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Εισαγωγή στο SPSS, Ενότητα 1 
 

Βήματα για την Στατιστική ανάλυση δεδομένων. 
1. Εισαγωγή δεδομένων στον data editor (Εισαγωγή από μία βάση δεδομένων ή από ένα spreadsheet ή 
από ένα αρχείο txt, ή απευθείας εισαγωγή δεδομένων) 
(π.χ. περνάμε στην πρώτη στήλη τις τιμές ενός δείγματος: 5, 8, 6, 6, 7) 
 
2. Επιλογή κατάλληλης στατιστικής μεθόδου (διαδικασίας - procedure) από το μενού (π.χ. επιλέγουμε 
Analyze/Descriptive Statistics/Descriptives – Στατιστική ανάλυση / Περιγραφική Στατιστική / περιγραφι-
κά μέτρα) 
 
3. Επιλογή μεταβλητών για την ανάλυση (π.χ. επιλέγουμε για ανάλυση την πρώτη στήλη στην οποία έ-
χουμε εισάγει τιμές, την var00001) 
 
4. Λήψη αποτελεσμάτων: “τρέχουμε” την διαδικασία (πατάμε OK) και παίρνουμε τα αποτελέσματα, π.χ.: 
 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

VAR00001 5 5,00 8,00 6,4000 1,1402 
Valid N 

(listwise) 
5     

 
- Όταν ανοίγουμε το SPSS, βλέπουμε τον εισαγωγέα δεδομένων (SPSS data editor) ο οποίος απεικονίζει 
τα περιεχόμενα του τρέχοντος αρχείου δεδομένων. 
- Πίνακες, στατιστικά στοιχεία και διαγράμματα απεικονίζονται στον SPSS Viewer ο οποίος ανοίγει αυτό-
ματα την πρώτη φορά που θα τρέξουμε μία εντολή που θα παράγει αποτέλεσμα (όπως π.χ. παραπάνω) 
- Και στα δύο παράθυρα (data editor - viewer) χρησιμοποιούμε τα menu για να επιλέξουμε στατιστικές 
μεθόδους - διαγράμματα κ.τ.λ. 
- Kάθε παράθυρο έχει μπάρα εργασίας (toolbar). Όταν βάζουμε τον κέρσορα πάνω από ένα εργαλείο 
(tool), παίρνουμε μία σύντομη περιγραφή. 
 
Basic Data File Structure 

O Data editor περιέχει τις μεταβλητές που βρίσκονται “φορτωμένες” στη μνήμη από το πρόγραμμα 
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα για οποιαδήποτε ανάλυση.  
 
- Κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη παρατήρηση ή περίπτωση (observation, case), ενώ 
 

- Κάθε στήλη αντιστοιχεί σε μία μεταβλητή (variable) 
 

π.χ. έχουμε n = 10 ανθρώπους (παρατηρήσεις) στον καθένα από τους οποίους καταγράφουμε 3 μεταβλη-
τές: Φύλο (Sex), ηλικία (Age), δείκτης χοληστερίνης (Chol) 

α/α Sex Age (years) Cholistre-
rol 

1 male 63 354 
2 male 63 256 
3 female 64 355 
4 female 64 297 
5 female 64 301 
6 male 64 258 
7 female 66 299 
8 female 67 284 
9 male 68 286 

10 male 69 309 
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Εδώ, κάθε γραμμή είναι μία περίπτωση (ένας συγκεκριμένος άνθρωπος) και οι στήλες είναι οι μεταβλητές 
που καταγράφουμε σε κάθε μία περίπτωση. 
 
• Εισαγωγή δεδομένων στο SPSS: 

Μπορούμε να εισάγουμε τα δεδομένα στον data editor ένα-ένα (από το πληκτρολόγιο), είτε από ένα 
αρχείο (π.χ. αρχείο δεδομένων του SPSS (.sav) ή αρχείο κειμένου (.txt) ή αρχείο του excel (.xls)) είτε με 
copy & paste από ένα άλλο ανοιχτό πρόγραμμα των Windows (π.χ. Excel ή Word) (από το μενού 
File/Open..) 

Για την εισαγωγή δεδομένων από το πληκτρολόγιο απλά επιλέγουμε ένα κελί, πληκτρολογούμε την 
τιμή που θέλουμε και πατώντας Enter η τιμή καταχωρείται. Αν στη μεταβλητή (στήλη) που εισάγουμε τι-
μές δεν έχουμε ορίσει όνομα, τότε καταχωρείται αυτόματα ένα όνομα (π.χ. var00001). Από το μενού 
Data/Define Variable μπορούμε να αλλάξουμε το όνομα μίας μεταβλητής.  
 
