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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ	  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ	  –	  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ	  ΕΞΕΤΑΣΗ	  	  
Τα	  θέματα	  των	  εξετάσεων	  έτσι	  όπως	  έπεσαν	  στην	  περσινή	  εξεταστική!!!!	  

Στον	  παρακάτω	  πίνακα	  φαίνονται	  οι	  βαθμοί	  των	  16	  φοιτητών/τριών	  του	  Καθηγητή	  κ.	  
Αλεξίου,	  τόσο	  στο	  εργαστήριο,	  όσο	  και	  στην	  γραπτή	  τους	  εξέταση.	  Προκειμένου	  να	  
συγκροτηθεί	  ο	  τελικός	  βαθμός,	  το	  εργαστήριο	  βαθμολογείται	  με	  το	  25%,	  ενώ	  το	  γραπτό	  με	  
75%.	  Για	  να	  περάσει	  όμως	  κάποιος	  φοιτητής	  /τρια,	  το	  μάθημα	  του	  κ.	  Αλεξίου,	  θα	  πρέπει	  να	  
πάρει	  προβιβάσιμο	  βαθμό	  (>=5),	  τόσο	  στην	  εργαστηριακή,	  όσο	  και	  στην	  γραπτή	  εξέταση,	  
καθώς	  και	  οι	  δύο	  εξετάσεις	  είναι	  υποχρεωτικές.	  Να	  βάλετε	  τα	  δεδομένα	  σε	  μία	  βάση	  του	  
SPSS	  και	  να	  σώσετε	  το	  αρχείο	  στην	  επιφάνεια	  εργασίας	  με	  το	  όνομα	  ALEX.SAV.	  Ακόμη,	  να	  
δημιουργήσετε,	  όχι	  με	  το	  χέρι,	  αλλά	  με	  την	  βοήθεια	  κατάλληλης	  SPSS	  διαδικασίας	  μία	  νέα	  
μεταβλητή,	  με	  το	  όνομα	  VTEL,	  η	  οποία	  να	  περιέχει	  τον	  τελικό	  βαθμό	  κάθε	  φοιτητή/τριας.	  
Τέλος,	  να	  δημιουργήσετε	  με	  την	  βοήθεια	  κατάλληλης	  διαδικασίας	  SPSS	  μία	  νέα	  μεταβλητή	  
με	  το	  όνομα	  ΝΑΙ_ΟΧΙ,	  η	  οποία	  να	  λαμβάνει	  τις	  εξής	  τιμές	  :	  1=ΠΕΡΝΑΕΙ,	  και	  0=ΔΕΝ	  ΠΕΡΝΑΕΙ,	  
το	  μάθημα.	  

Πίνακας	  με	  το	  δείγμα	  των	  16	  φοιτητών	  του	  κ.	  Αλεξίου	  
Αύξων	  
αριθμός	  	  
(ΑΑ)	  

Έτος	  (ETOS)	  
1=πρώτο	  
2=δεύτερο	  
3=τριτο	  
4=τέταρτο	  

Όνομα	  
(NAME)	  

Φύλο	  (SEX)	  
1=αγόρι	  
2=κορίτσι	  

Βαθμός	  
εργαστηρίου	  
(VERG)	  

Βαθμός	  
γραπτού	  
(VGRAFT)	  

1	   1	   DRAKOS	   1	   7,00	   5,00	  
2	   1	   NIKA	   2	   4,00	   5,00	  
3	   1	   PAPAS	   1	   9,00	   4,00	  
4	   1	   BLASTOY	   2	   5,00	   5,00	  
5	   2	   MARIS	   1	   7,00	   8,00	  
6	   2	   GAGANH	   2	   6,00	   4,00	  
7	   2	   MAVROS	   1	   10,00	   5,00	  
8	   2	   KOYRIS	   1	   2,00	   7,50	  
9	   3	   KOKKA	   2	   6,00	   5,00	  
10	   3	   KANA	   2	   8,50	   7,50	  
11	   3	   SMIRLIS	   1	   6,50	   4,50	  
12	   3	   AGRA	   2	   5,50	   5,50	  
13	   4	   MOIRA	   2	   4,50	   6,50	  
14	   4	   KARLIS	   1	   7,50	   10,00	  
15	   4	   ZYRDAS	   1	   10,00	   0,00	  
16	   4	   ROYLIOS	   1	   9,50	   10,00	  
	  

Στην	  συνέχεια	  να	  κάνετε	  όποια	  από	  τα	  παρακάτω	  ερωτήματα	  σας	  υποδείξει	  ο	  εξεταστής:	  

1. Να	  καλέσετε	  το	  SPSS	  να	  σας	  δώσει	  	  μία	  ξεχωριστή	  λίστα	  με	  τα	  ονόματα	  των	  
φοιτητών	  που	  περνούν	  το	  μάθημα	  και	  με	  ποιο	  συγκεκριμένο	  βαθμό.	  

2. Να	  καλέσετε	  το	  SPSS	  να	  σας	  δώσει	  	  μία	  ξεχωριστή	  λίστα	  με	  τα	  ονόματα	  των	  
φοιτητών	  που	  ΔΕΝ	  περνούν	  το	  μάθημα	  και	  με	  ποιο	  συγκεκριμένο	  βαθμό.	  

