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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 

Εισαγωγή 

1.1  Σκοπός και Ειδικοί Στόχοι της ∆ιατριβής  

Βασικός σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η εισαγωγή και εφαρµογή της 

Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών (ΠΑΑ), όπως αυτή αναδεικνύεται και 

εφαρµόζεται στο µεθοδολογικό πλαίσιο της Γαλλικής και Ολλανδικής Σχολής 

Ανάλυσης ∆εδοµένων, σε κατηγορικά δεδοµένα, όπου υπάρχει διάκριση µεταξύ 

εξαρτηµένων και ανεξάρτητων µεταβλητών. Η διάκριση αυτή µπορεί να είναι: α) 

δοµική, δηλαδή να καθορίζεται από το µηχανισµό παραγωγής των δεδοµένων, όπως 

συµβαίνει στους πειραµατικούς σχεδιασµούς, ή β) εννοιολογική, δηλαδή να 

υπαγορεύεται θεωρητικά µέσα σε συγκεκριµένο γνωστικό ερευνητικό πεδίο, γεγονός 

που συχνά παρατηρείται στις δειγµατοληπτικές ex post facto έρευνες. Το πείραµα 

θεωρείται εν γένει ως η πιο ενδεδειγµένη µέθοδος για την εξέταση της επίδρασης µίας 

ή περισσότερων µεταβλητών σε άλλες, κάτω από προκαθορισµένες και ελεγχόµενες 

συνθήκες. Τα αποτελέσµατα είναι δυνατό να επιβεβαιώσουν σχέσεις «αιτίας – 

αποτελέσµατος», οι οποίες, στη συνέχεια, µπορούν να οδηγήσουν και στην 

κατασκευή µοντέλων - υποδειγµάτων πρόβλεψης. Στο πλαίσιο της εργασίας ιδιαίτερη 

έµφαση δίνεται στην περίπτωση των πειραµατικών σχεδιασµών και των αντίστοιχων 

πινάκων δεδοµένων που θα δοθούν ως “είσοδος” στην ανάλυση. 

 

Η ΠΑΑ εφαρµόζεται για τη διερεύνηση της σχέσης µεταξύ δύο ή περισσότερων 

κατηγορικών µεταβλητών χωρίς a priori υποθέσεις και ελάχιστες τεχνικές 

προϋποθέσεις. Βρίσκει πληθώρα εφαρµογών σε όλα σχεδόν τα ερευνητικά 

επιστηµονικά πεδία και είναι αρκετά ευέλικτη σε ό,τι αφορά τη µορφή των πινάκων 

δεδοµένων στους οποίους µπορεί να εφαρµοστεί. Η µέθοδος έχει συνήθως 

περιγραφικό και διερευνητικό χαρακτήρα και δεν συνοδεύεται από ελέγχους 

στατιστικής σηµαντικότητας. Το φιλοσοφικό πλαίσιο, στο οποίο αναπτύχθηκε, δεν 

αφήνει και πολλά περιθώρια, κυρίως από επιστηµολογική σκοπιά, για στατιστικούς 

ελέγχους υποθέσεων, όπως αυτοί εφαρµόζονται στο πλαίσιο της Επαγωγικής 
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Στατιστικής. Είναι προσηλωµένη στα δεδοµένα καθαυτά, αφήνοντας, προσωρινά 

τουλάχιστον, στο περιθώριο όχι µόνο το θεωρητικό πλαίσιο που οδήγησε στη 

συγκρότησή τους αλλά και την ίδια τη διαδικασία παραγωγής και συλλογής τους. Το 

ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις ιδιότητες και όχι στις ποσοτικές µετρήσεις που έχουν 

συγκεντρωθεί µε βάση κάποιο προσχεδιασµένο πείραµα, όπου τα αντίστοιχα 

δεδοµένα εξαρτώνται από γνωστές και ελεγχόµενες µεταβλητές. Τα διαθέσιµα 

δεδοµένα αντιµετωπίζονται σαν να προέρχονται από ολόκληρο τον υπό εξέταση 

πληθυσµό, ανεξάρτητα µε το εάν αυτά προέρχονται από ένα δείγµα του. Οι 

µεταβλητές αντιµετωπίζονται συµµετρικά και ισότιµα χωρίς διάκριση σε εξαρτηµένες 

και ανεξάρτητες. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η µέθοδος να µην έχει βρει τη θέση της σε 

εµπειρικές έρευνες, όπου επιζητείται η επιβεβαίωση ή όχι σχέσεων αιτίας - 

αποτελέσµατος, οι οποίες, κατά παράδοση, ελέγχονται µε πειραµατικούς σχεδιασµούς 

κάνοντας χρήση µεθόδων της Επαγωγικής Στατιστικής. Βέβαια, σε πολλά ερευνητικά 

πεδία (π.χ. Οικονοµία, Οικολογία και Κοινωνιολογία) είναι σχεδόν αδύνατο να 

ελεγχθεί η παραγωγή κατάλληλων πειραµατικών δεδοµένων. Στην περίπτωση αυτή, 

οι σχέσεις αιτίας – αποτελέσµατος είναι δυνατό να τεκµηριωθούν, µέσω 

συσχετιστικών δειγµατοληπτικών ερευνών, µόνο θεωρητικά και όχι πειραµατικά. 

Έτσι, σε ένα δεύτερο επίπεδο, η παρούσα µελέτη στοχεύει στο να διερευνήσει το 

κατά πόσο και µε ποιο τρόπο µέθοδοι της Επαγωγικής Στατιστικής µπορούν να 

εφαρµοστούν ή/και να συνδυαστούν µε την ΠΑΑ όχι µόνο σε πειραµατικές αλλά και 

σε δειγµατοληπτικές έρευνες.  

 

Τέλος, πιστεύουµε ότι πάντα υπάρχει ενδιαφέρον από την επιστηµονική κοινότητα, 

που είναι αποδέκτης - καταναλωτής των εκροών της µεθόδου, για βελτίωση ή 

καθιέρωση νέων διαδικασιών, δεικτών ή/και ελέγχων (στατιστικών ή εµπειρικών), οι 

οποίοι θα συµβάλουν: α) στη βελτίωση της ερµηνείας των αποτελεσµάτων, β) στην 

αξιολόγηση της ποιότητας και της ποσότητας της παραγόµενης πληροφορίας, γ) στην 

αξιολόγηση της πρακτικής ή κλινικής σηµαντικότητας των ευρηµάτων και δ) στην 

ενίσχυση της αξιοπιστίας και εγκυρότητας των συµπερασµάτων. Αυτό είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικό αν αναλογιστούµε ότι η ΠΑΑ αφήνει στους ερευνητές – χρήστες τη 

φροντίδα και την ευθύνη να ερµηνεύσουν τα αποτελέσµατα και να εξάγουν 

συµπεράσµατα. Θέτοντας ως στόχους τα παραπάνω τέσσερα σηµεία, 

διαπραγµατευόµαστε, στην εργασία, αντίστοιχα ειδικά θέµατα και καταλήγουµε σε 

συγκεκριµένες προτάσεις. Πριν, όµως, αναφερθούµε αναλυτικά στη δοµή και στη 
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συνεισφορά της διατριβής κρίνουµε σκόπιµο να παρουσιάσουµε πρώτα τους 

κυριότερους άξονες του εννοιολογικού πλαισίου της µελέτης. Θεωρούµε ότι µε τον 

τρόπο αυτό θα καταστεί πιο αποτελεσµατική η επικοινωνία µε τον αναγνώστη σε ότι 

αφορά την οριοθέτηση του υπό εξέταση θέµατος και της συνοχής των επιµέρους 

ζητηµάτων – προβληµάτων που ανακύπτουν για την εκπλήρωση του σκοπού και των 

ειδικών στόχων της παρούσας διατριβής. 

 

1.2  Πειραµατικοί Σχεδιασµοί 

Σύµφωνα µε τον Kirk (1995), ο όρος «Πειραµατικός Σχεδιασµός» (Experimental 

Design) αναφέρεται: α) σε µία διαδικασία ή µεθοδολογικό σχέδιο σύµφωνα µε το 

οποίο οι διαθέσιµες πειραµατικές µονάδες (π.χ. αντικείµενα ή υποκείµενα) θα 

ενταχθούν σε διάφορες πειραµατικές συνθήκες (µεταχειρίσεις ή αγωγές) και β) στην 

κατάλληλη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων σύµφωνα µε το σχέδιο αυτό. Ο 

Ronald Fisher, στο πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα, έθεσε τις βάσεις των βιοµετρικών 

πειραµατικών σχεδιασµών και όχι µόνον (Pearce 1979, Preece 1990, Κίτσος 1994). 

Σηµαντική, επίσης, ήταν µετέπειτα και η συνεισφορά του Frank Yates (Sprent, 1973), 

µε αποτέλεσµα, το 1950, οι Πειραµατικοί Σχεδιασµοί να αποτελούν ήδη ένα καλά 

τεκµηριωµένο πεδίο έρευνας της Στατιστικής (Chernoff, 1999). Έκτοτε η σχετική 

θεωρία και µεθοδολογία αποτελεί ερευνητικό αντικείµενο µε συνεχή εξέλιξη και 

επέκταση. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε τις περιπτώσεις των βέλτιστων 

πειραµατικών σχεδιασµών (βλέπε Elfving 1952, Kiefer 1974 και 1959, Atkinson & 

Fedorov 1975, Fedorov & Khabarov 1986, Φαρµάκης 1987, Atkinson & Donev 1989, 

Κίτσος 1994, Atkinson 1996) και των σχεδιασµών επιφανειών απόκρισης (βλέπε 

Smith 1918, Box & Draper 1975, 1963 και 1959, Κίτσος 1994, Montgomery 1997, 

Kuehl 2000).  

 

Πειράµατα σχεδιάζονται και εκτελούνται σε όλους σχεδόν τους επιστηµονικούς 

τοµείς (Κίτσος 1994, Montgomery 1999) µε σκοπό τη µελέτη της επίδρασης µιας ή 

περισσότερων µεταβλητών πάνω σε κάποιες άλλες, ελέγχοντας ταυτόχρονα και 

άλλους τοπικούς εξωγενείς, σε σχέση µε το υπό εξέταση φαινόµενο, παράγοντες 

(Wuebben 1968, Pearce 1979). Βέβαια, οι πειραµατικές διαδικασίες και µέθοδοι που 

εφαρµόζονται εξαρτώνται κάθε φορά από τις συνθήκες που επιβάλει το επιστηµονικό 

πεδίο στο πλαίσιο του οποίου διενεργείται το πείραµα. Για παράδειγµα, άλλες 
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µέθοδοι εφαρµόζονται στη Γεωπονία και άλλες στο Βιοµηχανικό Έλεγχο Ποιότητας 

(Hamaker, 1955).  

 

Με βάση τα πορίσµατα σχετικής βιβλιογραφίας από ποικίλες γνωστικές περιοχές 

(Cox 1958 και 1950, Chapin 1950, Pearce 1979, Κάτος 1986, Λελάκης 1987, Brown 

& Melamed 1990, Preece 1990, Polgar & Thomas 1992, Chaloner & Verdinelli 1995, 

Daniel 1995, Kirk 1995, Mendenhall & Sincich 1996, Cohen & Manion 1997, 

Κυριαζή 1998, Mertens 1998, Ταγαράς 2001, Kuehl 2000) ο πειραµατικός 

σχεδιασµός, στο πλαίσιο της Στατιστικής και της Θεωρίας Πιθανοτήτων, θα πρέπει 

να υπακούει σε τρεις βασικές αρχές: α) της σύγκρισης των αγωγών, β) της τυχαίας 

επιλογής ή της τυχαίας ανάθεσης των πειραµατικών µονάδων στις αγωγές και γ) της 

επανάληψης των µετρήσεων για όλους ή µερικούς από τους δυνατούς συνδυασµούς 

των αγωγών. Αν συνθέσουµε τις µεθοδολογικές προσεγγίσεις που προτείνουν αρκετοί 

ερευνητές (Cochran & Cox 1953, Cox 1958, Langley 1971, Pearce 1979, Gomez & 

Gomez 1984, Steel & Torrie 1986, Lipsey 1990, Mead & Curnow 1990, Kirk 1995, 

Zar 1996, Montgomery 1997, Lewis, Mathieu & Phan-Tan-Luu 1999, Kuehl 2000) 

µπορούµε να διακρίνουµε µια δοµηµένη πορεία στο σχεδιασµό ενός πειράµατος, η 

οποία περιλαµβάνει γενικά τις παρακάτω συσχετιζόµενες δραστηριότητες: 

 
1) Τη σαφή διατύπωση µιας ή περισσότερων στατιστικών υποθέσεων, οι οποίες 

αντιστοιχούν αµφιµονοσήµαντα σε αποδεκτές επιστηµονικές ή ερευνητικές υποθέσεις 

που µπορούν να ελεγχθούν πειραµατικά. 

 
2) Τον καθορισµό: α) των πειραµατικών συνθηκών (ανεξάρτητες µεταβλητές ή 

παράγοντες), β) των µετρήσεων ή αποκρίσεων που θα πρέπει να καταγραφούν 

(εξαρτηµένες µεταβλητές) και γ) των εξωγενών συνθηκών που λειτουργούν ως πηγές 

ή αλλιώς ως µεταβλητές θορύβου, οι οποίες όµως µπορούν να ελεγχθούν ως ένα 

βαθµό. Οι µεταβλητές αυτές αποτελούν ανεπιθύµητες πηγές µεταβλητότητας που 

επηρεάζουν τις εξαρτηµένες µεταβλητές και συνήθως δεν έχουν άµεσο ερευνητικό 

ενδιαφέρον. Όλες οι µεταβλητές που συµµετέχουν στο πείραµα (ανεξάρτητες, 

εξαρτηµένες και θορύβου), σε σχέση µε την κλίµακα µέτρησής τους, µπορεί να είναι 

ποιοτικές (κατηγορικές) ή ποσοτικές. Οι τιµές (επίπεδα) των ανεξάρτητων 

µεταβλητών µπορεί να είναι είτε καθορισµένες από πριν είτε να έχουν επιλεγεί µε 

τυχαία δειγµατοληψία από ένα πλήθος δυνατών τιµών. 
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3) Το σαφή καθορισµό του πληθυσµού, από τον οποίο θα γίνει η δειγµατοληψία των 

πειραµατικών µονάδων και τον υπολογισµό του ελάχιστου πλήθους των 

πειραµατικών µονάδων που απαιτούνται (αριθµός επαναλήψεων και µέγεθος 

δείγµατος).  

 
4) Τον καθορισµό της διαδικασίας τυχαιοποίησης ή δειγµατοληψίας, σύµφωνα µε την 

οποία οι πειραµατικές µονάδες θα υποβληθούν στις αγωγές. Η διαδικασία 

τυχαιοποίησης καθορίζει και τον τύπο (ονοµασία) του πειραµατικού σχεδιασµού. Ως 

παράδειγµα αναφέρουµε την περίπτωση του Ισορροπηµένου και Πλήρως 

Τυχαιοποιηµένου Πειραµατικού Σχεδίου µε έναν παράγοντα (Κάτος 1986, Κίτσος 

1994). Σύµφωνα µε το σχεδιασµό αυτό, N σε πλήθος διαθέσιµες πειραµατικές 

µονάδες τυχαιοποιούνται πλήρως (π.χ. µε κλήρωση) στα λ επίπεδα (στάθµες) του 

παράγοντα, µε τον περιορισµό ότι κάθε επίπεδο θα περιλαµβάνει /N λ  πειραµατικές 

µονάδες. Βασική επιδίωξη είναι κάθε µία από τις πειραµατικές µονάδες να έχει την 

ίδια πιθανότητα να ανατεθεί σε κάποιο από τα επίπεδα του παράγοντα.  

 
5) Τον καθορισµό της στατιστικής ανάλυσης που θα εφαρµοστεί στα πειραµατικά 

δεδοµένα ανάλογα µε τον τύπο του πειραµατικού σχεδιασµού. Κατά παράδοση, και 

ιδιαίτερα στην περίπτωση που οι εξαρτηµένες µεταβλητές είναι ποσοτικές, η 

στατιστική ανάλυση των πειραµατικών δεδοµένων πραγµατοποιείται στο ευρύ 

µεθοδολογικό πλαίσιο της Ανάλυσης ∆ιασποράς (Κίτσος, 1994) µε προσαρµογή των 

δεδοµένων σε κατάλληλα Γενικά Γραµµικά Μοντέλα – Υποδείγµατα (βλέπε Μπόρα-

Σέντα & Μωϋσιάδης 1992, Καρακώστας 1993, Kirk 1995, Stapleton 1995, 

Mendenhall & Sincich 1996, Kuehl 2000, Rencher 2000, Rao 2002, Kutner et al. 

2005). Οι ερευνητικές υποθέσεις που προκύπτουν από Πειραµατικούς Σχεδιασµούς 

ελέγχονται σχεδόν αποκλειστικά µε µεθόδους της Επαγωγικής Στατιστικής, η 

εφαρµογή των οποίων απαιτεί την ικανοποίηση ορισµένων θεωρητικών και τεχνικών 

προϋποθέσεων, οι οποίες σπάνια ικανοποιούνται στην πράξη (Cohen & Cohen 1983, 

Μπεχράκης 1999). Όµως, οι µέθοδοι αυτοί, αν δεν εφαρµοστούν µε τον ενδεδειγµένο 

τρόπο, εγκυµονούν κινδύνους για στοχαστικά και λογικά σφάλµατα καθώς και για 

παρανοήσεις (Harris 2001, Huck 2000α και 2000β, Μενεξές & Οικονόµου 2002). 

 

Ένα πείραµα διαφέρει από µία συγκριτική δειγµατοληπτική έρευνα ex post facto στο 

ότι ο ερευνητής που διεξάγει το πείραµα παρεµβαίνει ενεργά, επιλέγοντας, 
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ελέγχοντας και επιβάλλοντας άµεσα τις αγωγές που τον ενδιαφέρουν στις 

πειραµατικές µονάδες. Στις δειγµατοληπτικές έρευνες, ο ερευνητής απλά παρατηρεί ή 

µετρά τα διάφορα χαρακτηριστικά και γενικά την κατάσταση των δειγµατοληπτικών 

µονάδων, χωρίς να είναι σε θέση να αλλάξει αυτή την κατάσταση µε κάποια ειδική 

µεταχείριση. Στην περίπτωση αυτή, οι δειγµατοληπτικές έρευνες µπορούν µόνο να 

παρέχουν χρήσιµα στοιχεία για τη διατύπωση υποθέσεων, οι οποίες θα ελεγχθούν, 

στη συνέχεια, µε πειραµατικές µεθόδους. Η McKinlay (1975) αναφέρει ότι η έλλειψη 

ή η αδυναµία τυχαιοποίησης των δειγµατοληπτικών µονάδων σε οµάδες σύγκρισης 

είναι το σηµαντικότερο κριτήριο για το χαρακτηρισµό µιας εµπειρικής µελέτης ως 

πειραµατικής ή µη.  