• Χαρακτηριστικά μεταβλητών 

Κάθε μεταβλητή στο SPSS έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία μπορούμε να τροποποιήσουμε ε-
πιλέγοντας Variable View (κάτω αριστερά στον SPSS Data editor): 

 
- Name (όνομα), π.χ. Chol, sex, age (μέχρι 8 χαρακτήρες) 
- Type (τύπος), π.χ. Numeric, String, Date κ.α.  
- Width (μέγιστος αριθμός ψηφίων για κάθε τιμή) π.χ. 8 χαρακτήρες 
- Decimals (δεκαδικά ψηφία), π.χ. 2 δεκαδικά 
- Label (ετικέτα μεταβλητής), π.χ. cholesterol, Date of measurement (μέχρι 256 χαρακτήρες) 
- Values (ετικέτα τιμής), π.χ. στην τιμή 1 μπορούμε να αντιστοιχήσουμε το value label «male» και στο 0 
το «female» (μέχρι 60 χαρακτήρες) (για να εμφανίζονται στον Data editor τα value labels αντί των πραγ-
ματικών τιμών των μεταβλητών επιλέγουμε από το menu: View / value labels) 
- Missing values (ελλείπουσες τιμές οι οποίες εξαιρούνται από τις αναλύσεις), π.χ. μπορούμε να μην επι-
τρέπουμε missing values ή να ορίσουμε (σε μεταβλητές string) μέχρι 3 ειδών missing values, π.χ. ms1 (π.χ. 
απάντηση: δεν γνωρίζω), ms2 (π.χ. απάντηση: δεν απαντώ), ms3 (π.χ. δεν αφορά τον συγκεκριμένο ερω-
τώμενο η ερώτηση αυτή), κ.o.κ. Προσοχή, το κενό σε κελί μιας string μεταβλητής δεν λαμβάνεται αυτόμα-
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τα ως missing value, αν θέλουμε κάτι τέτοιο θα πρέπει πρώτα να δηλωθεί το κενό « » ως missing value. 
Στις numeric μεταβλητές μπορούμε να ορίσουμε ένα διάστημα τιμών (συν μια συγκεκριμένη τιμή) μέσα 
στο οποίο οι τιμές θεωρούνται missing (π.χ. από 80  έως 100 και η τιμή 00 να θεωρούνται missing). 
- Columns (εύρος της στήλης στην οποία απεικονίζεται η μεταβλητή στον Data editor) 
- Align (στοίχιση τιμών μιας μεταβλητής: αριστερά, δεξιά ή στο κέντρο) 
- Measure (είδος μεταβλητής). Μια numeric μεταβλητή μπορεί να είναι Scale (λμβάνει τιμές σε μία κλί-
μακα, π.χ. μήκος, βάρος, περιεκτικότητα, χρόνος κτλ.), Ordinal (διατάξιμη ή ταξινομική, λαμβάνει πεπερα-
σμένο πλήθος τιμών οι οποίες είναι διατεταγμένες π.χ. 1 = καθόλου, 2 = μέτρια , 3 = πολύ) ή Nominal (ο-
νομαστική, μπορεί να λαμβάνει πεπερασμένο πλήθος τιμών οι οποίες δεν είναι διατάξιμες) ενώ μια String 
μπορεί να είναι Ordinal (π.χ. low, medium, high) ή Nominal (π.χ. male, female). 
 
Επιλέγοντας Data View (κάτω αριστερά στον SPSS Data editor) επανερχόμαστε στα κελιά με τα δεδομένα. 

 
Για παράδειγμα, έχοντας 10 παραπάνω παρατηρήσεις πληκτρολογούμε στην πρώτη στήλη τις τι-

μές της χοληστερίνης (Chol: numeric, scalar) για κάθε έναν από τους 10 ασθενείς στην δεύτερη στήλη την 
αντίστοιχη ηλικία (Age: numeric, scalar) και στην τρίτη στήλη το φύλο (Sex: string, nominal ή numeric, 
nominal). Για το φύλο μπορούμε π.χ. να επιλέξουμε τις τιμές 0,1 (male,female) και να εισάγουμε value la-
bels για συγκεκριμένες τιμές της μεταβλητής (π.χ. 1 → male, 0 → female), οι οποίες μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν στις στατιστικές αναφορές ή διαγράμματα. 

