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Θεωρήστε τα δεδομένα http://www.math.ntua.gr/~fouskakis/home_prices.txt ενός 

τυχαίου δείγματος 117 μονάδων από τους φακέλους μιας μεγάλης μεσιτικής εταιρείας 

στις ΗΠΑ για πωλήσεις σπιτιών από τις 15 Φεβρουαρίου έως τις 30 Απριλίου του 

1993. Τα δεδομένα προέρχονται από πολλές διαφορετικές πόλεις (και αντίστοιχα 

τοπικά μεσιτικά πρακτορεία) και χρησιμοποιούνται σαν βάση για όλη την εταιρεία. 

Οι μεταβλητές που έχουμε στη διάθεση μας είναι: 

PRICE              =  Τιμή πώλησης σε χιλιάδες $. 

SQFT   =  Τετραγωνικά πόδια κατοικίας. 

AGE   =  Ηλικία κατοικίας σε χρόνια. 

NE   =  Είναι στη Βορειοδυτική πλευρά της πόλης (1) ή όχι (0). 

COR   =  Είναι γωνιακό (1) ή όχι (0). 

i) Στα δεδομένα με τον χαρακτήρα “*” συμβολίζουμε τις αγνοούμενες τιμές.  

Εισάγετε τα δεδομένα στην R, αλλάζοντας κατάλληλα το σύμβολο για τις 

αγνοούμενες τιμές, και δημιουργήστε ένα πλαίσιο δεδομένων δίνοντας 

ονόματα στις 5 μεταβλητές. Περιγράψτε κατάλληλα τις μεταβλητές σας.  
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ii) Με την βοήθεια της εντολής sample διαλέξτε τυχαία 65 παρατηρήσεις χωρίς 

αγνοούμενες τιμές. Δουλέψτε από εδώ και στο εξής με το εν λόγω σετ 

δεδομένων. 

iii) Προσαρμόστε το απλό γραμμικό μοντέλο με μεταβλητή απόκρισης Υ την 

“PRICE” και επεξηγηματική μεταβλητή Χ την “SQFT”. Δώστε το γράφημα 

της ευθείας ελαχίστων τετραγώνων. Ερμηνεύστε τους εκτιμητές των 

συντελεστών του παραπάνω γραμμικού μοντέλου. Δώστε 95% διαστήματα 

εμπιστοσύνης για τους συντελεστές του μοντέλου σας.  

iv) Εξηγήστε πλήρως τα αποτελέσματα που παίρνετε από την R με την χρήση της 

εντολής summary στο απλό γραμμικό σας μοντέλο. 

v) Ελέγξτε τις προϋποθέσεις του απλού γραμμικού μοντέλου που προσαρμόσατε 

παραπάνω. Σχολιάστε πλήρως και λεπτομερώς τα ευρήματά σας. 

vi) Προσαρμόστε το γενικό γραμμικό μοντέλο με μεταβλητή απόκρισης Υ την 

“PRICE” και επεξηγηματικές μεταβλητές όλες τις υπόλοιπες.  Ερμηνεύστε 

τους εκτιμητές των συντελεστών του παραπάνω γραμμικού μοντέλου. Δώστε 

95% διαστήματα εμπιστοσύνης για τους συντελεστές του μοντέλου σας.  

vii) Εξηγήστε πλήρως τα αποτελέσματα που παίρνετε από την R με την χρήση της 

εντολής summary στο παραπάνω γενικό γραμμικό μοντέλο. 

viii) Ελέγξτε τις προϋποθέσεις του γενικού γραμμικού μοντέλου που 

προσαρμόσατε παραπάνω. Σχολιάστε πλήρως και λεπτομερώς τα ευρήματά 

σας. 

ix) Εκτιμήστε, σημειακά και με την βοήθεια ενός 95% Δ.Ε., με βάση το 

παραπάνω γενικό γραμμικό μοντέλο την αναμενόμενη τιμή πώλησης  σε 

χιλιάδες $ μιας μη γωνιακής κατοικίας 2500 τετραγωνικών ποδιών, ηλικίας 5 

ετών  που βρίσκεται στην βορειοδυτική πλευρά της πόλης. 

x) Δημιουργήστε μια νέα κατηγορική μεταβλητή “AGE_NEW” η οποία παίρνει 

την τιμή 0 για τα σπίτια ηλικίας έως και 10 ετών, την τιμή 1 για τα σπίτια 

ηλικίας από 10 ετών έως και 20 ετών και την τιμή 2 για τα σπίτια ηλικίας άνω 

των 20 ετών. Προσαρμόστε το γενικό γραμμικό μοντέλο παλινδρόμησης τους 

ερωτήματος (vi) αντικαθιστώντας την μεταβλητή “AGE” με την μεταβλητή 

“AGE_NEW”. Ερμηνεύστε τους εκτιμητές των συντελεστών του γραμμικού 

σας μοντέλου και δώστε 95% διαστήματα εμπιστοσύνης για τους συντελεστές 

του μοντέλου σας. Ποια είναι η κατηγορία αναφοράς της κατηγορικής 

μεταβλητής “AGE_NEW”;  
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xi) Εξηγήστε πλήρως τα αποτελέσματα που παίρνετε από την R με την χρήση της 

εντολής summary στο παραπάνω γενικό γραμμικό μοντέλο και ελέγξτε τις 

προϋποθέσεις του. Σχολιάστε πλήρως και λεπτομερώς τα ευρήματά σας. 

xii) Θεωρήστε ως κατηγορία αναφοράς της κατηγορικής μεταβλητής 

“AGE_NEW” την  τιμή 2 και προσαρμόστε ξανά το γενικό γραμμικό μοντέλο 

σας. Ερμηνεύστε και πάλι τους εκτιμητές των συντελεστών του γραμμικού 

σας μοντέλου.  

 
 
 
Οδηγίες 

 
• Η εργασία θα πρέπει να παραδοθεί στο γραφείο μου ή στην θυρίδα μου 

(δίπλα από την γραμματεία του Τομέα Μαθηματικών) εκτυπωμένη και όχι 

σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι την Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2010 στις 

13:00μμ. Καμιά εργασία δεν θα γίνει δεκτή μετά την ώρα αυτή.  

• Η εργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει τους κώδικες της R με πλήρη 

επεξήγηση, γραφήματα και πίνακες με κατάλληλους τίτλους και πλήρη 

επεξήγηση των αποτελεσμάτων.  

• Στα ερωτήματα που αφορούν ελέγχους υποθέσεων να ελεγχθούν οι 

προϋποθέσεις των παραμετρικών ελέγχων και αν αυτές δεν πληρούνται να 

εφαρμοστούν οι αντίστοιχοι μη παραμετρικοί.  

• Θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην παρουσίαση της εργασίας. Η εργασία 

πρέπει να είναι κατανοητή και να περιγράφει οτιδήποτε χρησιμοποιήσατε 

πειστικά για κάποιον που δεν γνωρίζει πολλά για το αντικείμενο. 

 
 

Εύχομαι Επιτυχία 
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