacă studiul s-a efectuat în echipă se discută
amiabil ordinea autorilor şi se respectă munca colegilor care au contribuit
determinant la elaborarea lucrării. Dacă lucrarea aţi realizat-o (în cea mai mare parte)
singuri, atunci publicaţi ca singuri autori, dar nu uitaţi să mulţumiţi (în lucrările de
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licenţă la introducere, în articole publicate la sfârşitul lucrării, înainte de
bibliografie) tuturor celor care v-au ajutat, indiferent în ce fel, la studiul respectiv.
 Ce facem cu publicaţia?
- Dedicaţii şefului, colegilor, familiei;
- Expediere la baze de date, biblioteci, servicii de indexare;
- Expediere la relaţii de specialitate;
- Anexare la Curriculum Vitae şi rapoarte de activitate;
- Expediere la cerere tuturor celor interesaţi;
 Ce şi cum NU trebuie să publicăm?
- Niciodată munca sau ideile altora;
- Rezultate parţiale nerelevante;
- Fragmente prea mici ale unei lucrări mai mari (din dorinţa de a avea cât
mai multe lucrări);
- O lucrare deja publicată;
- Platitudini;
- Material prea puţin sau deloc original;
- Informaţii false sau prea puţin validate;
- Critici sau laude exagerate, nemotivate;
Alte două reguli:
- Nu vă lăudaţi inutil!
- Nu (vă) criticaţi inutil!
Alte idei:
- Învăţaţi cel puţin un editor de texte şi unul de grafice pe calculator!
- Învăţaţi cel puţin un program de prelucrare a datelor!
- Respectaţi condiţiile de tehnoredactare impuse de redacţie (editori,
îndrumător)!
- Scrieţi denumirile ştiinţifice ale taxonilor conform uzanţelor internaţionale
(de exemplu taxon supraspecific cu majusculă, specia cu iniţială cursivă, ambele
italice, indicare de naş şi an, cu respectarea ortografiei adecvate etc.)
Resurse internet pentru alte informaţii legate de elaborarea lucrărilor:
 http:// www.reed.edu/~mgeselbr/Chem212/Writing.html
Asigură legături spre situri care se referă la elaborarea articolelor şi a
referatelor ştiinţifice, incluzând stiluri şi formate de scriere, norme ortografice,
citarea surselor, precum şi ghiduri pentru elaborarea lucrărilor de specialitate.
 http://www.library.wisc.edu/libraries/Memorial/citing.html
Asigură legături spre situri care descriu norme şi formaturi pentru citarea
surselor electronice, alcătuirea şi editarea bibliografiilor etc.
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10. ACTIVITATE INDEPENDENTĂ;
PROBLEME
Integrând cele expuse anterior şi din bibliografia indicată, studenţii ar trebui
să fie capabili să rezolve pe calculator problemele de mai jos (care simulează parțial
și modul în care se va desfăşura partea practică a examenului). Succes!
Problema 1.
În tabelul de mai jos sunt redate valorile unor parametri fizico-chimici şi ai
biodiversităţii comunităţilor acvatice din 9 staţii de prelevare a probelor, amplasate
de-a lungul râului Cibin (după A. Bănăduc, 2005).
Codurile utilizate au următoarele semnificaţii:
RF = reziduu fix, DO = deficit de oxigen, CBO5 = consum chimic de oxigen după
5 zile, CMN = consum chimic de oxigen prin metoda permanganatului de potasiu,
MA = indicele Margalef, ISIM = indicele Simpson inversat.
Semnificaţiile codurilor staţiilor: S1 - Râu Mare amonte de confluenţa cu Dăneasa;
S2 - Cheile Cibinului, S3 - amonte lacul Gura Râului, S4 - aval baraj Gura Râului,
S5 - aval Orlat, S6 - amonte Sibiu, S7 - aval Sibiu, S8 - aval Mohu, S9 - amonte
vărsare în Olt.
RF
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9