 
• Τροποποίηση δεδομένων 

Αφού περάσουμε τα δεδομένα μπορούμε ανά πάσα στιγμή να τα τροποποιήσουμε: 
- να σβήσουμε δεδομένα (π.χ. επιλέγουμε («μαυρίζουμε») το κελί, τη στήλη ή τη γραμμή που θέλουμε να 
διαγράψουμε και πατάμε delete ή κάνουμε δεξί κλικ στο κελί, στήλη ή γραμμή που θέλουμε και επιλέγου-
με cut or clear), 

 
- να εισάγουμε νέα δεδομένα, στήλες ή γραμμές (Data/insert case, insert variable),  
- να ταξινομήσουμε τις γραμμές ως προς μια μεταβλητή (Data/Sort cases) ή με δεξί κλικ πάνω στο όνομα 
μια μεταβλητής επιλέγουμε Sort Ascending ή Sort Descending. 
- να εξαιρέσουμε κάποιες γραμμές από την ανάλυση (cases) (Data/Select cases, π.χ. με If sex=1 κρατάμε 
μόνο τους άντρες) 
- να δημιουργήσουμε νέες μεταβλητές χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες. Για το μετασχηματισμό μεταβλη-
τών η τη δημιουργία νέων μεταβλητών επιλέγουμε Transform / Compute. Εισάγουμε το όνομα της μετα-
βλητής στην οποία θα καταχωρηθούν τα νέα δεδομένα και γράφουμε την numeric expression (π.χ. (chol-
100)/100 ή chol/age) χρησιμοποιώντας μεταβλητές που υπάρχουν ήδη, αριθμούς και πράξεις από το 
calculator pad και συναρτήσεις (functions) από τη λίστα των built-in συναρτήσεων.  
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Παράδειγμα: σβήνουμε (delete) όλα τα δεδομένα και εισάγουμε σε μία στήλη x τους αριθμούς 

0,1,...,10. Στη συνέχεια παράγουμε μία νέα μεταβλητή Fb1 με τιμές CDF.BINOM(x,10,0.2), δηλ. Fb1 = P(X 
≤ x) όπου X ~ Binomial (Διωνυμική κατανομή με παραμέτρους ν = 10, p = 0.2) (ενεργοποιούμε την απει-
κόνιση 6 ψηφίων) 

Στο SPSS υπάρχουν ενσωματωμένες αρκετές διακριτές συναρτήσεις κατανομής (CDF...) 
Επίσης υπάρχουν οι αντίστροφες συναρτήσεις κατανομής οι οποίες χρησιμεύουν για την εύρεση 

των άνω α-σημείων μιας κατανομής (μόνο για συνεχείς κατανομές) (ΙDF...) 
Παράδειγμα: Εύρεση άνω α-σημείου κανονικής κατανομής.  
Αν F(x) = P(X ≤ x), όπου X ~ Normal(0,1) (κανονική κατανομή με παραμέτρους μ = 0, σ = 1) τότε 

η IDF.NORMAL(y,0,1) δίνει την x = F-1(y) (δηλ. F(x) = y) 
Θέτουμε y → 0.95, 0.975  
Θέτουμε x2 = IDF.NORMAL(y,0,1)  

- να επανακωδικοποιήσουμε κάποια μεταβλητή (Transform/recode) π.χ. μπορούμε να κατασκευάσουμε 
μια νέα μεταβλητή rchol η οποία να παίρνει την τιμή 1 αν chol<150, την τιμή 2 αν 150≤chol<200 και την 
τιμή 3 αν 200≤chol.  
 
 
- κ.α. 
 
Επίσης, μπορούμε να δώσουμε βάρη στις γραμμές (Data/Weight cases). Π.χ. όταν έχουμε 100 παρατηρή-
σεις μιας μεταβλητής x, και 30 από αυτές είναι 1, 50 από αυτές είναι 2 και 20 από αυτές είναι 5 τότε αντί 
να φτιάξουμε μία στήλη (την x) με 100 γραμμές (δεδομένα), μπορούμε πολύ απλά να φτιάξουμε δύο στή-
λες (μεταβλητές), x, weight: 
 

x w 
1 30 
2 50 
5 20 

και να δώσουμε βάρη στις γραμμές χρησιμοποιώντας την w (Weight cases by w). 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μπορούμε αντί να περάσουμε τα δεδομένα από το πληκτρολόγιο, να 

φορτώσουμε δεδομένα από ένα αρχείο. Για παράδειγμα μπορούμε να φορτώσουμε το αρχείο δεδομένων 
chol_1.sav το οποίο περιέχει τις μεταβλητές (chol (δείκτης χοληστερίνης), sex (φύλο), age (ηλικία), drug 
(ποσότητα ενός ληφθέντος φαρμάκου 0:καθόλου, 1: ελάχιστη, 2: μικρή, 3: μέτρια, 4: μεγάλη) 

