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΄Ασκηση 1 (35 �ονάδες)

Στην κανονική εξεταστική προσήλθαν στις εξετάσεις του �αθή�ατος 66 φοιτητές. Για κάθε φοιτητή που προσήλθε στις εξετάσεις
καταγράφηκε ο αριθ�ός �ητρώου, ο βαθ�ός του σε καθε�ιά από τις 3 εργασίες που είχαν ανατεθεί, και ο βαθ�ός του στην τελική
εξέταση. Οι βαθ�οί στις εργασίες που παραδόθηκαν και στην τελική εξέταση είναι ακέραιοι αριθ�οί από το 1 ως το 100. Αν ένας
φοιτητής δεν είχε παραδώσει κάποια εργασία τότε στη θέση του αντίστοιχου βαθ�ού �πήκε το σύ�βολο *. Τα δεδο�ένα αυτά
βρίσκονται σε �ορφή πίνακα 66× 5 στο αρχείο grades.txt.

α)Με ποιον τρόπο θα εισαγάγετε τα δεδο�ένα στην R και θα τα αποθηκεύσετε σε ένα πλαίσιο δεδο�ένων gframe, αντικαθιστώντας
το σύ�βολο * για τους ελλείποντες βαθ�ούς �ε τον αριθ�ό 0, και δίνοντας στις �εταβλητές τα ονό�ατα am για τον αριθ�ό �ητρώου,
h1, h2, h3 για τους βαθ�ούς των εργασιών, exam για τον βαθ�ό της εξέτασης;

Ορίζου�ε τις �εταβλητές final, class, hw ως εξής. Ο τελικός βαθ�ός final υπολογίζεται από τον τύπο

final = 0.7× exam + 0.1× ( h1 ∨ exam) + 0.1× (h2 ∨ exam) + 0.1× (h3 ∨ exam)

όπου x ∨ y = max{x, y}. Η class παίρνει την τι�ή F αν ο τελικός βαθ�ός είναι �ικρότερος του 45 και την τι�ή P διαφορετικά.
Τέλος, η hw παίρνει την τι�ή 1 αν ο φοιτητής έχει παραδώσει τουλάχιστον �ια εργασία και την τι�ή 0 διαφορετικά.

β) Φτιάξτε �ια συνάρτηση στην R που θα δέχεται σαν είσοδο ένα διάνυσ�α βαθ�ών (h1, h2, h3, exam) και θα επιστρέφει σαν
έξοδο τη λίστα (final, class, hw).

γ) Φτιάξτε �ια ρουτίνα στην R που θα επισυνάπτει στο πλαίσιο gframe τις �εταβλητές final, class και hw.

δ) Με ποια εντολή της R �πορείτε να παρουσιάσετε σε �ια εικόνα τα θηκογραφή�ατα για τον τελικό βαθ�ό εκείνων που δεν
παρέδωσαν κα��ία εργασία και εκείνων που παρέδωσαν τουλάχιστον �ία εργασία, δίνοντας τους τα ονό�ατα ��Χ�ΡΙΣ�� και ��ΜΕ��
αντίστοιχα;

> t<-table(gframe$class,gframe$hw)
> margin.table(t,1)
F P
28 38
> margin.table(t,2)
0 1
30 36
> sum(gframe$hw[gframe$class=="P"])
25

ε) Στο διπλανό πλαίσιο ε�φανίζονται �ια σειρά από εντολές που δώσα�ε στην
R και τα αντίστοιχα αποτελέσ�ατα που �ας επέστρεψε. Βάσει των δεδο�ένων
αυτών, ποιος είναι ο πίνακας συνάφειας των �εταβλητών class, hw;

στ) Σχεδιάστε �ε βάση τα διπλανά δεδο�ένα ποιο θα είναι το αποτέλεσ�α που
θα πάρου�ε αν εκτελέσου�ε την εντολή

> barplot(t,col=c("grey","white"),legend=c("F","P"))

και εξηγήστε πολύ σύντο�α πώς θα περιγράφατε το αποτέλεσ�α.

