
FISHER’S EXACT TEST



Fisher test : Είναι ένας µη παραµετρικός έλεγχος :
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Ανάλυση διακριτών δεδοµένων 
όταν τα δύο ανεξάρτητα 
δείγµατα έχουν µικρό µέγεθος.
Tα αποτελέσµατα αυτών των 
δειγµάτων αντιστοιχούν στη µια 
από τις δύο τυχαίες κατηγορίες 
και κάθε στοιχείο αυτών είναι 
δυνατόν να έχει το ένα από τα 
δύο χαρακτηριστικά. Έστω n1, n2
δυο ανεξάρτητα τυχαία δείγµατα 
µε N = n1 + n2 .

N= n1+n2s2 = b + ds1 = α + cΣύνολο 

n2 = c + ddcΟµάδα ΙΙ
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Fisher test

Η ακριβής πιθανότητα εµφάνισης του συγκεκριµένου 2x2 πίνακα, δεδοµένου 
ότι τα περιθώρια αθροίσµατα n1, n2, s1, s2 παραµένουν σταθερά, δίνεται από 
την υπεργεωµετρική κατανοµή :
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Fisher test

Κάποιοι στρατιώτες κάνουν εξάσκηση σαν αλεξιπτωτιστές. Ένα απόγευµα,  
55 από αυτούς έλαβαν µέρος σε µια άσκηση κατά την οποία µερικοί από 
αυτούς προσεδαφίστηκαν στην περιοχή Α και κάποιοι άλλοι στην περιοχή Β. 
Από τους 15 που προσεδαφίστηκαν στην περιοχή Α, 4 από αυτούς έπαθαν 
ζηµιά στον αστράγαλο, ενώ από τους 40 που προσεδαφίστηκαν στην περιοχή 
Β µόλις 2 από αυτούς υπέστησαν αυτόν τον τραυµατισµό. Ο αριθµός των 
ατυχηµάτων στην περιοχή Α είναι αρκετά υψηλός, έτσι ο ιατρός που ήταν 
επικεφαλής αποφάσισε να διεξάγει έρευνα για το αν ο αριθµός των 
ατυχηµάτων είναι τυχαίος ή εξαρτάται σε κάποιο βαθµό από την κάθε 
περιοχή. Σαν µηδενική υπόθεση έχουµε ότι δεν υπάρχει διαφορά της
πιθανότητας τραυµατισµού, κατά γενική αναλογία των τραυµατισµένων 
στρατιωτών, για κάθε περιοχή προσεδάφισης. 

Θα κάνω έλεγχο, χρησιµοποιώντας fisher test, έχοντας µηδενική υπόθεση H0 : 
έναντι της εναλλακτικής H1 : .21 pp = 21 pp ≠



Για ευκολία στον υπολογισµό βάζουµε τη µικρότερη τιµή των οµάδων
στο πάνω αριστερό κελί. 

55496Σύνολο 

15114Περιοχή Α

40382Περιοχή Β

Σύνολο Μη τραυµ/νοιΤραυµ/νοι

Πίνακας : Αριθµός στρατιωτών τραυµατισµένων και µη κατά την 
διάρκεια της άσκησης στις δυο περιοχές. 
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Fisher test

Ο έλεγχος δεν εξετάζει µόνο την παρατηρούµενη περίπτωση, αλλά 
υπολογίζει την πιθανότητα πιο ακραίων περιπτώσεων µε τα ίδια 
περιθώρια αθροίσµατα. Ο αριθµός των ακραίων πιθανών πινάκων µε 
σταθερά τα περιθώρια αθροίσµατα είναι ίσος µε το µικρότερο 
περιθώριο άθροισµα + 1. Έτσι :

Εάν, η διαφορά αd – bc είναι αρνητική, τότε οι ακραίες περιπτώσεις 
λαµβάνονται αν σταδιακά µειώσουµε τα κελιά των α, d και αυξήσουµε 
τα κελιά των b, c µε την ίδια ποσότητα (συνήθως µονάδα).

Εάν, η διαφορά αd – bc είναι θετική, τότε οι ακραίες περιπτώσεις 
λαµβάνονται αν σταδιακά αυξάνουµε τα κελιά των α, d και µειώνουµε 
τα κελιά των b, c.



