ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
1)

Πληθυσμός – Δείγμα.
Πληθυσµός ονοµάζεται ένα σύνολο του οποίου τα στοιχεία µελετάµε ως προς κάποιο
χαρακτητιστικό τους.
Το χαρακτηριστικό ως προς το οποίο µελετάµε τα στοιχεία ενός πληθυσµού,
ονοµάζεται µεταβλητή.
∆είγµα λέγεται το µέρος του πληθυσµού που εξετάζεται και τα αποτελέσµατα που
προκύπτουν από την εξέταση κάθε ατόµου του δείγµατος λέγονται στατιστικά
δεδοµένα ή παρατηρήσεις.
Για να έχουµε αξιόπιστα αποτελέσµατα κατά την εξέταση ενός δείγµατος, θα πρέπει
το δείγµα να είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού.

2)

Τι λεμε διαγράμματα και ποια τα είδη τους?
∆ιαγράµµατα λέγονται οι εικόνες που παρουσιάζουν µε σύντοµο και εύκολο τρόπο
ένα σύνολο αριθµητικών δεδοµένων ή πληροφοριών.
Τα είδη διαγραµµάτων είναι:
1. Τα εικονογράµµατα, στα οποία χρησιµοποιούµε την εικόνα ενός αντικειµένου για
να δείξουµε πόσες φορές αυτό παρουσιάζεται στην έρευνά µας.

2. Τα ραβδογράµµατα, στα οποία χρησιµοποιούµε ορθογώνια για να δείξουµε το
πλήθος της κάθε µεταβλητής.

3. Τα κυκλικά διαγράµµατα, στα οποία το δείγµα παριστάνεται µε έναν κυκλικό δίσκο
και οι τιµές της µεταβλητής µε κυκλικούς τοµείς διαφορετικού χρώµατος.
Για να υπολογίσουµε τη γωνία κάθε κυκλικού τοµέα χρησιµοποιούµε τον εξής
τύπο:

4. Τα χρονογράµµατα, τα οποία είναι διαγράµµατα που χρησιµοποιούµε για να
παραστήσουµε τη χρονική εξέλιξη ενός φαινοµένου.
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Ορισμοί συχνότητας, σχετικής συχνότητας, σχετικής συχνότητας %.
Συχνότητα µιας τιµής ονοµάζεται ο φυσικός αριθµόςπου δείχνει πόσες φορές
εµφανίζεται η τιµή αυτή στο δείγµα µας.
Σχετική συχνότητα µιας τιµής ονοµάζεται το πηλίκο της συχνότητάς της προς το
πλήθος του δείγµατος.
Όταν εκφράσουμε την σχετική συχνότητα σαν ποσοστό τότε παίρνουμε την
σχετική συχνότητα %.
Η σχετική συχνότητα είναι πάντοτε αριθµός µικρότερος ή ίσος του 1.
Το άθροισµα των σχετικών συχνοτήτων ισούται µε 100.(όταν εκφράζονται σε
ποσοστό επι τοις %).
Τι γνωρίζετε για την ομαδοποίηση των παρατηρήσεων και τι ξέρετε για τις κλάσεις;
Πως παριστάνονται γραφικά;
Η διαδικασία κατά την οποία χωρίζουμε το διάστημα που ανήκουν οι παρατηρήσεις
σε υποδιαστήματα ονοµάζεται οµαδοποίηση παρατηρήσεων.
Τα υποδιαστήματα αυτά λέγονται κλάσεις. Oι κλάσεις έχουν το ίδιο πλάτος. Το
ηµιάθροισµα των άκρων µιας κλάσης λέγεται κέντρο της κλάσης.
Για να κάνουµε γραφική παρουσίαση οµαδοποιηµένων παρατηρήσεων
χρησιµοποιούµε το ιστόγραµµα, που αποτελείται από συνεχόµενα ορθογώνια,τα
οποία έχουν ύψος ίσο µε τη συχνότητα ή τη σχετική συχνότητα της αντίστοιχης
κλάσης.

Μέση τιμή – Διάμεσος.
Για να βρούµε τη µέση τιµή ενός συνόλου παρατηρήσεων, προσθέτουµε όλες τις
παρατηρήσεις και διαιρούµε µε το πλήθος των παρατηρήσεων αυτών.

Για να βρούµε τη µέση τιµή µιας οµαδοποιηµένης κατανοµής κάνουµε τα εξής:
1. Βρίσκουµε τα κέντρα των κλάσεων.
2. Πολλαπλασιάζουµε το κέντρο κάθε κλάσης µε τη συχνότητα της κλάση αυτής.
3. Προσθέτουµε όλα τα γινόµενα.
4. ∆ιαιρούµε το άθροισµα αυτό µε το άθροισµα των συχνοτήτων.
Όταν το πλήθος των παρατηρήσεων είναι περιττός (µονός) αριθµός, παίρνουµε ως
διάµεσο τη µεσαία παρατήρηση.
Όταν το πλήθος των παρατηρήσεων είναι άρτιος (ζυγός) αριθµός, παίρνουµε ως
διάµεσο το µέσο όρο των δύο µεσαίων παρατηρήσεων.