3. Να	  καλέσετε	  το	  SPSS	  να	  σας	  δώσει	  	  σε	  μία	  ενιαία	  λίστα	  τα	  ονόματα	  των	  φοιτητών	  
που	  περνούν	  και	  δεν	  περνούν	  το	  μάθημα	  και	  με	  ποιο	  συγκεκριμένο	  βαθμό.	  
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4. Που	  φαίνετε	  να	  τα	  πήγαν	  καλύτερα	  οι	  φοιτητές/τριες,	  στο	  εργαστήριο	  ή	  στα	  
γραπτά;	  Να	  δικαιολογήσετε	  την	  απάντηση	  σας.	  

Να	  λάβετε,	  από	  το	  σύνολο	  των	  16	  φοιτητών	  ένα	  υποσύνολο	  αυτού	  κατά	  50%	  
μικρότερο,	  με	  τυχαίο	  τρόπο,	  και	  στην	  συνέχεια	  να	  αποφανθείτε	  εάν	  ο	  μέσος	  όρος	  του	  
τελικού	  βαθμού	  αυξάνεται	  ή	  μειώνεται,	  όταν	  περνάμε	  από	  το	  αρχικό	  στο	  υποσύνολο.	  

5. Να	  εκτελέσετε	  έλεγχο	  κανονικότητας,	  με	  την	  βοήθεια	  γραφικών	  αναπαραστάσεων,	  
μόνο	  στο	  υποσύνολο	  των	  κοριτσιών.	  

6. Να	  εκτελέσετε	  έλεγχο	  κανονικότητας,	  με	  την	  βοήθεια	  στατιστικών	  κριτηρίων,	  μόνο	  
στο	  υποσύνολο	  των	  αγοριών.	  

7. Να	  εκτελέσετε	  έλεγχο	  κανονικότητας,	  με	  την	  βοήθεια	  περιγραφικών	  στατιστικών	  
δεικτών,	  σε	  ΟΛΟ	  το	  σύνολο	  αγοριών/κοριτσιών.	  

8. Ας	  υποθέσουμε	  ότι	  ο	  κ.	  Αλεξίου	  συλλαμβάνει	  όλους	  τους(αγόρια-‐κορίτσια)	  να	  
αντιγράφουν	  ,	  θυμώνει	  και	  μειώνει	  όλων	  τον	  τελικό	  βαθμό	  κατά	  2	  μονάδες.	  
Χρησιμοποιείστε	  την	  κατάλληλη	  SPSS	  διαδικασία,	  και	  όχι	  με	  το	  χέρι,	  για	  να	  ορίσετε	  
μία	  νέα	  μεταβλητή	  με	  το	  όνομα	  VTEL_M,	  που	  να	  έχει	  τους	  μειωμένους	  τελικούς	  	  
βαθμούς	  και	  στη	  συνέχεια	  χρησιμοποιήστε	  μία	  άλλη	  διαδικασία	  για	  να	  βγάλετε	  μία	  
λίστα	  με	  τρείς	  στήλες,	  ΟΝΟΜΑ,	  ΤΕΛΙΚΟ	  ΒΑΘΜΟ,ΜΕΙΩΜΕΝΟ	  ΤΕΛΙΚΟ	  ΒΑΘΜΟ	  
ΚΑΤΑ	  2	  μονάδες.	  

9. Ας	  υποθέσουμε	  ότι	  ο	  κ.	  Αλεξίου	  έχει	  τα	  κέφια	  του,	  είναι	  ευχαριστημένος	  από	  τα	  
παιδία	  και	  αυξάνει	  όλων	  τον	  τελικό	  	  βαθμό	  κατά	  1	  μονάδα.	  Χρησιμοποιήστε	  την	  
κατάλληλη	  διαδικασία	  SPSS,	  και	  όχι	  με	  το	  χέρι,	  για	  να	  ορίσετε	  μία	  νέα	  μεταβλητή	  με	  
το	  όνομα	  VTEL_A	  που	  να	  έχει	  τους	  	  αυξημένους	  τελικούς	  βαθμούς	  και	  στη	  συνέχεια	  
χρησιμοποιήστε	  μία	  άλλη	  SPSS	  διαδικασία	  για	  να	  βγάλετε	  μία	  λίστα	  με	  τρείς	  
στήλες,	  ΟΝΟΜΑ,	  ΤΕΛΙΚΟ	  ΒΑΘΜΟ,	  ΑΥΞΗΜΕΝΟ	  ΤΕΛΙΚΟ	  ΒΑΘΜΟ	  ΚΑΤΑ	  1	  μονάδα.	  

10. Χρησιμοποιείστε	  την	  κατάλληλη	  SPSS	  διαδικασία,	  και	  όχι	  με	  το	  χέρι,	  για	  να	  ορίσετε	  
μία	  νέα	  μεταβλητή	  με	  το	  όνομα	  ETOS_12	  και	  τιμές	  1=πρωτοετής/δευτεροετής	  και	  
2=τριτοετής/τεταρτοετής.	  Στην	  συνέχεια,	  χρησιμοποιήστε	  μία	  άλλη	  διαδικασία,	  για	  
να	  δείξετε	  ποία	  από	  τις	  δύο	  ομάδες	  τα	  πήγε	  καλύτερα	  στην	  τελική	  βαθμολογία.	  

