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Περιεχόµενα 
  Εισαγωγή στη Στατιστική 
  Εισαγωγή στο Στατιστικό Πακέτο R 
  Περιγραφική Στατιστική 
  Προσοµοίωση 
  Στατιστική Συµπερασµατολογία 

  Ένα Δείγµα 
  Δύο Ανεξάρτητα Δείγµατα 
  Δείγµατα κατά Ζεύγη 
  Ποσοστά 
  Έλεγχος Καλής Προσαρµογής 
  Πίνακες Συνάφειας 2×2. 

  Ανάλυση Παλινδρόµησης 
  Ανάλυση Διασποράς 
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Τι είναι Στατιστική 

“Στατιστική είναι η επιστήµη που ασχολείται µε τη συλλογή, 
παρουσίαση και εν συνεχεία εξαγωγή συµπερασµάτων 
παρατηρήσεων που υπόκεινται σε τυχαίες µεταβολές.” 

Στατιστική είναι η επιστήµη της αβεβαιότητας, πως µπορούµε 
να την ποσοτικοποιήσουµε και να την περιορίσουµε.   

Ο λόγος ύπαρξης αυτής της αβεβαιότητας έχει να κάνει µε την 
ακόλουθη διαπίστωση:  πειράµατα τα οποία επαναλαµβάνονται 
κάτω από ίδιες (όπως πιστεύουµε) συνθήκες δεν µας δίνουν 
πάντα το ίδιο αποτέλεσµα. Τέτοια πειράµατα στα οποία δεν 
µπορούµε να γνωρίζουµε από πριν το αποτέλεσµά τους 
καλούνται πειράµατα τύχης.  
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Τι είναι Στατιστική 

Για παράδειγµα για να πάω οδικώς κάθε µέρα στη δουλειά από 
το σπίτι, ποσότητες όπως ο αριθµός των κόκκινων φαναριών 
στα οποία πρέπει να περιµένω ή ο συνολικός χρόνος που θα 
κάνω για να φτάσω στη δουλειά ποικίλουν από µέρα σε µέρα, 
ακόµα και αν φεύγω από το σπίτι την ίδια πάντα ώρα και 
χρησιµοποιώ πάντα την ίδια διαδροµή. 

Στο παραπάνω παράδειγµα θα ήταν πολύ χρήσιµο να 
µπορούσα να καταλάβω ποιοι παράγοντες είναι η αιτία της  
µεταβλητότητας που παρατηρώ στον χρόνο που χρειάζεται για 
να πάω στη δουλειά έτσι ώστε στο µέλλον να µπορώ µε 
ακρίβεια να προβλέψω τον χρόνο που θα χρειασθώ έως ότου 
φτάσω στη δουλειά.    
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Πειράµατα 

Πειράµατα 

Προσδιοριστικά 
(Αποτέλεσµα τελείως προβλέψιµο) 

Π.χ. Σε σώµα µάζας m, εφαρµόζουµε δύναµη  
F, τότε αυτό θα αποκτήσει  επιτάχυνση  
γ = F/m όσες φορές και αν επαναλάβω  
το πείραµα κάτω από ίδιες συνθήκες. 

Τυχαία 
(Αποτέλεσµα µη προβλέψιµο) 

Π.χ. Έστω ότι διαθέτουµε 20 ανταλλακτικά 
µιας µηχανής. Η διάρκεια ζωής τους δεν είναι η  
ίδια ακόµα και κάτω από τις “ίδιες συνθήκες”. 
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Δεδοµένα 
  Δεδοµένα: Πως µπορούµε λοιπόν να ποσοτικοποιήσουµε 
την αβεβαιότητα για το αποτέλεσµα ενός τυχαίου 
πειράµατος; Ένας τρόπος είναι να επαναλάβουµε το 
πείραµα αυτό αρκετές φορές και να καταγράψουµε τις 
αριθµητικές τιµές που θα προκύψουν για την ποσότητα ή 
τις ποσότητες του πειράµατος που µας ενδιαφέρουν. Έτσι 
θα έχουµε µια ιδέα για τη µεταβλητότητα των τιµών 
αυτών των ποσοτήτων και ίσως κατανοήσουµε την αιτία 
αυτής. Αυτές οι τιµές αποτελούν τα δεδοµένα ή αλλιώς 
τις παρατηρήσεις µας. Συνήθως τα δεδοµένα τα 
καταγράφουµε σε έναν πίνακα µε στήλες όσες οι 
ποσότητες του πειράµατος που µας ενδιαφέρουν και 
γραµµές όσες οι επαναλαµβανόµενες µετρήσεις που 
καταγράψαµε. 
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Δεδοµένα 