chol sex age drug  chol sex age drug 
161 0 31 0  233 1 54 0 
163 0 19 0  234 0 53 1 
169 0 39 0  239 0 44 3 
169 1 41 1  244 1 50 1 
170 1 35 0  248 0 52 2 
173 0 31 2  249 0 47 2 
174 1 33 1  249 1 49 2 
176 1 28 0  256 0 46 1 
195 0 49 3  256 1 63 3 
195 0 41 1  258 1 64 3 
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195 0 30 0  258 1 53 2 
195 1 34 2  258 1 54 1 
195 1 38 0  281 1 52 2 
196 0 36 1  282 1 59 0 
199 1 31 3  282 1 60 2 
200 1 36 0  284 0 67 1 
209 1 36 2  284 1 62 3 
209 1 56 0  284 1 53 0 
210 0 41 1  284 1 54 1 
211 0 37 1  286 1 62 3 
212 0 38 3  286 1 68 3 
218 1 34 0  297 0 64 0 
223 0 50 3  299 0 66 1 
223 1 51 0  301 0 64 3 
225 1 49 1  309 1 69 0 
226 1 54 1  309 1 57 1 
227 0 39 2  310 1 61 3 
227 1 45 3  330 1 77 3 
228 1 50 0  354 1 63 2 
233 0 34 1  355 0 64 3 

         

Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα αυτά για να δούμε μερικές διαδικασίες του SPSS. 
 
Επιλογή Στατιστικής Ανάλυσης ή Γραφήματος 

Μετά την εισαγωγή των δεδομένων στον Data Editor, το επόμενο βήμα είναι η επιλογή της Στατι-
στικής ανάλυσης ή του γραφήματος που μας ενδιαφέρει. Αν για παράδειγμα θέλουμε να πάρουμε ορισμένα 
στατιστικά στοιχεία για κάποιες μεταβλητές επιλέγουμε από το μενού Analyze/Descriptive Statistics. Εδώ 
υπάρχουν διάφορες υποεπιλογές που μπορούμε να επιλέξουμε: 

 
1. Analyze/Descriptive Statistics/Descriptives. Με αυτή την διαδικασία λαμβάνουμε την τιμή κά-

ποιων στατιστικών συναρτήσεων για μια μεταβλητή-δείγμα (Sample size, mean, minimum, maximum, 
standard deviation, variance, range, sum, standard error of the mean, and kurtosis and skewness with their 
standard errors). 

Αφού επιλέξουμε αυτή την διαδικασία εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου (dialog box). Σε αυτό 
επιλέγουμε τις μεταβλητές που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε στη συγκεκριμένη ανάλυση από την λίστα 
όλων των μεταβλητών (στήλες) που έχουν περαστεί στον data editor.  (Αριθμητικές (numeric) μεταβλητές ανα-
γνωρίζονται με ένα # εμπρός τους, οι αλφαριθμητικές (string) μεταβλητές με ένα Α (Α< short string variables 8 χαρακτήρες το 
πολύ, Α> long string vars)).  

 
Μπορούμε επίσης να διαλέξουμε και διάφορες άλλες επιλογές από τα Options (π.χ. αν θέλουμε να 

εμφανιστεί το variance ή το maximum του δείγματος κ.ο.κ.). Εάν μάλιστα διαλέξουμε την επιλογή «save 
standardized values as variables» τότε στον πίνακα με τα δεδομένα προστίθενται νέες μεταβλητές οι οποίες 
περιέχουν ως τιμές τις τυποποιημένες τιμές των αρχικών μεταβλητών. 

(Στο dialog box είναι δυνατό να απεικονίζονται τα ονόματα των μεταβλητών (var names) ή οι αντίστοιχες περιγραφι-
κές ετικέτες (labels). Επειδή τα ονόματα των vars μπορεί να έχουν το πολύ 8 χαρακτήρες συχνά χρειαζόμαστε περισσότερους 
χαρακτήρες για μία καλύτερη περιγραφή τους. Οι variable labels έχουν μήκος έως 255 χαρακτήρες. Για να απεικονίζονται τα 
labels αντί τα names επιλέγουμε από Edit / Options / General και επιλέγουμε Display variable labels. Για να ορίσουμε labels σε 
μεταβλητές που υπάρχουν ήδη, επιλέγουμε πρώτα από τον data editor με double-click το όνομα της μεταβλητής που θέλουμε να 
ορίσουμε label, και επιλέγουμε labels στο dialog box που θα εμφανιστεί) 
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Για παράδειγμα, επιλέγοντας τις μεταβλητές chol και age (αρχείο δεδομένων chol_1) στην διαδικα-
σία Analyze/Descriptive Statistics/Descriptives με Options: Range, Minimum, Maximum, Mean, Std. De-
viation, Std. Error of the mean, Variance 

Πατώντας ΟΚ λαμβάνουμε τα αποτελέσματα (εμφανίζονται στον SPSS Viewer): 
 

Descriptive Statistics 
 N Range Minimum Maximum Mean Mean Std. Devia-

tion 
Variance

 Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 
CHOL 60 194 161 355 240,08 6,29 48,73 2374,349
AGE 60 58 19 77 48,62 1,64 12,74 162,206 

Valid N 
(listwise) 