11. Χρησιμοποιείστε	  τις	  κατάλληλες	  SPSSδιαδικασίες	  για	  να	  απαντήσετε	  στην	  ερώτηση:	  
Ποίος	  είναι	  	  ο	  μέσος	  όρος,	  στην	  τελική	  βαθμολογία,	  για	  1)τους	  πρωτοετείς,	  2)τους	  
δευτεροετείς,	  3)τους	  τριτοετείς,	  4)τους	  τεταρτοετείς.	  

*Σημείωση:	  Αφού	  απαντήσετε	  στα	  δύο	  ερωτήματα	  που	  σας	  έθεσε	  ο	  διδάσκων,	  καλέστε	  τον	  να	  σας	  
βαθμολογήσει,	  και	  στην	  συνέχεια	  σβήστε	  την	  έξοδο	  με	  τα	  αποτελέσματα	  και	  τη	  βάση	  των	  δεδομένων	  σας	  από	  
την	  επιφάνεια	  εργασίας.	  
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Πως	  ξεκινάει	  το	  πρόγραμμα	  

Έναρξη	  →	  Προγράμματα	  →SPSS.ing	  

Variable	  view:	  Σε	  αυτή	  την	  προβολή	  προσθέτουμε	  μεταβλητές	  	  

Data	  view:	  Σε	  αυτήν	  την	  προβολή	  περνάμε	  τα	  δεδομένα	  μας	  

Σχετικά	  με	  τον	  πίνακα	  στην	  σελίδα	  των	  ερωτήσεων	  

• Η	  μεταβλητή	  ΑΑ	  είναι	  τύπου	  (type)	  Numeric	  και	  κλίμακας(measure)	  Nominal.	  
• Η	  μεταβλητή	  ETOS	  είναι	  τύπου	  Numeric	  και	  κλίμακας	  scale	  .	  
• Η	  μεταβλητή	  ΝΑΜΕ	  είναι	  τύπου	  String	  και	  κλίμακας	  Nominal.	  
• Η	  μεταβλητή	  φύλο	  είναι	  SEX	  είναι	  τύπου	  Numeric	  και	  κλίμακας	  scale.	  Σε	  αυτήν	  

όμως	  πρέπει	  	  να	  ορίσουμε	  και	  τις	  τιμές	  1=men	  και	  1=woman.	  
Πως	  γίνετε	  αυτό;	  Μεταβαίνουμε	  στην	  προβολή	  Variable	  view,	  στην	  μεταβλητή	  SEX,	  
στην	  στήλη	  Value	  κάνουμε	  και	  κάνουμε	  κλικ.	  Στο	  παράθυρο	  που	  εμφανίζεται	  
μπροστά	  μας	  υπάρχουν	  δύο	  ετικέτες:	  Value	  και	  Value	  Label.	  
Ορίζουμε	  λοιπόν	  την	  τιμή	  1	  στο	  Value	  και	  γράφουμε	  man	  στο	  Value	  Label.	  Στην	  
συνέχεια	  κλικ	  στην	  επιλογή	  Add.	  Την	  ίδια	  διαδικασία	  εκτελούμε	  και	  για	  να	  
ορίσουμε	  2=	  woman.	  Τέλος	  κλικ	  στο	  ΟΚ.	  

• Η	  μεταβλητή	  VERG	  είναι	  τύπου	  Numeric	  όπως	  και	  η	  VGRAFTκαι	  κλίμακας	  scale.	  

Πως	  δημιουργούμε	  την	  μεταβλητή	  του	  τελικού	  βαθμού	  VTEL	  

Γνωρίζουμε	  ότι	  ο	  τελικός	  βαθμός	  βγαίνει	  από	  την	  συνθήκη	  :	  (VERG*0.25)	  +	  (VGRAFT*0.75)	  

Ακολουθούμε	  λοιπόν	  την	  εξής	  διαδικασία:	  Transform	  →Compute	  
Στο	  παράθυρο	  που	  εμφανίζεται	  μπροστά	  μας	  με	  το	  όνομα	  Compute	  Variable,	  στο	  κουτάκι	  
Target	  Variable	  γράφουμε	  VTEL	  και	  στο	  κουτάκι	  Numeric	  Expression	  γράφουμε	  την	  συνθήκη	  
:	  (VERG*0.25)	  +	  (VGRAFT*0.75)	  

Πως	  δημιουργούμε	  την	  μεταβλητή	  ΝΑΙ_ΟΧΙ	  

Ακολουθούμε	  λοιπόν	  την	  εξής	  διαδικασία:	  Transform	  →Compute	  
Στο	  παράθυρο	  που	  εμφανίζεται	  μπροστά	  μας	  με	  το	  όνομα	  Compute	  Variable,	  στο	  κουτάκι	  
Target	  Variable	  γράφουμε	  ΝΑΙ_ΟΧΙ	  και	  στο	  κουτάκι	  Numeric	  Expression	  γράφουμε	  1.	  