Για παράδειγµα ο επόµενος 
πίνακας παρουσιάζει τα 
δεδοµένα από το 
παράδειγµα της µετακίνησής 
µου από το σπίτι στην 
δουλειά. Το πείραµα έχει 
επαναληφθεί 10 φορές και η 
πρώτη στήλη του πίνακα 
εκφράζει τον χρόνο (σε 
λεπτά) της διαδροµής και η 
δεύτερη τον αριθµό των 
κόκκινων φαναριών που 
συνάντησα.  
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Μεταβλητές - Παρατηρήσεις 

Οι γραµµές του προηγούµενου λοιπόν πίνακα παριστάνουν τις τιµές που 
προέκυψαν για κάθε ποσότητα του πειράµατος που µας ενδιαφέρει 
έπειτα από κάθε επανάληψη και κάτω από τις ίδιες φαινοµενικά 
συνθήκες (ίδια διαδροµή, ίδια ώρα αναχώρηση). Οι ποσότητες αυτές 
επειδή µεταβάλλονται κατά τυχαίο τρόπο καλούνται µεταβλητές και 
συµβολίζονται συνήθως µε κεφαλαία γράµµατα του λατινικού 
αλφάβητου. Ας καλέσουµε λοιπόν Υ τη µεταβλητή που εκφράζει τον 
χρόνο διαδροµής και Χ τη µεταβλητή που εκφράζει τον αριθµό των 
κόκκινων φαναριών που συναντάµε. Τα δεδοµένα λοιπόν δεν είναι 
τίποτα άλλο από παρατηρήσεις των αριθµητικών τιµών που πήραν οι εν 
λόγω µεταβλητές επαναλαµβάνοντας το πείραµα 10 φορές.  Οι 
επαναλήψεις είναι ισόνοµες (ίδιες φαινοµενικά συνθήκες), στον βαθµό 
που µπορούµε τουλάχιστον να πούµε, και ανεξάρτητες µεταξύ τους, 
δηλαδή το αποτέλεσµα µίας επανάληψης δεν επηρεάζεται από αυτό 
κάποιας άλλης επανάληψης.   
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Τυχαίο Δείγµα 
  Απλή Τυχαία Δειγµατοληψία: Οι µεταβλητές όπως τις 

ορίσαµε πριν είναι χαρακτηριστικά των µονάδων ενός συνόλου 
το οποίο το καλούµε πληθυσµό. Στο παράδειγµά µας ο 
πληθυσµός είναι οι διαδροµές που κάνω κάθε πρωί από το σπίτι 
στην δουλειά. Για να ποσοτικοποιήσουµε την αβεβαιότητά µας 
για την µεταβλητότητα των ποσοτήτων που µας ενδιαφέρουν, 
όπως είπαµε και πριν, επαναλαµβάνουµε το πείραµα αρκετές 
φορές, επιλέγουµε δηλαδή στοιχεία από τον πληθυσµό (δηλαδή 
διαδροµές) και παρατηρούµε τις τιµές που προκύπτουν για τις 
µεταβλητές που µας ενδιαφέρουν. Αυτή η οµάδα του 
πληθυσµού από την οποία συλλέγουµε την απαραίτητη 
πληροφορία καλείται δείγµα. Έχει ιδιαίτερη σηµασία το 
παραγόµενο δείγµα να είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού, 
δηλαδή οι µεταβλητές που µας ενδιαφέρουν, αλλά και άλλα 
χαρακτηριστικά αυτού του πληθυσµού που επηρεάζουν τις τιµές 
που λαµβάνουν αυτές οι  µεταβλητές, να συµπεριφέρονται µε 
τον ίδιο τρόπο στο δείγµα και στον πληθυσµό.        
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Τυχαίο Δείγµα 

Ένα τέτοιο δείγµα λέγεται τότε τυχαίο, και µπορεί να προκύψει µε 
την απλή τυχαία δειγµατοληψία, κατά την οποία κάθε µονάδα του 
πληθυσµού έχει την ίδια πιθανότητα να συµπεριληφθεί στο δείγµα. 