60 X(n)−X(1) X(1) X(n) X  nS /  S S2 

 
Η αριστερή πλευρά του Viewer περιέχει ένα γενικό περίγραμμα των αποτελεσμάτων (μπορούμε 

χρησιμοποιώντας το να πάμε σε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα και να μετακινήσουμε (drag and drop) 
ή να κρύψουμε κάποιο άλλο). Η δεξιά πλευρά περιέχει στατιστικούς πίνακες, διαγράμματα και κείμενο. 
Στους πίνακες μπορούμε να αλλάξουμε τις τιμές (Προσοχή, δεν ξαναγίνονται υπολογισμοί), τις ετικέτες, 
τις γραμμές με τις στήλες κ.α. (pivoting tables) τις γραμματοσειρές (Format / Font), να κρύψουμε στήλες 
(Ctrl-Alt-Click / Hide Category - View/show all) κ.α.. Είναι επίσης εφικτή η μεταφορά οποιουδήποτε απο-
τελέσματος μέσω copy - paste σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα (π.χ. Word).  

2. Analyze/Descriptive Statistics/Frequencies. Με αυτή την διαδικασία λαμβάνουμε έναν πίνακα 
με τις συχνότητες εμφάνισης των διαφόρων τιμών μιας ή περισσοτέρων μεταβλητών. Η διαδικασία αυτή 
μπορεί να επίσης δώσει και τιμές διαφόρων στατιστικών συναρτήσεων καθώς και γραφήματα (ιστόγραμ-
μα, ραβδόγραμμα, κυκλικό διάγραμμα κ.α.) (Frequency counts, percentages, cumulative percentages, 
mean, median, mode, sum, standard deviation, variance, range, minimum and maximum values, standard 
error of the mean, skewness and kurtosis (both with standard errors), quartiles, user-specified percentiles, 
bar charts, pie charts, and histograms) 

 
Για παράδειγμα, μπορούμε να επιλέξουμε όλες τις μεταβλητές chol, age, sex, drug (αρχείο δεδομένων 
chol_1) και διάφορα Statistics και Graphs και να μελετήσουμε τα αποτελέσματα 
  
 3. Analyze/Descriptive Statistics/Explore. Με αυτή την διαδικασία λαμβάνουμε τιμές διαφόρων 
στατιστικών συναρτήσεων καθώς και διάφορα γραφήματα (histogram, box-plot, stem-and-leaf plot) είτε 
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για όλες τις παρατηρήσεις είτε ξεχωριστά για διάφορες ομάδες των παρατηρήσεων (π.χ. ξεχωριστά αποτε-
λέσματα της chol για males – females κ.ο.κ.). (Mean, median, 5% trimmed mean, standard error, variance, 
standard deviation, minimum, maximum, range, interquartile range, skewness and kurtosis and their stan-
dard errors, confidence interval for the mean (and specified confidence level), percentiles, the five largest 
and five smallest values. Boxplots, stem-and-leaf plots, histograms). 

 
Για παράδειγμα, μπορούμε να επιλέξουμε (dependent list) αρχικά μόνο την μεταβλητή chol (θέτο-

ντας κενό στο Factor List) και να μελετήσουμε τα αποτελέσματα.  
Επίσης μπορούμε να επιλέξουμε (dependent list) την μεταβλητή chol με Factor list την μεταβλητή 

sex ή την μεταβλητή drug και να δούμε την ανάλυση της chol ανά ομάδες (άνδρες – γυναίκες, στάθμες 
φαρμάκου).  

Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι με αυτή την διαδικασία μπορούμε να πάρουμε το ιστόγραμμα συχνο-
τήτων και το box-plot των τιμών των μεταβλητών (π.χ. της chol) είτε συνολικά, είτε ανά κατηγορίες – fac-
tors. Μπορούμε να αλλάξουμε διάφορα χαρακτηριστικά του ιστογράμματος που παράγεται (π.χ. το πλήθος 
των κλάσεων) κάνοντας διπλό κλικ στο ιστόγραμμα και αλλάζοντας κατάλληλα διάφορες παραμέτρους. 
Για παράδειγμα, μπορούμε να αλλάξουμε το πλήθος των κλάσεων από το menu Chart/Axis: Επιλέγουμε 
interval και πατώντας OK μπορούμε να αλλάξουμε τα intervals από automatic σε custom και να επιλέξου-
με το πλήθος ή το εύρος των κλάσεων που επιθυμούμε. 
 
 
4. Analyze/Descriptive Statistics/Crosstabulation. Με αυτή την διαδικασία λαμβάνουμε διδιάστατους ή 
πολυδιάστατους πίνακες που εκφράζουν την συνάφεια δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών.  
 