 

Τα πειράµατα είναι η πιο ενδεδειγµένη µέθοδος για την εξέταση της επίδρασης µιας 

µεταβλητής σε µία άλλη (Wuebben 1968, Mertens 1998, Bryman & Cramer 1999, De 

Leeuw 2005γ) στο πλαίσιο του χώρου και του χρόνου που διενεργείται ο 

πειραµατισµός και αφού ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

πειραµατικών µονάδων (Κυριαζή, 1998). Ο ερευνητής, επιβάλλοντας τις αγωγές και 

ελέγχοντας άλλες επιρροές, οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν την εγκυρότητα των 

αποτελεσµάτων και των συµπερασµάτων (βλέπε Polgar & Thomas 1992, Churchill 

1995, Kinnear & Taylor 1996, Cohen & Manion 1997, Mertens 1998), µπορεί να 

εντοπίσει την αιτία και να εκτιµήσει το µέγεθος της επίδρασης. Αντίθετα, µία 

δειγµατοληπτική έρευνα µπορεί να δείξει ότι δύο µεταβλητές συσχετίζονται, αλλά δεν 

µπορεί να δείξει µε ποιον τρόπο η µία µεταβλητή επηρεάζει την άλλη ή να δώσει µια 

πειστική µαρτυρία αιτιότητας (Cohen & Cohen, 1983). 

 

Με το στατιστικό σχεδιασµό των πειραµάτων, η λογική του πειραµατισµού και τα 

µαθηµατικά των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής συνδυάζονται για να δώσουν µία 

εν γένει αποδεκτή σχέση αιτίας και αποτελέσµατος.  

 

1.3  Η Ανάλυση ∆εδοµένων 

Η «Ανάλυση ∆εδοµένων» (Data Analysis στα αγγλικά και L’ Analyse des Données 

στα γαλλικά) αποτελεί κλάδο της ενότητας των µεθόδων της Πολυδιάστατης 

Στατιστικής Ανάλυσης (Καραπιστόλης 1999, Μπεχράκης 1999, Παπαδηµητρίου 

2006, 2002 και 1994) και περιλαµβάνει, σύµφωνα µε τους Deville & Malinvaud 
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(1983), τρεις βασικές οικογένειες µεθόδων (βλέπε Benzécri 1992, Lebart, Morineau 

& Warwick 1984): α) την ΠΑΑ (διµεταβλητή και πολυµεταβλητή), β) την Ανάλυση 

σε Κύριες Συνιστώσες και γ) την Ταξινόµηση σε Αύξουσα Ιεραρχία. Ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό των µεθόδων αυτών είναι η συµµετρική αντιµετώπιση των 

µεταβλητών, όπου δεν υπάρχει διάκριση µεταξύ εξαρτηµένων και ανεξάρτητων (Hair 

et al., 1995). Άλλες γνωστές και διαδεδοµένες σε εφαρµογή µέθοδοι της Ανάλυσης 

∆εδοµένων είναι η Παραγοντική Ανάλυση, η Ανάλυση Κανονικοποιηµένης 

Συσχέτισης, η Πολυδιάστατη Κλιµάκωση και η ∆ιακρίνουσα Ανάλυση (βλέπε Dillon 

& Goldstein 1984, Johnson & Wichern 1992, Hair et al. 1995, Sharma 1996, Tacq 

1997, Johnson 1998, Stevens 2002). Βασικός σκοπός των µεθόδων είναι να 

αναδείξουν και να περιγράψουν λανθάνουσες δοµές που ενδεχοµένως εµπεριέχονται 

σε πολυδιάστατους πίνακες δεδοµένων. Αυτό επιτυγχάνεται µέσα από διαδικασίες 

αλλαγής και ελάττωσης των διαστάσεων του αρχικού χώρου, στον οποίο το υπό 

εξέταση φαινόµενο µπορεί να περιγραφεί. Οι νέες διαστάσεις, οι οποίες δοµούνται 

συνήθως από πολύπλοκες σχέσεις µεταξύ των διαθέσιµων µετρήσεων, ερµηνεύονται 

τελικά ως νέες σύνθετες µεταβλητές ή παράγοντες (Dillon & Goldstein 1984, 

Παπαδηµητρίου 1994). Οι µέθοδοι, σε ένα πρώτο επίπεδο, δεν απαιτούν την a priori  

παραδοχή ύπαρξης κάποιας θεωρητικής κατανοµής ή κάποια υπόθεση σχετικά µε τις 

παραµέτρους του υπό εξέταση πληθυσµού ή πληθυσµών, δηλαδή την ύπαρξη κάποιου 

στοχαστικού µοντέλου – υποδείγµατος (Benzécri, 1991). Σύµφωνα µε τον 

Καραπιστόλη (1999),  

 

“Η ανάγκη λοιπόν να µη θεωρείται εκ των προτέρων ότι ένα φαινόµενο ακολουθεί 

κάποιο συγκεκριµένο νόµο, οδήγησε στην εφαρµογή νέων στατιστικών µη παραµετρικών 

µεθόδων, κάτω από την ονοµασία Ανάλυση ∆εδοµένων ή όπως αλλιώς µπορεί να την 

αποκαλέσουµε Στατιστική δίχως µοντέλα.” (σ. 21). 

 

Κάτω από αυτή τη θεώρηση, η Ανάλυση ∆εδοµένων φαίνεται να εκφράζει µια νέα 

προσέγγιση στη στατιστική συµπερασµατολογία, η οποία έρχεται σε αντίθεση µε την 

κλασική αγγλοσαξονική παράδοση του στατιστικού ελέγχου υποθέσεων 

(Αθανασιάδης, 1995). Μάλιστα, ο Gras (1995), φθάνοντας ίσως στην υπερβολή, 

µιλάει τελικά για επιστηµολογική ρήξη της Ανάλυσης ∆εδοµένων µε την Κλασική 

Στατιστική.  
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Για τους Αγγλοσάξονες ο όρος Ανάλυση ∆εδοµένων δηλώνει µια προσέγγιση των 

στατιστικών αναλύσεων µε κέντρο ενδιαφέροντος και ιδιαίτερη προσήλωση στα 

δεδοµένα καθαυτά, αφήνοντας, προσωρινά τουλάχιστον, στο περιθώριο το θεωρητικό 

πλαίσιο που οδήγησε στη συγκρότησή τους (Αθανασιάδης, 1995). Η θεώρηση αυτή 

οδήγησε στην ανάπτυξη των τεχνικών της Πολυδιάστατης Κλιµάκωσης (βλέπε 

Kruskal & Shepard 1974, Kruskal & Wish 1978, Hair et al. 1995) στις Η.Π.Α. και της 

µεθόδου της ΠΑΑ στη Γαλλία, κάτω από την καταλυτική επίδραση του Jean-Paul 

Benzécri (Deville & Malinvaud 1983, Greenacre 1993, Van Meter et al. 1994, 

Καραπιστόλης 1999, Μπεχράκης 1999, Παπαδηµητρίου 2002 και 1994, Le Roux & 

Rouanet 2004). Για τον Benzécri η Ανάλυση ∆εδοµένων συνιστά Φιλοσοφία, η οποία 

απελευθερώνει τον ερευνητή από δεσµεύσεις, που ενδεχοµένως επιβάλλουν 

εξωγενείς, σε σχέση µε την έρευνα, παράγοντες, αφήνοντάς του τη φροντίδα και την 

ευθύνη να εξάγει ο ίδιος τις ερµηνείες των φαινοµένων και τις συνέπειές τους.  

 

Ο σηµαντικότερος, ίσως, παράγοντας που οδήγησε στην υιοθέτηση και διάδοση των 

µεθόδων της Ανάλυσης ∆εδοµένων από ένα ευρύ φάσµα επιστηµονικών πεδίων ήταν 

η ανάπτυξη και η γενικευµένη χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) 

(Κουτσουπιάς 1999α και 1999β, Μπεχράκης 1999, Παπαδηµητρίου 2002). Οι 

µέθοδοι απαιτούν πολύπλοκους αριθµητικούς υπολογισµούς που µόνο µε τη βοήθεια 

Η/Υ είναι δυνατό, µέσα στα όρια της ανθρώπινης υποµονής, να επιτευχθούν, 

ιδιαίτερα όταν πρόκειται να αναλυθούν µεγάλα σύνολα δεδοµένων. Στις µέρες µας, 

δηµοφιλή εµπορικά στατιστικά πακέτα όπως το SAS (SAS Institute, 1999 και 1990), 

το BMDP (Moran & Gornbein 1988, BMDP Inc. 1992) και το SPSS (Norusis 1992α, 

SPSS Inc. 1998α, Meulman & Heiser 2004, Καρλής 2005), περιλαµβάνουν µεθόδους 

όπως η ΠΑΑ, η Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες και η Ιεραρχική Ταξινόµηση. 

Ειδικότερα, η ΠΑΑ θεωρείται ως η πιο αποτελεσµατική από τις µεθόδους της 

Ανάλυσης ∆εδοµένων για τη στατιστική επεξεργασία κατηγορικών µεταβλητών 

(Καραπιστόλης 1999, Κιοσέογλου 2002, Παπαδηµητρίου 2004). Αποτελεί δεν το 

βασικό κορµό πάνω στον οποίο στηρίζονται οι µεθοδολογικές προσεγγίσεις των δύο 

σηµαντικότερων «Σχολών» Ανάλυσης ∆εδοµένων, της Γαλλικής και της Ολλανδικής. 
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1.4  Σχολές Ανάλυσης ∆εδοµένων 

Πριν αναφερθούµε στις Σχολές Ανάλυσης ∆εδοµένων, κρίνουµε σκόπιµο να 

παραθέσουµε µια σύντοµη ιστορική ανασκόπηση σχετικά µε την ανάπτυξη της ΠΑΑ. 

Κίνητρο για την αναδροµή αυτή δεν είναι µόνο η ικανοποίηση µιας νόµιµης 

ιστοριογραφικής περιέργειας, αλλά και η πεποίθηση ότι η παρακολούθηση της 

εσωτερικής εξέλιξης της µεθόδου συµβάλλει, ως ένα βαθµό, στην αιτιολόγηση της 

χρησιµότητας και της αναγκαιότητάς της τόσο σε πρακτικό όσο και σε θεωρητικό 

επίπεδο. Για περισσότερα στοιχεία, σχετικά µε την ιστορική εξέλιξη της µεθόδου, 

παραπέµπουµε στους Van Rijckevorsel (1987), Greenacre (1984), Tenenhaus & 

Young (1985), Van Rijckevorsel και De Leeuw (1988), De Leeuw (1993), Van Meter 

et al. (1994), Nishsisato (1996 και 1980), Clausen (1998), Beh (2004) και Le Roux & 

Rouanet (2004). 

 

Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα η ΠΑΑ εµφανίστηκε και αναπτύχθηκε ανεξάρτητα 

και, σε ορισµένες περιπτώσεις, σχεδόν ταυτόχρονα σε αρκετές χώρες, όπως οι 

Η.Π.Α., η Μεγάλη Βρετανία, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Ολλανδία και η Ιαπωνία 

(Clausen, 1998). Αυτή η παράλληλη ανάπτυξη είχε ως αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν 

διάφορες προσεγγίσεις και κατευθύνσεις (Σχολές), τόσο ως προς το θεωρητικό όσο 

και ως προς το αλγοριθµικό – υπολογιστικό υπόβαθρο της µεθόδου. Έτσι, η µέθοδος 

έγινε γνωστή µε διαφορετικά ονόµατα όπως ∆υϊκή Κλιµάκωση (Dual Scaling), 

Αθροιστική Βαθµονόµηση (Additive Scoring), Βέλτιστη ή Άριστη Κλιµάκωση 

(Optimal Scaling), Ανάλυση Οµοιογένειας (Homogeneity Analysis) και άλλα (βλέπε 

Nishisato, 1980).  

 

Σύµφωνα µε τους Van Rijckevorsel και De Leeuw (1988) και Beh (2004), τα πρώτα 

µαθηµατικά αποτελέσµατα, µε τα οποία µπορούν να συνδεθούν µεθοδολογικά 

στοιχεία της ΠΑΑ, παρουσιάστηκαν από τον Karl Pearson στην πρώτη δεκαετία του 

20ου αιώνα. Η ΠΑΑ, ως µέθοδος ανάλυσης κατηγορικών δεδοµένων, εµφανίστηκε 

στα µέσα της δεκαετίας του ’30 µε την εργασία του Hirschfeld (1935) και µε τις 

απαρχές της συνδέονται ονόµατα και άλλων σηµαντικών ερευνητών όπως των 

Richardson, Kuder, Horst, Fisher, Maung, Guttman και Burt (βλέπε Nishisato 1980, 

Greenacre 1984, Gauch 1995). Ο Παπαδηµητρίου (2002) αναφέρει ότι αν και η 

πρώτη προσπάθεια µαθηµατικής διατύπωσης της µεθόδου οφείλεται στον H. O. 
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Hartley (ή Hirschfeld) ωστόσο σε µια πιο ολοκληρωµένη µορφή η µέθοδος 

παρουσιάστηκε από τον Guttman το 1941. Ο Greenacre (1984) παρατηρεί ότι ο Fisher 

και ο Guttman, σχεδόν ταυτόχρονα και ανεξάρτητα, παρουσίασαν σε θεωρητικό 

επίπεδο την ίδια ουσιαστικά µέθοδο αλλά σε διαφορετικό πλαίσιο προβληµατικής και 

εφαρµογών: ο Fisher (1940) τη διµεταβλητή εκδοχή της µεθόδου στο χώρο της 

Βιοµετρίας, ενώ ο Guttman (1941) την πολυµεταβλητή εκδοχή στο χώρο της 

Ψυχοµετρίας. Σε κάθε περίπτωση, η µέθοδος δεν παρουσιάστηκε µε τη σηµερινή της 

διεθνή ονοµασία, Analyse Factoriel des Correspondances-A.F.C. στα γαλλικά 

(Correspondence Analysis–C.A. στα αγγλικά), η οποία αποδίδεται στον Benzécri 

(Nishisato 1980, Van Rijckevorsel & De Leeuw 1988). Ο Benzécri, αφού 

συστηµατοποίησε τη µαθηµατική της θεµελίωση ήδη από τη δεκαετία του 1960 

(Καραπιστόλης, 1999), την ανήγαγε τελικά σε ένα γενικό σύστηµα στατιστικής 

ανάλυσης δεδοµένων (Clausen, 1998).  

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στις αρχές του 1950 παραλλαγές της µεθόδου γνωρίζουν 

σηµαντική ανάπτυξη και διάδοση στην Ιαπωνία, χάρη στις εργασίες του Hayashi 

(βλέπε Van Rijckevorsel & De Leeuw 1988, SAS Institute 1990, Greenacre & Blasius 

1994, Nishisato 1994 και 1980) και σχεδόν ταυτόχρονα στην Αγγλία από τον Burt 

(1950). Αργότερα, στη δεκαετία του 1970 η µέθοδος γίνεται γνωστή στον Καναδά 

από το Nishisato µε την ονοµασία ∆υϊκή Κλιµάκωση (Dual Scaling) (Nishisato 1996, 

1994, 1993, 1980 και 1978), ενώ την ίδια περίοδο οι De Leeuw, Young και Takane 

συστηµατοποιούν υπολογιστικά και προγραµµατιστικά τις µεθόδους Βέλτιστης 

Κλιµάκωσης (Optimal Scaling) (De Leeuw, Young & Takane 1976, Young, De 

Leeuw & Takane 1976, Takane, Young & De Leeuw 1977, Young, Takane & De 

Leeuw 1978), στο πλαίσιο των οποίων η ΠΑΑ µπορεί να ενταχθεί ως ειδική 

περίπτωση (Tenenhaus & Young, 1985). Αποτέλεσµα αυτής της προσπάθειας ήταν 

τελικά η δηµιουργία και ανάπτυξη της Ολλανδικής Σχολής στην Ανάλυση 

∆εδοµένων. 

 

1.4.1  Η Γαλλική Σχολή της Ανάλυσης ∆εδοµένων 

Στη Γαλλία οι µέθοδοι της Ανάλυσης ∆εδοµένων γνώρισαν σηµαντική ανάπτυξη, 

ιδιαίτερα µετά το 1970, χάρη στο έργο και την “εµµονή” του Jean-Paul Benzécri 

Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Pierre et Marie Curie - Paris VI, ο οποίος 
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συστηµατοποίησε τις µαθηµατικές βάσεις των µεθόδων, τις ανέδειξε από τη λήθη και 

κατόρθωσε να αποκτήσουν στο χώρο της Στατιστικής θέση αντάξια της 

σηµαντικότητας και της χρησιµότητάς τους (βλέπε Greenacre 1984, Van Meter et al. 

1994, Clausen 1998, Καραπιστόλης 1999, Κουτσουπιάς 1999α και 1999β, Μεϊµάρης 

2002, Παπαδηµητρίου 2002 και 1994, Le Roux & Rouanet 2004). Ο Αθανασιάδης 

(1995, σ. 15) γράφει χαρακτηριστικά ότι “Ο Benzécri είναι που θα προσδώσει στο όρο 

της ανάλυσης δεδοµένων µια διάσταση ριζοσπαστική αν όχι διάσταση πολεµικής.” 

Θεµελίωσε µε το έργο του µια Φιλοσοφία και µια Σχολή την οποία ασπάστηκαν και 

βελτίωσαν αρκετοί συνεργάτες και µαθητές του όπως οι Diday, Lebart, Escofier, Le 

Roux, J. Pagès, J.-P. Pagès, Morineau, Tenenhaus, Fenelon, Saporta, Greenacre, 

Παπαδηµητρίου και άλλοι. Η δυναµική των µεθόδων ενισχύθηκε µε την έκδοση των 

επιστηµονικών περιοδικών Cahiers d’ Analyse des Données και Revue de Statistique 

Appliquée, στα οποία δηµοσιεύτηκε σηµαντικός αριθµός εργασιών τόσο σε 

θεωρητικό όσο και σε επίπεδο εφαρµογών (Le Roux & Rouanet, 2004). Οι µέθοδοι 

άρχισαν να διδάσκονται σε πολλά µεταπτυχιακά τµήµατα στατιστικής, ενώ σε 

επίπεδο εφαρµογών η ΠΑΑ, και ιδιαίτερα η πολυµεταβλητή εκδοχή της, έγινε το 

βασικό στατιστικό εργαλείο για την ανάλυση πολυδιάστατων κατηγορικών 

(ποιοτικών) δεδοµένων που προέρχονταν κυρίως από τη συλλογή ερωτηµατολογίων.  