Ακριβώς	  από	  κάτω	  υπάρχει	  ένα	  κουμπάκι	  If..(κλικ)	  και	  στην	  συνέχεια	  κλικ	  στην	  επιλογή	  
Induce	  if	  cases.	  Μέσα	  εκεί	  γράφουμε	  λοιπόν	  την	  υπόθεση	  :	  (VERG>=5)	  AND	  (VGRAFT>=5)	  

Έπειτα	  ακολουθούμε	  την	  ίδια	  διαδικασία	  :	  Transform	  →Compute	  
Στο	  παράθυρο	  που	  εμφανίζεται	  μπροστά	  μας	  με	  το	  όνομα	  Compute	  Variable,	  στο	  κουτάκι	  
Target	  Variable	  γράφουμε	  ΝΑΙ_ΟΧΙ	  και	  στο	  κουτάκι	  Numeric	  Expression	  γράφουμε	  0.	  

Ακριβώς	  από	  κάτω	  υπάρχει	  ένα	  κουμπάκι	  If..(κλικ)	  και	  στην	  συνέχεια	  κλικ	  στην	  επιλογή	  
Induce	  if	  cases.	  Μέσα	  εκεί	  γράφουμε	  λοιπόν	  την	  υπόθεση	  :	  NOT[(VERG>=5)	  AND	  
(VGRAFT>=5)].	  

Ερώτηση	  1	  
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Πως	  απομονώνουμε	  cases	  σε	  μία	  βάση	  δεδομένων	  ή	  αλλιώς	  πως	  δημιουργούμε	  
υποσύνολα(data	  sets);	  

Ακολουθούμε	  την	  διαδικασία	  Data	  →	  Select	  cases(κλικ)	  
Στο	  νέο	  παράθυρο	  που	  μας	  εμφανίζεται	  κάνουμε	  τις	  εξής	  δύο	  κινήσεις:	  
If	  condition	  is	  satisfied	  (κλικ)	  και	  ακριβώς	  από	  κάτω	  κλικ	  στην	  επιλογή	  If..	  

Στο	  νέο	  παράθυρο	  οικοδομούμε	  την	  συνθήκη	  αρχικά	  για	  αυτούς	  που	  περνούν	  το	  μάθημα.	  
Επιλέγουμε	  την	  μεταβλητή	  ΝΑΙ_ΟΧΙ	  και	  κάνουμε	  κλικ	  στην	  επιλογή	  Add.	  Στην	  συνέχεια	  
γράφουμε	  ΝΑΙ_ΟΧΙ	  =	  1	  και	  κλικ	  στην	  επιλογή	  ΟΚ.	  

Για	  να	  	  δώσουμε	  την	  λίστα	  που	  μας	  ζητήθηκε	  θα	  ακολουθήσουμε	  την	  διαδικασία:	  

Analyze→	  Report	  →Case	  Summaries	  	  

Επιλέγουμε	  τις	  μεταβλητές	  που	  μας	  ζητάει	  η	  ερώτηση	  και	  ολοκληρώνουμε	  την	  διαδικασία.	  

Ερώτηση	  2	  

Ακολουθούμε	  την	  διαδικασία	  Data	  →	  Select	  cases(κλικ)	  
Στο	  νέο	  παράθυρο	  που	  μας	  εμφανίζεται	  κάνουμε	  τις	  εξής	  δύο	  κινήσεις:	  
If	  condition	  is	  satisfied	  (κλικ)	  και	  ακριβώς	  από	  κάτω	  κλικ	  στην	  επιλογή	  If..	  

Στο	  νέο	  παράθυρο	  οικοδομούμε	  την	  συνθήκη	  αρχικά	  για	  αυτούς	  που	  ΔΕΝ	  περνούν	  το	  
μάθημα.	  Επιλέγουμε	  την	  μεταβλητή	  ΝΑΙ_ΟΧΙ	  και	  κάνουμε	  κλικ	  στην	  επιλογή	  Add.	  Στην	  
συνέχεια	  γράφουμε	  ΝΑΙ_ΟΧΙ	  =	  0	  και	  κλικ	  στην	  επιλογή	  ΟΚ.	  

Για	  να	  	  δώσουμε	  την	  λίστα	  που	  μας	  ζητήθηκε	  θα	  ακολουθήσουμε	  την	  διαδικασία:	  

Analyze→	  Report	  →Case	  Summaries	  	  

Επιλέγουμε	  τις	  μεταβλητές	  που	  μας	  ζητάει	  η	  ερώτηση	  και	  ολοκληρώνουμε	  την	  διαδικασία.	  

Ερώτηση	  3	  

Ακολουθούμε	  την	  διαδικασία	  Data	  →	  Select	  cases(κλικ)	  
Στο	  νέο	  παράθυρο	  που	  μας	  εμφανίζεται	  κάνουμε	  τις	  εξής	  δύο	  κινήσεις:	  
If	  condition	  is	  satisfied	  (κλικ)	  και	  ακριβώς	  από	  κάτω	  κλικ	  στην	  επιλογή	  If..	  

