
Kεφdλαlo

Περryραφrκη Στατlστtκη

Η Στατιοτικη εiναι η επιoτημη πoυ

. Περιyριiιφει τα διdφoρα μετρηoιμα μεγ6θη, καθcbg και η δια1ρoνικη τoυq
εξ6λζη (αντικεiμνο περιγραφικξq Στατιoτικηq)

o Mελετι7 και αιιοκαλδπτει τη νoμoτ6λεια πoυ δ#πει τιg εκδηλcbοειζ τωv
τυ1αiων φαινoμιivων (αντικεiμενo ηq θεωρiαg των πιΘανoτητων)

ο Eκτιμιi διαφ6ρoυ9 παραμ6τρoυq εν69 πληθυoμori η πρoβλεπει κd,τω απ6
πρoδπoΘ6oεη ην εξ6λξη φαινoμ6νων oτo &μεoo βλλoν (αντικεiμνo τηg
επαγωγικη q oτατιoτικη g)

Η ΣτατιoτιΦ ωg επιoημη γειρζεται μγdλo πληθοq δεδoμ6νων, ενιb ταυτ61ρoνα

για ην εξαγωγη oυμπεραoμ6των απαπo6νται oυνηθωg εκτεταμ6νoι υπoλoγιoμoi.
Για τo λ6γo αυτ6 Φφρα δεν εwoεiται oτατιoτιΦ 6ρευνα χωρLζ τη χρηση
υπoλoγιoτη. Αν και υπ&ρ1oυν αρκετ6' oτατιοτικ6. πακξτα (π.x SPSS) τo Excel
διαΘ€τει δυνατ6τητεg oτατιoτικ{g επεξεργαoiαζ, πoυ υπερβαtνoυν τιq oυνηθεη
αvd,γκεg, ενcil oι δυvατ6ητ6q τoυ στηv:1ρ"j_:1-:1 1i: _11":}^."^γγτων 

οα



10 ΠoΣoTΙKEΣ MEΘoΔoΙ - Επιχειρηoιακη Στατιoτικη

1.1 Στατιoτικ69 Πληθυσμ6g * Mεταβλητιi _ Kατανoμfg
Στατιοτικ69 πλη Θυομι1g

To o6νoλo των στατιστικcbv μoν&δων'των oπoiων θ6λoυμ να μελετηοoυμε 6να η
περιoo6τερα 1αρακτη ριoτικ6.

Mεταβλητι{

To 1αρακηριoτικ6 β6oει τoυ oπoioυ μλετdμ 6να oτατιoτικ6 πληθυομ6,
ονoμ&ζεται μεταβλητη.

Παραδεiγματα μεταβλητιΙrν

Mεταβλητ6q Δυνατ69 τιμ6q

1 Αριθμ6q δωματiων
κατoικιrbν

oι ακ6ραιoι αριθμoi 1,2,3,4,'.

2 Eτηoιο ειo6δημα
φυoικιilν πρooιbπων

oιoοδηπoτε μη αρητικ69 αριθμ6q

J Γενικη κατd,oταoη
ατ6μων

Kακη (1), M6τρια(2), Καλη(3), Λiαν καλη(4),
Αριoη(5)

4 Φ6λo ατ6μων Aρρεν, Θηλυ

5 oικoγενειακη
κατd,oταoη

Αγαμog,'EγΥαβoξ, Xηρoζ, Διαξευγμ6νoq

6 Ημρηοια τρoγαiα
ατυ1ηματα oτιg
Eθνικ6g οδorig

0,1,2,3,....

8αοικ6 γvrilριομα των διαφ6ρων μεταβλητιbν, ανεξd.ρητα απ6 τo περιε16μνo και
τη φιioη των εtναι η πoooτικη η πoιoτικξ μταβoλη.