Στο παράδειγµά µας θα ήταν π.χ. καλό στο δείγµα µας να είχαµε 
συµπεριλάβει διαδροµές από διαφορετικές µέρες της εβδοµάδας 
(ίσως κάποιες µέρες έχει περισσότερη κίνηση από κάποιες άλλες 
µέρες), µε διαφορετικές καιρικές συνθήκες, διαδροµές από µέρες µε 
απεργία των µέσων µεταφοράς, κ.λ.π.    
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Τρόποι Επιλογής Αντιπροσωπευτικού Δείγµατος 

  Απλή Τυχαία Δειγµατοληψία. Κάθε µονάδα του πληθυσµού έχει την ίδια 
πιθανότητα να συµπεριληφθεί στο δείγµα. 

  Συστηµατική Δειγµατοληψία. Η επιλογή του δείγµατος γίνεται από µια 
αριθµηµένη λίστα των µονάδων του πληθυσµού, π.χ. επιλέγουµε 1 µονάδα 
ανά 20 µονάδες του πληθυσµού. 

  Στρωµατοποιηµένη Δειγµατοληψία. Ο πληθυσµός χωρίζεται σε διάφορες 
µη αλληλοεπικαλυπτόµενες οµάδες (στρώµατα) µε βάση κάποιο κοινό 
χαρακτηριστικό (µεταβλητή), το οποίο είναι έντονα διαφοροποιηµένο από 
οµάδα σε οµάδα και σχετίζεται άµεσα µε το υπό εξέταση χαρακτηριστικό του 
πληθυσµού, και προβαίνουµε σε απλή τυχαία δειγµατοληψία για κάθε οµάδα 
χωριστά. Αν θέλουµε π.χ. να µελετήσουµε την επίδοση των φοιτητών στο 
µάθηµα Στατιστικής, µπορούµε να χωρίσουµε τον πληθυσµό µε βάση το 
φύλο έτσι ώστε στο δείγµα µας να συµπεριλάβουµε και άντρες και γυναίκες. 

  Κατά συστάδες Δειγµατοληψία.  Ο πληθυσµός χωρίζεται σε συστάδες, 
π.χ. µε βάση γεωγραφικά κριτήρια, και απλά τυχαία δείγµατα επιλέγονται 
από κάθε συστάδα. Στο παράδειγµα µε την επίδοση τον φοιτητών µπορούµε 
να χωρίσουµε π.χ. τον πληθυσµό στα διάφορα τµήµατα που γίνεται το 
µάθηµα. 

  Πολυεπίπεδη  δειγµατοληψία.  Επιλογή δειγµάτων από δείγµατα, στο 
παραπάνω παράδειγµα επιλέγουµε τυχαία πανεπιστήµια, µετά τµήµατα και 
µετά φοιτητές.  
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Μέγεθος δείγµατος 
  Πόσο µεγάλο πρέπει να είναι το µέγεθος του 
δείγµατος;  
  Το µέγεθος εξαρτάται από τη µεταβλητότητα της 
εξεταζόµενης µεταβλητής, όσο µικρότερη τόσο 
µικρότερο µέγεθος χρειαζόµαστε. 

  Αν επιθυµούµε µεγαλύτερη ακρίβεια (µικρότερα 
τυπικά σφάλµατα) στις εκτιµήσεις µας χρειαζόµαστε 
µεγαλύτερο µέγεθος δείγµατος. 

  Το είδος της Στατιστικής Ανάλυσης, πιο πολύπλοκη 
στατιστική ανάλυση απαιτεί πιο µεγάλο δείγµα. 

  Απαντώντας στα παραπάνω ερωτήµατα υπάρχουν 
έτοιµοι µαθηµατικοί τύποι (για τις “απλές” στατιστικές 
αναλύσεις) που µας δίνουν το ελάχιστο µέγεθος 
δείγµατος που χρειαζόµαστε για συγκεκριµένη ακρίβεια 
στις εκτιµήσεις.  
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Επαγωγική Στατιστική - Πρόβλεψη 
  Κύριος στόχος µιας στατιστικής µελέτης είναι να διερευνήσουµε ένα 

φαινόµενο µε βάση τα δεδοµένα του δείγµατος, και από το δείγµα 
να εξάγουµε συµπεράσµατα για τον υπό µελέτη πληθυσµό. Η 
διερεύνηση αυτή καλείται επαγωγική στατιστική ή στατιστική 
συµπερασµατολογία. Συνήθως ενδιαφερόµαστε να εκτιµήσουµε ένα 
άγνωστο µέγεθος που συνοψίζει κατά κάποιον τρόπο τις τιµές της 
µεταβλητής στον πληθυσµό, π.χ. τον µέσο χρόνο διαδροµής µέχρι 
την δουλειά. Τέτοια µεγέθη καλούνται παράµετροι. Η εκτίµηση 
τέτοιων παραµέτρων γίνεται µε την βοήθεια εκτιµητριών οι οποίες 
είναι κατάλληλα επιλεγµένες συναρτήσεις των παρατηρήσεων που 
έχουµε, των τιµών δηλαδή του δείγµατος. Οι συναρτήσεις αυτές 
καλούνται δειγµατοσυναρτήσεις ή στατιστικές συναρτήσεις.  