Στο	  νέο	  παράθυρο	  οικοδομούμε	  την	  συνθήκη	  αρχικά	  για	  αυτούς	  που	  περνούν	  το	  μάθημα.	  
Επιλέγουμε	  την	  μεταβλητή	  ΝΑΙ_ΟΧΙ	  και	  κάνουμε	  κλικ	  στην	  επιλογή	  Add.	  Στην	  συνέχεια	  
γράφουμε	  ΝΑΙ_ΟΧΙ	  =	  1	  και	  κλικ	  στην	  επιλογή	  ΟΚ.	  

Τώρα	  θα	  πρέπει	  να	  κάνουμε	  την	  διαδικασία	  και	  για	  αυτούς	  που	  δεν	  έχουν	  περάσει.	  

Ακολουθούμε	  την	  διαδικασία	  Data	  →	  Select	  cases(κλικ)	  
Στο	  νέο	  παράθυρο	  που	  μας	  εμφανίζεται	  κάνουμε	  τις	  εξής	  δύο	  κινήσεις:	  
If	  condition	  is	  satisfied	  (κλικ)	  και	  ακριβώς	  από	  κάτω	  κλικ	  στην	  επιλογή	  If..	  
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Στο	  νέο	  παράθυρο	  οικοδομούμε	  την	  συνθήκη	  αρχικά	  για	  αυτούς	  που	  ΔΕΝ	  περνούν	  το	  
μάθημα.	  Επιλέγουμε	  την	  μεταβλητή	  ΝΑΙ_ΟΧΙ	  και	  κάνουμε	  κλικ	  στην	  επιλογή	  Add.	  Στην	  
συνέχεια	  γράφουμε	  ΝΑΙ_ΟΧΙ	  =	  0	  και	  κλικ	  στην	  επιλογή	  ΟΚ.	  

Για	  να	  	  δώσουμε	  την	  λίστα	  που	  μας	  ζητήθηκε	  θα	  ακολουθήσουμε	  την	  διαδικασία:	  

Analyze→	  Report	  →Case	  Summaries	  	  

Επιλέγουμε	  τις	  μεταβλητές	  που	  μας	  ζητάει	  η	  ερώτηση	  και	  ολοκληρώνουμε	  την	  διαδικασία.	  

Ερώτηση	  4	  

Πρέπει	  να	  βρούμε	  τον	  μέσο	  όρο	  της	  VERG	  με	  τον	  μέσο	  όρο	  της	  VGRAFT	  και	  να	  τους	  
συγκρίνουμε.	  Για	  να	  γίνει	  αυτό	  ακολουθούμε	  την	  εξής	  διαδικασία	  :	  	  
Analazy	  →	  Descriptive	  Statistics	  →	  Frequencies(κλικ)	  

Επιλέγουμε	  τις	  μεταβλητές	  με	  τις	  οποίες	  θα	  ασχοληθούμε	  και	  στην	  συνέχεια	  τσεκάρουμε	  
την	  τον	  μέσο	  όρο	  (mean)	  και	  Οκ.	  Ανάλογα	  με	  τα	  αποτελέσματα	  απαντάμε	  και	  στην	  
ερώτηση.	  

Ερώτηση	  5	  

	  Η	  διαδικασία	  για	  να	  επιλέξουμε	  ένα	  τυχαίο	  υποσύνολο	  κατά	  50%	  μικρότερο	  από	  το	  δείγμα	  
είναι	  η	  εξής:	  Data	  →	  Select	  cases	  →	  Random	  sample	  of	  cases(κλικ)	  	  →	  κλικ	  στην	  επιλογή	  
50%	  

Στην	  συνέχεια	  εκτελούμε	  την	  διαδικασία	  :	  	  Analazy	  →	  Descriptive	  Statistics	  →	  
Frequencies(κλικ)	  	  
Επιλέγουμε	  την	  μεταβλητή	  του	  μειωμένου	  τελικού	  βαθμού	  (VTEL)	  και	  στην	  συνέχεια	  
τσεκάρουμε	  την	  τον	  μέσο	  όρο	  (mean)	  και	  Οκ.	  Τώρα	  πηγαίνουμε	  και	  απενεργοποιούμε	  την	  
επιλογή	  50%	  και	  επαναλαμβάνουμε	  την	  ίδια	  διαδικασία	  για	  να	  βρούμε	  τον	  μέσο	  όρο	  του	  
τελικού	  βαθμού	  ολόκληρου	  του	  δείγματος.	  

Ερώτηση	  6-‐7-‐8	  

Για	  να	  επιλέξουμε	  το	  υποσύνολο	  των	  κοριτσιών	  ακολουθούμε	  την	  εξής	  διαδικασία:	  
Data	  →	  Select	  cases	  και	  ορίζουμε	  SEX=2	  
Αντίστοιχα	  για	  το	  υποσύνολο	  των	  αγοριών	  ακολουθούμε	  την	  ίδια	  διαδικασία	  και	  ορίζουμε	  
SEX=1.	  
	  
