
Ανάλυση Δεδοµένων µε Η/Υ 

 

1 

 

 
Εργαστηριακή Άσκηση 6 

 
 

Θέµα: Ανάλυση Παλινδρόµησης 
 
 
Ο παρακάτω πίνακας περιέχει δεδοµένα 12 υπαλλήλων µιας εταιρείας που 
πλησιάζουν στην συνταξιοδότηση, και περιλαµβάνει την ωριαία αποζηµίωση τους 
(Y), την ηλικία τους (Χ) και τα χρόνια εργασίας τους (Z) στην εν λόγω εταιρεία.    

 
Υ Χ Ζ 
64 57 8 
71 59 10 
53 49 6 
67 62 11 
55 51 8 
58 50 7 
77 55 10 
57 48 9 
56 52 10 
51 42 6 
76 61 12 
68 57 9 

 
 
 

1. Εισάγετε τα δεδοµένα στην R και δηµιουργήστε ένα πλαίσιο δεδοµένων.  
2. Περιγράψτε κατάλληλα τα δεδοµένα σας.  
3. Προσαρµόστε το απλό γραµµικό µοντέλο µε µεταβλητή απόκρισης Υ και 
επεξηγηµατική µεταβλητή Χ. Δώστε το γράφηµα της ευθείας ελαχίστων 
τετραγώνων. 

4. Ερµηνεύστε τους εκτιµητές των συντελεστών του παραπάνω γραµµικού 
µοντέλου και προβείτε σε στατιστική συµπερασµατολογία  για αυτούς, 
συµπεριλαµβανοµένων και διαστηµάτων εµπιστοσύνης. Εκτιµήστε την τυπική 
απόκλιση των σφαλµάτων σας. 

5. Υπολογίστε το συντελεστή συσχέτισης των µεταβλητών Υ και Χ και 
συγκρίνετέ τον µε τον συντελεστή προσδιορισµού του απλού γραµµικού 
µοντέλου. Ελέγξτε, παραµετρικά και µη παραµετρικά, σε ε.σ. 5% την 
υπόθεση ότι ο εν λόγω συντελεστής συσχέτισης είναι µηδέν.  

6. Ελέγξτε τις προϋποθέσεις του απλού γραµµικού µοντέλου που προσαρµόσατε 
στο ερώτηµα 2. Σχολιάστε τα ευρήµατά σας. 

7. Δώστε ένα 95% Δ.Ε. για την τιµή του Υ όταν Χ = 60.  
8. Προσαρµόστε το γενικό γραµµικό µοντέλο µε µεταβλητή απόκρισης Υ και 
επεξηγηµατικές µεταβλητές Χ και Ζ. 

9. Ερµηνεύστε τους εκτιµητές των συντελεστών του παραπάνω γενικού 
γραµµικού µοντέλου και προβείτε σε στατιστική συµπερασµατολογία  για 
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αυτούς συµπεριλαµβανοµένων και διαστηµάτων εµπιστοσύνης. Εκτιµήστε 
την τυπική απόκλιση των σφαλµάτων σας. 

10. Ελέγξτε τις προϋποθέσεις του γενικού γραµµικού µοντέλου που 
προσαρµόσατε στο ερώτηµα 8. Σχολιάστε τα ευρήµατά σας. 

11. Δώστε ένα 95% Δ.Ε. για την τιµή του Υ όταν Χ = 60 και Ζ = 10. 
12. Δηµιουργήστε µια νέα κατηγορική µεταβλητή Α η οποία παίρνει την τιµή 0 
όταν Ζ < 10 και 1 αλλιώς. Προσαρµόστε το γενικό γραµµικό µοντέλο µε 
µεταβλητή απόκρισης Υ και επεξηγηµατικές µεταβλητές Χ και Α. Ποια είναι 
η κατηγορία αναφοράς για την κατηγορική µεταβλητή Α;  Ερµηνεύστε τους 
εκτιµητές των συντελεστών του παραπάνω γενικού γραµµικού µοντέλου και 
προβείτε σε στατιστική συµπερασµατολογία  για αυτούς. Ελέγξτε τις 
προϋποθέσεις του εν λόγω γενικού γραµµικού µοντέλου. 

 
 