124.440
142.800
111.220
148.890
222.440
217.330
209.110
555.330
294.440

DO
16.320
15.130
13.130
14.760
23.100
31.230
31.270
58.700
25.210

CBO5
1.990
3.490
1.840
3.240
4.180
5.010
5.130
12.750
7.400

CMN

MA

3.780
7.740
3.370
5.590
7.310
8.310
9.260
17.570
14.330

11.170
13.254
10.695
8.971
6.216
7.668
4.281
2.695
5.290

ISIM
0.919
0.933
0.930
0.899
0.836
0.909
0.859
0.672
0.779

Cerinţele problemei:
1. Să se discute posibilităţile de reprezentare grafică a acestor valori.
2. Să se discute posibilităţile de prelucrare a datelor.
3. Să se efectueze analiza de corelaţie între valorile celor doi indici de biodiversitate,
şi o analiză similară între parametrii CBO5 şi CMN.
4. Să se efectueze analiza de regresie între CBO5 şi MA, şi o analiză similară între
CMN şi ISIM.
5. Să se calculeze matricea cu valorile standardizate ale variabilelor.
6. Pe baza matricii cu valori standardizate să se calculeze matricea de distanţe
euclidiene între staţiile de colectare a probelor (S1, S2 ... S9).
7. Să se reprezinte grafic matricea de distanţe euclidiene printr-o dendrogramă,
utilizând metoda de grupare la distanţă medie.
Problema 2. În tabelul de mai jos sunt redate valorile indicelui de abundenţă relativă
a principalelor grupe de macronevertebrate bentonice de-a lungul râului Mureş (S1
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- Izvorul Mureşului, S2 - Senetea, S3 - Răstoliţa, S4 - Ungheni, S5 - Gura Arieş, S6
- Sântimbru, S7 - Vinţu de Jos, S8 - Pecica). Aceste date relevă starea ecologică a
râului şi calitatea apei şi sedimentelor, având valoare în caracterizarea impactului
antropic asupra ecosistemelor riverane (după Sîrbu şi col., 2002).
Taxon / Staţie
Hydroidea
Plathelminthes
Nemathelminthes
Oligochaeta
Hirudinea
Mollusca
Amphipoda
Hydracarina
Collembola
Ephemeroptera
Odonata
Plecoptera
Trichoptera
Coleoptera
Chironomidae
Diptera

S1
0,00
3,46
0,00
19,04
0,00
0,58
56,35
0,19
0,00
4,61
0,00
1,54
0,19
9,81
3,65
0,58

S2
0,00
0,00
0,00
9,46
0,00
0,17
57,54
0,62
0,17
8,77
0,00
1,99
1,16
13,43
6,07
0,62

S3
0,00
0,00
0,28
3,50
0,00
1,83
0,08
2,87
0,00
3,82
0,00
0,12
33,24
0,72
51,47
2,07

S4
0,00
0,00
0,45
63,29
0,34
0,68
0,00
0,00
0,00
7,87
0,00
0,34
0,00
0,00
27,03
0,00

S5
0,45
0,00
0,18
18,89
0,00
0,36
0,00
0,09
0,00
6,83
0,18
0,00
2,61
0,00
68,71
1,71

S6
0,00
0,00
0,04
63,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,24
0,08
0,00
0,60
0,04
30,27
0,44

S7
0,45
0,00
0,57
53,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
2,93
0,06
0,00
2,99
0,00
38,80
0,82

S8
0,10
0,10
4,47
14,94
0,00
0,10
0,00
0,00
0,00
0,81
0,00
0,00
0,51
0,00
78,77
0,20

Pe baza acestor date să se compare între ele staţiile de prelevare a probelor,
utilizându-se distanţa medie euclidiană, să se reprezinte grafic sub forma unei
dendrograme prin metoda de grupare la distanţă medie. Să se comenteze rezultatul.
Problema 3. Un studiu de variabilitate morfologică şi biometrică a fost realizat la 4
populaţii de Holandriana holandri în vederea urmăririi modului în care
variabilitatea intraspecifică variază ecologic şi geografic, precum şi pentru
verificarea statutului taxonomic al subspeciilor citate în România (după Sîrbu,
1998).
V$
SMPA
CPA
LPA
SMSUA
CSUA
SMMUA
CMUA
LXMUA
LINUA
INFLUA
SFSUP
SFMED
SFINF
NEMORN
E3
I3
E2
I2
E1