Κατηγoρiεg μεταβλητrbν

ο Κατηγoρικ69μεταβ}αιτΙ'g

Σ' αυτη τη καηγoρiα αvηκoυν μεταβλητ69 πoυ αναφ6ρoντα1 στo φ6λo, ην
oικoγενειακξ κατ&oταoη, τo 1ρri:μα τωv μαλλιιilν, τo θρηoκευμα, τo επηyε}"μα
κλπ.

oι τιβq αυτιirν εκφρd,ζoνται απ6 <<}"iξετq> η &λλων oυμβ6λων (αριΘμητικιilν η μη).
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ο Πoιoτικ6q μεταβλητ69

Σ' αυτη η κατηγoρiα ανηκoυν μεταβλητ69 πoυ αναφ6ρovται στη ooβαρ6ητα εν6q

ατυ1ηματoq, οτη κατd,oταση ηξ υγεiαq w6g ατ6μoυ, στην κoινωνικη θ6oη, o

βαθμ6q oε oπoιαδηποτε ιεραρ1iα, η πoιoητα πρoT6ντων κoκ.

oι τιβg των πoιoτικων μταβλητιbν εκφρdζoνται με λεξεη η 6λλα oδμβoλα, 6πω9

oυμβαiνει με τξ κατηγoρικι4g μεταβλητ69 αχχα επi πλ6ov γiνεται και ιερ&ρμοη
αυτcbν'

ο Πoοoτικ69 μεταβλητ69

oνoμ&ζoνται εκεtνεg πoυ επδ61oνται βτρηαη και &ρα oι τιμ6q των εiναι π&ντoτε
αριθμoi.

Για παρ&δεΨβα, 1 ηλικiα, τo β&ρoq τoυ oιilματog, τo βγεΘoq των κατoικrbν, τo

πληΘog τωv εισαγωγcbν κ'o.κ. oι πoooτικ6q μταβλητ6q διακρiνovται oε αoυνε1εig

και oυνε1εξ.

ο Aoυvεχεξ ι{ απαριΘμητ69 μεταβλητ69

Λ6γoνται εκεiνεg οι μεταβλητθg, oι oπoiεq μπoρoιiν vα λ&βoυν πεπεραoβνo
πληΘog τιμcbν 't10πειρo πξΘog τιμιbν αλλ& αριΘμηoιμo. Συηθωg oι τιμθq αυτ6q

εκφρdζoιται μ ακ6ραιoυ9 αριΘμo69.

. Συvεχεξ μεταβλητ69

Λ6γoνται εκεiνεq, oι oπoiε6 μπoρo6ν να λ&βoυν oπoιαδηπoτε τιμη μεταξr5 δ6o
αριΘμιbν, 6oτω α και β. Η ηλικiα, τo β&ρog τoυ orbματog, τo αν&oτημα κ.λ.π εiναι
τυπικ& παραδεiγματα oυνε1rbν κατανoμιbν.

Kατανoμri oυ2gνoτtiτωv

Κατανoμη oνoμd,ζoυψ ην ταξιν6μηση των μoν&δων τoυ στατιστικori π\θυoμοti
οτιq τιβg ηg μταβλητηg.

Παριiδειγμα 1

Kατιiaταoη
YγεiαE

tΙλι{Θog
ατ6μωv

o/o

Αριοη 1.7Ο0 24

Καλη 3.800 54

M6τρια 1.100 16

Kαιcη 400 6

Σriνoλo 7.000 100



Aρ.
Δωματiων

Πλ{Θog
διαμεριομ6των

o//o

I 240 20

2 390 ?rξ

J 280 ?? 1

4 150 12,5

5 Ι40 LL,',1

Σδνολo 1.200 100
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Παριiδειγμα 2

Παριiδειγμα 3

Κατανoμη 6.297 ενη}'kων ανδρcΙ:ν ωt πρoζ τo αν&οημd, των

Aν6oημα
σε εκ.

Aρ. ατ6μων o//o

140-145 4 0,1

145-150 9 0,2

1 5ο-155 60 1,0

155-160 357 5'7

160-165 r.092 17,3

|65-Ι70 1.8Ο2 28,6

170-17 5 Ι.696 26,9

175-1 80 925 ι4,6

r 80-1 85 272 4,3

185-l9Ο 69 1.1

19Ο-195 11 0,2

Σ6νoλo 6.297 100
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Παριiδειγμα 4

Πρoκειμ6νoυ να περιγρ&ψoυμε λεπτoμρ6οτερα την πρακτικη τηg κατdρτιoηζ μιαζ
κατανoμηg oυ1voτητων, χρησιμoπoιotiμε τα παρακd,τω δεδopιενα, τα oπoiα
αναφ6ρoνται oτη ωριαiεq ταβτητεq 180 τυ1αiα επilεγμ6νων αυτoκΦτων.

