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Άσκηση 10: Περιγραφική Στατιστική και Πίνακες ∆ιπλής Εισόδου (Pivot Tables)  
 
Τα δεδοµένα σ’ αυτή την άσκηση συµπληρώνουν εκείνα της προηγούµενης (ύψος και βάρος) µε το 

φύλο του κάθε ατόµου (Male / Female). Θα τα βρείτε στο αρχείο    

http://www.unipi.gr/faculty/kofidis/ey/lab/Lab10.xls .  

 

1. Κατεβάστε το παραπάνω αρχείο Excel και αποθηκεύστε το σε δικό σας φάκελο.  

2. Μετονοµάστε το Sheet1 σε ANALYSIS.  

3. Εισάγετε αριστερά της στήλης A µια νέα στήλη, µε τίτλο Α/Α και γράψτε στα κελιά A2:A31 τον 

Α/Α της παρατήρησης (δηλ. 1, 2, 3, …, 30). (µην εισάγετε όλους τους αριθµούς έναν-έναν, υπάρχει 

αυτόµατος τρόπος).  

4. Χωρίστε το εύρος των υψών σε 4 διαστήµατα µε το ίδιο πλάτος. Υπολογίστε το πλάτος των 

διαστηµάτων στο κελί F6. Γράψτε, στις στήλες E και F τα κάτω και άνω όρια, αντίστοιχα, των 4 

τάξεων. Στη στήλη G υπολογίστε τις κεντρικές τιµές τους.  

5. Υπολογίστε, στα κελιά Η2:Η5, τις απλές απόλυτες συχνότητες για τις κατηγορίες ύψους.  

6. Βρείτε και τις απόλυτες αθροιστικές συχνότητες, στη στήλη Ι, καθώς και τις σχετικές απλές και 

σχετικές αθροιστικές συχνότητες, στις στήλες J και K, αντίστοιχα.  

7. Κάντε, σε άλλο φύλλο (µε όνοµα GRAPHS), το κυκλικό διάγραµµα των απλών σχετικών 

συχνοτήτων, ως προς τις κεντρικές τιµές των διαστηµάτων ύψους.  

8. Στο φύλλο GRAPHS, παραστήστε, στους ίδιους άξονες, το ιστόγραµµα και το πολύγωνο των 

(απλών απόλυτων) συχνοτήτων.  

9. ∆οκιµάστε στο παράδειγµα αυτό τη συνάρτηση COUNTIF (ανήκει στις συναρτήσεις Στατιστικής) 

για να υπολογίσετε το πλήθος των γυναικών και το πλήθος των ανδρών στο δείγµα που έχετε. Η 

συνάρτηση αυτή µετράει το πλήθος των κελιών, σε δοσµένη περιοχή, τα οποία ικανοποιούν κάποια 

συνθήκη. Για παράδειγµα, ο τύπος =COUNTIF(D2:D31;”F”) σε κάποιο κελί θα δώσει το πλήθος 

των γυναικών (δηλ. των κελιών στην εν λόγω περιοχή των οποίων το περιεχόµενο ισούται µε F). 

Προφανώς, µπορούµε µε τη συνάρτηση αυτή να υπολογίσουµε και τις συχνότητες (πώς;). 

∆οκιµάστε το για τον υπολογισµό των αθροιστικών συχνοτήτων.  

10. Χρησιµοποιώντας την επιλογή Tools/Data Analysis/Descriptive Statistics κι έχοντας επιλεγµένο το 

Summary statistics υπολογίστε περιγραφικά στατιστικά µέτρα για τα δεδοµένα ύψους.  

11. Χρησιµοποιώντας τις κεντρικές τιµές και τις απλές σχετικές συχνότητες, βρείτε τη µέση τιµή (1η 

ροπή) του ύψους. Αφού υπολογίσετε και τις κεντρικές τιµές υψωµένες στο τετράγωνο και στον 

κύβο, βρείτε µε ανάλογο τρόπο και τις ροπές 2ης και 3ης τάξης.  

12. Μέχρι στιγµής δεν πήραµε υπόψη µας την κατηγοριοποίηση των ατόµων ως προς το φύλο τους. 

Μια συγκεντρωτική εικόνα των δεδοµένων (που περιλαµβάνει και συχνότητες ανά φύλο) µπορεί να 

προκύψει µε την επιλογή Data/Pivot Table and Pivot Chart Report.  
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a. ∆ηµιουργήστε πίνακα διπλής εισόδου (Pivot Table) επιλέγοντας ως δεδοµένα (Range) τις 

στήλες B, C, D, µαζί µε τις επικεφαλίδες τους. Τοποθετήστε τον πίνακα στο τρέχον φύλλο, 

ώστε ν’ αρχίζει από το κελί E24. Στο Βήµα 3 του Pivot Table Wizard επιλέξτε το Layout και 

τοποθετείστε (σύρτε το µε το ποντίκι) το πεδίο (field) Φύλο στις στήλες (COLUMN) και στα 

δεδοµένα (DATA), και το πεδίο Ύψος στις γραµµές (ROW) του πίνακα.  

b. ∆ιαβάστε προσεκτικά τον πίνακα που προκύπτει για να κατανοήσετε τα περιεχόµενά 

του.  

c. Χρησιµοποιώντας τα βελάκια δίπλα στα ονόµατα των πεδίων, µπορείτε να προσθαφαιρέσετε 

γραµµές και στήλες από τον πίνακα.  

d. Με δεξί κλικ πάνω στο πεδίο Ύψος του πίνακα και επιλογή Group, ζητείστε οµαδοποίηση 

των υψών µε αλλαγή διαστήµατος κάθε (8+1=) 9 cm. Συγκρίνετε τα αποτελέσµατα µε τις 

συχνότητες που υπολογίσατε στη στήλη G.  

e. Στη γραφική παράσταση των περιεχοµένων του πίνακα αλλάξτε τα χρώµατα των ράβδων σε 

ροζ για τις γυναίκες και γαλάζιο για τους άνδρες.  

13. Με τη βοήθεια της συνάρτησης CORREL, υπολογίστε το συντελεστή συσχέτισης µεταξύ ύψους και 

βάρους. Βρείτε και το τετράγωνό του. Βρείτε και τη συνδιακύµανση των δύο µεταβλητών µε τη 

συνάρτηση COVAR.  

14. Κάντε, στο φύλλο GRAPHS, το διάγραµµα διασποράς (Scatter plot) µε ανεξάρτητη µεταβλητή (X) 

το ύψος και εξαρτηµένη (Y) το βάρος. Με δεξί κλικ στον άξονα Χ και επιλογή Format Axis/Scale, 

µπορείτε ν’ αλλάξετε τα όρια του άξονα ώστε να επικεντρωθείτε στο χρήσιµο (µη κενό) µέρος του 

γραφήµατος. Βρείτε την ευθεία ελαχίστων τετραγώνων µε τον εξής απλό τρόπο: ∆εξί κλικ πάνω 

στα σηµεία του γραφήµατος κι επιλογή Add Trendline. Επιλέξτε ευθεία (Linear) και ζητείστε να 

εµφανιστεί και η εξίσωσή της καθώς και το R2. Συγκρίνετε το R2 που παίρνετε µε το τετράγωνο του 

συντελεστή συσχέτισης βάρους - ύψους που υπολογίσατε παραπάνω.  
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