S1
C_GRAD
23.070
3.840
17.290
44.200
1.910
5.750
3.830
17.290
28.830
0.000
84.610
80.750
28.830
5.760
9.610
1.920
40.380
55.760
3.850

S2
C_VRANI
24.560
24.560
3.510
29.820
3.510
5.260
10.520
5.260
26.310
1.750
59.650
43.860
26.310
33.330
5.260
5.260
10.520
17.540
0.000

S3
N_SASCA
8.600
3.220
0.000
54.840
19.350
19.350
58.060
3.220
36.560
7.520
89.240
87.100
36.560
6.450
11.830
6.450
51.610
65.590
0.000

S4
L_TRIK
1.660
3.320
1.660
1.660
0.000
0.000
0.000
3.320
0.000
6.660
1.660
3.320
0.000
91.670
100.000
100.000
0.000
0.000
0.000
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NDB

7.690
32.700

0.000
77.190

1.070
17.200

172

0.000
0.000

Fiecare individ are o fişă de diagnoză, iar tabelul de mai jos redă procentele de
indivizi din loturile studiate care prezintă caracterul codificat corespunzător. Codurile
caracterelor sunt următoarele (...) Pentru penultimul anfract: SMPA – şir mamelonar,
CPA – carenă, Pentru ultimul anfract: SMSUA – şir mamelonar superior, CSUA –
carenă superioară, LSUA – linie superioară, SMMUA – şir mamelonar median,
CMUA – carenă mediană, NORN – nu există ornamentaţii, E3 – trei dungi brune în
exterior, E2 – două, respectiv E1 – o singură dungă brună spirală, I3 – trei dungi brune
în transparenţa peretelui palatal al aperturii, I2 – două, I1 – o dungă vizibilă prin
transparenţă. EX3INT – trei dungi vizibile atât în exterior cât şi prin transparenţă,
EX2INT – acelaşi lucru dar pentru două dungi, NDB – nu există dungi brune, etc. etc.
Problema cere să se compare loturile analizate prin construirea unei matrici
de distanţe euclidiene şi să se reprezinte grafic sub forma unei dendrograme (metoda
de grupare la distanţă medie). Să se calculeze pentru fiecare lot valoarea indicelui de
diversitate (morfologică) după formula Shannon-Wiener. Să se comenteze
rezultatele obţinute.
Problema 4. Dinamica spaţială a poluării cu doi compuşi chimici oarecare (în
mg/m3 sol), redată prin distanţa faţă de o sursă industrială (în km), este :
Distanţa faţă de sursă : 0, 0.2, 0.5, 1, 2, 4, 8, 12, 12.2, 16.5, 20
Compus 1 : 89.9, 80.5, 56.4, 61.3, 60.9, 34.6, 12.4, 12.5, 10.2, 2.0, 1.0
Compus 2 : 45.3, 21.1, 16.3, 16.9, 16.6, 10.4, 8.2, 4.1, 3.6, 2.9, 0.
- Să se modeleze dinamica prin interpolare cu funcţii spline cubice.
- Să se evalueze în ambele cazuri unde se estimează reducerea la jumătate a
concentraţiei, în funcţie de distanţa faţă de sursă.
Problema 5. Să se construiască în MathCAD rutine pentru aplicarea şi calcularea
parametrilor prin Metoda distanţelor (Ecologie Practică, cap. VIII; Sîrbu şi Benedek,
2012).
Problema 6. În aplicaţia de mai jos DIST semnifică distanţa faţă de o sursă de
poluare (în km), PB este concentraţia de plumb (în mg/kg sol), CU concentraţia de
cupru, Zn de zinc, iar DENS este densitatea unei populaţii aparţinând unei specii
edafice sensibile la poluare (în nr. indivizi / dm3 sol).
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Staţii
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15