63 6s 6L 72 5s 60 66 59 65

64 62 63 s3 83 74 68 64 65

78 58 65 59 63 56 61 6Ο 68

5t 56 65 5',7 67 63 52 64 65

7t 43 47 ss 67 60 69 4& 66

s8 6s 60 6'/ 63 54 67 74 60

66 62 68 76 62 66 62 60 66

64 64 62 63 54 66 63 62 77

63 55 61. ',70 72 54 69 57 59

69 61 ffiffi s8 64 6e 63 s6 61

59 64 62 59 57 64 55 68 71

63 s9 64 67 s8 65 67 57 69

68 s3 65 62 s6 63 73 63 s2

6s 56 70 66 60 6t 67 63 68

58 55 66 72 57 63 56 68 54

79 s7 60 67 6t 71 66 63 60

45 56 66 57 63 58 7t 64 58

62 61 52 61 6s 63 7s 6s 63

66 75 63 69 64 62 66 70 55

61 65 68 #ffi οs uο 59 64 62

Η διαδικαoiα για ην κατ&μιοη ηq καταvoμηq oυpoητων εiναι η εξηζ

α) Bρioκoυμε η βγιoη ταβητα 83 και ην ελ&μoτη 43. Η διαφoρd, τoυg
oνoμ&ζεται ε6ρoq τιμιbν R = max X - min X = 83 * 43 = 40'

β) Δεδoβνoυ 6τι τo ε6ρo9 R εiναι πεπεραoμ6vo και o1ετικd μικρ6 εiναι πρoφαν6q
6τι oκτιil ωg δ6κα iooυ πλ&τoυq τdξειg Θα μπoρorioαμε vα δημιουργηooυμ.'Eoτω,
λoιπ6ν 6τι απoφαοiζουμε η κ&θε τdξη να 61ει εriρog 5. T6τε τo πληθog των τ&ξεων

13
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Tιiξειg
ταx6τηταq

Aρ.
αυτoκινriτων

140-4sl 2

(4s-s0l 4

(s0-ss t5

(ss-601 39

(60-6sl 66

(6s-701 38

(70-7sl Ι2

(7s-801 4

(8Ο_85]

AΘρoιoτικ6q aυ2gv6τητεq

oι αθρoιoτικ6q oυ1v6τητεq (απ6λυτεq η o1ετικ69) δηλιbνoυν τoν αριθμ6 (η τo
πooooτ6) των μoνd,δων τoυ πληΘυoμo0 γLα τιζ oπoiεg oι τιβq ηg μεταβλητηg
εiναι μικρ6τερεζ η iοεg τηg εκd,oτoτε oυγκεκριβηξ τιμηq τηg μεταβλητηg.

Παριiδειγμα 5

Mηνιαiog
MιοΘ6q οε

ευρω

Aρ.
Yπαλλfλωv

t
500-600 72

6ΟΟ_70Ο 216

700-800 384

800-900 252

900-1Ο00 180

10ΟΟ-1 1Ο0 72

1 10Ο_1200 24

Σδvoλo 1200
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Kαταoκευ&ζoυμε τov παρακd,τω πiνακα :

Mηνιαio6
MιοΘ6q οε ευριΙr

AΘρ. Συp6τητεg
Fι

AΘρ. Σ1ετικ69
Συp6τ. Fi %o

μ61ρι και 600 72 '7211200=6

μ61ρι και 700 72+216=288 28811200=24

μ61ρι και 800 288+384=672 6721\200=56

μ1ρι και 900 672+252=924 924lΙ200=77

μ61ρι καιi000 924+Τ80=lΙ04 110411200=92

μ61ρι και 1 100 ΙΙ04+72=1116 117611200=98

μ61ρικαι 1200 tt16+24=t200 12ΟΟl1200=l00

Η oυλλoγη των στατιστικiυv δεδομενων γivεται με δ6o κυρiωq μεθ6δoιlq, ην
απoγραφη και τη δεψματoληψiα.'oταν oι παρατηρηoειq πρoκδπτoυν απ6 6λεq τιg

μoνdδεq τoυ πληθυoμoti, τ6τε η 6ρευνα yαpακτηpζεται ωg απoγραφη. Αντiθετα,
6ταν oι παρατηρηoει6 πρoκδπτoυν απ6 6να υπooδνoλo τoυ πληθυoμo6, τ6τε λ6με

6τι θ1oυμ δειγματoληψiα και τo εξεταζ6μνo υπoο6νoλo λ6γεται δεiγμα.