 

Η Γαλλική παράδοση έχει δώσει ιδιαίτερη έµφαση στη γεωµετρική θεώρηση της 

ερµηνείας των δεδοµένων (Clausen 1998, Le Roux & Rouanet 2004) µε βασικό 

σκοπό την ανάδειξη της ενδογενούς δοµής που τα χαρακτηρίζει, η οποία, συνήθως, 

δεν είναι άµεσα αντιληπτή (Καραπιστόλης, 1999), αλλά βρίσκεται σε λανθάνουσα 

µορφή. Για τον Benzécri µεγαλύτερη αξία έχουν οι «παράγοντες», δηλαδή οι 

διαστάσεις και οι δοµές που αναδεικνύονται µέσω των µεθόδων και όχι τα ίδια τα 

δεδοµένα, τα οποία αποτελούν µόνο µια προσεγγιστική εικόνα της πραγµατικότητας 

(Van Meter et al., 1994). Ως σχολή έχει να αναδείξει δύο κυρίως οικογένειες µεθόδων 

(Benzécri & Collaborateurs, 1973), την Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών 

(Analyse Factoriel des Correspondances, A.F.C.) και την Ταξινόµηση κατά Αύξουσα 

Ιεραρχία (Classification Ascendente Hierarchique, C.A.H.)1. Οι Αναστασιάδου και 

Παπαδηµητρίου (2001α, σ. 327) υποστηρίζουν ότι οι µέθοδοι αυτές είναι οι πιο 

                                                 
 
1 Στη Γαλία διαδεδοµένες είναι επίσης η Συµβολική Ανάλυση (βλέπε Φλώρου, 1997) και η 
Συνεπαγωγική Στατιστική (βλέπε Gras 1995, Καραπιστόλης 1999 και 1996). 
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κατάλληλες για την ανάλυση ποιοτικών µεταβλητών και είναι δυνατό να αναδείξουν 

“απρόβλεπτες διαστάσεις και να δηµιουργήσουν νέες θεωρητικές προσεγγίσεις και 

προεκτάσεις” κατά τη διερεύνηση ενός φαινοµένου. Ειδικότερα, η ΠΑΑ, έφθασε να 

κατέχει στη Γαλλία µια τόσο ισχυρή θέση στη µεθοδολογία στατιστικής 

επεξεργασίας, ώστε να γίνει συνώνυµη µε την έννοια της Ανάλυσης ∆εδοµένων 

(Clausen, 1998). Μέσω της ΠΑΑ είναι δυνατή η, σχεδόν, καθολική περιγραφή του 

υπό εξέταση φαινοµένου (Αναστασιάδου & Παπαδηµητρίου, 2001α), το οποίο 

παρουσιάζεται µέσα από ένα πίνακα κατηγορικών δεδοµένων της µορφής 

«αντικείµενα × µεταβλητές» (βλέπε Παπαδηµητρίου, 2004 και 1994). Βασικό 

πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι η δυνατότητα της ταυτόχρονης γραφικής απεικόνισης 

των µεταβλητών και των αντικειµένων, δηλαδή της οπτικής αναπαράστασης των 

αλληλεπιδράσεων και των σχέσεων τους σε ένα κοινό διάγραµµα (Hair et al. 1995, 

Bendixen 1995). Η µόνη απαίτηση της µεθόδου αφορά στις κλίµακες µέτρησης των 

µεταβλητών, οι οποίες θα πρέπει να είναι ονοµαστικές (nominal) ή/και διάταξης 

(ordinal). Βέβαια, µπορούν να χρησιµοποιηθούν και ποσοτικές µεταβλητές, αφού 

πρώτα οι τιµές τους χωριστούν και οµαδοποιηθούν σε κλάσεις µε βάση λογικά 

κριτήρια (Παπαδηµητρίου, 1994). Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύονται ιδιότητες 

(ποιοτικά χαρακτηριστικά) µέσα σε κάθε µεταβλητή και µέσω της ΠΑΑ 

οπτικοποιούνται και διαπιστώνονται οι µεταξύ τους οµοιότητες ή αντιθέσεις.  

 

Οι µέθοδοι της Γαλλικής Σχολής, όπως αυτές αναδείχθηκαν από τον Benzécri, 

άρχισαν να γίνονται γνωστές στις αγγλόφωνες χώρες στα µέσα της δεκαετίας του ’80 

µετά τη δηµοσίευση στην αγγλική γλώσσα σχετικών συγγραµµάτων, κυρίως από τους 

Greenacre (1984) και Lebart, Morineau & Warwick (1984). Μέχρι τότε η προσήλωση 

των Γάλλων ερευνητών στη συγγραφή των εργασιών τους στη δική τους γλώσσα σε 

συνδυασµό µε τον ιδιόµορφο τρόπο της µαθηµατικής παρουσίασης που υιοθέτησαν 

καθιστούσαν τις µεθόδους εσωτερική τους υπόθεση και “κλειστές” στο µη 

γαλλόφωνο αναγνωστικό κοινό (Van Rijckevorsel & De Leeuw, 1988). 

 

Συµπερασµατικά, η Γαλλική Σχολή της Ανάλυσης ∆εδοµένων µε κύριο εκφραστή τον 

Benzécri αποτελεί όχι µόνο µια εναλλακτική µεθοδολογική προσέγγιση αλλά και µια 

νέα φιλοσοφική θεώρηση της Στατιστικής (βλέπε Van Meter et al. 1994, Le Roux & 

Rouanet 2004), µια νέα αντίληψη, ανεξάρτητη από µοντέλα, χωρίς a priori υποθέσεις 
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και χωρίς αυστηρές πιθανοθεωρητικές προϋποθέσεις, που σπάνια ικανοποιούνται 

στην πράξη (Gifi, 1996). Κεντρικό ρόλο στο µεθοδολογικό πλαίσιο της Γαλλικής 

προσέγγισης παίζει η ΠΑΑ, τόσο στη διµεταβλητή όσο και στην πολυµεταβλητή 

εκδοχή της, για την οποία ο Παπαδηµητρίου (2004) τονίζει ότι: 

 “Η Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών είναι η σηµαντικότερη µέθοδος που πρέπει 

να γνωρίζει κάποιος που επιθυµεί να αναλύσει ένα πολυµεταβλητό φαινόµενο 

χρησιµοποιώντας την αναλυτική διείσδυση της πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης.” 

(σ. 3) 

1.4.2  Η Ολλανδική Σχολή της Ανάλυσης ∆εδοµένων 

Η εισαγωγή στη µεθοδολογία και τη λογική της ΠΑΑ µπορεί να γίνει µε πολλούς και 

διαφορετικούς τρόπους (βλέπε Benzécri & Collaborateurs 1973, Nishisato 1980, 

Greenacre 1984, Tenenhaus & Young 1985, Israëls 1987, Bekker & De Leeuw 1988, 

Weller & Romney 1990, Andersen 1991, Benzécri 1992, Gifi 1996). Αυτός είναι, 

πιθανόν, ο λόγος για τον οποίο η µέθοδος “εφευρέθηκε” αρκετές φορές κατά τη 

διάρκεια του 20ου αιώνα (Michailidis & De Leeuw, 1998). Αυτή η παράλληλη 

ανάπτυξη είχε ως αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν διάφορες προσεγγίσεις και 

κατευθύνσεις, τόσο σε σχέση µε το αλγοριθµικό όσο και σε σχέση µε το θεωρητικό 

υπόβαθρο της µεθόδου. Σε σχετικά πρόσφατες εργασίες µιας οµάδας ερευνητών του 

Πανεπιστηµίου του Leiden (Department of Data Theory of the Faculty of Social 

Sciences) έγινε προσπάθεια ενοποίησης των διαφόρων παραλλαγών της µεθόδου 

αρχικά µε την ονοµασία GIFI System (De Leeuw 1984, Gifi 1996, Michailidis & De 

Leeuw 1998) και στη συνέχεια ως Data Theory Scaling System-D.T.S.S. (Meulman, 

1999). Η ενοποίηση έγινε εφικτή µε τη συστηµατοποίηση και χρήση των µεθόδων της 

Βέλτιστης Κλιµάκωσης (Van de Geer 1993α και 1993β, Greenacre 1993α, Gifi 1996, 

De Leeuw 2005α). Βασικός σκοπός των µεθόδων αυτών είναι ο µετασχηµατισµός 

ποιοτικών µεταβλητών σε ποσοτικές (Young 1981, Van Rijckevorsel & De Leeuw 

1988, Greenacre 1993α). Αυτό επιτυγχάνεται µε την ανάθεση βέλτιστων βαθµών 

(scores) και «βαρών» στις γραµµές (αντικείµενα) και στις στήλες (µεταβλητές) 

αντίστοιχα του πίνακα δεδοµένων (Gifi, 1996). Οι νέες ποσοτικοποιηµένες 

µεταβλητές µπορούν, στη συνέχεια, να χρησιµοποιηθούν σε στατιστικές διαδικασίες 

όπου απαιτούνται ποσοτικές µεταβλητές (Nishisato 1980, De Leeuw 2005γ, 1993 και 

1988, Greenacre 1993α, Σιάρδος 1999, Meulman & Heiser 2004, Le Roux & Rouanet 
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2004). Η βελτιστοποίηση είναι έννοια σχετική γιατί επιτυγχάνεται µε βάση τα 

διαθέσιµα δεδοµένα που αναλύονται κάθε φορά. ∆ηλαδή, η κλίµακα µέτρησης µιας 

µεταβλητής αποκτά νόηµα σε σχέση µε τις υπόλοιπες. Τα κριτήρια βελτιστοποίησης 

είναι πολλά, όπως, για παράδειγµα, η βέλτιστη διάκριση µεταξύ των αντικειµένων 

(δειγµατοληπτικές ή πειραµατικές µονάδες), η µεγιστοποίηση της οµοιογένειας ή της 

εσωτερικής συνέπειας µεταξύ των µεταβλητών, η δηµιουργία όσο το δυνατό 

ισχυρότερων γραµµικών σχέσεων µεταξύ ζευγών µεταβλητών και άλλα (Nishisato 

1980, Gifi 1996, Michailidis & De Leeuw 1998, Meulman 1999, Michailidis & De 

Leeuw 2005). Έτσι, ο χρήστης των µεθόδων θα πρέπει, κάθε φορά, να επιλέγει το 

κατάλληλο κριτήριο βελτιστοποίησης καθώς και την κλίµακα ποσοτικοποίησης των 

µεταβλητών (ονοµαστική, διάταξης ή διακριτή ποσοτική), ανάλογα µε τους 

επιδιωκόµενους στόχους της ανάλυσης. Σε κάθε περίπτωση, µια κατάλληλη µη 

γραµµική «συνάρτηση απώλειας» (loss function) - αντικειµενική συνάρτηση - 

βελτιστοποιείται (Bekker & De Leeuw 1988, Gifi 1996, Michailidis & De Leeuw 

2000 και 1998, SPSS Inc. 2004α και 1997) κάτω από προϋποθέσεις και δεσµεύσεις 

(συνθήκες) που καθορίζονται από το κριτήριο βελτιστοποίησης, τις κλίµακες 

µέτρησης των µεταβλητών και τους στόχους της εκάστοτε µελέτης. Υπολογιστικά, η 

βελτιστοποίηση επιτυγχάνεται κυρίως µε την εφαρµογή του επαναληπτικού 

αλγόριθµου Alternating Least Squares (Εναλασσόµενα Ελάχιστα Τετράγωνα) (βλέπε 

Bekker & De Leeuw 1988, Gifi 1996, Michailidis & De Leeuw 1998, SPSS Inc. 

2004α και 1997) σε αντίθεση µε την αλγεβρική προσέγγιση του Benzécri. Όµως, στο 

πλαίσιο της Ολλανδικής προσέγγισης και η ΠΑΑ µπορεί να θεωρηθεί ως µέθοδος 

βέλτιστης κλιµάκωσης που έχει στόχο την καλύτερη δυνατή αναπαράσταση των 

δεδοµένων ενός πίνακα συµπτώσεων σε ένα χώρο µε λιγότερες διαστάσεις 

(Bendixen, 1996). Η βελτιστοποίηση έγκειται στο να βρεθούν, µε κατάλληλη αλλαγή 

της κλίµακας µέτρησης, εκείνες οι τιµές των συντεταγµένων των προβολών των 

σηµείων γραµµών και στηλών πάνω στους παραγοντικούς άξονες (Weller & Romney, 

1990) που µεγιστοποιούν τη διακύµανση κατά τη διεύθυνση των αξόνων (Greenacre, 

1993α). 

 

Το σύστηµα GIFI αποτελεί ένα σύνολο µεθόδων για την ανάλυση κυρίως 

κατηγορικών µεταβλητών και χαρακτηρίζει την Ολλανδική Σχολή της Ανάλυσης 

∆εδοµένων (Bond & Michailidis, 1996). Σηµαντικός σταθµός στην εξέλιξη των 

µεθόδων της Σχολής αυτής ήταν η ανάπτυξη της Ανάλυσης Οµοιογένειας 
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(Homogeneity Analysis) ή αλλιώς της Πολλαπλής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών 

(Multiple Correspondence Analysis) (Michailidis & De Leeuw, 1998), η οποία 

αποτελεί, ως ένα βαθµό, την πολυµεταβλητή εκδοχή της ΠΑΑ της Γαλλικής Σχολής. 

Με βάση το θεωρητικό και αλγοριθµικό πλαίσιο της µεθόδου αυτής αναπτύχθηκε η 

Μη Γραµµική Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες (Non Linear Principal Component 

Analysis ή Principal Components Analysis for Categorical Data) και η Μη Γραµµική 

Κανονικοποιηµένη Συσχέτιση (Non Linear Canonical Correlation), οι οποίες 

αποτελούν επίσης σηµαντικές µεθόδους του συστήµατος GIFI. Η ερευνητική 

δραστηριότητα των Ολλανδών επεκτάθηκε και στην ανάπτυξη µεθόδων µε τις οποίες 

είναι δυνατή η ταυτόχρονη χρήση δεδοµένων µικτού τύπου (κατηγορικά και 

ποσοτικά) καθώς και στην δυνατότητα ανάλυσης πολλών οµάδων µεταβλητών (Van 

der Burg & De Leeuw 1988, Van der Burg, De Leeuw & Dijksterhuis 1994, 

Micailidis & De Leeuw 1998). Οι αντίστοιχες στατιστικές διαδικασίες 

περιλαµβάνονται στο υποσύστηµα Categories του στατιστικού πακέτου SPSS (SPSS 

Inc. 1998α, Σιάρδος 1999 και 2000, Meulman & Heiser 2004).  

 

Το όνοµα GIFI αντιπροσωπεύει και την ίδια την οµάδα των Ολλανδών ερευνητών 

που για πρακτικούς κυρίως λόγους το χρησιµοποίησαν για κοινές δηµοσιεύσεις. 

Μέλη της οµάδας αποτέλεσαν οι Bettonvil, Van der Burg, Van de Geer, Heiser, 

Meulman, Van Rijckevorsell, Stoop και άλλοι (Gifi, 1996) µε πρωταγωνιστικό και 

καθοδηγητικό ρόλο αυτόν του Jan de Leeuw (Greenacre, 1993α). Σηµαντικό µέρος 

του ερευνητικού έργου των Ολλανδών ερευνητών έχει δηµοσιευθεί σε τεχνικές 

αναφορές εσωτερικής έκδοσης του Πανεπιστηµίου του Leiden και στο επιστηµονικό 

περιοδικό Psychometrika (βλέπε Van Rijckevorsel & De Leeuw, 1988). 

 

Το ενδιαφέρον της Ολλανδικής Σχολής εστιάζεται όχι µόνο στη γεωµετρική ερµηνεία 

των δεδοµένων αλλά και στην ανάδειξη των µη γραµµικών σχέσεων µεταξύ των 

µεταβλητών που προκύπτουν λόγω της κατηγορικής φύσης των δεδοµένων (Van der 

Burg & De Leeuw 1983, Bekker & De Leeuw 1988, Van de Geer 1993α και 1993β, 

Heiser & Meulman 1994, Gifi 1996, Michailidis & De Leeuw 1998). Η προσέγγιση 

αυτή έρχεται σε αντίθεση µε παραδοσιακές µεθόδους, όπως για παράδειγµα η 

Πολλαπλή Γραµµική Παλινδρόµηση, η Ανάλυση ∆ιακύµανσης και η Ανάλυση σε 

Κύριες Συνιστώσες, οι οποίες προϋποθέτουν γραµµικές σχέσεις και µοντέλα - 
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υποδείγµατα (Gifi, 1996). Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι πολλές από τις γραµµικές 

µεθόδους προκύπτουν ως ειδικές περιπτώσεις των µη γραµµικών.  

 

Συνοψίζοντας, οι µέθοδοι της Ολλανδικής Σχολής αποτελούν µια επέκταση των 

µεθόδων της Γαλλικής Σχολής Ανάλυσης ∆εδοµένων. Οι δύο σχολές έχουν αρκετές 

οµοιότητες αλλά και διαφορές. Έτσι, ενώ η ΠΑΑ στην πολυµεταβλητή της εκδοχή 

αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες µεθόδους και για τις δύο σχολές, ωστόσο το 

θεωρητικό και µεθοδολογικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύχθηκε η µέθοδος σε κάθε 

σχολή είναι διαφορετικό. Και στις δύο σχολές, ισχυρά κίνητρα εξέλιξης και διάδοσης 

των προτεινόµενων µεθόδων αποτελούν η γεωµετρική ερµηνεία των δεδοµένων και ο 

γραφικός τρόπος παρουσίασης και διάχυσης της παραγόµενης πληροφορίας. Υπάρχει 

όµως σηµαντική διαφορά σε ό,τι αφορά την προβληµατική, τη θεωρητική και την 

υπολογιστική προσέγγιση που ακολουθεί η κάθε Σχολή. Οι µέθοδοι της Ολλανδικής 

Σχολής αντιµετωπίζονται τελικά ως προβλήµατα µη γραµµικής βελτιστοποίησης υπό 

συνθήκες. Η επίλυση τους επιτυγχάνεται µε τη χρήση επαναληπτικών υπολογιστικών 

αλγορίθµων και όχι αλγεβρικά. Τέλος, η ιδιαίτερη προσήλωση των Ολλανδών 

ερευνητών στην ανάδειξη µη γραµµικών σχέσεων στα δεδοµένα είχε ως αποτέλεσµα 

οι µέθοδοι που αναπτύχθηκαν να χαρακτηρίσουν ένα νέο πεδίο έρευνας της 

Στατιστικής, αυτό που οι ίδιοι ονόµασαν Μη Γραµµική Πολυµεταβλητή Ανάλυση 

(Bekker & De Leeuw 1988, Gifi 1996). 