Έλεγχος	  κανονικότητας(3	  διαφορετικοί	  τρόποι)	  
	  
Α.	  Με	  την	  βοήθεια	  στατιστικών	  κριτηρίων(Kolmogorov-‐Smirnov,Lillefors,Shariro-‐Wilk)	  
	  
Β.	  Με	  την	  βοήθεια	  γραφικών	  αναπαραστάσεων(Normal	  Q-‐Q	  Plot,Detrended	  Q-‐Q	  Plot,Box	  
Plot)	  
	  
Γ.	  Με	  την	  βοήθεια	  περιγραφικών	  στατιστικών	  δεικτών(με	  την	  βοήθεια	  του	  λόγου	  λ)	  
	  
Αναλυτικά	  :	  
Όταν	  μας	  ζητηθεί	  να	  πραγματοποιήσουμε	  έλεγχο	  κανονικότητας	  η	  πρώτη	  διαδικασία	  που	  
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ακολουθούμε	  είναι	  η	  εξής:	  
Analyze	  →Descriptive	  Statistics	  →	  Explore	  (κλικ)	  
 
Μπροστά	  μας	  παρουσιάζεται	  ένα	  παράθυρο.	  Σε	  αυτό	  το	  παράθυρο	  αρχικά	  φροντίζουμε	  να	  
έχει	  επιλεχθεί	  η	  ένδειξη	  Both	  κάτω	  αριστερά(το	  SPSS	  το	  έχει	  ως	  προεπιλογή).	  Η	  επιλογή	  
αυτή	  μας	  διασφαλίζει	  ότι	  στην	  συνέχεια	  το	  πρόγραμμα	  θα	  μας	  δώσει	  και	  στατιστικούς	  
δείκτες	  και	  γραφήματα.	  
	  
Στην	  συνέχεια	  επιλέγουμε	  την	  μεταβλητή	  με	  την	  οποία	  θα	  δουλέψουμε	  και	  κάνουμε	  κλικ	  
στο	  βέλος	  δίπλα	  για	  να	  την	  μεταφέρουμε	  στο	  πλαίσιο	  Dependent	  List.	  
Στην	  συνέχεια	  πρέπει	  να	  επισκεφτούμε	  ένα-‐	  ένα	  τα	  πλαίσια	  Statistics,	  Plot	  και	  Options	  
ώστε	  να	  προβούμε	  στις	  αναγκαίες	  ρυθμίσεις.	  
Ξεκινάμε	  με	  ένα	  κλικ	  στο	  πλαίσιο	  Statistics.	  Στο	  παράθυρο	  που	  εμφανίζεται	  μπροστά	  μας	  
επιλέγουμε(τσεκάρουμε)	  την	  ένδειξη	  Descriptives	  και	  Outliers.	  Στην	  συνέχεια	  κλικ	  στην	  
επιλογή	  Continue.	  
Έπειτα	  κάναμε	  κλικ	  στην	  επιλογή	  Plot.	  Στο	  παράθυρο	  που	  μας	  εμφανίζεται	  τσεκάρουμε	  τις	  
επιλογές	  :Factor	  levels,	  Stem-‐and-‐leaf,	  Histogram	  και	  Normality	  plots	  with	  tests.	  Τέλος	  
επιλέγουμε	  Continue.	  
Μετά	  κάνουμε	  κλικ	  στην	  επιλογή	  Options.	  Στο	  παράθυρο	  που	  εμφανίζεται	  τσεκάρουμε	  την	  
επιλογή	  Explore	  cases	  listwise	  και	  μετά	  πατάμε	  Continue.	  
Τέλος,	  πατάμε	  το	  ΟΚ!	  
	  
Τα	  αποτελέσματα	  της	  διαδικασίας	  Explore	  είναι	  ένα	  πλήθος	  πινάκων	  και	  γραφημάτων.	  
Εμάς	  μας	  ενδιαφέρουν	  κάποια	  από	  αυτά.	  
Όταν	  μας	  ζητηθεί	  έλεγχος	  κανονικότητας	  με	  στατιστικά	  κριτήρια	  θα	  εστιάσουμε	  στον	  
πίνακα	  με	  την	  ονομασία	  Tests	  of	  Normality.	  
	  
Ο	  πίνακας	  αυτός	  χωρίζεται	  σε	  δυο	  μέρη.	  Το	  Kolmogorov-‐Smirnov	  και	  το	  Shapiro-‐Wilk.	  
Ανάλογα	  με	  το	  μέγεθος	  του	  δείγματος	  θα	  εστιάσουμε	  σε	  ένα	  από	  τα	  δυο.	  	  
Αν	  το	  δείγμα	  είναι	  μικρότερο	  ή	  ίσο	  του	  50	  τότε	  το	  Shapiro-‐Wilk	  είναι	  το	  κατάλληλο	  για	  τον	  
έλεγχο	  κανονικότητας.	  
	  Αν	  το	  δείγμα	  είναι	  μεγαλύτερο	  από	  50	  τότε	  το	  Kolmogorov-‐Smirnov	  είναι	  το	  κατάλληλο	  
για	  τον	  έλεγχο	  κανονικότητας.	  
Στον	  πίνακα	  το	  μέγεθος	  του	  δείγματος	  το	  δείχνει	  το	  df!	  
Έχουμε	  ορίσει	  το	  5%	  του	  δείγματος	  ως	  επίπεδο	  εμπιστοσύνης	  της	  υπόθεσης	  ότι	  υπάρχει	  
κανονικότητα.	  
	  
