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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Εισαγωγή 

1. Εισαγωγή 

Τέτοιου είδους διαγράμματα με τον υποδείκτη να εμφανίζεται 

(μετράται) στον οριζόντιο άξονα και την τιμή της μεταβλητής να 

εμφανίζεται στον κάθετο άξονα είναι εξαιρετικά συνηθισμένα στα 

δεδομένα χρονοσειρών (τα οποία θα συζητήσουμε στην επόμενη ενότητα) 

αφού τότε ο υποδείκτης, που μετρά τον χρόνο – (time in english) - 

απεικονίζεται στον οριζόντιο άξονα και αντιστοιχεί σε μία φυσιολογική 

χρονολογική διάταξη. Στα διαστρωματικά δεδομένα ο υποδείκτης i δεν 

μεταφέρει κάποια πληροφορία σχετικά με τη διάταξη των παρατηρήσεων 

αφού έχουν ληφθεί με τυχαία δειγματοληψία και έτσι τέτοιου τύπου 

διαγράμματα έχουν λιγότερη σημασία. Εδώ χρησιμοποιούνται τα 

παραπάνω διαγράμματα ώστε να δώσουν την αίσθηση της εμφάνισης 

δεδομένων που ελήφθησαν από τυχαία δειγματοληψία (παρατηρήσεις 

τυχαίων ανεξάρτητων μεταβλητών). 

Τέτοιου είδους διαγράμματα με τον υποδείκτη να εμφανίζεται 

(μετράται) στον οριζόντιο άξονα και την τιμή της μεταβλητής να 

εμφανίζεται στον κάθετο άξονα είναι εξαιρετικά συνηθισμένα στα 

δεδομένα χρονοσειρών. 

Τέτοιου είδους διαγράμματα με τον υποδείκτη να εμφανίζεται 

(μετράται) στον οριζόντιο άξονα και την τιμή της μεταβλητής να 
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εμφανίζεται στον κάθετο άξονα είναι εξαιρετικά συνηθισμένα στα 

δεδομένα χρονοσειρών. 

Τέτοιου είδους διαγράμματα με τον υποδείκτη να εμφανίζεται 

(μετράται) στον οριζόντιο άξονα και την τιμή της μεταβλητής να 

εμφανίζεται στον κάθετο άξονα είναι εξαιρετικά συνηθισμένα στα 

δεδομένα χρονοσειρών. 

Τέτοιου είδους διαγράμματα με τον υποδείκτη να εμφανίζεται 

(μετράται) στον οριζόντιο άξονα και την τιμή της μεταβλητής να 

εμφανίζεται στον κάθετο άξονα είναι εξαιρετικά συνηθισμένα στα 

δεδομένα χρονοσειρών. 

 

 

Γράφημα 1. Τριγωνομετρικές συναρτήσεις. 

Τέτοιου είδους διαγράμματα με τον υποδείκτη να εμφανίζεται 

(μετράται) στον οριζόντιο άξονα και την τιμή της μεταβλητής να 

εμφανίζεται στον κάθετο άξονα είναι εξαιρετικά συνηθισμένα στα 

δεδομένα χρονοσειρών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Επισκόπηση βιβλιογραφίας 

2. Επισκόπηση βιβλιογραφίας 

2.1. Το Πρώτο Υπόδειγμα 

Στα διαστρωματικά δεδομένα ο υποδείκτης i δεν μεταφέρει κάποια 

πληροφορία σχετικά με τη διάταξη των παρατηρήσεων αφού έχουν 

ληφθεί με τυχαία δειγματοληψία και έτσι τέτοιου τύπου διαγράμματα 

έχουν λιγότερη σημασία.1 

Στα διαστρωματικά δεδομένα ο υποδείκτης i δεν μεταφέρει κάποια 

πληροφορία σχετικά με τη διάταξη των παρατηρήσεων αφού έχουν 

ληφθεί με τυχαία δειγματοληψία και έτσι τέτοιου τύπου διαγράμματα 

έχουν λιγότερη σημασία. Στα διαστρωματικά δεδομένα ο υποδείκτης i 

δεν μεταφέρει κάποια πληροφορία σχετικά με τη διάταξη των 

παρατηρήσεων αφού έχουν ληφθεί με τυχαία δειγματοληψία και έτσι 

τέτοιου τύπου διαγράμματα έχουν λιγότερη σημασία. 