 

1.4.3  Η Ιταλική Σχολή της Ανάλυσης ∆εδοµένων 

Στην Ιταλία, στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και σε ένα γεωµετρικό πλαίσιο οι Carlo 

Lauro και Luigi D’Ambra παρουσίασαν νέες οικογένειες µεθόδων της Ανάλυσης 

∆εδοµένων µε τις οποίες η αντιµετώπιση των µεταβλητών δεν είναι συµµετρική, 

όπως συµβαίνει στις βασικές µεθόδους της Γαλλικής και ως ένα µεγάλο βαθµό της 

Ολλανδικής σχολής, αλλά µη συµµετρική (βλέπε Lauro & Siciliano 1989, D’ Ambra 

& Lauro 1992, Balbi 1998, Siciliano & Mola 1998, Kroonenberg & Lombardo 1999, 

Lauro & Balbi 1999, Gallo & Simonetti 2002). Πιο συγκεκριµένα, το ενδιαφέρον των 

Ιταλών ερευνητών στράφηκε στο διαχωρισµό των µεταβλητών σε εξαρτηµένες και 

ανεξάρτητες και στην αξιοποίηση ενδεχόµενης διαθέσιµης εξωτερικής πληροφορίας 

σε σχέση µε το υπό εξέταση φαινόµενο. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα των µεθόδων 

της Ιταλικής Σχολής αποτελούν η Μη Συµµετρική Ανάλυση των Αντιστοιχιών (Non 
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Symmetrical Correspondence Analysis-N.S.C.A.) για κατηγορικές µεταβλητές και η 

Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες σε Υποχώρο Αναφοράς (Principal Component 

Analysis onto a Reference Subspace–P.C.A.R.) για ποσοτικές. Έκτοτε, το ενδιαφέρον 

τους επεκτάθηκε και στην ανάπτυξη µεθόδων µε τις οποίες είναι δυνατή η ανάλυση 

δεδοµένων µικτού τύπου (κατηγορικά και ποσοτικά) καθώς και η ανάλυση πολλών 

συνόλων – οµάδων µεταβλητών. Συµπερασµατικά, η Ιταλική Σχολή χαρακτηρίζει 

έναν νέο κλάδο της Στατιστικής, τη Μη Συµµετρική Ανάλυση ∆εδοµένων. Για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις µεθόδους της σχολής αυτής παραπέµπουµε 

στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Μαθηµατικών και Στατιστικής του Πανεπιστηµίου 

της Νάπολης «Federico II» (http://www.dms.unina.it/NSDA.html). 

 

1.4.4  Η Ανάλυση ∆εδοµένων στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα, οι µέθοδοι της Ανάλυσης ∆εδοµένων, όπως αυτές εφαρµόζονται στο 

µεθοδολογικό και φιλοσοφικό πλαίσιο κυρίως της Γαλλικής Σχολής, εµφανίστηκαν 

γύρω στο 1980 από έλληνες ερευνητές που είχαν αποκτήσει µεταπτυχιακό δίπλωµα 

ή/και διδακτορικό τίτλο κάτω από την επίβλεψη του Καθηγητή Jean Paul Benzécri ή 

στενών συνεργατών του. Σήµερα, πολλοί από αυτούς τους “πρωτοπόρους” είναι µέλη 

∆.Ε.Π. σε διάφορα τµήµατα Ελληνικών Πανεπιστηµίων, ενώ ήδη από το 1985 έχει 

καθιερωθεί η διδασκαλία αντίστοιχων µαθηµάτων, σε Προπτυχιακά και 

Μεταπτυχιακά Προγράµµατα, διαφόρων Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων. Το 2001 

ιδρύθηκε το επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Εταιρία Ανάλυσης 

∆εδοµένων», ενώ το 2002 ξεκίνησε η έκδοση του επιστηµονικού περιοδικού 

«Τετράδια Ανάλυσης ∆εδοµένων - Data Analysis Bulletin», στο οποίο δηµοσιεύονται 

µετά από κρίση θεωρητικές εργασίες αλλά και εφαρµογές των µεθόδων από έλληνες 

και ξένους ερευνητές. Για περισσότερα στοιχεία σχετικά µε την πορεία των µεθόδων 

στον ελληνικό χώρο παραπέµπουµε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρίας 

Ανάλυσης ∆εδοµένων (http://datan.uom.gr). 

Ένας παράγοντας, ο οποίος συνετέλεσε στην αποδοχή των µεθόδων από την 

Ελληνική Πανεπιστηµιακή Κοινότητα, ήταν η δυνατότητα υλοποίησης και 

εφαρµογής τους από εµπορικά στατιστικά λογισµικά (Παπαδηµητρίου, 2002), όπως 

το SPSS, το SAS, το BMDP, το Statistica, το Minitab και το Systat. Όµως, η διάδοση 

και η εξέλιξη των µεθόδων στην Ελλάδα, ιδιαίτερα της ΠΑΑ και της Ιεραρχικής 
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Ταξινόµησης για κατηγορικά δεδοµένα, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην προσπάθεια, 

στην υποµονή και στην επιµονή του Καθηγητή Γιάννη Παπαδηµητρίου (Μεϊµάρης, 

2005 και 2002) του Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας, ο οποίος διατελεί Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Ανάλυσης 

∆εδοµένων από το 2001 και είναι ο ∆ιευθυντής Σύνταξης των «Τετραδίων». Είτε υπό 

την επίβλεψη είτε υπό την καθοδήγησή του εκπονήθηκαν διδακτορικές διατριβές, 

θεωρητικές και σε ποικίλα ερευνητικά πεδία εφαρµογής των µεθόδων, και 

αναπτύχθηκαν ειδικά λογισµικά ανάλυσης δεδοµένων (βλέπε Καραπιστόλης 1996, 

Φλώρου 1997, Κουτσουπιάς 1999α και 1999β, Αναστασιάδου 2000, Μοσχίδης 2003, 

Λούκας 2004, Μπαγιάτης 2004, ∆ρόσος 2005, Μασούρα 2005, Μάλλιαρη 2005, 

Τζήµος 2006). Όλα αυτά, µεταξύ των συνεχών προσπαθειών και ενεργειών του για 

την προαγωγή της θεωρίας και της εφαρµογής των µεθόδων στην Ελλάδα, ώστε να 

αναδειχθεί η λειτουργικότητά τους και η διαλεκτική τους µε άλλες µεθόδους της 

Στατιστικής Επιστήµης. 

 

1.5  Η Ανάλυση ∆εδοµένων και η Στατιστική 

1.5.1  Οι Απόψεις του Tukey 

Ο John Tukey, διακεκριµένος ερευνητής στο χώρο της Μαθηµατικής Στατιστικής 

(Cohen & Cohen, 1983), ήταν ο πρώτος που διαχώρισε την Ανάλυση ∆εδοµένων από 

τη Στατιστική και την παρουσίασε ως ανεξάρτητη επιστήµη (Gifi, 1996). Κατά την 

άποψή του (Tukey, 1962) η Ανάλυση ∆εδοµένων αποτελεί ένα γενικότερο 

µεθοδολογικό πλαίσιο απ’ ότι η Επαγωγική Στατιστική, ενώ υπάρχουν πεδία της 

Μαθηµατικής Στατιστικής που είναι έξω από το πλαίσιο της Ανάλυσης ∆εδοµένων. 

Σύµφωνα µε τον Tukey, η Ανάλυση ∆εδοµένων περιλαµβάνει: α) µεθόδους 

επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδοµένων, β) τεχνικές ερµηνείας των 

αποτελεσµάτων, γ) µεθοδολογίες σχεδιασµού των διαδικασιών συλλογής των 

δεδοµένων και δ) όλα τα µαθηµατικά και στατιστικά “εργαλεία – βοηθήµατα” που 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε βασικό σκοπό την ευκολότερη ανάλυση και 

ερµηνεία των δεδοµένων. Για τον Tukey, στην Ανάλυση ∆εδοµένων θα πρέπει να 

δοθεί ιδιαίτερα µεγάλη έµφαση στην κρίση. Τουλάχιστον τρία διαφορετικά είδη ή 

πηγές κρίσης είναι δυνατό να εµπλέκονται σχεδόν σε κάθε περίπτωση (Tukey, 1962)  
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“ (α1) κρίση που βασίζεται σε εµπειρία από το συγκεκριµένο θεµατικό πεδίο από το οποίο 

προέρχονται τα δεδοµένα 

 

(α2) κρίση που βασίζεται πάνω σε µία ευρεία εµπειρία για τον τρόπο που έχουν 

λειτουργήσει διάφορες τεχνικές ανάλυσης δεδοµένων σε σχέση µε ποικίλα πεδία 

εφαρµογής 

 

(α3) κρίση που βασίζεται πάνω σε αφηρηµένα αποτελέσµατα για τις ιδιότητες 

συγκεκριµένων τεχνικών, που έχουν ληφθεί είτε µέσω µαθηµατικών αποδείξεων είτε 

µέσω εµπειρικής δειγµατοληψίας.” (σ. 9). 

 

Ο Tukey (1962) συνεχίζει και γράφει ότι: 

 

“Η πιο σηµαντική ρήση που πρέπει να λάβει υπόψη η ανάλυση δεδοµένων, την οποία 

πολλοί στατιστικοί µοιάζουν να έχουν παραµελήσει, είναι: «Είναι πολύ προτιµότερη µία 

προσεγγιστική απάντηση σε ένα σωστό ερώτηµα, το οποίο είναι συχνά ασαφές, παρά µία 

ακριβής απάντηση σε ένα λανθασµένο ερώτηµα, το οποίο µπορεί εύκολα να γίνει 

ακριβές». Η ανάλυση δεδοµένων θα πρέπει να εξελίσσεται µε προσεγγιστικές απαντήσεις, 

στην καλύτερη περίπτωση, διότι η γνώση της σχετικά µε το πραγµατικό περιεχόµενο του 

προβλήµατος θα είναι στην καλύτερη περίπτωση προσεγγιστική.”  (σσ. 13-14). 

 

Η συνεισφορά του Tukey στην Ανάλυση ∆εδοµένων αφορά σε ένα πλήθος ευέλικτων 

γραφικών κυρίως µεθόδων και τεχνικών για τη διερευνητική και περιγραφική 

στατιστική ανάλυση των δεδοµένων (βλέπε Tukey 1977, Hoaglin 2003). Ο Tukey 

θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή συνιστά κατά βάση µια Φιλοσοφία, η οποία 

επαναπροσανατολίζει τη Στατιστική στους αρχικούς της στόχους, όπου η στατιστική 

περιγραφή των δεδοµένων παίζει το σηµαντικότερο ρόλο. ∆εν αντιτίθεται στον 

επιβεβαιωτικό χαρακτήρα της Επαγωγική Στατιστικής και διατυπώνει τελικά την 

άποψη ότι και οι δύο προσεγγίσεις (Επαγωγική Στατιστική και Ανάλυση ∆εδοµένων), 

µπορούν και σε ορισµένες περιπτώσεις επιβάλλεται, να χρησιµοποιούνται 

συµπληρωµατικά (Tukey, 1980 και 1977) λαµβάνοντας υπόψη όλα τα γνωστά 

στοιχεία (θεωρητικά και µεθοδολογικά) που αφορούν στο συγκεκριµένο ερευνητικό 

πεδίο. Σε κάθε περίπτωση, η διερευνητική – περιγραφική προσέγγιση είναι αυτή που 

θα πρέπει να προηγείται γιατί, σύµφωνα µε την άποψή του (1980), µερικές φορές 

είναι πιο δύσκολο αλλά και πιο ενδιαφέρον να διατυπώνεις ερωτήσεις από το να 

παίρνεις απαντήσεις.  
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1.5.2  Οι Αρχές του Benzécri 

Οι αρχές της Γαλλικής Σχολής Ανάλυσης ∆εδοµένων, όπως εξηγούνται από τον 

Benzécri, διαφέρουν αρκετά από αυτές του Tukey. Ο Benzécri διατυπώνει πέντε 

βασικές αρχές που ορίζουν την Ανάλυση ∆εδοµένων (Benzécri & Collaborateurs, 

1973): 

 

“Αρχή 1: Η Στατιστική και η Θεωρία Πιθανοτήτων δεν είναι το ίδιο πράγµα. Αρκετοί 

συγγραφείς (οι οποίοι, και σας το λέω στα Γαλλικά, σπάνια γράφουν στη γλώσσα µας...) 

έχουν δοµήσει µία ποµπώδη επιστήµη υπό την ονοµασία «Μαθηµατική Στατιστική», η 

οποία βρίθει υποθέσεων που ποτέ δεν ικανοποιούνται στην πράξη. ∆εν µπορούµε να 

προσδοκούµε µία λύση στα τυπολογικά µας προβλήµατα από αυτούς τους συγγραφείς. (σ. 

3). 

 

Αρχή 2: Το µοντέλο θα πρέπει να ακολουθεί τα δεδοµένα, και όχι το αντίστροφο. Αυτό 

είναι ένα ακόµα λάθος στην εφαρµογή των µαθηµατικών στις Ανθρωπιστικές Επιστήµες: 

η αφθονία δηλαδή των µοντέλων, που δοµούνται a priori και µετά έρχονται αντιµέτωπα 

µε τα δεδοµένα µέσω του επονοµαζόµενου «ελέγχου». Συχνά ο «έλεγχος» χρησιµοποιείται 

για να δικαιολογήσει κάποιο µοντέλο, στο οποίο ο αριθµός των παραµέτρων που πρέπει 

να ενταχθούν είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό των δεδοµένων σηµείων. Και συχνά 

χρησιµοποιείται, αντιθέτως, για να απορρίψει κατηγορηµατικά ως αβάσιµα, ακόµα και τα 

πιο επικριτικά σχόλια του πειραµατιστή. Αυτό που χρειαζόµαστε όµως είναι µία αυστηρή 

µέθοδος για να εξάγουµε τη δοµή, ξεκινώντας από τα δεδοµένα. (σ. 6). 

 

Αρχή 3: Είναι βολικό να χειρίζεται κανείς ταυτόχρονα πληροφορίες σε όσες περισσότερες 

διαστάσεις µπορεί. Ως συνέπεια, το πρόβληµα της εγκυρότητας ενός «ελέγχου» - το οποίο, 

οµολογουµένως, είναι ορισµένες φορές δύσκολο – δεν παρουσιάζεται πλέον ως τόσο 

σηµαντικό. Κανείς δεν γνωρίζει αν η ανισότητα 0,5 ≠ 0,7 θα πρέπει να ερµηνευτεί σε 

αυτές τις πρακτικές περιπτώσεις ως ένα συγκεκριµένο εµπειρικό αποτέλεσµα, ή απλώς ως 

τυχαίο αποτέλεσµα. Όµως το να βρει κανείς ότι σε ένα χώρο δύο διαστάσεων υπάρχουν 

πενήντα σηµεία κατά προσέγγιση τοποθετηµένα σε έναν κύκλο είναι πραγµατικά µία 

ανακάλυψη (τουλάχιστον αν η µέθοδος υπολογισµού δεν µας παραπλανά!). (σ. 9). 

 

Αρχή 4: Για την ανάλυση περίπλοκων στοιχείων, και ειδικά για την ανάλυση κοινωνικών 

δεδοµένων, χρειαζόµαστε απαραιτήτως τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η αρχή αυτή είναι 

προφανώς ορθή ... αλλά τι άποψη θα είχαν γι’ αυτό οι φοβεροί και τροµεροί πατέρες µας 

δεκαπέντε χρόνια πριν; (σ. 12). 
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Αρχή 5: Η χρήση του υπολογιστή σηµαίνει ότι όλες οι τεχνικές που σχεδιάστηκαν πριν την 

έλευση του αυτόµατου υπολογισµού θα πρέπει να εγκαταλειφθούν. Και λέω τεχνικές και 

όχι επιστήµη: οι γεωµετρικές και αλγεβρικές αρχές των προγραµµάτων µας ήταν γνωστές 

στον Laplace, πριν 150 χρόνια. Όµως ο Laplace ήταν και ο συγγραφέας µίας 

πραγµατείας πάνω στη ουράνια µηχανική, η οποία µόλις τώρα επανεκδόθηκε για να 

χρησιµοποιηθεί από µηχανικούς του διαστήµατος ... Και να φανταστεί κανείς ότι η 

πραγµατεία αυτή δεν ήταν αρκετή για να κατακτήσει ο Ναπολέων το φεγγάρι.” (σ. 15). 

 

Οι Ολλανδοί ερευνητές δεν συµφωνούν απόλυτα µε τον αυστηρό και απόλυτο τρόπο 

που διατυπώνει ο Benzécri τις πέντε Αρχές για το τι είναι η Ανάλυση ∆εδοµένων 

(Gifi, 1996). Για παράδειγµα, δεν συµφωνούν µε αυτό που ο Benzécri φαίνεται να 

υπονοεί στις Αρχές 3, 4 και 5 ότι δηλαδή οι µεγάλες, αδόµητες πολυµεταβλητές 

οµάδες δεδοµένων είναι η µόνη δυνατή κατάσταση έρευνας. Εν γένει συµφωνούν µε 

τις Αρχές 2 και 3, αλλά επισηµαίνουν ότι αν οι αρχές αυτές εφαρµοστούν 

συστηµατικά είναι δυνατό να οδηγήσουν σε ένα “τυφλό” εµπειρισµό, ο οποίος 

τροµοκρατεί εν γένει τους Ψυχοµέτρες. Πιστεύουν ότι τουλάχιστον κάποια θεωρία – 

υπόδειγµα θα πρέπει να καθοδηγεί τον χρήστη των µεθόδων, για παράδειγµα στην 

επιλογή των σχετικών µε το υπό εξέταση φαινόµενο µεταβλητών, ώστε να είναι 

εφικτή η ερµηνεία των αποτελεσµάτων. Για τους Ολλανδούς η Αρχή 1 του Benzécri 

είναι ίσως η πιο σηµαντική. Τα πιο ενδιαφέροντα σηµεία διατυπώνονται από τον ίδιο 

τον Benzécri (Benzécri & Collaborateurs, 1973): 

 

“ Τα µαθηµατικά θεµέλια της στατιστικής ανάλυσης είναι περισσότερο αλγεβρικά και 

γεωµετρικά (και όταν εµπλέκονται πολλές διαστάσεις, οι γεωµετρικές ιδέες 

συγχωνεύονται µε τους αλγεβρικούς υπολογισµούς) και µετά πιθανολογικά. Είναι 

προτιµότερο να µιλάει κανείς για κύριους άξονες κ.τ.λ. ... που καθορίζονται σε σχέση µε 

έναν πεπερασµένο αριθµό πραγµατικών δεδοµένων, από το να µιλάει για τη µέση τιµή, 

κ.τ.λ. ... που ορίζεται σε ένα δυνητικά άπειρο ∆ειγµατοχώρο. Όµως οι πιθανολογικές 

έννοιες και ιδέες µπορούν να αναδείξουν την αναγκαιότητα αλγεβρικών πράξεων και 

µερικές φορές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να αξιολογήσουν την χρησιµότητά τους.” 

(σ. 6). 