 
 

Για παράδειγμα, μπορούμε να επιλέξουμε τις μεταβλητές Sex (row) και drug (column) και να μελε-
τήσουμε τα αποτελέσματα: 

 
 
 

SEX * DRUG Crosstabulation 
    DRUG   Total 
   0 1 2 3  
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SEX female Count 5 9 4 6 24 
  Expected Count 6,8 6,8 4,4 6,0 24,0 
  % within SEX 20,8% 37,5% 16,7% 25,0% 100,0% 
  % within DRUG 29,4% 52,9% 36,4% 40,0% 40,0% 
  % of Total 8,3% 15,0% 6,7% 10,0% 40,0% 
 male Count 12 8 7 9 36 
  Expected Count 10,2 10,2 6,6 9,0 36,0 
  % within SEX 33,3% 22,2% 19,4% 25,0% 100,0% 
  % within DRUG 70,6% 47,1% 63,6% 60,0% 60,0% 
  % of Total 20,0% 13,3% 11,7% 15,0% 60,0% 

Total  Count 17 17 11 15 60 
  Expected Count 17,0 17,0 11,0 15,0 60,0 
  % within SEX 28,3% 28,3% 18,3% 25,0% 100,0% 
  % within DRUG 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  % of Total 28,3% 28,3% 18,3% 25,0% 100,0% 

 
Εδώ δημιουργείται ένας πίνακας που στις γραμμές έχει όλες τις στάθμες του Sex (female, male) και 

στις στήλες όλες τις στάθμες του Drug (0,1,2,3). Κάθε μία από τις 60 παρατηρήσεις (άτομα) θα ανήκει σε 
ένα από τα 2 επί 4 = 8 κελιά που σχηματίζονται ανάλογα με το φύλο και το επίπεδο φαρμάκου που έχει 
λάβει. Συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι 5 άτομα είναι  γυναίκες και έλαβαν Drug:0, 9 γυναίκες έλαβαν 
Drug:1 κ.ο.κ.  

Μπορούμε, όπως παραπάνω, να επιλέξουμε να φαίνονται τα ποσοστά: ανά γραμμή (%Sex), ανα 
στήλη (%Drug) ή με βάση όλο τον πίνακα (%Total) καθώς και η αναμενόμενη τιμή σε κάθε κελί (Ex-
pected count). Η τιμή αυτή υπολογίζεται κάτω από την υπόθεση ότι γραμμές (φύλο) και στήλες (επίπεδο 
φαρμάκου) είναι ανεξάρτητες. Σε αυτή την περίπτωση, π.χ. Drug=0 θα έπρεπε να πάρουν το ίδιο ποσοστό 
ανδρών και γυναικών (το ίδιο και για τις υπόλοιπες στάθμες του Drug). Επομένως, από τους 60 πήραν 
Drug=0 17 συνολικά άτομα (28.3% = 17/60) και άρα θα πρέπει να έχει πάρει Drug=0 το 28.3% των γυναι-
κών (24*28.3% = 24*17/60 ≈ 6.8), και το 28.3% των ανδρών (36*28.3% = 36*17/60  ≈ 10.2). Συνοψίζο-
ντας, η expected τιμή στο (i,j) κελί είναι ίση με το άθροισμα της i-γραμμής, επί το άθροισμα της j-στήλης, 
δια το γενικό σύνολο. 

 
 
Split file: Σε αρκετές περιπτώσεις επιθυμούμε να εκτελέσουμε μια διαδικασία ξεχωριστά για κάποιες ομά-
δες ατόμων (γραμμών - cases).  Για παράδειγμα θέλουμε να δούμε τις συχνότητες εμφάνισης (Frequencies) 
των διαφόρων τιμών στην μεταβλητή chol ξεχωριστά για άντρες και γυναίκες. Ένας τρόπος να το επιτύ-
χουμε αυτό είναι πρώτα να επιλέξουμε τα άτομα της πρώτης ομάδας χρησιμοποιώντας την επιλογή 
Data/select cases: if sex = 0 και να εκτελέσουμε τη διαδικασία που επιθυμούμε, στη συνέχεια να επιλέξου-
με τα άτομα της δεύτερης ομάδας κ.ο.κ. Ένας ίσως πιο βολικός τρόπος είναι να χρησιμοποιήσουμε την ε-
πιλογή Data/split file. Με την επιλογή αυτή μπορούμε να χωρίσουμε σε k ομάδες τα δεδομένα με βάση 
κάποια μεταβλητή που λαμβάνει k διαφορετικές τιμές, π.χ. με groups based on: sex χωρίζουμε τα δεδομένα 
σε 2 ομάδες (άνδρες:1, γυναίκες:0). Οποιαδήποτε διαδικασία επιλέγουμε στη συνέχεια (π.χ. Analyze / De-
scriptive Statistics / Frequencies: chol), αυτή θα εκτελεστεί ξεχωριστά για κάθε μία από αυτές τις k ομάδες. 
 