Συηθωq η απoγραφη εiναι πρακτικ& αδ6ναη η τoυλ&μoτoν ακριβη. Για τo

λ6γo αυτ6 επιδιcbκεται η ε6ρεoη εν69 δεiγματoζ με oκoπ6 τη γενiκευoη των

oυμπεραoμ&των τηξ περιoριoβηξ αυηζ 6ρευνα9 για oλ6κληρo τoν πληΘυομ6. Η
ακρiβεια τωv απoτελεομ&των πoυ λαμβdνoνται μ' αυτ6 τoν τp6πo, εξαρτ&ται πoλιi
απo τo βγεΘog τoυ δεiγματoq, καθcbq και απ6 τov τρ6πο επιλoγηg' o τρ6πo9

επιλoγηq τoυ δεiγματogπp6πε'ι'vα εiναι 6οo τo δυνατ6ν " τυ1αiog ". Mε τoν 6ρo

αυτ6 εwooιiμ 6τι κ&θε μoνdδα τoυ πληΘυoμori bγει" την iδια πιθαν6τητα να

ενταγΘεi oτo δεiγμα. Αv πληρoδνται αυτ69 oι πρoδπoθ6oειg τ6τε oμιλo6μ για
τυγαio δεiγμα.

t.2 Στατιστικf€ Παρ6μετρoι
1.2.1 Παp6ιμετρoι Θ6oη g

α) AριΘμητικ69 μ6οoq r{ μ6οo9 6ρog ι,i μ6οη τιμti

Περiπτωoη απλrbv δεδoμεvων

Αν oι τιμΕ9 τηζ μεταβληηq X εiναι χι, 'χ2, ...., χn ^fi γ, i=L,2'...,n τ6τε o βο'og
αριθμητικ6q υπoλογiζεται απ6 τη o16οη

/1\- -1,^.-^.- '^,t- 
1$--
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Παριiδειγμα

E&ν τo αν&στημα (oε εκατooτα) π6ντε (n=5) μαθητιilv εtναι |72, Ι66, 17Ι,178,
158 τ6τε τo μ6oο αv&oημα εiναι:

-1
Υ = _ (l72+|66+L7 |+ι7 8+ 158;= 169 εκατooτd,.

5

Περiπτωoη ταξιvolημενων t'l..ρμαδoπoη μfνωv δεδoμ6νων

oιτιμ€g χιoχ2, ...., χn ηξ μεταβληηg X αvτιoτoι1o6ν οτιq oυ1v6τητεg fι,fz, ...,ζ.
Σ' αυτη την περιπτωoη o βοog αριΘμητικ6q υπoλoγiζεται απ6 η o16oη

ζ .r_ f ιxl+ .f zx2+ "'+ f nxn ρ'xι J i
λ=ff=_-l- ιΞr

"fι+ fz+.'.+ f n Σ'l'
ι=L

Παριftδειγμα

Αρ. ατυ2gη-

μιftτωv Χ;
fιoλ

0 25

I 3Ο

2 22

3 ι6

4 5

5 2

Σδνoλo 100

Δημιoυργoιiμε μiα στηη μ τα γιν6μvα xifi κα,ι o παραπd,νω πiνακαg γρdφεται

Aρ. ατυ21η_

tιιiτων X,
fιoλ Xιfr

0 25 0
1 30 30
2 22 44
J l6 48
4 5 20
5 2 ι0

Σ6νoλο
Σ =100 f, γ =152
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Eφαρμ6ζoυμε τη o16οη (2) και 61oυμε 
"=!.1?=',s,100

Παριiδειγμα

Η πooooτιαiα καταvoμη 900 μαθητrbν αν&λoγα μ τo β&ρog X (oε Kgr) εtναι:

T6ξειg
Bιiooυc

Mαθητ6g
f'o/o

45-50 2

50-5s 4
55-60 15

60-65 21

65-70 32
70-75 t7
75-8ο 5

80-85 3

85-90 I

Σδvολο 100

Σμματiζoυμ δrio ακ6μα οηλεg. Η πριbη αφoρ& τξ κεvτρικ6q τιμ6q τωv
κλd,oεων, oι oπoiεg ωq γvωoτ6 βρioκoνται απ6 τo ημι&θροιομα των oρirlrν των

τdξεων" δηλαδη 
gΨ 

=4'7'5, Ξ+Ξ =52,5 κ.o.κ. Η δεriτερη oτηλη αwι_22
oτoψεi oτα γιν6μεvα xifi.