 

Σύµφωνα µε τους Johnson και Wichern (1992), η επιστηµονική έρευνα µπορεί να 

θεωρηθεί ως µια επαναληπτική διαδικασία “µάθησης”. Αρχικά, καθορίζονται τα 

αντικειµενικά στοιχεία (µετρήσεις) σχετικά µε την ερµηνεία ενός κοινωνικού ή 

φυσικού φαινοµένου, τα οποία στη συνέχεια συγκεντρώνονται και αναλύονται. Η 
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ανάλυση των αντίστοιχων δεδοµένων µέσα από µία µόνο πειραµατική ή 

παρατηρησιακή διαδικασία έχει ως αποτέλεσµα την περιορισµένη ερµηνεία του υπό 

εξέταση φαινοµένου. Έτσι, κατά τη διάρκεια της επιστηµονικής αναζήτησης, µέσω 

της επαναληπτικής διαδικασίας µάθησης, νέες µεταβλητές προστίθενται κάθε φορά ή 

παλιές αφαιρούνται. Για τον Benzécri η Ανάλυση ∆εδοµένων αποτελεί µια 

διαδικασία µάθησης και απόκτησης γνώσης µέσα από ποιοτικές και ποσοτικές 

καταγραφές πραγµατικών εµπειριών, κατά τις οποίες η φροντίδα και η ευθύνη της 

ερµηνείας των αποτελεσµάτων και των συνεπειών τους αφήνεται κυρίως στους 

ερευνητές – χρήστες των µεθόδων και όχι σε πιθανολογικούς µηχανισµούς. 

 

1.5.3  Οι Θέσεις των Ολλανδών 

Στο πλαίσιο της Ολλανδικής Σχολής η Ανάλυση ∆εδοµένων είναι συνώνυµη µε τη 

Στατιστική (De Leeuw, 2005γ), ενώ η Μαθηµατική Στατιστική είναι ενδιαφέρουσα 

στο βαθµό που τα πορίσµατά της έχουν πρακτικές εφαρµογές και συνέπειες (Gifi, 

1996) ιδιαίτερα στη µελέτη και στον έλεγχο της «σταθερότητας» των αποτελεσµάτων 

που παράγονται από τις µεθόδους Ανάλυσης ∆εδοµένων (Markus, 1994α και 1994β). 

Ο όρος «σταθερότητα» αναφέρεται στο πόσο συνεπή είναι τα αποτελέσµατα κάτω 

από διαταραχές κάποιων αρχικών συνθηκών, οι οποίες είτε αφορούν στη µεθοδολογία 

συλλογής των δεδοµένων είτε στις ίδιες τις µεθόδους ανάλυσης, όπως για παράδειγµα 

στους εκάστοτε αλγόριθµους καθώς και στους αριθµητικούς υπολογισµούς. Πιο 

συγκεκριµένα, φαίνεται να ανοίγεται ένας µεγάλος ορίζοντας σε ό,τι αφορά τη µελέτη 

και τον έλεγχο της σταθερότητας (Gifi 1996, Michailidis 1996, Michailidis & De 

Leeuw 1998): α) των αποτελεσµάτων στη θεωρητική περίπτωση επανάληψης της 

έρευνας κάτω από τις ίδιες συνθήκες (replication stability), β) των διαφόρων δεικτών 

(αναφοράς, ερµηνείας και ποιότητας) µε βάση τους οποίους γίνεται ή/και 

διευκολύνεται η παρουσίαση και η ερµηνεία των αποτελεσµάτων (statistical 

stability), γ) των αποτελεσµάτων κάτω από διαφορετικές µεθόδους συλλογής των 

δεδοµένων ή σύνθεσης (απαλοιφή αντικειµένων ή/και µεταβλητών) του πίνακα 

δεδοµένων που θα αναλυθεί (stability under data selection), δ) των αποτελεσµάτων 

κάτω από διαφορετικά µοντέλα - υποδείγµατα διερεύνησης συσχετίσεων ή σχέσεων 

αιτίας-αποτελέσµατος (stability under model selection), ε) της ακρίβειας των 

αριθµητικών υπολογισµών είτε λόγω σφαλµάτων στρογγυλοποίησης είτε λόγω των 

επαναληπτικών υπολογιστικών µεθόδων που συνήθως χρησιµοποιούνται (numerical 
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stability), στ) των αποτελεσµάτων κάτω από διαταραχές των αρχικών δεδοµένων και 

κάτω από την ισχύ Κεντρικών Οριακών Θεωρηµάτων της Θεωρίας Πιθανοτήτων 

(analytical and algebraic stability) και ζ) των αποτελεσµάτων κάτω από την επίδραση 

που ενδεχοµένως να έχει σε αυτά η επιλογή µιας διαφορετικής µεθόδου ανάλυσης 

(stability under selection of technique). Ένα άλλο χαρακτηριστικό της Ολλανδικής 

Σχολής είναι η µετάθεση του ενδιαφέροντος από τις ιδιότητες και τις εφαρµογές της 

Πολυδιάστατης Κανονικής και της Πολυωνυµικής Κατανοµής (Gifi, 1996) σε µια 

ενδιάµεση κατάσταση µε τη χρήση µεθόδων επαναδειγµατοληψίας (βλέπε Efron & 

Tibshirani 1993, DiCiccio & Efron 1996). Τεχνικές όπως η Monte Carlo και η 

Bootstrap κατέχουν σηµαντική θέση κυρίως στους ελέγχους εξωτερικής και 

εσωτερικής εγκυρότητας των παραγόµενων αποτελεσµάτων (βλέπε Lebart et al. 

1984, Greenacre 1993α και 1984, Markus 1994α και 1994β, Gifi 1996, Michailidis 

1996, Chateau & Lebart 1996, Μπεχράκης 1999, Lebart 2006).  

 

Έτσι, για τους Ολλανδούς η Θεωρία Πιθανοτήτων, η Στατιστική, η Υπολογιστική 

Στατιστική, τα Μαθηµατικά, τα Υπολογιστικά Μαθηµατικά και η Πληροφορική όχι 

µόνο ενσωµατώνονται στην Ανάλυση ∆εδοµένων αλλά µπορούν να συνδυαστούν µε 

αυτήν, µε τρόπο ώστε να δηµιουργηθούν νέοι τοµείς έρευνας κυρίως σε σχέση µε τη 

σταθερότητα των αποτελεσµάτων, η οποία εγγυάται, τελικά, την αξιοπιστία και την 

εγκυρότητα των συµπερασµάτων. 

 

1.5.4  Οι Απόψεις του Παπαδηµητρίου 

Μια πιο λειτουργική προσέγγιση στον ορισµό της Ανάλυσης ∆εδοµένων και της 

σχέσης της µε τη Στατιστική διατυπώνει ο Παπαδηµητρίου (1994):  

 

“Η Ανάλυση ∆εδοµένων αποτελεί σύνθεση µεθόδων της Περιγραφικής Στατιστικής ή 

καλύτερα συνάθροιση και παράθεση µιας ακολουθίας µεθόδων που ο λογικός τους 

δεσµός, τις περισσότερες φορές, είναι ιδιαίτερα λεπτός.”  (σ. 12). 

 

Αυτή η σύνθεση εφαρµόζεται στους πίνακες των αρχικών δεδοµένων που 

περιγράφουν το υπό εξέταση φαινόµενο, µε σκοπό να εµφανιστούν “στις εκροές της 

αποτελέσµατα εύκολα ερµηνεύσιµα από τους µυηµένους στις αρχές της” 

(Παπαδηµητρίου, 2002, σ. 6). Για τον Παπαδηµητρίου (2002 και 1994) η Ανάλυση 
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∆εδοµένων στηρίζεται στις αναλλοίωτες αρχές και µεθόδους της Γραµµικής 

Άλγεβρας, οι οποίες σήµερα, µέσω των Η/Υ, µπορούν πλέον να εφαρµοστούν και σε 

µεγάλα σύνολα δεδοµένων. Παρόλο που η δυνατότητα χειρισµού των αλγεβρικών 

µεθόδων για πρακτική χρήση απαιτεί την κατανόησή τους σε βάθος ωστόσο 

αποφεύγεται ο “εµπειρισµός”  και η “καλή πρόθεση” σε ό,τι αφορά την εξαγωγή 

συµπερασµάτων (Παπαδηµητρίου, 2002, σ. 7). Με την εφαρµογή των µεθόδων της 

Ανάλυσης ∆εδοµένων είναι δυνατό να επιτευχθεί η “διαστολή” του φαινοµένου που 

µελετάται και το αποτέλεσµα να παρουσιαστεί µε τη µορφή της καλύτερης δυνατής 

“εικόνας-φωτογραφίας” του διασταλµένου φαινοµένου και µάλιστα χωρίς καµία a 

priori  υπόθεση ή προϋπόθεση.  

 

Στην προσέγγιση αυτή είναι φανερή η αντίληψη ότι τα δεδοµένα θα πρέπει να 

“µιλούν µόνα τους” µε τρόπο ώστε ο τελικός αποδέκτης-χρήστης να εµβαθύνει στην 

ερµηνεία τους. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση των µεθόδων της Ανάλυσης 

∆εδοµένων οι οποίες, µάλιστα, αναδεικνύουν – µεγεθύνουν τυχόν κρυµµένες 

διαστάσεις και λανθάνουσες δοµές σχέσεων και τάσεων, οµοιοτήτων και διαφορών, 

οι οποίες είναι ενθυλακωµένες στα αρχικά δεδοµένα αλλά δεν είναι εύκολο µε τη 

χρήση απλών στατιστικών µεθόδων να ανιχνευθούν, να οπτικοποιηθούν και να 

ερµηνευτούν µε σαφήνεια και σχετική πληρότητα.  

1.5.5  Μερικά Σχόλια 

Είναι γεγονός ότι συχνά δεν γνωρίζουµε τους νόµους στους οποίους ένα φαινόµενο 

υπακούει ή το µαθηµατικό µοντέλο – υπόδειγµα (ντετερµινιστικό ή στοχαστικό), το 

οποίο καθορίζει τη συµπεριφορά του, είτε γιατί είναι αρκετά σύνθετο και δεν 

επιδέχεται λεπτοµερή µαθηµατική περιγραφή είτε δεν µπορεί να διατυπωθεί κάποιος 

νόµος που να εκφράζει µια αποδεκτή σχέση αιτίας-αποτελέσµατος (∆ερµάνης, 1986). 

Στην περίπτωση αυτή, αναδεικνύεται η χρησιµότητα της Ανάλυσης ∆εδοµένων, η 

οποία ως κλάδος της Πολυδιάστατης Στατιστικής Ανάλυσης είναι δυνατόν να 

περιγράψει την πολυπλοκότητα ορισµένων φαινοµένων ή καταστάσεων και να 

αναδείξει τυχόν “άγνωστες – µη εµφανείς” πτυχές ή ιδιαιτερότητες της συµπεριφοράς 

και της εξέλιξής τους.  
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Ο χαρακτηρισµός των µεθόδων της Ανάλυσης ∆εδοµένων ως στατιστικές διαδικασίες 

ανεξάρτητες από µοντέλα, οι οποίες χρησιµοποιούνται χωρίς a priori υποθέσεις και 

προϋποθέσεις, είναι σωστός µόνο σε µια πρώτη θεώρηση και πάντα σε σύγκριση µε 

τις διαδικασίες της Επαγωγικής Στατιστικής, οι οποίες έχουν αρκετές 

πιθανοθεωρητικές και τεχνικές προϋποθέσεις και εφαρµόζονται για την απόρριψη ή 

όχι συγκεκριµένων ερευνητικών υποθέσεων. Οι προϋποθέσεις αυτές δεν συνδέονται 

µε τις γενικότερες επιστηµονικές υποθέσεις οι οποίες προηγούνται και αποτελούν το 

κίνητρο για την πραγµατοποίηση µιας έρευνας αλλά είναι απαιτήσεις µόνο των 

στατιστικών τεχνικών (Μπεχράκης, 1999). Η απόλυτη αποδοχή της παραπάνω θέσης 

θα µπορούσε να οδηγήσει σε µια υπέρµετρη απλοποίηση της στατιστικής σκέψης 

όπου το ενδιαφέρον θα επικεντρώνεται µόνο στην εξεύρεση σωστών, κατά 

περίπτωση, λύσεων θέτοντας στο περιθώριο τη µαθηµατική αυστηρότητα και τη 

δυνατότητα γενίκευσης.  

 

Η σηµαντικότερη διαφορά των µεθόδων της Ανάλυσης ∆εδοµένων σε σχέση µε αυτές 

της Επαγωγικής Στατιστικής είναι ότι για την εφαρµογή τους δεν απαιτείται η 

προσαρµογή των δεδοµένων σε κάποιο στοχαστικό µοντέλο και η αντίστοιχη 

συµπερασµατολογία δεν υπάγεται σε κάποιο µηχανισµό επαγωγικού συλλογισµού µε 

την έννοια της στατιστικής σηµαντικότητας. Η αλήθεια είναι ότι οι µέθοδοι, συνήθως, 

δεν συνοδεύονται από στατιστικούς ελέγχους. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι δεν είναι 

δυνατό να υπάρξουν τέτοιοι και µάλιστα µε ελάχιστες τεχνικές προϋποθέσεις. Επίσης, 

δεν δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στο µηχανισµό συλλογής και συγκρότησης των 

διαθέσιµων δεδοµένων (µέθοδος δειγµατοληψίας, πειραµατικός σχεδιασµός, 

ανεξαρτησία των παρατηρήσεων) αρκεί τα δεδοµένα να µπορούν να πινακοποιηθούν 

σε µορφή κατάλληλη για την εφαρµογή της εκάστοτε µεθόδου. Τα δεδοµένα, έστω και 

αν προέρχονται από δείγµα, αντιµετωπίζονται σαν να αποτελούν ολόκληρο τον υπό 

εξέταση πληθυσµό (Greenacre, 1984) δίνοντας ένα περιγραφικό και διερευνητικό 

χαρακτήρα στις µεθόδους αποδυναµώνοντας οποιεσδήποτε γενικεύσεις, όπως αυτές 

νοούνται στο πλαίσιο της Επαγωγικής Στατιστικής. 

 

Κάθε µέθοδος της Ανάλυσης ∆εδοµένων στηρίζεται σε ένα σύστηµα µαθηµατικών 

µοντέλων, τα οποία αποσκοπούν στην «προσοµοίωση» του αντίστοιχου φαινοµένου. 

Γενικά, η προσοµοίωση είναι εφικτή µέσω ενός συνόλου συµβόλων και εξισώσεων 

που έχουν ως σκοπό να περιγράψουν τη συµπεριφορά του σε σχέση µε συγκεκριµένα 
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χαρακτηριστικά ή ιδιότητες που έχουν επιλεγεί και θεωρούνται σηµαντικές (Hillier & 

Lieberman, 1995). Οι συσχετισµοί µεταξύ των πραγµατικών δεδοµένων ή αλλιώς των 

πρωτοτύπων (prototypes), που χαρακτηρίζουν το φαινόµενο, αντικαθίστανται από 

ανάλογους συσχετισµούς µεταξύ µαθηµατικών οντοτήτων (entities) (Davis & Hersh, 

1980). Η βασική απαίτηση είναι το µαθηµατικό µοντέλο και το φαινόµενο να είναι 

ισόµορφα σε όλα τα θεµελιώδη, για το πρόβληµα που εξετάζεται, θέµατα (Βασιλείου, 

1985). Η επιτυχία σε µια τέτοια προσπάθεια έγκειται στην επιλογή και στην 

κατασκευή ενός µοντέλου που να περιλαµβάνει όσο το δυνατόν περισσότερη 

πληροφορία σε σχέση µε την πραγµατικότητα, όπως αυτή αποτυπώνεται µε βάση τα 

διαθέσιµα δεδοµένα. Έτσι, αυτόµατα εισάγονται αρχικές προϋποθέσεις και υποθέσεις 

που αφορούν στον τρόπο µε τον οποίο θα µετρηθεί η ποσότητα και η ποιότητα της 

πληροφορίας, στην καταλληλότητα και αντιπροσωπευτικότητα των δεδοµένων, στην 

κωδικοποίησή τους, στους θεωρούµενους συσχετισµούς µεταξύ των πρωτοτύπων και 

των αντίστοιχων µαθηµατικών οντοτήτων, στις µαθηµατικές ιδιότητες των µοντέλων, 

στη δυνατότητα πραγµατοποίησης των διαφόρων υπολογισµών καθώς και στην 

ακρίβειά τους. Με άλλα λόγια, εισάγονται ορισµένες αρχικές συνθήκες - 

προϋποθέσεις ως προς την εγκυρότητα και αξιοπιστία των µεθόδων οι οποίες θα 

επιλεγούν τελικά ως οι καταλληλότερες για την ανάλυση των δεδοµένων. Οι χρήστες 

των µεθόδων, ανάλογα µε το επιστηµονικό πεδίο που δραστηριοποιούνται, θα πρέπει 

κάθε φορά να αξιολογούν τις προϋποθέσεις εγκυρότητας και να οριοθετούν την ισχύ 

του αντίστοιχου µοντέλου. Οι αποφάσεις τους είναι δυνατό να επηρεάσουν την 

παραγόµενη πληροφορία η οποία θα πρέπει να αποκτήσει νόηµα σε ένα συγκεκριµένο 

ερευνητικό και επιστηµονικό πλαίσιο. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η θέσπιση κάποιων 

λογικών κανόνων ή κριτηρίων τουλάχιστον για την επιλογή των µεταβλητών µέσω 

των οποίων θα περιγραφεί το υπό εξέταση φαινόµενο. Αν υπάρχει κάποια δοµή στα 

δεδοµένα οι µέθοδοι θα την αναδείξουν. Η δοµή θα γίνει ενδεχοµένως πιο ξεκάθαρη 

αν εισαχθούν στις αναλύσεις νέες µεταβλητές από το ίδιο ερευνητικό γνωστικό πεδίο. 

Η δοµή µάλλον θα εξαφανιστεί αν προστεθούν αρκετές µεταβλητές από άλλα πεδία οι 

οποίες θα λειτουργήσουν συσκοτιστικά ως “θόρυβος”. Παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει να 

γίνει σαφές ότι ένα µοντέλο ή σύστηµα µεθόδων ανάλυσης της εµπειρίας δεν µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί για να αποδείξει οτιδήποτε σχετικά µε τον πραγµατικό κόσµο (De 

Leeuw, 2005γ) αν και µπορεί, σε µερικές περιπτώσεις, να µας βοηθήσει να 

ανακαλύψουµε κάποια σηµαντικά στοιχεία γι αυτόν. Ένα µοντέλο δεν µπορεί να 

χαρακτηριστεί σωστό ή λάθος παρά ως χρήσιµο ή µη χρήσιµο (Pfeiffer, 1978). 
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Άλλωστε, οι µέθοδοι της Ανάλυσης ∆εδοµένων δεν διαθέτουν κάποιο «µαγικό» 

µηχανισµό, ο οποίος θα λειτουργήσει µε τέτοιο τρόπο ώστε πάντα ένας άµορφος και 

αδόµητος σωρός από δεδοµένα θα µετατραπεί σε επιστηµονική γνώση.  