 
 
 
 
 
Plots 
Χρησιμοποιώντας το SPSS μπορούμε να παράγουμε πολλών ειδών γραφήματα. Μερικά από αυτά είναι τα 
παρακάτω: 
 
- Bar/Simple/Summaries for groups:  drug 
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Εδώ, κάθε μπάρα του ραβδογράμματος αντιπροσωπεύει τη συχνότητα εμφάνισης κάθε τιμής (0,1,2,3) της 
μεταβλητής που έχουμε επιλέξει (Drug). Μπορούμε κάνοντας διπλό κλικ στο γράφημα να αλλάξουμε τη 
μορφή του (χρώμα, 3D, Labels, κ.α.). Π.χ. παρατηρούμε ότι στο παραπάνω ραβδόγραμμα ο οριζόντιος ά-
ξονας απεικονίζεται από την τιμή 10 ως την τιμή 18. Μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό (π.χ. καλύτερα να 
ξεκινά από το 0) κάνοντας διπλό κλικ στο σχήμα και επιλέγοντας από το menu: Chart/Axis/Scale+OK αλ-
λάζοντας τις τιμές του Range. 
 
- Bar/Simple/Summaries for separate vars: Mean(chol), Mean(age) 
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Εδώ, κάθε μπάρα του ραβδογράμματος αντιπροσωπεύει την μέση τιμή για κάθε μεταβλητή που έχουμε 
επιλέξει (εδώ των chol και age). Μπορούμε αντί της μέσης τιμής κάθε μεταβλητής να πάρουμε κάποιο άλ-
λο χαρακτηριστικό (variance, maximum, median κ.α.) από την επιλογή Change Summary. 
 
- Bar/Simple/Values of individual cases: chol 
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Εδώ, κάθε μπάρα του ραβδογράμματος αντιπροσωπεύει την τιμή της μεταβλητής που έχουμε επιλέξει 
(chol) για κάθε ένα case (το γράφημα έχει την παραπάνω μορφή γιατί έχουμε ταξινομήσει τις τιμές τις chol 
πρώτα). 
 
- Bar/Clustered/Summaries for groups:  drug, Clusters: Sex 
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Είναι η ίδια διαδικασία με την Bar/Simple/Summaries for groups αλλά αυτή τη φορά τα αποτελέσματα 
χωρίζονται σε Clusters. Κάθε μπάρα του ραβδογράμματος αντιπροσωπεύει τη συχνότητα εμφάνισης κάθε 
τιμής (0,1,2,3) της μεταβλητής που έχουμε επιλέξει (Drug) ανά Cluster. 
 
- Bar/ Clustered/Summaries for separate vars: Mean(chol), Mean(age), Category: sex 
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Είναι η ίδια διαδικασία με την Bar/Simple/Summaries for separate vars αλλά αυτή τη φορά τα αποτελέ-
σματα χωρίζονται σε Clusters. Κάθε μπάρα του ραβδογράμματος αντιπροσωπεύει την μέση τιμή για κάθε 
μεταβλητή που έχουμε επιλέξει (εδώ των chol και age) ανά cluster (sex). Μπορούμε και πάλι αντί της μέ-
σης τιμής κάθε μεταβλητής να πάρουμε κάποιο άλλο χαρακτηριστικό (variance, maximum, median κ.α.) 
από την επιλογή Change Summary. 
 
- Bar/ Clustered/Values of individual cases 
Είναι η ίδια διαδικασία με την Bar/Simple/Values of individual cases αλλά αυτή τη φορά τα αποτελέ-
σματα χωρίζονται σε Clusters. 
 
Οι διαδικασίες Bar/Stacked είναι όμοιες με τις αντίστοιχες Bar/Clustered μόνο που τώρα οι μπάρες των 
clusters (τώρα Stacks) τοποθετούνται η μία πάνω στην άλλη. 
 
Οι διαδικασίες line και Area είναι περίπου ίδιες με την Bar, μόνο που στο ύψος που πριν είχαμε μπάρες 
(ράβδους) τώρα έχουμε σημεία τα οποία ενώνονται με μία ευθεία γραμμή (στην line) ενώ μπορεί να χρω-
ματίζεται η περιοχή κάτω από αυτή τη γραμμή (στην Area). 
 
 
 
- Pie/Summaries for groups:  drug 
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Λαμβάνεται η πίττα με τα ποσοστά των διαφορετικών τιμών της μεταβλητής που επιλέγουμε (drug). Οι 
διαδικασίες Pie/Summaries for groups, Pie/Summaries of separate variables, Pie/values of individual cases 
είναι αντίστοιχες με τις Bar/simple/Summaries for groups, Bar/simple/Summaries of separate variables, 
Bar/simple/values of individual cases μόνο που τώρα στο ύψος που πριν είχαμε μπάρες (ράβδους) τώρα 
έχουμε τα αντίστοιχα ποσοστά σε φέτες μιας πίττας. 
 