Fisher test

Πρέπει να βρούµε τις πιθανότητες που συνδέονται µε τις ακραίες 
περιπτώσεις. Το πρόσηµο της διαφοράς ad – cb είναι :
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UL nan ≤≤ δηλαδήΘέλουµε 60 ≤≤ a
Όποτε µειώνουµε τα κελιά α, d σταδιακά και έχουµε :
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Στη συνέχεια υπολογίζουµε την πιθανότητα όλων των πιθανών πινάκων 
από τον τύπο (1) για τα δοσµένα περιθωριακά αθροίσµατα.
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Το p-value υπολογίζεται µε το άθροισµα των πιθανοτήτων όλων των 
ακραίων περιπτώσεων και του δοσµένου πίνακα. Στο συγκεκριµένο 
παράδειγµα το p-value θα είναι:
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Fisher test

Στο S-Plus: Η εντολή συντάσσεται ως εξής:
fisher.test(x, y=NULL, node.stack.dim=1001,

value.stack.dim=10000,hybrid=F)

x:είναι είτε πίνακας δεδοµένων µε διαστάσεις όχι µικρότερες του 2 και
µεγαλύτερες του 10 είτε διάνυσµα.

y:είναι διάνυσµα και εισάγεται µόνο στην περίπτωση που ο x είναι διάνυσµα έτσι
ώστε να γίνει ο έλεγχος. Έχει την ίδια διάσταση µε το x.

node.stack.dim, value.stack.dim:χρησιµοποιούνται όταν ο x είναι
πίνακας µεγαλύτερος από 2x2.

hybrid:αν είναι True χρησιµοποιείται διαφορετική διαδικασία προσέγγισης του
p-value που προτάθηκε από τους Mehta και Patel.



Fisher test

Για το παράδειγµα που δόθηκε προηγουµένως:

Κατασκευάζουµε τον πίνακα των δεδοµένων:
> par_c(4,11,2,38)
> table.par_matrix(par,2,2,byrow=T)
> table.par

[,1] [,2] 
[1,]    4   11
[2,]    2   38

Ο Fisher-test δίνει:

>fisher.test(table.par)

Fisher's exact test

data:  table.par 
p-value = 0.041 
alternative hypothesis: two.sided

∆ηλαδή η Η0 απορρίπτεται.



Fisher test

Αν είχαµε κάνει Χ2 έλεγχο:

> chisq.test(table.par)

Pearson's chi-square test with Yates' continuity 
correction

data:  table.par 
X-square = 3.2758, df = 1, p-value = 0.0703 

Warning messages:
Expected counts < 5. Chi-square approximation may not 
be appropriate. in: chisq.test(table.par)

Αποδέχεται την Η0.
Σηµ.: Η διόρθωση Yates’ χρησιµοποιείται στον Χ2 έλεγχο όταν το µέγεθος

δείγµατος είναι <50 για να µας δώσει καλύτερη προσέγγιση για το p-value.
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Fisher test versus Chi-square test

Σε έλεγχο ανεξαρτησίας για έναν πίνακα ενδεχοµένων 2x2 µπορούµε να
χρησιµοποιήσουµε είτε τον έλεγχο Fisher είτε τον έλεγχο Chi-square.
Σύγκριση :
Ο Fisher test είναι ιδανικός στις περιπτώσεις που στον πίνακα ενδεχοµένων 

έχουµε πολύ µικρά µεγέθη(δηλαδή έχω αριθµό µικρότερο του 5).
Με τη χρήση του Fisher test λαµβάνουµε πιο ακριβές p-value.
Ο Chi-square test έχει απλούστερους υπολογισµούς, αλλά καταλήγει σε 

ένα µόνο προσεγγιστικό p-value.
Ο Fisher test δεν χρησιµοποιείται όταν το µέγεθος του Ν είναι µεγαλύτερο 

του 200.
Όταν οι αριθµοί είναι µεγάλοι τα p-value που προκύπτουν τόσο από τον 

Fisher test όσο από τον Chi-square test είναι σχεδόν παρόµοια.
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