Τσεκάρουμε	  λοιπόν	  την	  στήλη	  Sign.	  (π.χ.:Sign.=0,20=20%)	  
Αν	  το	  ποσοστό	  που	  θα	  βγάλουμε	  είναι	  μεγαλύτερο	  του	  5%	  τότε	  λέμε	  ότι	  έχουμε	  κατά	  
προσέγγιση	  υπάρχει	  κανονικότητα.	  Σε	  αντίθετη	  περίπτωση	  που	  το	  ποσοστό	  που	  προκύπτει	  
είναι	  μικρότερο	  του	  5%	  δεν	  υπάρχει	  κανονικότητα.	  
	  
Αν	  μας	  ζητηθεί	  έλεγχος	  κανονικότητας	  με	  γραφικές	  αναπαραστάσεις	  (οι	  κουκίδες	  
αντιπροσωπεύουν	  τιμές):	  
	  
Normal	  Q-‐Q	  Plot:όταν	  οι	  κουκίδες	  βρίσκονται	  κοντά	  στην	  γραφική	  παράσταση	  τότε	  λέμε	  ότι	  
υπάρχει	  κανονικότητα.	  Οι	  τιμές	  μακριά	  από	  το	  γραφήματα	  είναι	  ακραίες	  τιμές(Outliers).	  
	  
Detrended	  Normal	  Q-‐Q	  Plot:όταν	  οι	  κουκίδες	  είναι	  σκορπισμένες	  τότε	  υπάρχει	  
κανονικότητα.	  
	  
Box	  Plot:όταν	  η	  γραμμή	  μέσα	  στο	  τετράγωνο	  είναι	  περίπου	  στην	  μέση	  υπάρχει	  
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κανονικότητα.	  
	  
Αν	  μας	  ζητηθεί	  να	  πραγματοποιήσουμε	  έλεγχο	  κανονικότητας	  με	  τη	  βοήθεια	  περιγραφικών	  
στατιστικών	  δεικτών	  τότε	  πρέπει	  να	  βρούμε	  το	  λ:	  
	  
λ=Kurtosis	  /Stad.	  Error	  of	  Kurtosis	  
ή	  
λ=Skewness	  /Stad.	  Error	  of	  Skewness	  
	  
Αν	  ισχύει	  -‐2<λ<2	  τότε	  υπάρχει	  κανονικότητα.	  
	  
Αν	  το	  λ	  είναι	  μικρότερο	  του	  -‐2	  είτε	  μεγαλύτερο	  του	  2	  τότε	  δεν	  υπάρχει	  κανονικότητα.	  
	  

Ερώτηση	  9	  

Ακολουθούμε	  λοιπόν	  την	  εξής	  διαδικασία:	  Transform	  →Compute	  
Στο	  παράθυρο	  που	  εμφανίζεται	  μπροστά	  μας	  με	  το	  όνομα	  Compute	  Variable,	  στο	  κουτάκι	  
Target	  Variable	  γράφουμε	  VTEL_M	  και	  στο	  κουτάκι	  Numeric	  Expression	  γράφουμε	  την	  
συνθήκη:	  VTEL	  –	  2	  και	  κλικ	  στην	  επιλογή	  ΟΚ.	  

Για	  να	  	  δώσουμε	  την	  λίστα	  που	  μας	  ζητήθηκε	  θα	  ακολουθήσουμε	  την	  διαδικασία:	  

Analyze→	  Report	  →Case	  Summaries	  	  

Επιλέγουμε	  τις	  μεταβλητές	  που	  μας	  ζητάει	  η	  ερώτηση	  και	  ολοκληρώνουμε	  την	  διαδικασία.	  

Ερώτηση	  10	  

Ακολουθούμε	  λοιπόν	  την	  εξής	  διαδικασία:	  Transform	  →Compute	  
Στο	  παράθυρο	  που	  εμφανίζεται	  μπροστά	  μας	  με	  το	  όνομα	  Compute	  Variable,	  στο	  κουτάκι	  
Target	  Variable	  γράφουμε	  VTEL_Α	  και	  στο	  κουτάκι	  Numeric	  Expression	  γράφουμε	  την	  
συνθήκη:	  VTEL	  +1	  και	  κλικ	  στην	  επιλογή	  ΟΚ.	  

Για	  να	  	  δώσουμε	  την	  λίστα	  που	  μας	  ζητήθηκε	  θα	  ακολουθήσουμε	  την	  διαδικασία:	  

Analyze→	  Report	  →Case	  Summaries	  	  

Επιλέγουμε	  τις	  μεταβλητές	  που	  μας	  ζητάει	  η	  ερώτηση	  και	  ολοκληρώνουμε	  την	  διαδικασία.	  