Στα διαστρωματικά δεδομένα ο υποδείκτης i δεν μεταφέρει κάποια 

πληροφορία σχετικά με τη διάταξη των παρατηρήσεων αφού έχουν 

ληφθεί με τυχαία δειγματοληψία και έτσι τέτοιου τύπου διαγράμματα 

έχουν λιγότερη σημασία. 

                                                           
1 Μία υποσημείωση. 



4 
 

Στα διαστρωματικά δεδομένα ο υποδείκτης i δεν μεταφέρει κάποια 

πληροφορία σχετικά με τη διάταξη των παρατηρήσεων αφού έχουν 

ληφθεί με τυχαία δειγματοληψία και έτσι τέτοιου τύπου διαγράμματα 

έχουν λιγότερη σημασία. 

Στα διαστρωματικά δεδομένα ο υποδείκτης i δεν μεταφέρει κάποια 

πληροφορία σχετικά με τη διάταξη των παρατηρήσεων αφού έχουν 

ληφθεί με τυχαία δειγματοληψία και έτσι τέτοιου τύπου διαγράμματα 

έχουν λιγότερη σημασία. 

2.1.1. Επεκτάσεις του πρώτου υποδείγματος 

Στα διαστρωματικά δεδομένα ο υποδείκτης i δεν μεταφέρει κάποια 

πληροφορία σχετικά με τη διάταξη των παρατηρήσεων αφού έχουν 

ληφθεί με τυχαία δειγματοληψία και έτσι τέτοιου τύπου διαγράμματα 

έχουν λιγότερη σημασία. 

 

Γράφημα 2. Ακόμα ένα γράφημα για παράδειγμα. Η μορφοποίηση της λεζάντας (χρώμα, bold 
κτλ) γίνεται μετά την εισαγωγή της. 

Στα διαστρωματικά δεδομένα ο υποδείκτης i δεν μεταφέρει κάποια 

πληροφορία σχετικά με τη διάταξη των παρατηρήσεων αφού έχουν 
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ληφθεί με τυχαία δειγματοληψία και έτσι τέτοιου τύπου διαγράμματα 

έχουν λιγότερη σημασία. 

2.1.2. Άλλες Επεκτάσεις 

Τέτοιου είδους διαγράμματα με τον υποδείκτη να εμφανίζεται 

(μετράται) στον οριζόντιο άξονα και την τιμή της μεταβλητής να 

εμφανίζεται στον κάθετο άξονα είναι εξαιρετικά συνηθισμένα στα 

δεδομένα χρονοσειρών (τα οποία θα συζητήσουμε στην επόμενη ενότητα) 

αφού τότε ο υποδείκτης, που μετρά τον χρόνο – (time in english) - 

απεικονίζεται στον οριζόντιο άξονα και αντιστοιχεί σε μία φυσιολογική 

χρονολογική διάταξη. 

Τέτοιου είδους διαγράμματα με τον υποδείκτη να εμφανίζεται 

(μετράται) στον οριζόντιο άξονα και την τιμή της μεταβλητής να 

εμφανίζεται στον κάθετο άξονα είναι εξαιρετικά συνηθισμένα στα 

δεδομένα χρονοσειρών (τα οποία θα συζητήσουμε στην επόμενη ενότητα) 

αφού τότε ο υποδείκτης, που μετρά τον χρόνο – (time in english) - 

απεικονίζεται στον οριζόντιο άξονα και αντιστοιχεί σε μία φυσιολογική 

χρονολογική διάταξη. 

Περίπτωση 1 

Τέτοιου είδους διαγράμματα με τον υποδείκτη να εμφανίζεται 

(μετράται) στον οριζόντιο άξονα και την τιμή της μεταβλητής να 

εμφανίζεται στον κάθετο άξονα είναι εξαιρετικά συνηθισμένα στα 

δεδομένα χρονοσειρών (τα οποία θα συζητήσουμε στην επόμενη ενότητα) 

αφού τότε ο υποδείκτης, που μετρά τον χρόνο – (time in english) - 
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απεικονίζεται στον οριζόντιο άξονα και αντιστοιχεί σε μία φυσιολογική 

χρονολογική διάταξη. 