Σύµφωνα µε τον Breiman (2001), ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δίνεται στην 

κατανόηση του εκάστοτε προβλήµατος και των αντίστοιχων εµπειρικών δεδοµένων 

πριν την προσαρµογή και τον έλεγχο οποιουδήποτε µοντέλου. Οι µέθοδοι της 

Ανάλυσης ∆εδοµένων µπορούν να συµβάλλουν προς την κατεύθυνση αυτή 

αποκαλύπτοντας πληροφορία σχετικά µε τον συχνά άγνωστο µηχανισµό παραγωγής 

των δεδοµένων. 

1.6  Πειραµατικοί Σχεδιασµοί στην Ανάλυση ∆εδοµένων 

Πολυµεταβλητά δεδοµένα εµφανίζονται στην περίπτωση όπου για κάθε πειραµατική 

ή δειγµατοληπτική µονάδα έχουν µετρηθεί περισσότερα από δύο χαρακτηριστικά ή 

ιδιότητες στο ίδιο ή σε διαφορετικά δείγµατα ή πληθυσµούς (Dillon & Goldstein 

1984, Johnson & Wichern 1992, Hair et al. 1995). Οι πίνακες δεδοµένων που 

αναλύονται είναι της µορφής «αντικείµενα × µεταβλητές», όπου ο όρος «αντικείµενα» 

αναφέρεται σε άτοµα, πράγµατα, γεγονότα ή γενικά σε οποιαδήποτε οντότητα για την 

οποία υπάρχουν καταγραφές µετρήσεων. Οι µεταβλητές αντιστοιχούν στις διαθέσιµες 

µετρήσεις, οι οποίες αφορούν, για κάθε αντικείµενο, είτε σε διαφορετικές ιδιότητες 

είτε και στις ίδιες αλλά κάτω από διαφορετικές ή καταστάσεις στο χώρο και στο 

χρόνο. Από τη στιγµή που οι καταστάσεις αυτές αποτελούν διαφορετικές συνθήκες οι 

οποίες έχουν επιλεγεί µε βάση κάποιο προκαθορισµένο σχέδιο, όπου οι διαθέσιµες 

µετρήσεις θεωρούνται ότι εξαρτώνται από γνωστούς και ελεγχόµενους παράγοντες, 

τότε η όλη διαδικασία µπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο των πειραµατικών 

σχεδιασµών. Η καταλληλότητα των στατιστικών µεθόδων, που θα επιλεγούν για την 

επεξεργασία των αντίστοιχων δεδοµένων, εξαρτάται από το πλήθος των οµάδων των 

µεταβλητών που θα συµµετάσχουν στην ανάλυση, από τη διάκρισή τους σε 

εξαρτηµένες και ανεξάρτητες καθώς και από τις αντίστοιχες κλίµακες µέτρησής τους 

(βλέπε Tabachnick & Fidell 1989, Hair et al. 1995). Οι κλίµακες µέτρησης των 

µεταβλητών παίζουν σηµαντικό ρόλο όχι µόνο γιατί καθορίζουν, κατά παράδοση, τη 

στατιστική µέθοδο ανάλυσης που θα χρησιµοποιηθεί αλλά και γιατί επιδρούν στην 

ακρίβεια και στο βαθµό βεβαιότητας που θα αποδοθούν, αντίστοιχα, στη µέτρηση και 
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στην ερµηνεία της µεταβλητότητας η οποία παρατηρείται στα διαθέσιµα εµπειρικά 

δεδοµένα (Jacoby, 1999). Η διαπίστωση αυτή χρήζει ιδιαίτερης προσοχής στη 

στατιστική ανάλυση δεδοµένων, τα οποία προέρχονται από πειραµατικούς 

σχεδιασµούς, αφού η ακρίβεια και η αξιοπιστία της παραγόµενης πληροφορίας 

καθορίζει και την εγκυρότητα του συµπερασµού σχετικά µε την απόδοση σχέσεων 

αιτίας – αποτελέσµατος. 

 

Οι κλίµακες µέτρησης των µεταβλητών µπορεί να ποικίλουν ανάλογα µε το είδος της 

αντίστοιχης καταγραφής της µέτρησης. Έτσι, κάποιες µπορεί να είναι ποιοτικής και 

κάποιες άλλες ποσοτικής φύσης. Η κλίµακα (επίπεδο) µέτρησης των µεταβλητών, 

δηλαδή αν θα είναι ονοµαστική (nominal), διάταξης (ordinal), διαστήµατος (interval), 

αναλογίας (ratio) ή δίτιµη (binary), καθορίζει, στην πράξη, και την πολυµεταβλητή 

µέθοδο ανάλυσης που θα εφαρµοστεί σύµφωνα πάντα και µε τους επιδιωκόµενους 

στόχους της έρευνας (βλέπε Dillon & Goldstein 1984, Johnson & Wichern 1992, Hair 

et al. 1995, Sharma 1996, Tacq 1997, Τσάντας και άλλοι 1999, Grimm & Yarnold 

2000). Ωστόσο, αυτή η διάκριση των κλιµάκων µέτρησης των µεταβλητών έχει 

“καταδυναστεύσει” εδώ και καιρό τους ερευνητές σε διάφορα γνωστικά πεδία 

εισάγοντας αναγκαστικούς περιορισµούς στην επιλογή και εφαρµογή των 

“επιτρεπόµενων” κάθε φορά στατιστικών µεθόδων (βλέπε Velleman & Wilkinson 

1993, Grimm & Yarnold 2000). Χαρακτηριστικά αναφέρουµε την περίπτωση των 

κλιµάκων τύπου Likert (βλέπε Spector 1992, Javeau 1996, Φίλιας 1996), όπου οι 

συµµετέχοντες στην έρευνα καλούνται να δηλώσουν το βαθµό συµφωνίας τους σε 

µια σειρά πολυθεµατικών δηλώσεων (ερωτήσεων). Οι ερωτώµενοι απαντούν σε µια 

διαβαθµισµένη κλίµακα συνήθως πέντε σηµείων του τύπου «∆ιαφωνώ Απόλυτα», 

«∆ιαφωνώ», «Ούτε Συµφωνώ, Ούτε ∆ιαφωνώ», «Συµφωνώ» και «Συµφωνώ 

Απόλυτα». Στη συνέχεια, ανατίθενται στις απαντήσεις ακέραιες αριθµητικές τιµές 

(διαδοχικές ή µη) για τη διευκόλυνση της κωδικοποίησης και της στατιστικής 

ανάλυσης. Στο σηµείο αυτό, αρχίζει η “διαµάχη” µεταξύ των ειδικών µεθοδολόγων 

σχετικά µε το ποια στατιστική µέθοδος είναι κατάλληλη για την επεξεργασία 

δεδοµένων αυτού του τύπου (βλέπε O’Brien 1979, Cohen & Cohen 1983, Srinivasan 

& Basu 1989, Higgs 1991, Javeau 1996, Hand 1996, Μπεχράκης 1999, Grimm & 

Yarnold 2000, Blasius & Thiessen 2000, Reed 2002, Πρίπορας & Μενεξές 2005). Οι 

αντίστοιχες µεταβλητές άλλες φορές αντιµετωπίζονται ως ποσοτικές ίσων 

διαστηµάτων (Higgs 1991, Poon & Hung 1996) και άλλες ως ποιοτικές µε 
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διαβαθµισµένες κατηγορίες (Κιοσέογλου, 2002). Στην πρώτη περίπτωση, οι 

µεταβλητές χρησιµοποιούνται χωρίς καµία επιφύλαξη σε στατιστικές διαδικασίες 

όπως η Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες, η οποία προϋποθέτει τη χρήση ποσοτικών 

µεταβλητών. Στη δεύτερη, τα δεδοµένα αναλύονται µε µεθόδους κυρίως της Μη 

Παραµετρικής Στατιστικής.  

 

Σύµφωνα µε τον Kachigan (1991), η κλίµακα µέτρησης µιας µεταβλητής είναι µια 

έννοια θεωρητική και δεν αποτελεί παρά µια “γέφυρα” ανάµεσα στην εµπειρική 

παρατήρηση και στους αριθµούς. Πρόκειται απλά για ένα σχήµα αριθµητικής 

αντιστοίχησης των τιµών της µεταβλητής, το οποίο θα πρέπει να αποκτήσει νόηµα 

µέσα σε ένα συγκεκριµένο ερευνητικό πεδίο, ώστε να είναι χρήσιµο τελικά. 

Άλλωστε, οι αριθµοί δεν γνωρίζουν τι µετρούν. Για τον Jacoby (1999) οι κλίµακες 

µέτρησης των µεταβλητών αποτελούν στην ουσία έλεγχο µιας θεωρίας και όχι µια a 

priori  παραδοχή, αφού εκφράζουν µια αµφισβητούµενη η αβέβαιη δήλωση σχετικά 

µε τη φύση της πραγµατικότητας. Η απεικόνιση από ένα εµπειρικό σύστηµα 

µέτρησης της πραγµατικότητας σε ένα αριθµητικό δεν είναι µονοσήµαντη (Hand, 

1996) αφού δεν χαρακτηρίζει µε µοναδικό τρόπο τους αριθµούς ή τα σύµβολα που θα 

χρησιµοποιηθούν για να εκφράσουν τις αντίστοιχες καταγραφές ή µετρήσεις. Για 

παράδειγµα, το µήκος µπορεί να µετρηθεί σε µέτρα, σε εκατοστά, σε κλάσεις εύρους 

του τύπου «από … έως» ή ακόµα και να αποδοθεί λεκτικός χαρακτηρισµός για το 

“µεγάλο” ή το “µικρό” µήκος. Όλες οι προηγούµενες µετρήσεις είναι έγκυρες αλλά 

µε διαφορετικό βαθµό ακρίβειας στην µέτρηση της µεταβλητότητας του µήκους. 

Όµως, σύµφωνα µε τους στόχους της εκάστοτε µελέτης κάποια ή κάποιες απ’ αυτές 

θα µπορούσαν να είναι περισσότερο λειτουργικές και αποκαλυπτικές για το υπό 

εξέταση φαινόµενο. Οι µέθοδοι της Ανάλυσης ∆εδοµένων που κάνουν χρήση των 

τεχνικών βέλτιστης κλιµάκωσης είναι δυνατό να συµβάλλουν στον έλεγχο των 

ιδιοτήτων των κλιµάκων µέτρησης των µεταβλητών που περιγράφουν ένα 

συγκεκριµένο σύνολο δεδοµένων (Perreault & Young 1980, Gifi 1996, Jacoby 1999, 

Meulman & Heiser 2004).  

 

Στο πλαίσιο της Ολλανδικής Σχολής Ανάλυσης ∆εδοµένων η κλίµακα µέτρησης µιας 

µεταβλητής είναι έννοια σχετική (Gifi 1996, Meulman & Heiser 2004), η οποία 

µπορεί να αναλυθεί σε δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά στον τρόπο καταγραφής και 

κωδικοποίησης των αντίστοιχων µετρήσεων που είναι συνήθως αποτέλεσµα 
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συµβάσεων. Για παράδειγµα, οι τιµές της µεταβλητής «Φύλο» θα µπορούσαν να 

κωδικοποιηθούν αποδίδοντας την αριθµητική τιµή 0 στους άνδρες και την τιµή 1 στις 

γυναίκες (ή το αντίστροφο). Μια άλλη καταγραφή θα µπορούσε να είναι «Α» για τους 

άνδρες και «Γ» για τις γυναίκες ή οποιαδήποτε άλλη αριθµητική ή αλφαριθµητική 

ακολουθία. Στην πρώτη περίπτωση, ο υπολογισµός του µέσου όρου για τη µεταβλητή 

«Φύλο», σε ένα δείγµα µεγέθους Ν, εκφράζει το ποσοστό των γυναικών, ενώ στη 

δεύτερη περίπτωση απλά δεν έχει νόηµα. Ο δεύτερος άξονας αφορά σε εννοιολογικές 

και λειτουργικές αποφάσεις, που πρέπει να ληφθούν από τους ίδιους τους ερευνητές, 

σε σχέση µε τις κλίµακες µέτρησης των µεταβλητών ανεξάρτητα από τον πρωτογενή 

τρόπο καταγραφής και κωδικοποίησής τους. Οι αποφάσεις λαµβάνονται σε σχέση µε 

τους επιδιωκόµενους στόχους αλλά κυρίως µε βάση το θεωρητικό υπόβαθρο στο 

οποίο στηρίζεται η έρευνα και η ερµηνεία των αποτελεσµάτων (Meulman & Heiser, 

2004). Χαρακτηριστικά αναφέρουµε ότι η µεταβλητή «Φύλο» γενικά θεωρείται 

ονοµαστικής κλίµακας αλλά σε ένα ερευνητικό πλαίσιο όπου διερευνώνται 

παράµετροι µυϊκής και σωµατικής δύναµης η ίδια µεταβλητή θα µπορούσε να 

θεωρηθεί ως διάταξης ή ακόµα και ποσοτική µε την έννοια ότι η τιµή «Άνδρας» 

αντιστοιχεί σε µεγαλύτερη εν γένει σωµατική δύναµη απ’ ότι η τιµή «Γυναίκα». Οι 

τεχνικές βέλτιστης κλιµάκωσης των Ολλανδών δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη των 

αντίστοιχων µεθόδων να καθορίσει την κλίµακα µέτρησης των µεταβλητών, η οποία 

θα διατηρηθεί και στα αποτελέσµατα των αναλύσεων, εισάγοντας τους κατάλληλους 

περιορισµούς στον αλγόριθµο βελτιστοποίησης της αντίστοιχης συνάρτησης 

απώλειας. Για παράδειγµα, αν η κατηγορική µεταβλητή «Ηλικία» έχει καταγραφεί µε 

5 κλάσεις – κατηγορίες (π.χ. 20-30, 31-40, 41-50, 51-65 και «άνω των 65» ετών) και 

επιθυµούµε η διάταξη των κατηγοριών της να διατηρηθεί και στους παραγοντικούς 

άξονες που θα προκύψουν από την εφαρµογή για παράδειγµα της Κατηγορικής 

Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες (βλέπε Van de Geer 1993α και 1993β, Gifi 1996, 

De Leeuw 2005β) τότε η µεταβλητή «Ηλικία» θα πρέπει να δηλωθεί µε κλίµακα 

µέτρησης διάταξης. Αν κάτι τέτοιο δεν είναι επιθυµητό ή το θεωρητικό πλαίσιο της 

µελέτης δεν επιτρέπει µια τέτοια θεώρηση τότε η «Ηλικία» θα πρέπει να δηλωθεί ως 

ονοµαστική κλίµακα. Βέβαια, τέτοιες προσεγγίσεις έρχονται σε αντίθεση µε τη 

φιλοσοφία του Benzécri, σύµφωνα µε την οποία τα δεδοµένα θα πρέπει να 

αναλύονται χωρίς υποθέσεις και περιορισµούς. Για παράδειγµα, στην ΠΑΑ οι 

κλίµακες διάταξης αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο όπως και οι ονοµαστικές 

κλίµακες. Η ΠΑΑ, λόγω της ιδιότητας της βέλτιστης κλιµάκωσης που τη 
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χαρακτηρίζει (Nishisato 1980, Greenacre 1993α και 1984, Gifi 1996), θα αναδείξει τη 

διάταξη των κατηγοριών αν όντως αυτή υπάρχει και δεν αποτελεί παρά µόνο µια 

εννοιολογική ή συµβατική παραδοχή. Σε πολλές περιπτώσεις, µεταβλητές που 

πρωτογενώς έχουν καταγραφεί ως ποσοτικές, στη συνέχεια, για τεχνικούς (Dillon & 

Goldstein, 1984) ή/και θεωρητικούς λόγους (Nishisato 1980, Meulman & Heiser 

2004), οι τιµές τους κατηγοριοποιούνται σε κλάσεις, µε βάση λογικά ή στατιστικά 

κριτήρια, µε αποτέλεσµα η κλίµακα µέτρησής τους από ποσοτική να µετατραπεί σε 

ποιοτική και µάλιστα διάταξης (Παπαδηµητρίου, 2001). Άλλωστε για τους 

Ολλανδούς ακόµα και οι ποσοτικές µεταβλητές µπορούν να θεωρηθούν σε ένα γενικό 

επίπεδο ως ονοµαστικής κλίµακας µε µεγάλο αριθµό κατηγοριών (Bekker & De 

Leeuw 1988, Gifi 1996, Michailidis & De Leeuw 1998). Η σχετικότητα µε την οποία 

είναι συνυφασµένη η έννοια της κλίµακας µέτρησης των µεταβλητών υποστηρίζεται 

και από το γεγονός ότι µέθοδοι της Ανάλυσης ∆εδοµένων, όπως η ΠΑΑ, που είναι 

κατάλληλες για την ανάλυση ποιοτικών µεταβλητών, έχουν ως αποτέλεσµα την 

ποσοτικοποίησή τους µέσω της αντιστοίχισης αριθµητικών τιµών, µε την έννοια των 

συντεταγµένων επί των παραγοντικών αξόνων. Όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 

1.4.2, οι νέες ποσοτικοποιηµένες µεταβλητές µπορούν να χρησιµοποιηθούν, στη 

συνέχεια, σε στατιστικές µεθόδους που είναι κατάλληλες για την επεξεργασία 

ποσοτικών δεδοµένων. Η παρατήρηση αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τη 

στατιστική ανάλυση πειραµατικών δεδοµένων όπου οι εξαρτηµένες µεταβλητές είναι 

κατηγορικές, αφού µέσω της ΠΑΑ µπορούν αρχικά να ποσοτικοποιηθούν βέλτιστα 

και κατόπιν να εφαρµοστούν σε αυτές µέθοδοι της Επαγωγικής Στατιστικής όπως 

είναι η Ανάλυση ∆ιακύµανσης. 

 

Η Πολυµεταβλητή Στατιστική Ανάλυση περιλαµβάνει γενικά όλες τις στατιστικές 

µεθόδους, οι οποίες αναλύουν ταυτόχρονα περισσότερες από δύο τυχαίες µεταβλητές 

(ποιοτικές ή/και ποσοτικές) µε τρόπο ώστε η µελέτη της επίδρασης ή της 

συµπεριφοράς της κάθε µεταβλητής µεµονωµένα είτε να µην έχει νόηµα είτε να µην 

µπορεί να ερµηνευτεί ανεξάρτητα από τις άλλες (Hair et al., 1995). Οι στόχοι της 

Πολυµεταβλητής Ανάλυσης µπορούν να αναπτυχθούν συνοπτικά σε πέντε άξονες 

(Harris, 2001): 

 
1) Περιορισµός των δεδοµένων, µε την έννοια της µείωσης των αρχικών διαστάσεων, 

και απλοποίηση της δοµής του πίνακα δεδοµένων. Το υπό εξέταση φαινόµενο 
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αναπαρίσταται όσο το δυνατόν απλούστερα σε ευκλείδειους χώρους, συνήθως δύο ή 

τριών διαστάσεων, χωρίς να θυσιαστεί σηµαντικό µέρος της πληροφορίας που 

περιέχεται στον αρχικό πίνακα δεδοµένων, µε την ελπίδα ότι µέσω αυτής της 

διαδικασίας θα καταστεί η ερµηνεία του φαινοµένου ευκολότερη. 