PB

CU
2.200
2.200
2.100
2.600
1.400
1.300
1.100
0.600
0.900
1.100
0.300
0.100
0.400
0.200
0.200

ZN
4.120
3.190
1.000
2.000
2.410
3.000
2.150
2.100
1.900
1.400
1.340
1.120
0.960
0.350
0.320

173
DENS

12.450
11.450
10.300
10.040
10.000
8.540
9.120
8.430
8.200
8.000
8.000
2.160
0.130
0.120
0.050

0.000
0.140
1.500
0.400
0.100
1.500
1.500
1.800
5.800
5.300
10.400
12.200
15.200
13.700
38.160

DIST
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5

1- Să se reprezinte grafic variaţia variabilelor cu distanţa faţă de sursa de poluare.
2- Să se afle principalii parametri statistici descriptivi pentru fiecare variabilă.
3- Să se alcătuiască matricea de corelaţii între concentraţiile de metale grele şi să
se verifice semnificaţia coeficienţilor.
4- Să se afle modele statistice de regresie între DENS şi metalele grele (atât
modele uni- cât şi multivariate).
5- Să se modeleze dinamica spaţială a variabilelor în funcţie de distanţa faţă de
sursă prin interpolare cu funcţii spline cubice pe porţiuni.
Problema 7. În metoda transectelor, estimatorul lui Hayne pentru densitate (DH) este
dat de expresia:
nR
Dˆ H 
2L

unde: n = numărul de indivizi aparţinând unei anumite specii, identificaţi la o
parcurgere a transectului; L = lungimea transectului; R = media inverselor distanţelor
de vizualizare (media armonică) =

1 n 1
 ; ri = distanţa de vizualizare a fiecărui
n i 1 ri

individ i (i ia valori succesive naturale în intervalul dintre 1 şi n).
Definim varianţa estimatorului lui Hayne [var(DH)], respectiv eroarea
standard [ES(DH)] prin expresiile:
2
n

1
 




R


 
1

i 1  ri
 
2
var(Dˆ H )  Dˆ H  
2
n
R
n
(
n

1
) 






ES ( Dˆ H )  var( Dˆ H )

iar limitele de confidenţă (L1,2) ale densităţii medii se calculează după expresiile:
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L1, 2  Dˆ H  t  ES ( Dˆ H )

unde: tα = valoarea critică din tabelul t-Student la nivelul de asigurare ales (uzual
0.05) şi (n-1) grade de libertate = 1,64.
Şirul distanţelor de vizualizare (în metri) a exemplarelor unei specii oarecare,
în timpul parcurgerii unui transect de L = 1000 m, este redat mai jos (n = 38
indivizi):
ri = {12, 36, 10, 19, 51, 15, 68, 45, 36, 28, 87, 46, 52, 12, 16, 45, 69, 24, 15, 79, 31,
53, 26, 84, 15, 2, 65, 31, 19, 51, 63, 28, 16, 24, 23, 9, 17, 25} (metri).
Să se afle densitatea, varianţa, eroarea standard şi limitele de confidenţă.
Calculele se efectuează mai întâi în metri, iar valorile finale se raportează la
2
km , prin înmulţirea valorilor estimatorilor cu 106.
EXERCIŢII - MODELARE NELINIARĂ (CU RĂSPUNSURI)
Problema 8. Relaţia între producţia primară algală f (mg/t) şi concentraţia nutrienţilor x (mg/l)
este redată prin cifrele de mai jos. Să se afle care dintre modele polinomiale de gradul I, II sau III
descrie cel mai bine această relaţie neliniară.
x
1
4
9
15
42
50