  Επίσης αρκετές φορές σε µια στατιστική µελέτη έχουµε το 
πρόβληµα της πρόβλεψης µιας µεταβλητής (µεταβλητή απόκρισης) 
όταν γνωρίζουµε τις τιµές κάποιας ή κάποιων άλλων µεταβλητών 
(επεξηγηµατικές µεταβλητές). Ως παράδειγµα µπορεί να 
ενδιαφερόµαστε για το βαθµό επίδρασης της επεξηγηµατικής 
µεταβλητής Χ (αριθµός κόκκινων φαναριών που συναντώ στην 
διαδροµή µου) στην µεταβλητή απόκρισης Υ (χρόνος διαδροµής).    
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Είδη Μεταβλητών 
  Μεταβλητές: Ανάλογα µε τις τιµές που µια µεταβλητή 

µπορεί να πάρει µπορεί να ταξινοµηθεί ως κατηγορική ή ως 
ποσοτική. 
  Ονοµάζεται κατηγορική µια µεταβλητή η οποία µε 
κατάλληλη κωδικοποίηση εκφράζει καταστάσεις, π.χ. το 
επάγγελµα. Μια κατηγορική µεταβλητή µπορεί να είναι 
ονοµαστική, όπου οι κατηγορίες δεν µπορούν να 
συγκριθούν ή να διαβαθµιστούν (π.χ. χρώµα µατιών) ή 
διάταξης όπου υπάρχει σαφής διαβάθµιση (π.χ. µέτρια, καλή 
και άριστη φυσική κατάσταση ενός ατόµου). 

  Ονοµάζεται ποσοτική µια µεταβλητή η οποία εκφράζει 
ποσότητα, π.χ. βάρος ατόµου. Μια ποσοτική µεταβλητή 
µπορεί να είναι διακριτή όπου το σύνολο τιµών της είναι 
υποσύνολο των φυσικών αριθµών (π.χ. αριθµός κόκκινων 
φαναριών που συναντάµε στην διαδροµή µας) ή συνεχής 
όπου το σύνολο των τιµών της είναι ένα διάστηµα (π.χ. 
διάρκεια διαδροµής).      
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Είδη Μεταβλητών 

Μεταβλητή 

Κατηγορική Ποσοτική 

Ονοµαστική Διάταξης Συνεχής Διακριτή 
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Πιθανότητες 
  Πιθανότητες: Η Θεωρία Πιθανοτήτων αποτελεί το 
Μαθηµατικό Εργαλείο της Στατιστικής. Είναι η 
µαθηµατική γλώσσα όπου ο κόσµος χρησιµοποιεί για 
να ποσοτικοποιήσει την αβεβαιότητά του για το 
αποτέλεσµα ενός τυχαίου πειράµατος. Αν π.χ. 
στρίψουµε 3 φορές ένα νόµισµα τότε η πιθανότητα να 
φέρουµε 3 φορές  γράµµατα είναι 1/8. Οι µεταβλητές 
όπως τις ορίσαµε πριν δεν είναι τίποτα άλλο από 
τυχαίες µεταβλητές (τ.µ.), οι οποίες προέρχονται από 
µια κατανοµή. Αν γνωρίζουµε την κατανοµή τους, τότε 
η στατιστική µας µελέτη εστιάζεται στην εκτίµηση 
διαφόρων ποσοτήτων αυτής της κατανοµής 
(παράµετροι) και καλείται παραµετρική. Στην αντίθετη 
περίπτωση η στατιστική µελέτη καλείται απαραµετρική 
ή µη-παραµετρική.   
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Πιθανότητες / Στατιστική 
  Πιθανότητες / Στατιστική: Υπάρχει µια ουσιαστική 
διαφορά µελετώντας προβλήµατα πιθανοτήτων και 
στατιστικής. Η χρήση των πιθανοτήτων αφορούν 
εφαρµογές παραγωγικών συλλογισµών. Στα 
προβλήµατα πιθανοτήτων γνωρίζουµε τις παραµέτρους 
των κατανοµών και µελετάµε την συµπεριφορά των 
τ.µ., π.χ. αν ένα νόµισµα είναι δίκαιο (δηλαδή η 
πιθανότητα να φέρουµε κεφαλή ή γράµµατα είναι 1/2) 
ποια είναι η πιθανότητα να φέρουµε 5 κεφαλές µετά 
από 10 ρίψεις του νοµίσµατος;  Αντίθετα στα 
προβλήµατα στατιστικής χρησιµοποιούµε επαγωγικές 
διαδικασίες, µαθαίνουµε δηλαδή µε βάση την 
υπάρχουσα εµπειρία. Π.χ. αν σε 10 ρίψεις ενός 
νοµίσµατος ήρθαν 5 κεφαλές εκτιµήστε την 
πιθανότητα να φέρουµε κεφαλή;     
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Πιθανότητες / Στατιστική 
Μπορούµε δηλαδή να πούµε ότι στις πιθανότητες γνωρίζουµε τι συµβαίνει 
στο  σύνολο (πληθυσµός) και βγάζουµε συµπεράσµατα για  ένα τµήµα αυτού 
του συνόλου (δείγµα), ενώ στη στατιστική µε βάση την γνώση που 
αποκτούµε από ένα τµήµα (δείγµα) βγάζουµε συµπεράσµατα για το σύνολο 
(πληθυσµός). 