Περίπτωση 2 

Τέτοιου είδους διαγράμματα με τον υποδείκτη να εμφανίζεται 

(μετράται) στον οριζόντιο άξονα και την τιμή της μεταβλητής να 

εμφανίζεται στον κάθετο άξονα είναι εξαιρετικά συνηθισμένα στα 

δεδομένα χρονοσειρών (τα οποία θα συζητήσουμε στην επόμενη ενότητα) 

αφού τότε ο υποδείκτης, που μετρά τον χρόνο – (time in english) - 

απεικονίζεται στον οριζόντιο άξονα και αντιστοιχεί σε μία φυσιολογική 

χρονολογική διάταξη. 

Παρακάτω ένας πίνακας 

Το ελληνικό αλφάβητο 

Όνομα 
επιστολής 

Κεφαλαία 
γράμματα 

Μικρά 
γράμματα 

Όνομα 
επιστολής 

Κεφαλαία 
γράμματα 

Μικρά 
γράμματα 

Άλφα Α 𝛼 Νι Ν 휈 
Βήτα Β 𝛽 Χι Ξ 휉 
Γάμα Γ 𝛾 Όμικρον Ο 휊 
Δέλτα Δ 𝛿 Πι Π 휋 
Έψιλον Ε 휀 Ρο Ρ 휌 
Ζήτα Ζ 휁 Σίγμα Σ 𝜎 
Ήτα Η 휂 Ταυ Τ 𝜏 
Θήτα Θ 휃 Ύψιλον Υ 𝜐 
Γιώτα Ι 휄 Φι Φ 𝜑 
Κάπα Κ 휅 Χι Χ 𝜒 
Λάμδα Λ 휆 Ψι Ψ 𝜓 
Μι Μ 휇 Ωμέγα Ω 𝜔 
Πίνακας 1. Λεζάντα Πίνακα. 

όπου παρουσιάζονται αποτελέσματα. 

2.2. Το Δεύτερο Υπόδειγμα 

Στα διαστρωματικά δεδομένα ο υποδείκτης i δεν μεταφέρει κάποια 

πληροφορία σχετικά με τη διάταξη των παρατηρήσεων αφού έχουν 
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ληφθεί με τυχαία δειγματοληψία και έτσι τέτοιου τύπου διαγράμματα 

έχουν λιγότερη σημασία. 

Τέτοιου είδους διαγράμματα με τον υποδείκτη να εμφανίζεται 

(μετράται) στον οριζόντιο άξονα και την τιμή της μεταβλητής να 

εμφανίζεται στον κάθετο άξονα είναι εξαιρετικά συνηθισμένα στα 

δεδομένα χρονοσειρών (τα οποία θα συζητήσουμε στην επόμενη ενότητα) 

αφού τότε ο υποδείκτης, που μετρά τον χρόνο – (time in english) - 

απεικονίζεται στον οριζόντιο άξονα και αντιστοιχεί σε μία φυσιολογική 

χρονολογική διάταξη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Συμπεράσματα 

3. Συμπεράσματα 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία … … … 

Ένας τύπος 

f(𝑥) =
1

𝜎√2휋
𝑒

−
(𝑥−𝜇)2

2𝜎2    , −∞ < 𝑥 < ∞ 

συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας κανονικής κατανομής. 

 



9 
 

Βιβλιογραφία 

 

Ελληνική 

Τζελέπης, Δ., (2007). Μαθήματα λογιστικής I. Εκδόσεις Ανώνυμες, 

Πάτρα 

Αγγλική 

Giannakopoulos, N., & Venetis, I., (2015). Some publication on 

economics. Journal of Publications, 15, 1-31 

Tzagkarakis, E., Giannakopoulos, N., Venetis, I., & Tzelepis, D., 

(1986). Many authors here. Journal of Many Authors, 25, 10-23 

Tzelepis, D., (2012). On my lessons. Some University Press, Patra, 

Greece, 2nd Edition 

Venetis, I., (2003a). Proof of my theorem. Preprint, available at 

http://www.some.site.edu/mypapers/prooftheorem.pdf 

Venetis, I., (2003b). Yet another proof. Journal of Applied Tutorials, 

43(2), 444-455 

 