f(x)
14.8
160.0
1689.0
7775
170400
287500

răspuns: f=12.5 + 2.3*x3
Problema 9. În tabelul de mai jos x este variabila independentă iar f este cea dependentă. Care
dintre următoarele modele este cel mai adecvat descrierii fenomenului?
a. f=a+bx
b. f=a+bx3
c. f=a*bx
d. f=a*ex - asta este!
x
f(x)
1
0.815
4
16.379
9
2431
15
980700
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Problema 10. În tabelul de mai jos x şi y sunt variabile independente, iar f este funcţia bivariată
f(x,y).
x
y
f(x, y)
1
1
0.665
5
5
1.923
9
9
-0.218
12
12
0.164
24
24
1.045
28
28
-7.777
32
32
-1.458
42
42
3.954
50
50
1.952
care dintre următoarele modele neliniare, aproximează cel mai bine această relaţie?
a.) f ( x, y )  a  b * sin 2 ( x)  c * cos 2 ( x)
1
cos( x 3 )
1
1
c.) f ( x, y )  a  b *
 c*
2
sin( x)
cos( x) 2
răspuns: b
b.) f ( x, y )  a  b * (sin( x)) 2 

EXERCIȚIU DE ANALIZĂ DE ORDONARE
Problema 11 - Tendițe ale comunităților de Unionidae (Mollusca, Bivalvia)
din România: analiza variației pe gradienți de mediu
Problema este concepută pe baza datelor incluse în următoarea lucrare:
Sîrbu, I. & Benedek, A.M. - 2017. Trends in Unionidae (Mollusca, Bivalvia) communities in
Romania: an analysis of environmental gradients and temporal changes. Hydrobiologia doi:
10.1007/s10750-017-3173-8 (http://link.springer.com/article/10.1007/s10750-017-3173-8)

Metodele folosite în cercetare:
- 35 de comunități de bivalve Unionidae au fost studiate sub aspectul compoziției
(structura, în termeni de abundență relativă, număr de specii și indicele ShannonWiener de diversitate) în stații alese de-a lungul unor gradienți ecologici și
geografici. Poziția acestor stații este redată în fig. 10.11.1, localizarea stațiilor și
variabilele de mediu evaluate sunt incluse în tabelul 10.11.1 iar variabilele de
răspuns (valorile de abundență relativă, indicele de diversitate etc. ale speciilor) sunt
redate în tab. 10.11.2. La sfârșitul fiecărui tabel sunt explicate codurile,
semnificațiile și valorile categoriilor de ordonare ale variabilelor de mediu. Unele
coduri și abrevieri sunt redate după textul original care a fost scris în limba engleză.
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Fig. 10.11.1. Poziția stațiilor de investigare a structurii comunităților de
Unionidae pentru studiul de caz (problema 11).
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Tab. 10.11.1. Localizarea și codurile stațiilor de investigare a comunităților de Unionidae (2011 - 2015), variabile de mediu evaluate, abrevieri și niveluri de ordonare.
Stație

1

Localizare / bazin hidrografic și toponime
(localitate învecinată)

ST
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Râul Prut la Bogdănești, în 2014
Râul Prut la Oancea, în 2015
Dunărea, Brațul Măcin la localitatea Măcin, 2015
RBDD13, Canalul Caraorman, 2015
RBDD, Lacul Iacob, Crișan, 2015
DDBR, Brațul și localitatea Sf. Gheorghe, 2015
DDBR, Brațul Sf.Gheorghe, Băltenii de Sus, 2015
Râul Siret, Lacul Călimănești, 2014
Râul Siret la Nănești, 2014
Dunărea, brațul Vâlciu, Mărașu-Băndoiu, 2012
Dunărea la Chișcani, 2012
Dunărea, brațul Cravia, la Brăila, 2012
Bz.14 Olt, pârâul Sărata, la Comăna de Sus, 2015
Bz. Cibin, pârâul Tocile, Sadu, 2015
Cheile Nerei, la Sasca Română, 2015
Râul Nera la Sasca Montană, 2015
Râul Timiș la Albina, 2015
Râul Mureș la Pecica, 2015
Crișul Negru la Zerind, 2015
Crișul Alb la Chișineu-Criș, 2015
Râul Barcău la Sălard, 2015
Râul Ier, sectorul Ciocaia-Diosig, 2015
Râul Someș la Ardusat, 2015
Bz. Crișul Repede, Pețea la Rontău, 2015
Bz. Crișul Repede, Lacul Pețea, 2015
Râul Ier, sectorul Andrid-Otomani, 2015
Crișul Repede, Cheresig-Girișu de Criș, 2015
Bz. Hârtibaciu, iazurile de la Brădeni, 2011
Bz. Cibin, Râul Hârtibaciu, Agnita, 2011
Râul Hârtibaciu, aval Agnita, 2011
Bz. Cibin, Râul Hârtibaciu, la Hosman, 2011
Râul Timiș, la Hitiaș, 2011
Râul Timiș, la Albina, 2011
Râul Timiș, la Șag, 2011
Râul Timiș, la Grăniceri, 2011