ΔΕΙΓΜΑ                                         ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΔΕΙΓΜΑ                                         ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
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Στάδια Στατιστικών Μελετών 
  Στάδια Στατιστικών Μελετών:  

1.  Ερευνητικό Ερώτηµα. Πληροφορίες και σχετική 
βιβλιογραφία. Εδώ θέτουµε το πρόβληµα που έχουµε και 
τον σκοπό την στατιστικής ανάλυσης που θα 
επακολουθήσει.  

2.  Δειγµατοληψία.   Με βάση το παραπάνω ερευνητικό 
ερώτηµα, προσδιορίζουµε τον πληθυσµό και τις µεταβλητές 
που µας ενδιαφέρουν και συλλέγουµε “κατάλληλο” δείγµα. 

3.  Κωδικοποίηση και µεταφορά δεδοµένων σε Η/Υ. Για την 
ευκολότερη στατιστική ανάλυση ίσως χρειασθεί να γίνει 
κωδικοποίηση µεταβλητών, δηλαδή αντιστοίχηση κωδικών 
(συνήθως αριθµών) σε κατηγορικές µεταβλητές. Επίσης τα 
δεδοµένα συνήθως µεταφέρονται σε κάποιο στατιστικό 
πακέτο, µε την βοήθεια του οποίου θα γίνει η στατιστική 
µελέτη, ενώ είναι σηµαντικό να γίνει έλεγχος της 
λογικότητας των τιµών και χειρισµός τυχών ελλειπουσών 
τιµών.  
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Στάδια Στατιστικών Μελετών 
4.  Περιγραφική Στατιστική. Συνοπτική παρουσίαση των δεδοµένων 

που προήλθαν από το δείγµα, συνήθως µε αριθµητικούς 
δείκτες και γραφήµατα, έτσι ώστε να µπορούν να εξαχθούν 
διάφορα συµπεράσµατα σχετικά µε το δείγµα. 

5.  Στατιστικό Μοντέλο. Χρησιµοποιώντας κοινή λογική, 
προηγούµενες αντίστοιχες µελέτες και τα αποτελέσµατα από 
την περιγραφική στατιστική διατυπώνουµε ένα λογικό 
στατιστικό µοντέλο για τα δεδοµένα. Το στατιστικό µοντέλο 
αφορά π.χ. την επιλογή της κατανοµής της υπό µελέτης 
µεταβλητής του πληθυσµού, ή τον τρόπο (π.χ. γραµµικά) 
σύνδεσης των επεξηγηµατικών µεταβλητών µε την µεταβλητή 
απόκρισης σε προβλήµατα πρόβλεψης. Συνήθως 
προσαρµόζουµε το µοντέλο στα δεδοµένα και προβαίνουµε σε 
ελέγχους καταλληλότητας του.  