 
2) Ταξινόµηση, διάταξη και οµαδοποίηση των αντικειµένων ή/και των µεταβλητών 

µε βάση µετρήσιµα ποιοτικά ή ποσοτικά χαρακτηριστικά. 

 
3) ∆ιερεύνηση των σχέσεων µεταξύ των µεταβλητών. 

 
4) Πρόβλεψη. Οι συσχετίσεις διερευνώνται µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η 

πρόβλεψη των τιµών µιας ή περισσότερων µεταβλητών από τις τιµές των άλλων. 

 
5) Έλεγχοι προκαθορισµένων ερευνητικών υποθέσεων και διατύπωση νέων. 

 
Οι αντίστοιχες στατιστικές διαδικασίες είναι δυνατό να ταξινοµηθούν σε δύο βασικές 

κατηγορίες. Η πρώτη, περιλαµβάνει τις µεθόδους εκείνες όπου δεν γίνεται διάκριση 

µεταξύ εξαρτηµένων και ανεξάρτητων µεταβλητών (interdependence methods), ενώ η 

δεύτερη αυτές στις οποίες υπάρχει τέτοιου είδους διάκριση (dependence methods) 

(Dillon & Goldstein 1984, Hair et al. 1995, Σιάρδος 1999). Χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα της πρώτης κατηγορίας αποτελούν οι βασικές µέθοδοι της Ανάλυσης 

∆εδοµένων όπως η Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες, η Παραγοντική Ανάλυση των 

Αντιστοιχιών, η Ανάλυση σε Συστάδες (Ταξινόµηση), η Παραγοντική Ανάλυση και η 

Πολυδιάστατη Κλιµάκωση (µετρική, µη µετρική). Η δεύτερη κατηγορία 

περιλαµβάνει µεθόδους όπως η Πολλαπλή Παλινδρόµηση (γραµµική, µη γραµµική), 

η ∆ιακρίνουσα Ανάλυση (παραµετρική, µη παραµετρική), η Πολυµεταβλητή 

Ανάλυση ∆ιακύµανσης και η Κανονικοποιηµένη Συσχέτιση. Οι µέθοδοι της πρώτης 

κατηγορίας έχουν χαρακτήρα κυρίως διερευνητικό και στοχεύουν στην ανάδειξη και 

περιγραφή σύνθετων δοµών που δεν είναι άµεσα αντιληπτές και µετρήσιµες. 

Χρησιµοποιούνται κυρίως σε έρευνες επισκόπησης όπου το ενδιαφέρον εστιάζεται 

απλά στη διερεύνηση των συσχετίσεων µεταξύ των µεταβλητών και όχι στην 

επιβεβαίωση κάποιου υποδείγµατος σχέσης αιτίας – αποτελέσµατος, όπως συµβαίνει 

στους πειραµατικούς σχεδιασµούς (Tabachnick & Fidell 1989, Kachigan 1991). Οι 

µέθοδοι της πρώτης κατηγορίας αντιµετωπίζουν τις µεταβλητές συµµετρικά και 

σπανίως συνοδεύονται από ελέγχους στατιστικής σηµαντικότητας αφού είναι 
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επικεντρωµένες στα δεδοµένα. Οι διαδικασίες της δεύτερης κατηγορίας έχουν 

κατεύθυνση επιβεβαιωτική και χρησιµοποιούνται συνήθως για ελέγχους υποθέσεων 

και προβλέψεις στο πλαίσιο της Επαγωγικής Στατιστικής. Έτσι, οι µέθοδοι της 

δεύτερης κατηγορίας µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε πειραµατικούς σχεδιασµούς 

αλλά και σε έρευνες επισκόπησης, όπου υπάρχει τουλάχιστον εννοιολογική διάκριση 

µεταξύ εξαρτηµένων και ανεξάρτητων µεταβλητών. Σε κάθε περίπτωση, η 

εγκυρότητα των συµπερασµάτων, που προκύπτουν από την εφαρµογή στατιστικών 

ελέγχων σηµαντικότητας, εξαρτάται από την ικανοποίηση αρκετών τεχνικών και 

θεωρητικών προϋποθέσεων (Gifi 1996, De Leeuw 2005γ). Βέβαια, αν και η µη 

ικανοποίησή τους καθιστά οποιαδήποτε επαγωγική στατιστική συµπερασµατολογία 

επισφαλή, ωστόσο το γεγονός αυτό δεν αποτελεί δεσµευτικό παράγοντα για τη χρήση 

των µεθόδων της δεύτερης κατηγορίας και για διερευνητικούς - περιγραφικούς 

σκοπούς (Manly, 1994).  

 

Οι Πολυµεταβλητές Στατιστικές Αναλύσεις αναπτύχθηκαν για την ανάλυση κυρίως 

µη πειραµατικών δεδοµένων (Tabachnick & Fidell, 1989). Ωστόσο, ορισµένες από 

αυτές, όπως η Πολυµεταβλητή Ανάλυση ∆ιακύµανσης, είναι αρκετά 

αποτελεσµατικές στην ανάλυση πειραµατικών σχεδιασµών που περιλαµβάνουν 

πολλές εξαρτηµένες µεταβλητές, οι οποίες µετρούν ταυτόχρονα πολλαπλές ιδιότητες 

ή χαρακτηριστικά των πειραµατικών µονάδων καθιστώντας τη µελέτη του υπό 

εξέταση φαινοµένου πιο ρεαλιστική. Όµως, σχεδόν κατά αποκλειστικότητα, οι 

εξαρτηµένες µεταβλητές είναι ποσοτικές και όχι κατηγορικές. Στο χώρο των 

Κοινωνικών Επιστηµών η συλλογή ποσοτικών (συνεχών µετρήσεων) είναι µάλλον 

σπάνια (Μπεχράκης, 1999). Στις έρευνες επισκόπησης χρησιµοποιούνται 

ερωτηµατολόγια που περιλαµβάνουν ως επί το πλείστον κλειστού τύπου ερωτήσεις 

µε προκαθορισµένες απαντήσεις, οι οποίες οδηγούν στη συγκέντρωση κυρίως µη 

µετρικών (κατηγορικών) δεδοµένων. Στην πράξη, η µεθοδολογική αυτή προσέγγιση 

έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα (Dillon & Goldstein, 1984): 

 
• Μερικές φορές είναι πιο λειτουργικό για τον ερευνητή να συλλέξει δεδοµένα 

σε ονοµαστική ή τακτική κλίµακα, δηλαδή µε µικρό αριθµό διακεκριµένων 

τιµών, παρά σε συνεχή κλίµακα κάνοντας χρήση πραγµατικών αριθµών. 

• Οι ερωτώµενοι αισθάνονται µικρότερη “απειλή” όταν απαντούν κυρίως σε 

ευαίσθητες και προσωπικές ερωτήσεις (π.χ. εισόδηµα και ηλικία) σε µια 
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διαβαθµισµένη κλίµακα µε εύρος τιµών (π.χ. «από … έως»), απ’ ότι όταν 

καλούνται να απαντήσουν ποσοτικά µε µια ακριβή τιµή (πραγµατικό αριθµό). 

Έτσι, θα µπορούσε να µειωθεί ο αριθµός των µη απαντηµένων ερωτήσεων και 

να αυξηθεί ο αριθµός των συµµετεχόντων στην έρευνα. 

• Ικανοποιεί την εκτίµηση του ερευνητή ότι τα υποκείµενα της έρευνας δεν 

έχουν την απαιτούµενη εµπειρία (γνώση, διάθεση) να κρίνουν και να 

απαντήσουν µε ακρίβεια σε µια συνεχή αριθµητική κλίµακα. 

 
Στα παραπάνω πλεονεκτήµατα µπορούν να προστεθούν και τα ακόλουθα: 

 
• Οι κλειστού τύπου ερωτήσεις διευκολύνουν την εισαγωγή των δεδοµένων σε 

Η/Υ µε σύγχρονες µεθόδους (π.χ. µέσω σαρωτών) ιδιαίτερα στην περίπτωση 

µεγάλου όγκου στοιχείων. 

• Επιτυγχάνεται η πρακτική ή κλινική αξιοποίηση των στοιχείων που 

συγκεντρώνονται, αφού συχνά είναι δύσκολη η ποσοτική εκτίµηση ποιοτικών 

χαρακτηριστικών ή ιδιοτήτων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε ορισµένες 

περιπτώσεις, έχει µεγαλύτερη σηµασία ή αξία η γνώση του εύρους ή της τάξης 

των παρατηρούµενων µεγεθών (π.χ. «µικρό, µεσαίο ή µεγάλο εισόδηµα», 

«κέρδος ή ζηµία» και «επιτυχία ή αποτυχία») και όχι η ακριβής αριθµητική 

τιµή τους. Με τον τρόπο αυτό, έχουµε ένα ποιοτικό πέρασµα από τη συνεχή 

«ακριβή µέτρηση» σε διακεκριµένες καταστάσεις στις οποίες µπορεί να 

βρεθεί ένα µέγεθος - µεταβλητή. Συχνά, επίσης, τίθεται και το θέµα της 

αξιοπιστίας των ποσοτικών µετρήσεων. Θέση µας είναι ότι είναι προτιµότερο 

να έχουµε µια ακριβή ποιοτική κατάταξη που αναδεικνύει ιδιότητες µέσα σε 

κάθε µεταβλητή παρά µια µεροληπτική αριθµητική καταγραφή. 

 
Η Γαλλική Σχολή Ανάλυσης ∆εδοµένων έχει αναδείξει µεθόδους για την ανάλυση 

κυρίως πολυδιάστατων κατηγορικών δεδοµένων όπου οι µεταβλητές 

αντιµετωπίζονται ισότιµα χωρίς διάκριση µεταξύ εξαρτηµένων και ανεξάρτητων. Η 

συµµετρική αυτή αντιµετώπιση είχε ως αποτέλεσµα τον a priori αποκλεισµό των 

αντίστοιχων µεθόδων σε πειραµατικούς σχεδιασµούς όπου εκ κατασκευής 

υπεισέρχονται τουλάχιστον δύο οµάδες µεταβλητών. Η οµάδα των ανεξάρτητων και η 

οµάδα των εξαρτηµένων. Οι ανεξάρτητες µεταβλητές θεωρητικά βρίσκονται κάτω 

από τον άµεσο έλεγχο του πειραµατιστή, ο οποίος µετά από κατάλληλη µεταβολή της 
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κατάστασης των ανεξάρτητων µελετά και µετρά την επίδραση των µεταβολών αυτών 

στη συµπεριφορά – τιµές των εξαρτηµένων. Συνήθως, στους πειραµατικούς 

σχεδιασµούς οι εξαρτηµένες µεταβλητές είναι ποσοτικές. Αυτός είναι πιθανόν ένας 

άλλος λόγος για τον οποίο µέθοδοι όπως η ΠΑΑ, που είναι κατάλληλη για τη 

στατιστική επεξεργασία κατηγορικών δεδοµένων, δεν βρήκε τη θέση που της αρµόζει 

στο χώρο των πειραµατικών σχεδιασµών. Από την άλλη πλευρά, τα πειραµατικά 

δεδοµένα υποβάλλονται σε ελέγχους σηµαντικότητας µε σκοπό να διαπιστωθεί αν οι 

παρατηρούµενες µεταβολές στις τιµές των εξαρτηµένων µεταβλητών είναι 

αποτέλεσµα της συστηµατικής επίδρασης των ανεξάρτητων ή µπορούν να αποδοθούν 

σε άλλους τυχαίους, αστάθµητους µη ελεγχόµενους παράγοντες. Εν γένει, οι µέθοδοι 

της Ανάλυσης ∆εδοµένων έχουν διερευνητικό χαρακτήρα και αντιµετωπίζουν τα 

διαθέσιµα δεδοµένα σαν να αποτελούν ολόκληρο τον υπό εξέταση πληθυσµό 

ασχέτως του γεγονότος ότι αυτά µπορεί να προέρχονται από ένα δείγµα του. Έτσι, 

τουλάχιστον από επιστηµολογική σκοπιά, δεν φαίνεται να υπάρχουν και πολλά 

περιθώρια για την εφαρµογή στατιστικών ελέγχων (βλέπε Benzécri & 

Collaborateurs, 1973). Στους πειραµατικούς σχεδιασµούς η στατιστική 

σηµαντικότητα ενός ευρήµατος αποτελεί οµολογουµένως έναν χρήσιµο οδηγό για τη 

λήψη αποφάσεων κάτω από συνθήκες σχετικής αβεβαιότητας. Όµως, η εγκυρότητα 

των συµπερασµάτων εξαρτάται από ένα πλήθος προϋποθέσεων που σπάνια 

ικανοποιούνται στην πράξη (Gifi, 1996). Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν στις 

αντίστοιχες απαιτήσεις των στατιστικών ελέγχων και δεν έχουν καµία σχέση µε τα 

αντίστοιχα επιστηµονικά ερωτήµατα, τα οποία προϋπάρχουν ακόµα και αυτής της 

ίδιας της έρευνας (Μπεχράκης, 1999). Η λογική της επαγωγικής 

συµπερασµατολογίας και ιδιαίτερα η απόδοση σχέσεων αιτίας – αποτελέσµατος, 

όπως συµβαίνει στους πειραµατικούς σχεδιασµούς, είναι συνάρτηση του τρόπου µε 

τον οποίο έχουν παραχθεί τα διαθέσιµα δεδοµένα και όχι της στατιστικής µεθόδου µε 

την οποία θα αναλυθούν (Cohen & Cohen 1983, De Leeuw 2005γ). Άλλωστε, η 

αδυναµία πρόβλεψης µε βεβαιότητα του για το τι θα συµβεί κατά την εκτέλεση ενός 

πειράµατος, είναι αυτή που οδηγεί στην έννοια της τυχαιότητας, η οποία όµως 

αναφέρεται στα αποτελέσµατα και όχι στο µηχανισµό εκτέλεσής του. 

Συµπερασµατικά, µπορούµε να θεωρήσουµε τον πειραµατικό σχεδιασµό απλά ως µία 

ακόµη διαδικασία παραγωγής δεδοµένων, τα οποία, στη συνέχεια, θα πρέπει να 

αναλυθούν. Για τον De Leeuw (2005γ) οι σχέσεις αιτίας – αποτελέσµατος και η 

σταθερότητα των αποτελεσµάτων των εµπειρικών ερευνών τεκµηριώνονται µέσα από 
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προσεχτικά σχεδιασµένα πειράµατα και την επανάληψη των µελετών και όχι µέσω 

κάποιου µαθηµατικο-στατιστικού φορµαλισµού. Ο κύριος ρόλος της Στατιστικής 

είναι η περιγραφή των εµπειρικών πειραµατικών ή δειγµατοληπτικών δεδοµένων µε 

τέτοιο τρόπο ώστε οι ερευνητές να είναι σε θέση οι ίδιοι να κάνουν τις προβλέψεις 

και τις γενικεύσεις τους. Όµως, η ανάγκη να κατανοήσουµε τις εν γένει πολύπλοκες 

σχέσεις µεταξύ ενός µεγάλου αριθµού µεταβλητών καθιστά εκ φύσεως την 

πολυµεταβλητή στατιστική ανάλυση ένα δύσκολο αντικείµενο (Johnson & Wichern, 

1992). Η δυσκολία εντείνεται και αποκτά κρίσιµη διάσταση στην περίπτωση που το 

ζητούµενο είναι η απόδοση σχέσεων αιτίας - αποτελέσµατος ή/και η πρόβλεψη. 

 

Ο καθορισµός των στατιστικών µεθόδων που θα εφαρµοστούν στα διαθέσιµα 

πειραµατικά ή δειγµατοληπτικά δεδοµένα απαιτεί γενικά την ένταξή τους σε µια 

τυπική µεθοδολογική πορεία, η οποία περιλαµβάνει έναν ορισµένο αριθµό φάσεων. 

Στο πλαίσιο τυποποίησης της όλης διαδικασίας, σε κάθε µία από αυτές τις φάσεις 

εκτελούνται συγκεκριµένες εργασίες και παράγεται αντίστοιχο υλικό τεκµηρίωσης, 

µε βάση το οποίο θα εφαρµοστούν οι κατάλληλες στατιστικές διαδικασίες. Σε ένα 

πρακτικό επίπεδο, για την εκτέλεση κάθε φάσης απαιτούνται πόροι, οι οποίοι 

διατίθενται συνήθως µε γνώµονα τους επιδιωκόµενους στόχους. Στο Παράρτηµα Α 

παρουσιάζουµε µια δοµηµένη κυκλική µεθοδολογική πορεία επτά συσχετιζόµενων 

φάσεων στην Πολυµεταβλητή Στατιστική Ανάλυση. Η Ανάλυση ∆εδοµένων, ως 

υποσύνολο των πολυµεταβλητών στατιστικών µεθόδων, έχει να προσφέρει ορισµένα 

πλεονεκτήµατα, τα οποία µπορούν να συµβάλλουν, σε ορισµένες περιπτώσεις, στην 

επιτυχηµένη διεξαγωγή πολλών φάσεων ενός ερευνητικού έργου: 

 
• Ο µη παραµετρικός χαρακτήρας των µεθόδων, οι οποίες έχουν ελάχιστες τεχνικές 

προϋποθέσεις και δεν απαιτούν τα διαθέσιµα δεδοµένα να χαρακτηρίζονται από 

συγκεκριµένες στατιστικές ιδιότητες. Το γεγονός αυτό µπορεί να διευκολύνει τη 

διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας των δεδοµένων, περιορίζοντας έτσι τον 

απαιτούµενο χρόνο και το κόστος διεξαγωγής της έρευνας.  

• Η δυνατότητα των µεθόδων να χειριστούν και ποιοτικά χαρακτηριστικά 

(µεταβλητές), τα οποία συχνά δεν διαθέτουν τις απαραίτητες στατιστικές 

ιδιότητες που προαπαιτούνται σε άλλες στατιστικές προσεγγίσεις.  
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• Η µη γραµµικότητα των σχέσεων µεταξύ των µεταβλητών. Σε αντίθεση µε τις 

στατιστικές διαδικασίες, οι οποίες στηρίζονται αποκλειστικά σε γραµµικά 

υποδείγµατα, οι µέθοδοι µπορούν να αναδείξουν είτε γραµµικές είτε µη γραµµικές 

σχέσεις ανάλογα µε τα δεδοµένα. Τα παραγόµενα στατιστικά αποτελέσµατα 

(δείκτες, διαγράµµατα) έχουν απτή φυσική ερµηνεία και είναι δυνατό να 

αναδείξουν ισχυρούς, αλλά λανθάνοντες, µηχανισµούς που οδήγησαν στη 

συγκρότηση των δεδοµένων, στοιχείο το οποίο θεωρείται απαραίτητο για την 

ερµηνεία και κατανόηση του υπό εξέταση φαινοµένου. 

