
Άσκηση 11: Επανάληψη 

Η σηµερινή άσκηση είναι η τελευταία του µαθήµατος και σκοπός της είναι να σας βοηθήσει να 

θυµηθείτε τις βασικότερες από τις λειτουργίες που έχετε µάθει στις προηγούµενες ασκήσεις. 

Καλό θα είναι, εποµένως, να προσπαθήσετε µόνοι σας να εκτελέσετε επιτυχώς όλα τα βήµατα. 

Στο τέλος, δίνεται και µια µικρότερη άσκηση, παρόµοια µ’ αυτή που θα σας ζητηθεί να κάνετε 

στην εξέταση. 

1. Τα δεδοµένα βρίσκονται στο αρχείο http://www.unipi.gr/faculty/kofidis/ey/lab/Lab9.xls.  

Κατεβάστε το και αποθηκεύστε το σε δικό σας φάκελο µε όνοµα MyFolder.  

2. Μετονοµάστε το Sheet1 σε STATISTICS. 

3. Υπολογίστε το ελάχιστο (στο κελί E2) και το µέγιστο (κελί E3) βάρος, καθώς και το εύρος 

των τιµών του βάρους (κελί E4).  

4. Στη συνέχεια, κατατάξτε τα δεδοµένα βάρους σε 4 τάξεις ίσου πλάτους, ξεκινώντας από το 

ελάχιστο βάρος. Υπολογίστε, στις στήλες F, G τα κάτω και άνω όρια των τάξεων και στη 

στήλη H τις κεντρικές τιµές τους.  

5. Υπολογίστε τις συχνότητες: 

Στήλη I: απόλυτες απλές 

Στήλη J: απόλυτες αθροιστικές  

Στήλη K: σχετικές απλές  

Στήλη L: σχετικές αθροιστικές  

Στρογγυλέψτε τις (σχετικές) συχνότητες σε δύο δεκαδικά ψηφία.  

6. Παραστήστε γραφικά, στο ίδιο γράφηµα, τις απλές σχετικές (µε ραβδόγραµµα) και τις 

αθροιστικές σχετικές συχνότητες (µε γραµµή), ως προς τις κεντρικές τιµές των τάξεων. 

7. Κάντε και το γράφηµα διασποράς του βάρους ως προς το ύψος. Προκειµένου να φαίνεται 

πιο καθαρά το χρήσιµο µέρος του γραφήµατος, αλλάξτε κατάλληλα τις κλίµακες των 

αξόνων.  

8. Προσεγγίστε την εξάρτηση του βάρους από το ύψος µε ευθεία.   

9. Στη συνέχεια µεταφέρτε τα γραφήµατα σε άλλο φύλλο και δώστε του το όνοµα GRAPHS. 

10. Στο φύλλο STATISTICS υπολογίστε, στα κελιά από Ε7 και κάτω: τον αριθµητικό µέσο, τη 

µέση τιµή, την επικρατούσα τιµή, τη διάµεσο, το πρώτο (Q1) και το τρίτο τεταρτηµόριο 

(Q3), το ενδοτεταρτηµοριακό εύρος, την τυπική απόκλιση, και τη διακύµανση των 

δεδοµένων βάρους. Στη συνέχεια, υπολογίστε εύκολα και γρήγορα, στα κελιά D7 και κάτω, 

τις αντίστοιχες ποσότητες για το ύψος (πώς;).  

11. Με ποιον εύκολο και γρήγορο τρόπο µπορείτε να υπολογίσετε περιγραφικά στατιστικά 

µέτρα; Κάντε το για τα δεδοµένα βάρους.  
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12. Στο κελί Ε17 υπολογίστε το συντελεστή συσχέτισης του ύψους και του βάρους. 

13. Θεωρείστε τον υποθετικό κανόνα σύµφωνα µε τον οποίον το βάρος κάποιου (σε κιλά) είναι 

κανονικό αν ισούται µε το ύψος (σε εκατοστά) µείον ένα µέτρο (π.χ. ύψος 170 και βάρος 

70). Χρησιµοποιήστε κατάλληλη συνάρτηση για να βρείτε για καθένα από τα άτοµα του 

δείγµατος αν ισχύει ο κανόνας ή όχι και να γράψετε ΝΑΙ ή ΟΧΙ, αντίστοιχα, στο 

αντίστοιχο κελί της στήλης C. 

14. Σε έγγραφο Word (στον ίδιο φάκελο) µε όνοµα Review.doc αντιγράψτε τον πίνακα των 

απόλυτων απλών συχνοτήτων, καθώς και τα γραφήµατα. Κεντράρετέ τα οριζόντια στη 

σελίδα.  

15. Συνεχίστε µε τη συνοδευτική άσκηση. 

 

Μην ξεχνάτε: Σβήνετε όλα όσα δηµιουργήσατε σήµερα (και από το Recycle Bin).  

 

Καλή επιτυχία σ’ όλους! 
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