Latitudine Longitu2
dine2
LAT
46.24472
45.9389
45.24799
45.14926
45.12806
44.88562
45.12827
45.95444
45.55944
44.83194
45.16527
45.18916
45.88039
45.7174
44.90227
44.88679
45.71064
46.14911
46.62598
46.51752
47.23241
47.29542
47.63105
47.00412
46.99756
47.49914
47.08081
46.07209
45.98161
45.96036
45.84053
45.72803
45.70255
45.6436
45.44787

LONG
28.110833
28.11541
28.12028
29.3663
29.39548
29.61218
28.98899
27.250833
27.507778
27.958333
27.948889
27.991667
25.24647
24.20584
21.74005
21.70949
21.40633
21.05992
21.51925
21.51449
22.03212
22.00769
23.37775
21.98934
22.00319
22.39014
21.76087
24.82054
24.64633
24.58063
24.43385
21.52797
21.40203
21.18087
20.88829

Altitudine3
ELEV
14
11
3
3
-2
0
3
75
13
5
3
4
459
405
154
149
91
99
88
93
106
101
145
142
162
110
97
472
443
436
407
95
90
81
73

Habitat4
HAB
RL
RL
D
D
L
D
D
L
RL
D
D
D
RH
RH
RH
RH
RL
RL
RL
RL
RL
RL
RH
RL
L
RL
RL
L
RH
RH
RH
RL
RL
RL
RL

Impact
CurgeSubstrat
antropic
5
re
albie7
6
FLOW
3
3
3
2
0
3
3
0
3
3
3
3
4
4
7
6
3
3
3
3
3
3
6
1
0
2
3
0
4
5
5
4
3
3
4

IMP
2
2
3
2
1
3
2
5
6
3
2
2
1
2
1
2
3
4
4
3
4
5
3
5
6
5
5
6
3
6
4
3
3
3
4

SED
7
7
6
6
5
6
7
8
8
6
5
5
2
2
1
2
8
5
8
6
8
8
2
8
7
5
8
3
3
8
3
3
8
8
4

Stare mal8 Vegetație9
BANK
1
1
3
5
1
2
3
8
7
4
3
1
1
2
1
2
3
3
6
6
6
6
5
8
2
6
6
8
4
3
3
3
3
4
7

VEG
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

Baraj în
amonte10
DAM
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0

Defileu/ Impact
chei11
precedent12
NARR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FORMER
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0

1

Codurile numerice ale stațiilor sunt legătura (variabila de relație) cu tabelul 10.11.2 care conține datele de strctură

ale comunităților de Unionidae din fiecare stație.
2

Latitudinea și longitudinea sunt redate în corespondență cu sistemul elipsoid WGS84 și sunt exprimate în grade

zecimale.
3

Altitudinea este redată în m peste nivelul mării.

4

Categoria de habitat este codificată astfel: D Dunărea și brațele acesteia, L lacuri, RL sectoare de câmpie ale

râurilor și RH sectoare de deal și podiș ale râurilor.
5

Modul de curgere al apei este ordonat în concordanță cu următoarele valori: 0 - apă stagnantă, 1 - curgere

nedetectabilă sau foarte înceată, 2 curgere înceată, 3 viteză medie și laminară, 4 medie și turbulentă, 5 curgere rapidă
și laimnară, 6 foarte rapidă și turbulentă, 7 extrem de rapidă și foarte turbulentă.
6