 
Box Plot/Simple/Summaries for groups: chol, sex 
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Λαμβάνεται το BoxPlot των τιμών της μεταβλητής που έχουμε επιλέξει (chol) ανά κατηγορία (drug). 
 
 
Box Plot/Simple/Summaries of separate vars: chol, age 
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Λαμβάνονται τα BoxPlots των τιμών των μεταβλητών που έχουμε επιλέξει (παραπάνω επιλέξαμε τις chol, 
age αλλά θα μπορούσαμε να ζητήσουμε τo boxplot π.χ. μόνο της chol). 
 
 
 
 
Box Plot/Clustered/Summaries for groups: chol, sex, drug 
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Λαμβάνεται το BoxPlot των τιμών της μεταβλητής που έχουμε επιλέξει (chol) ανά κατηγορία (drug) και 
ανά cluster (sex). 
 
 
 
 
Box Plot/Clustered/Summaries of separate vars: chol, age, Category:sex 
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Λαμβάνονται τα BoxPlots των τιμών των μεταβλητών που έχουμε επιλέξει (chol, age) ανά κατηγορία 
(sex). 
 
 
Error Bar/Simple/Summaries for groups of cases: chol, drug 
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Λαμβάνεται ένα γράφημα με τo διάστημα εμπιστοσύνης (συντελεστού 95%) για τον πληθυσμιακό μέσο 
της μεταβλητής που επιλέγουμε (chol) ανά κατηγορία (drug:0,1,2,3). 
 
Οι άλλες 3 περιπτώσεις στην διαδικασία Error Bar (Clustered, Summaries of separate vars) είναι αντίστοι-
χες με αυτές του BoxPlot (στη θέση των BoxPlot τώρα δίνεται το δ.ε. 95% για το πληθυσμιακό μέσο). 
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ScatterPlot/Simple: chol, age, Labels:sex 
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Λαμβάνεται το διδιάστατο γράφημα διασποράς (scatterplot) των δύο μεταβλητών που έχουμε επιλέξει 
(chol, age). (Αν Χ1,Χ2,…,Χn και Υ1,Υ2,…,Υn είναι οι τιμές της chol και της age των n = 60 ατόμων τότε το-
ποθετούνται στο επίπεδο τα σημεία (Χ1,Υ1),…,(Xn,Yn)). Στο παραπάνω γράφημα παρατηρούμε μια θετική 
συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών (όσο αυξάνεται η ηλικία, αυξάνεται ο δείκτης χοληστερίνης). Σε 
επόμενο μάθημα θα δούμε πως μπορούμε να αναλύσουμε περισσότερο τη σχέση μεταξύ αυτών των δύο 
μεταβλητών μέσω της ανάλυσης παλινδρόμησης. 
 
Histogram: chol 
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Λαμβάνουμε το ιστόγραμμα της μεταβλητής που έχουμε επιλέξει (chol). Οι κλάσεις λαμβάνονται αυτόμα-
τα (σύμφωνα με κάποιο κανόνα). Όπως είδαμε και σε προηγούμενη διαδικασία (που παρουσιάζεται και 
πάλι το ιστόγραμμα), μπορούμε να αλλάξουμε διάφορα χαρακτηριστικά του ιστογράμματος που παράγεται 
(π.χ. το πλήθος των κλάσεων) κάνοντας διπλό κλικ στο ιστόγραμμα και αλλάζοντας κατάλληλα διάφορες 
παραμέτρους. Για παράδειγμα, μπορούμε να αλλάξουμε το πλήθος των κλάσεων από το menu Chart/Axis: 
Επιλέγουμε interval και πατώντας OK μπορούμε να αλλάξουμε τα intervals από automatic σε custom και 
να επιλέξουμε το πλήθος ή το εύρος των κλάσεων που επιθυμούμε. 
 
Interactive Chart Dialog Boxes 

Τα Interactive Chart Dialog Boxes έχουν μερικές διαφορές από τα υπόλοιπα dialog boxes. Οι μετα-
βλητές που θα χρησιμοποιηθούν επιλέγονται εδώ με drag and drop. Έδώ υπάρχουν τρία είδη μεταβλητών: 
Categorical (κατηγορικές: π.χ. αγόρι, κορίτσι), scale (αριθμητικές ή κλίμακας, π.χ. 1.2, 1.6, 4, ...) και built-
in (μεταβλητές προγράμματος, π.χ. Count, Percent). Εδώ για να κάνουμε αλλαγή μεταξύ names-labels αρ-
κεί να κάνουμε right-click πάνω στη λίστα και να κάνουμε την κατάλληλη επιλογή. Επίσης εδώ δεν μπο-
ρούμε να πάρουμε πληροφορίες για τις μεταβλητές με right-click. 
 
 