Tfξειq β0ρoυ6 Mαθητ6g fr% Kεντρικ6g
τιυ-6c τiEειrlv

xifi

45-50 2 47.5 95
50-55 4 52,5 2r0
55-60 15 57.5 862,5
6Ο-65 2t 62,5 1312,5
65-70 32 57.5 2160
70-75 Ι7 72,5 1232.5

75-80 5 77,5 387.5
80-8s aJ 82.5 247.5
85-90 I 87.5 87.5

Σιiνoλo 100

Σ xi{=6.595
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Ιδι6τητε9 τoυ μ6ooυ αριΘμητικoιi

ο Aν 6λε9 οι τιμ69 τηg μεταβληηq X εiναι ioεg μεταξ6 των τ6τε και ο μ6oo9

αριθ1ητικ69 εivαι ioog πρog αυτ6q' δηλαδη αν χι=Χa='...=χJ,=X ,6'ε x =*

ο o μ6oo6 αριΘμητικ69 βρioκετα'ι' παντoτε ανd,μεοα oην μικρ6τερη κα1 τη

μεγαλ6τερη τιμη τηq Χ1 , min Xl< x <max Χi

ο Aν 6λεq oι τιβg τηq μταβληηq Χ; αυξηθοriν η ελαττωΘoδν κατ& μiα
(απ6λυτη) οταΘερ& τ6τε και o μ6ooq αριθμητικ69 αυξiινεται η ελαττiονεται

μετηvtδια oταθερ& Δηλαδη χ t β =, t ρ

ο Αν 6λε9 oι τιβq τηg μεταβλητηq X1 πoλλαπλαοιαoθotiν επi μiα oταθερd, α,
τ6τε και o μ6οοq αριθμητικ6q πoλλαπλαοιdζεται επt α, δηλαδη

^Ιj.α. =σ.' x

Για τoν υπoλoγιoμ6 τoυ μ€ooυ αριθμητικοli με τo Excel 1ρηoιμoπoιεiται η
oυν&ρτηοη Αverage.

li2 !ffiφ-φeε1
166 .

171 :

178 
,

158

και τo απoτ6λεo'μα εiναι 169

β) Διιftμεοog (Median)

H δι&μoog (M) εiναι μiα τιμη ηg μεταβληΦq X' τ6τoια cboτε oι μιo65 τιβg αυΦζ
vα εiναι μικρ6τερε9 η iοεg τηq διαβοoυ. o υπoλoγιoμ6g γiνεται ωg εξη6 :

Περiπτωoη απλων δεδoμ6γωv

Τα δεδoμεvα διατ6oooνται (ταξινoμoιiνται) κατd ταξτ1 μγ6θoυ9 (απ6 τη

μικρ6τερη τιμη πρo6 η μγαλιiτερη) και η διιiμοog αντιoτoι1εi oη τιμη πoυ

αwιoτoqεi oτη Θ6oη +, M=xi εφ' 6oov τo πληθog των δεδoβνων εiναι
./.

περιττ6η oη τιμη 
'= )ι";-r+ xι) εφ' 6οoν τo πληθoq τωv δεδoμ6vων εiναι

6ρτιο. 'Eναg δε6τερoq τρ6πo9 υπoληιoμori ηq διαμθooυ σην περiπτωoη τoυ
&ρτιoυ πληθoυq των δεδoμενων εiναι απ6 τον τ6πo M=Χι+Δ(Xι*r-Χa) 6που Α , Δ

τo ακ6ραιo και τo δεκαδικ6 μ6ρo9 τoυ zηλiκoυ 
n !! ou'ioroιχα και Xa , Xaa1 oι

.r.