Ερώτηση	  11	  

Σε	  αυτήν	  την	  περίπτωση	  θα	  πρέπει	  να	  δημιουργήσουμε	  μία	  νέα	  μεταβλητή	  και	  να	  
επανακωδικοποιήσουμε	  τα	  δεδομένα	  μας.	  Θα	  ακολουθήσουμε	  λοιπόν	  την	  εξής	  διαδικασία:	  

Transform	  →	  recode	  →	  into	  different	  variable	  (κλικ)	  

Στο	  νέο	  παράθυρο	  που	  μας	  παρουσιάζεται	  επιλέγουμε	  την	  μεταβλητή	  ETOS	  	  και	  κάνουμε	  
κλικ	  στο	  τετραγωνάκι	  δίπλα	  ώστε	  να	  μεταφερθεί	  η	  μεταβλητή	  στο	  δεξί	  άσπρο	  παραθυράκι	  
δίπλα	  .Στο	  πλαίσιο	  Name	  γράφουμε	  το	  όνομα	  της	  νέας	  μεταβλητής	  ETOS_12.	  Τέλος	  
κάνουμε	  κλικ	  στην	  επιλογή	  Change.	  
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Αυτό	  που	  πρέπει	  να	  κάνουμε	  όμως	  για	  να	  ολοκληρώσουμε	  την	  ερώτηση	  είναι	  να	  
αντιστοιχίσουμε	  	  παλιές	  και	  νέες	  τιμές	  στην	  	  νέα	  μεταβλητή	  ETOS_12.	  Η	  διαδικασία	  είναι	  
απλή	  και	  ξεκινάει	  με	  ένα	  κλικ	  στο	  πεδίο	  με	  το	  όνομα	  Old	  and	  New	  Values.	  Στο	  νέο	  
παράθυρο	  που	  μας	  παρουσιάζεται	  διακρίνουμε	  δύο	  μέρη:	  Old	  Value	  &	  New	  Value	  

Στο	  πλαίσιο	  Old	  Value	  γράφουμε	  1	  και	  το	  αντιστοιχίζουμε	  με	  την	  τιμή	  1	  στο	  πλαίσιο	  new	  
Value	  πατώντας	  ένα	  κλικ	  πάνω	  στην	  επιλογή	  Add.	  

Αντίστοιχα	  επαναλαμβάνουμε	  την	  ίδια	  διαδικασία	  για	  να	  ορίσουμε	  και	  τις	  άλλες	  αλλαγές	  
στις	  τιμές	  των	  μεταβλητών	  (1-‐1),	  (2-‐1),(3-‐2),(	  4-‐2)	  

Στην	  συνέχεια	  πρέπει	  να	  συγκρίνουμε	  τον	  μέσο	  όρο	  για	  ETOS_12	  =	  1	  και	  ETOS_12	  =2.	  

Ακολουθούμε	  την	  διαδικασία	  Data	  →Select	  cases(κλικ)	  

Στο	  παράθυρο	  που	  μας	  εμφανίζεται	  γράφουμε	  ETOS_12	  =	  1	  και	  κλικ	  στην	  επιλογή	  Continue.	  
Στην	  συνέχεια	  ακολουθούμε	  την	  διαδρομή	  :	  	  
Analazy	  →	  Descriptive	  Statistics	  →	  Frequencies(κλικ)	  

Επιλέγουμε	  την	  μεταβλητή	  μας	  και	  στην	  συνέχεια	  τσεκάρουμε	  την	  τον	  μέσο	  όρο	  (mean)	  και	  
Οκ.	  Ακολουθούμε	  από	  την	  αρχή	  την	  ίδια	  διαδικασία	  για	  ETOS_12	  =2.	  Ανάλογα	  με	  τα	  
αποτελέσματα	  απαντάμε	  και	  στην	  ερώτηση.	  

Ερώτηση	  12	  

Θα	  πρέπει	  αρχικά	  να	  ορίσουμε	  ETOS	  =1	  με	  την	  διαδικασία	  Data	  →Select	  cases	  

Στην	  συνέχεια	  εκτελούμε	  την	  διαδικασία	  :	  	  Analazy	  →	  Descriptive	  Statistics	  →	  
Frequencies(κλικ)	  	  
Επιλέγουμε	  την	  μεταβλητή	  του	  τελικού	  βαθμού	  (VTEL)	  και	  στην	  συνέχεια	  τσεκάρουμε	  την	  
τον	  μέσο	  όρο	  (mean)	  και	  Οκ.	  

Έπειτα	  θα	  πρέπει	  να	  ορίσουμε	  ETOS=	  2	  και	  να	  ακολουθήσουμε	  την	  ίδια	  διαδικασία	  :	  

Analazy	  →	  Descriptive	  Statistics	  →	  Frequencies	  (κλικ)	  	  
Επιλέγουμε	  την	  μεταβλητή	  του	  τελικού	  βαθμού	  (VTEL)	  και	  στην	  συνέχεια	  τσεκάρουμε	  την	  
τον	  μέσο	  όρο	  (mean)	  και	  Οκ.	  

Με	  τον	  ίδιο	  τρόπο	  ορίζουμε	  ETOS=	  3	  και	  στην	  συνέχεια	  ETOS	  =	  4	  για	  τους	  τριτοετείς	  και	  
τεταρτοετείς	  αντίστοιχα.	  

	  

	  

	  

	  

	   	  