΄Ασκηση 2 (30 �ονάδες)

΄Ενας οινοπαραγωγός θέλει να ελέγξει αν η χρήση ενός νέου τύπου λιπάσ�ατος ενισχύει την απόδοση των α�πελιών του. ΄Εχει
20 α�πελώνες σε διαφορετικά ση�εία της χώρας που όλοι παράγουν την ίδια ποικιλία σταφυλιού. Εξετάζει δύο διαφορετικές
�εθόδους: 1) να καλλιεργήσει 10 α�πελώνες �ε τον παλιό τύπο λιπάσ�ατος και 10 �ε τον νέο ή 2) να χωρίσει κάθε α�πελώνα
στα δύο και να καλλιεργήσει κάθε κο��άτι �ε διαφορετικό τύπο λιπάσ�ατος. Σε κάθε περίπτωση σκέφτεται να καταγράψει τις
αποδόσεις σε kg/ρίζα και να τις συγκρίνει.

α) Ποια στατιστική ανάλυση θα επιλέγατε για να συγκρίνετε τους δύο τύπους λιπάσ�ατος για καθε�ιά από τις δύο παραπάνω
�εθόδους, και �ε ποιες εντολές στην R θα την υλοποιούσατε;

β) Θα προτείνατε �ια από τις δύο �εθόδους ως καταλληλότερη και γιατί;
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• Y : <6"3+,! 8+:+.= %32=$6µ+ 2% >.  
• X1: ?4,4%$! ?84+,$%)26& (@11 = A4=7!3(!& B)8%,!), @12 = A4=7!3(!& A?C,    
            @13 = <%(+4()*3+80& '4!)$0&). 
• @2: D(6 4.!E46.%2,+& (@21: F 5 0(6,  @22: A4= 5 µ0*.3 8+3 10 0(6, @23 : > 10  
            0(6). 

 
@.623µ!4!3G"(+& (+ 4+.+4#"1 $%$!µ0"+ :05!)µ% "+ %H%(#2!)µ% +" (! 8+:+.= µ6"3+,! 
%32=$6µ+ (1" %.-+/!µ0"1" 2(6" %" 5=-1 %(+3.,+ %H+.(#(+3 +4= (! %4,4%$! µ=.7126& 8+3 (+ 
0(6 4.!E46.%2,+&. I.!2+.µ=/!)µ% (! 8#(1:3 -%"38= -.+µµ38= µ!"(05!: 
 

E[Y | X1,X2]=++;1@12+;2@13+;3@22+;4@23 
 

i) <% 4!3+ %"(!59 2(6" R :+ 4.!2+.µ=/+(% (! 4+.+4#"1 -%"38= -.+µµ38= µ!"(05!; 
ii) ?H6-92(% 459.1& (+ 4+.+8#(1 +4!(%502µ+(+ 4!) 4+,."%(% +4= (6" R J2(%.+ +4= 

(6" 4.!2+.µ!-9 (!) %" 5=-1 -%"38!J -.+µµ38!J µ!"(05!).  
 

Residuals: 
    Min      1Q     Median      3Q     Max  
-81.111 -16.667  -2.222  17.222  54.444  
 
Coefficients: 
                    Estimate   Std. Error t value     Pr(>|t|)     
(Intercept)   726.67      14.80         49.099    < 2e-16 *** 
X12             107.78      16.21         6.648      1.10e-06 *** 
X13             195.56      16.21         12.062    3.60e-11 *** 
X22             58.89        16.21         3.632      0.00147 **  
X23             184.44      16.21         11.377    1.10e-10 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  
 
Residual standard error: 34.39 on 22 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.9274,     Adjusted R-squared: 0.9142  
F-statistic: 70.26 on 4 and 22 DF,  p-value: 3.305e-12 

 
iii) I!3%& %,"+3 !3 %38!"380& µ%(+;56(0& 2(! 4+.+4#"1 µ!"(05! 8+3 µ% 4!3%& 8+(6-!.,%& 

+"+7!.#&; 
iv) <% ;#26 (+ 4+.+4#"1 +4!(%502µ+(+ %.µ6"%J2(% (!)& %8(3µ6(0& (1" 2)"(%5%2(G" 

(!) -%"38!J -.+µµ38!J µ!"(05!).  
v) ?8(3µ92(% (! 8+:+.= µ6"3+,! %32=$6µ+ %"=& %.-+/=µ%"!) 2(6" %" 5=-1 %(+3.%,+, 

4!) %,"+3 +4=7!3(!& B)8%,!) 8+3 0*%3 8 0(6 4.!E46.%2,+&.  
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