Ordonarea impactului antropic se face pe următoarea scară: 1 absența impactului, condiții aproape naturale, 2

impact fizic redus sau mediu, 3 impact fizic și chimic mediu, 4 impact semnificativ, 5 nivel ridicat de impact
(habitate degradate, poluare majoră, stres antropogenic major), 6 habitate distruse, extrem poluate sau denaturate.
7

Ordonarea tipului major de substrat: 1 galeți și pietre mari, cu benzi rare și înguste de sedimente mai fine

marginale, de obicei numai lângă maluri, 2 pietriș și nisip grosier mai ales în zone de deal și podiș, 3 sedimente
nisipoase grosiere cu benzi reduse de mâl spre maluri, 4 nisip tasat, grosier spre mediu, în straturi stabile, 5 nisip fin,
relativ instabil. 6 nisip fin profund, 7 amsetec de nisip și lut sau argilă, de obicei în zone de câmpie, 8 deposite de
mâl spre maluri pe pat de nisip, 9 straturi profunde de mâl încărcat organic.
8

Starea malurilor ordonate după nivelurile: 1 mal în condiții aproape naturale, nealterate, 2 maluri cu vegetație

modificată sau parțial îndepărtată, 3 maluri modificate fizic cu resturi ale fostei vegetații caracteristice, 4 maluri
alterate cu vegetație îndepărtată, 5 maluri mediu modificate antropogen, cu profil alterat și diguri, 6 maluri
artificiale, zurs liniarizat, canalizat, dar fără materiale artificiale, 7 maluri artificiale, cu părți formate din sau întărite
cu materiale artificiale, 8 maluri complet artificiale, betonate.
9

Prezența vegetației acvatice tipice în albie: 1 Da, 0 Nu.

10

Există un baraj situat până la cca. 10-20 km în amonte?: 1 Da, 0 Nu

11

Stația este amplasată în sau în apropierea unui defileu sau chei? 1 Da, 0 Nu

12

A fost un caz de poluare acută, gravă, în ultimul deceniu în zona de investigație? 1 Da, 0 Nu

13

RBDD semnifică Rezervația Biosferei Delta Dunării,

14

Bz înseamnă bazin hidrografic.
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Tab. 10.11. 2 Structura comunităților de Unionidae (în termeni de abudență relativă - RA%) în stațiile investigate și
parametri relaționați
Stație
Unio
Unio
Unio Anodonta Anodonta Sinanodonta Pseudanodonta Nr.
investigată tumidus pictorum crassus cygnea
anatina
woodiana
complanata
specii
(cod)1

ST
1
2

1

U. tumi U. pict U. cras A. cygn
6.780 0.000 93.220 0.000
95.310 0.390 3.920
0.000

A. anat
0.000
0.000

S. wood
0.000
0.390

Nr. de
Indice Metodă de
indivizi Shannon- eșantionare2
colectați Wiener

P. comp
0.000
0.000

NSP
2
4

NOTOT
59
256

H
0.248
0.216

1
1

3

70.681 19.895

0.524

0.000

0.000

0.000

8.900

4

191

0.809

1

4

43.130 29.380

0.000

13.740

0.000

9.480

4.270

5

211

1.354

1

5

29.270 30.490

0.000

18.290

0.000

21.950

0.000

4

82

1.366

1

6

91.180

0.000

0.000

0.000

0.000

5.880

2.940

3

34

0.354

1

7

31.870

1.100

0.000

0.000

12.090

1.100

53.850

5

91

1.053

1

8

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

100.00

0.000

1

9

0.000

1

9

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0

0

.