6.  Στατιστική Συµπερασµατολογία. Με την βοήθεια του τυχαίου 
δείγµατος και του επιλεγµένου µοντέλου εκτιµούµε τις 
παραµέτρους του πληθυσµού που µας ενδιαφέρουν.  

7.  Παρουσίαση Αποτελεσµάτων – Ερµηνεία αυτών.  
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Στάδια Στατιστικών Μελετών 

 Κύρια Στάδια Στατιστικής Μελέτης 

{Πληθυσµός}  

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ  

{Τυχαίο Δείγµα} 

{Συνοπτική Παρουσίαση       
του Δείγµατος} 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 
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Μεθοδολογία Στατιστικής Συµπερασµατολογίας 

  Βασική µεθοδολογία της στατιστικής 
συµπερασµοτολογίας: Έστω ότι ενδιαφερόµαστε για 
το χαρακτηριστικό Υ του πληθυσµού Ω, π.χ. έστω Υ η 
διάρκεια της διαδροµής µέχρι την δουλειά µου. Όπως 
αναφέραµε το εν λόγω χαρακτηριστικό είναι µια τυχαία 
µεταβλητή και έστω f η σ.π.π. του. Έστω ότι 
ενδιαφερόµαστε να εκτιµήσουµε την µέση τιµή της 
διαδροµής, την άγνωστη παράµετρο δηλαδή θ = Ε[Υ]. 
Για το λόγο αυτόν συλλέγουµε ένα τυχαίο δείγµα 
µεγέθους n, και έστω y1,…,yn οι παρατηρήσεις, και ας 
υποθέσουµε ότι χρησιµοποιούµε την στατιστική 
συνάρτηση (δειγµατικός µέσος)                   

για την εκτίµηση του θ.      
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Μεθοδολογία Στατιστικής Συµπερασµατολογίας 

Η τιµή της παραπάνω στατιστικής συνάρτησης αποτελεί και την 
εκτίµησή µας για το θ. Αλλά τι σφάλµα έχουµε σ’αυτή την εκτίµηση. 
Αν είχαµε πάρει άλλο τυχαίο δείγµα τον ίδιο δειγµατικό µέσο θα 
είχαµε παρατηρήσει; Η δειγµατοληπτική κατανοµή αναφέρεται στην 
κατανοµή της στατιστικής συνάρτησης που προκύπτει από απείρως 
επαναλαµβανόµενες δειγµατοληψίες.  Επειδή η τιµή   αλλάζει από 
δείγµα σε δείγµα θεωρούµε ότι απλά έχουµε παρατηρήσει µια τιµή 
από τις πολλές που µπορεί να πάρει η τ.µ.   
Η επαγωγική στατιστική στηρίζεται στην τυχαιότητα του δείγµατος 
και στην κατανοµή αυτού. Το τυχαίο δείγµα δεν είναι τίποτα άλλο 
από µια συλλογή ανεξάρτητων και ισόνοµων τυχαίων µεταβλητών 
Y1,...,Yn όπου κάθε µία ξεχωριστά ακολουθεί την κατανοµή f του 
χαρακτηριστικού Y. Διαλέγοντας ένα συγκεκριµένο τυχαίο δείγµα 
απλά παρατηρούµε τις τιµές  y1,…,yn που έτυχε να λάβουν οι εν 
λόγω τυχαίες µεταβλητές στο συγκεκριµένο δείγµα.  
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Μεθοδολογία Στατιστικής Συµπερασµατολογίας 

Όµοια κάθε στατιστική συνάρτηση που χρησιµοποιούµε για να 
εκτιµήσουµε µια άγνωστη παράµετρο θ του πληθυσµού είναι µια 
τυχαία µεταβλητή, ως συνάρτηση τυχαίων µεταβλητών, και εµείς 
µόνο παρατηρούµε µια της τιµή που προέκυψε από το συγκεκριµένο 
δείγµα που συλλέξαµε.   

Άρα χρησιµοποιούµε µια µεταβλητή ποσότητα (στατιστική 
συνάρτηση), της οποίας έχουµε παρατηρήσει την τιµή που έλαβε στο 
τυχαίο δείγµα που διαθέτουµε, για να εκτιµήσουµε µια άγνωστη αλλά 
σταθερή ποσότητα (παράµετρος) του πληθυσµού.  
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Εφαρµογές Στατιστικής 

  Ιατρική 
 Οικονοµετρία 
 Μηχανική 
 Διοίκηση Επιχειρήσεων 
 Αθλητισµός 
 Κοινωνικές Επιστήµες 
 Βιολογία 