1

10

75.000

7.410

0.000

4.170

0.000

2.770

10.650

5

216

0.881

1

11

35.710

0.000

0.000

21.430

0.000

3.570

39.290

4

28

1.184

1

12

4.550

4.550

0.000

4.550

0.000

81.820

4.550

5

22

0.723

1

13

0.000

0.000

100.00

0.000

0.000

0.000

0.000

1

105

0.000

2

14

0.000

0.000

90.672

0.000

4.478

4.851

0.000

3

268

0.376

2

15

0.000

0.000

100.00

0.000

0.000

0.000

0.000

1

1

0.000

1

16

0.000

0.000

100.00

0.000

0.000

0.000

0.000

1

51

0.000

1

17

0.000

8.000

69.714

0.000

2.857

18.286

1.143

5

175

0.917

2

18

0.000

7.345

81.920

0.000

9.605

0.565

0.565

5

177

0.638

2

19

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

100.00

0.000

1

9

0.000

1

20

0.885

5.310

92.478

0.000

0.000

0.442

0.885

5

226

0.335

2

21

0.000

0.000

62.500

6.250

0.000

31.250

0.000

3

16

0.831

2

22

1.515

45.455

0.000

34.848

0.000

18.182

0.000

4

66

1.099

1

23

0.000

0.000

74.834

0.000

24.503

0.662

0.000

3

151

0.595

2

24

0.000

0.000

70.500

0.000

0.000

29.500

0.000

2

44

0.607

1

25

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

100.00

0.000

1

25

0.000

1

26

0.000

47.222

0.000

5.556

0.000

47.222

0.000

3

36

0.870

1

27
28
29
30
31
32
33
34
35

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
3.115
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
6.316
2.787
5.882

14.290
0.000
78.970
0.000
100.00
80.952
55.789
86.557
85.294

0.000
100.00
21.030
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.587
10.526
2.131
2.942

85.710
0.000
0.000
0.000
0.000
17.461
23.158
4.754
5.882

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4.211
0.656
0.000

2
1
2
0
1
3
5
6
4

7
135
254
0
99
63
95
610
34

0.410
0.000
0.514
.
0.000
0.542
1.208
0.592
0.572

1
1
2
2
2
1
1
1
1

Codurile numerice ale stațiilor corespund cu cele redate în prima coloană din tabelul 1, iar abrevierile numelor

speciilor sunt cele folosite în diagramele de ordonare.

2

Metoda de colectare este codificată astfel: 1 semnifică transect combinat cu metoda suprafețelor, iar 2 semnifică

probe colectate cu ajutorul unei rețele rectabgulare de pătrate (de obicei pentru 30 de probe de câte 0.25 m2 fiecare).
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Problema cere să se realizeze analize ale acestor date și interpretarea
rezultatelor (activitate individuală asistată)
Dintre rezultatele posibile - interpretările vor fi discutate la laborator:
Tabel 10.11.3. cu rezultatele analizelor efectelor marginale și a celor condiționale ale
variabilelor explicative
Marginal or Simple Term Effects
Variable
Explains % pseudo-F
HABITAT.D
25.1
11.1
FLOW
15.6
6.1
HABITAT.RH
15.0
5.8
ELEV
13.2
5.0
SED
8.9
3.2
IMP
8.2
3.0
HABITAT.L
7.3
2.6
HABITAT.RL
6.9
2.5
BANK
4.8
1.7
NARR
4.5
1.6
FORMER
4.3
1.5
DAM
3.3
1.1
VEG
2.3
0.8

p
0.002
0.004
0.004
0.002
0.018
0.03
0.034
0.054
0.176
0.162
0.21
0.338
0.542

Conditional Term Effects
Variable
Explains % pseudo-F
HABITAT.D
25.1
11.1
FLOW
14.1
7.4
IMP
4.7
2.6
ELEV
4.0
2.3
HABITAT.RL
2.5
1.5
VEG
1.7
1.0
SED
1.5
0.9
BANK
0.8
0.5
DAM
1.2
0.7
FORMER
0.8
0.5
NARR
0.6
0.3
HABITAT.L
0.3
0.2
HABITAT.RH
0.2
0.2

p
0.002
0.002
0.026
0.032
0.18
0.384
0.476
0.798
0.632
0.796
0.914
0.978
0.982

Figura 10.11.2. Diagrama RDA de ordonare a speciilor de Unionidae și a variabilelor de mediu
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Fig. 10.11.3. Diagramă atribut a RDA: izoliniile indicelui de diversitate Shannon-Wiener
reprezentate pe spațiul de ordonare al variabilelor explicative (de mediu)
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