• Η αυξηµένη ευελιξία στην ανάπτυξη νέων µεθόδων ή στη βελτίωση των 

υπαρχόντων µε τη χρήση τεχνικών γραµµικής ή µη γραµµικής βελτιστοποίησης, 

µε σκοπό την καλύτερη ερµηνεία των δεδοµένων και τον περιορισµό της 

πολυπλοκότητάς τους. 

• Η εφαρµογή τους σε ειδικές περιπτώσεις, όπου άλλες στατιστικές µέθοδοι απλά 

δεν µπορούν να εφαρµοστούν. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε τις παρακάτω 

καταστάσεις όπου: α) το δείγµα που έχει συλλεχθεί είναι συµπτωµατικό (µη 

πιθανότητας) και όχι τυχαίο, β) οι πειραµατικοί σχεδιασµοί είναι ατελείς και δεν 

υπακούν στη δοµηµένη πορεία που παρουσιάστηκε στην Ενότητα 0 (quasi 

experimental designs) και γ) τα πειραµατικά δεδοµένα έχουν παραχθεί από ένα 

µόνο υποκείµενο (single subject experiments) (βλέπε Mertens, 1998). Και στις 

τρεις περιπτώσεις δεν µπορούν να εφαρµοστούν, για παράδειγµα, µέθοδοι της 

Επαγωγικής Στατιστικής.  

 
Τα πλεονεκτήµατα που αναφέρθηκαν παραπάνω περιορίζουν τους βρόγχους 

ανατροφοδότησης µεταξύ των φάσεων (βλέπε Σχήµα Α1 του Παραρτήµατος Α) και 

συντοµεύουν τις επαναλήψεις της κυκλικής πορείας εξοικονοµώντας ταυτόχρονα και 

πόρους. Οι µέθοδοι της Ανάλυσης ∆εδοµένων αν και έχουν, σε πρακτικές εφαρµογές, 

υψηλή αποτελεσµατικότητα, ωστόσο δεν αποτελούν πανάκεια. ∆εδοµένης της 

πληθώρας των διαθέσιµων πολυµεταβλητών στατιστικών τεχνικών, η επιλογή της 

πλέον αποτελεσµατικής µεθοδολογίας, όποια πλεονεκτήµατα κι αν έχει, µπορεί να 

στοιχειοθετηθεί µόνο σε συγκεκριµένα πεδία εφαρµογών και µε συγκεκριµένα 

δεδοµένα. 

 



 -38- 

Στην επόµενη ενότητα θα αναφερθούµε στη δοµή και τη συνεισφορά της παρούσας 

διατριβής έχοντας ως γνώµονα κυρίως τις Φάσεις 3, 5 και 6 της µεθοδολογικής 

πορείας που παραθέτουµε στην Ενότητα Α1 του Παραρτήµατος Α. 

 

1.7  ∆οµή και Συνεισφορά της ∆ιατριβής 

Στο Κεφάλαιο 2 επιχειρούµε µια συγκριτική παρουσίαση (αλγοριθµική και 

εννοιολογική) της ΠΑΑ, όπως αυτή θεµελιώνεται και εφαρµόζεται στο πλαίσιο της 

Γαλλικής και Ολλανδικής Σχολής Ανάλυσης ∆εδοµένων. Παρουσιάζουµε τις 

οµοιότητες και τις διαφορές τους και δείχνουµε µε ποιον τρόπο οι δύο προσεγγίσεις 

συνδέονται. Σε κάθε περίπτωση, επισηµαίνουµε τα σηµεία που χρήζουν ιδιαίτερης 

προσοχής κατά την ερµηνεία των αποτελεσµάτων. Προβάλουµε τις ιδιότητες και τις 

δυνατότητες της µεθόδου ΠΑΑ και παραθέτουµε αναφορές σχετικά µε τις 

σηµαντικότερες εξελίξεις στο ερευνητικό της πλαίσιο. Θίγουµε, επίσης, θέµατα που 

αφορούν στην εσωτερική σταθερότητα των εκροών της ΠΑΑ και αναφερόµαστε στη 

συµπληρωµατικότητά της µε άλλες στατιστικές µεθόδους (π.χ. Ταξινόµηση, 

Καµπύλες Andrews και διαγράµµατα Biplot). Τέλος, προτείνουµε νέα εννοιολογικά 

και µεθοδολογικά στοιχεία στο πεδίο εφαρµογής της. Πιο συγκεκριµένα, στη 

διµεταβλητή εκδοχή της ΠΑΑ, προτείνουµε µέθοδο εντοπισµού των κελιών του 

πίνακα συµπτώσεων, τα οποία συνεισφέρουν σηµαντικά στην αδράνεια των 

παραγοντικών αξόνων. Στην περίπτωση πολλών µεταβλητών, ορίζουµε το «Σχετικό 

∆είκτη ∆ιακριτότητας» µιας µεταβλητής και παρουσιάζουµε τη χρησιµότητα του 

νέου αυτού δείκτη στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων. Και οι δύο προτάσεις 

συµβάλουν στη διεισδυτική ερµηνεία των δοµικών σχέσεων µεταξύ των µεταβλητών. 

Προς την ίδια κατεύθυνση συνεισφέρει και ο συνδυασµός των ιδιοτήτων της ΠΑΑ 

και της Ανάλυσης Οµοιογένειας, όπως αυτές αναδεικνύονται µέσα από τη συγκριτική 

παράθεση των µεθοδολογικών προσεγγίσεων των δύο Σχολών Ανάλυσης ∆εδοµένων. 

 

Στο πρώτο µέρος του Κεφαλαίου 3 περιγράφουµε µια διαδικασία βάσει της οποίας 

είναι δυνατή η εφαρµογή της ΠΑΑ, µέσω του στατιστικού πακέτου SPSS, σε 

γενικευµένους πίνακες συµπτώσεων απολύτων συχνοτήτων (Burt), στο πνεύµα της 

Γαλλικής Σχολής. Να τονίσουµε ότι η δυνατότητα αυτή δεν είναι άµεσα διαθέσιµη 

στο SPSS. ∆εδοµένου ότι στην πολυµεταβλητή εκδοχή της η µέθοδος εφαρµόζεται σε 

πίνακες Burt και όχι στους αντίστοιχους λογικούς, οι οποίοι έχουν συνήθως µεγάλο 
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πλήθος γραµµών, στο δεύτερο µέρος του κεφαλαίου, προτείνουµε έναν 

αποτελεσµατικό αλγόριθµο εφαρµογής της ΠΑΑ σε µεγάλους λογικούς πίνακες. Ο 

αλγόριθµος βρίσκει εφαρµογές και στη µέθοδο της Ταξινόµησης σε Αύξουσα 

Ιεραρχία. 

 

Στο Κεφάλαιο 4 αποδεικνύουµε επτά νέες βασικές µαθηµατικές σχέσεις που 

συνδέουν τις αδράνειες πινάκων συµπτώσεων, Burt και λογικών δύο ή περισσότερων 

κατηγορικών µεταβλητών. ∆ιατυπώνουµε τις αντίστοιχες προτάσεις και συνάγουµε 

τρία πορίσµατα. Οι σχέσεις αδράνειας εκφράζουν την ποσότητα και κυρίως την 

ποιότητα της πληροφορίας που παράγεται από την ΠΑΑ. Αναδεικνύουν, επίσης, τη 

φυσική ερµηνεία της ολικής αδράνειας, ανάλογα µε τη µορφή του πίνακα που 

αναλύεται κάθε φορά. Στο ίδιο κεφάλαιο, ορίζουµε την έννοια της «Ενδιαφέρουσας 

Αδράνειας» του πίνακα Burt και προτείνουµε έλεγχο για τη στατιστική 

σηµαντικότητά της. Με βάση την Ενδιαφέρουσα Αδράνεια αναπτύσσουµε διαδικασία 

εντοπισµού υποπίνακα του Burt, ο οποίος περιλαµβάνει όλες τις µεταβλητές που 

συµµετέχουν στην ανάλυση, και η εφαρµογή της ΠΑΑ σε αυτόν τον υποπίνακα 

αποδίδει την “πλησιέστερη εικόνα” του υπό εξέταση φαινοµένου σε αυτήν την εικόνα 

που προκύπτει από την εφαρµογή της µεθόδου στον αρχικό πίνακα Burt. Να 

σηµειώσουµε ότι το πρόβληµα αυτό τίθεται για πρώτη φορά στο χώρο της Ανάλυσης 

∆εδοµένων. Στηριζόµενοι στη φυσική ερµηνεία της Ενδιαφέρουσας Αδράνειας 

προτείνουµε µέθοδο διόρθωσης των αδρανειών των παραγοντικών αξόνων, ώστε τα 

αντίστοιχα ποσοστά ερµηνείας να αντικατοπτρίζουν την πραγµατική ποιότητα της 

λύσης της πολυµεταβλητής ΠΑΑ.  

 

Στην εργασία διαπραγµατευόµαστε, επίσης για πρώτη φορά στο χώρο της Ανάλυσης 

∆εδοµένων, το πρόβληµα του καθορισµού του ελάχιστου απαιτούµενου µεγέθους 

δείγµατος σε πειραµατικές ή δειγµατοληπτικές έρευνες, στα δεδοµένα των οποίων θα 

εφαρµοστεί η ΠΑΑ. Το ζήτηµα αντιµετωπίζεται στο Κεφάλαιο 5, όπου προτείνουµε 

µεθοδολογία για την a priori και post hoc Ανάλυση Ισχύος του ελέγχου ανεξαρτησίας 

– οµοιογένειας 2χ  στο πλαίσιο της ΠΑΑ. Με βάση την προτεινόµενη προσέγγιση, 

αναπτύξαµε το λογισµικό Power Analysis for AFC, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα 

εκτέλεσης των σχετικών υπολογισµών και της αντίστοιχης ανάλυσης ευαισθησίας. 

Στο ίδιο κεφάλαιο, προτείνουµε µέθοδο καθορισµού του βέλτιστου υποχώρου, στον 
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οποίο το υπό εξέταση φαινόµενο προβάλλεται χωρίς στατιστικά σηµαντική απώλεια 

πληροφορίας, κατά την εφαρµογή της διµεταβλητής εκδοχής της ΠΑΑ. Ορίζουµε, 

επίσης, την έννοια της «∆υναµικής Αδράνειας» (a priori και post hoc) σε απλό 

πίνακα συµπτώσεων δύο µεταβλητών και παρουσιάζουµε το ρόλο του νέου αυτού 

δείκτη στον καθορισµό του µεγέθους δείγµατος και στον εµπειρικό προσδιορισµό των 

σηµαντικών παραγοντικών αξόνων.  

 

Το φιλοσοφικό πλαίσιο, στο οποίο αναπτύχθηκε αρχικά η ΠΑΑ, δεν επέτρεπε, κυρίως 

από επιστηµολογική σκοπιά, τον έλεγχο της εξωτερικής εγκυρότητας των 

αριθµητικών και διαγραµµατικών εκροών της µεθόδου µέσω στατιστικών ελέγχων 

υποθέσεων, όπως αυτοί εφαρµόζονται στην Επαγωγική Στατιστική. Στο Κεφάλαιο 6 

δείχνουµε ότι η ΠΑΑ µπορεί να συνδυαστεί µε ελέγχους σηµαντικότητας και µάλιστα 

µε ελάχιστες τεχνικές και θεωρητικές προϋποθέσεις. Για τη διµεταβλητή εκδοχή της 

ΠΑΑ, προτείνουµε δύο µεθόδους κατασκευής 100(1-α)% ελλείψεων εµπιστοσύνης 

γύρω από τα σηµεία γραµµών (στηλών) µε σκοπό τη στατιστική σύγκριση των 

αντίστοιχων προφίλ και τον έλεγχο της σταθερότητας των διαγραµµατικών 

αποτελεσµάτων. Επίσης, κατασκευάζουµε ένα µη παραµετρικό διάστηµα 

εµπιστοσύνης για τον έλεγχο της σηµαντικότητας των παραγοντικών αξόνων, που 

προκύπτουν στην πολυµεταβλητή περίπτωση. 

 

Στο Κεφάλαιο 7 δείχνουµε ότι η ΠΑΑ, όπως αυτή εφαρµόζεται στο µεθοδολογικό 

πλαίσιο της Γαλλικής και Ολλανδικής Σχολής Ανάλυσης ∆εδοµένων, µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί στη στατιστική επεξεργασία κατηγορικών – ποιοτικών µεταβλητών, 

οι οποίες διακρίνονται σε εξαρτηµένες και ανεξάρτητες. Ο διαχωρισµός µπορεί να 

είναι: α) δοµικός, δηλαδή να καθορίζεται από το µηχανισµό παραγωγής των 

δεδοµένων, όπως συµβαίνει στους πειραµατικούς σχεδιασµούς, ή β) εννοιολογικός, 

δηλαδή να υπαγορεύεται θεωρητικά µέσα σε συγκεκριµένο γνωστικό ερευνητικό 

πεδίο. Και στις δύο Σχολές η ΠΑΑ αντιµετωπίζεται συµµετρικά, χωρίς διάκριση των 

µεταβλητών σε εξαρτηµένες και ανεξάρτητες, γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα η 

µέθοδος να µην έχει αξιοποιηθεί σε πειραµατικούς σχεδιασµούς, όπως αυτοί 

ορίστηκαν στην Ενότητα 1.2. Με δεδοµένη την προηγούµενη διαπίστωση, 

προτείνουµε µεθοδολογία για την ανάλυση τριών βασικών παραγοντικών 

πειραµατικών σχεδιασµών: α) το Πλήρως Τυχαιοποιηµένο Σχέδιο µε Ένα 

Παράγοντα, β) το Πλήρως Τυχαιοποιηµένο Σχέδιο µε ∆ύο Παράγοντες και γ) το 
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Τυχαιοποιηµένο Σχέδιο σε Πλήρη Συγκροτήµατα (blocks) µε ∆ύο Παράγοντες. Και 

στις τρεις περιπτώσεις οι µεταβλητές που εµπλέκονται είναι κατηγορικές. Οι 

προτεινόµενες µέθοδοι επιτρέπουν τη συµµετοχή στον πειραµατισµό σε περισσότερες 

από µία εξαρτηµένες µεταβλητές, ενώ γενικεύονται και στις περίπτωση περισσοτέρων 

των δύο ανεξάρτητων. 

 

Με την παρούσα εργασία επιχειρούµε να “γεφυρώσουµε” δύο Σχολές Ανάλυσης 

∆εδοµένων, τη Γαλλική µε την Ολλανδική, και δύο φιλοσοφικές προσεγγίσεις στη 

στατιστική συµπερασµατολογία, την Επαγωγική Στατιστική µε την Ανάλυση 

∆εδοµένων. Και για τις δύο περιπτώσεις δείχνουµε ότι το επιστηµολογικό κενό, που 

χωρίζει τις αντίστοιχες “όχθες”, είναι δυνατό να καλυφθεί και η προσπάθεια αυτή 

µπορεί να συνεχιστεί µε περαιτέρω έρευνα.  



 -42- 



 -43- 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 

Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών: 

Η Μέθοδος 

 

2.1  Εισαγωγή 

Η Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών (ΠΑΑ) θεωρείται ως µία περιγραφική 

µέθοδος για τη διερεύνηση της σχέσης µεταξύ δύο ή περισσότερων κατηγορικών 

µεταβλητών χωρίς a priori υποθέσεις και προϋποθέσεις. Μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

επέκταση της Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες (Van der Heijden & De Leeuw 1989, 

Van de Geer 1993α και 1993β, Gifi 1996), η οποία είναι κατάλληλη για την ανάλυση 

µόνο ποσοτικών µεταβλητών. Πρωταρχικός σκοπός της ΠΑΑ είναι η ανάδειξη και 

οπτικοποίηση της ενδογενούς δοµής των δεδοµένων, η οποία δεν είναι άµεσα 

αντιληπτή, αλλά βρίσκεται σε λανθάνουσα µορφή, και µάλιστα χωρίς τη χρήση 

στατιστικών ελέγχων σηµαντικότητας για την απόρριψη ή όχι υποθέσεων σχετικά µε 

αυτά. Η µέθοδος χρησιµοποιείται για την ανάλυση ποιοτικών δεδοµένων, τα οποία 

µπορούν να οργανωθούν σε απλούς και σύνθετους πίνακες συνάφειας. Αρχικά, η 

ΠΑΑ βρήκε εφαρµογές σε προβλήµατα από το χώρο της Βιοµετρίας και της 

Ψυχοµετρίας καθώς και από το ευρύτερο ερευνητικό πεδίο των Κοινωνικών 

Επιστηµών (βλέπε Greenacre 1984, Benzécri 1992, Blasius & Greenacre 1994, Gifi 

1996, Beh 2004, Murtagh 2005). Ιδιαίτερα στη Γαλλική Σχολή οι απαρχές της 

µεθόδου συνδέονται µε την ανάλυση περιεχοµένου κειµένων και, γενικότερα, 

γλωσσικών δεδοµένων (βλέπε Benzécri 1992, Remenyi 1992, Giegler & Klein 1994, 

Sapiro 2002, Κωνσταντινίδης 2002, Αθανασίου & Παπαδηµητρίου 2002, Μπεχράκης 

2003 και 1999, Askell-Williams & Lawson 2004, ∆ρόσος 2005, Μασούρα 2005, 

Murtagh 2005). Σήµερα, η µέθοδος εφαρµόζεται σχεδόν σε όλα τα επιστηµονικά 

πεδία (βλέπε Ενότητα 2.4.3).  
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Η ΠΑΑ στη διµεταβλητή εκδοχή της εφαρµόζεται στον πίνακα συµπτώσεων 

απολύτων συχνοτήτων των δύο µεταβλητών. Ωστόσο, είναι αρκετά ευέλικτη, ώστε να 

µπορεί να εφαρµοστεί σχεδόν σε κάθε πίνακα της µορφής «αντικείµενα × µεταβλητές» 

µε µη αρνητικά στοιχεία και µη µηδενικά αθροίσµατα γραµµών και στηλών, αρκεί οι 

µεταβλητές να είναι οµοιογενείς (Israëls 1987, Mellinger 1987, Van der Heijden & 

De Leeuw 1989, Weller & Romney 1990, Benzécri 1992, Higgs 1991, Greenacre & 

Blasius 1994, Μαυροµάτης 1999, Murtagh 2005, Παπαδηµητρίου 2006, 2004 και 

1994). Η οµοιογένεια αναφέρεται στην κλίµακα µέτρησης των µεταβλητών (κοινή 

µονάδα µέτρησης) και στη φυσική σηµασία (ερµηνεία) των αθροισµάτων των 

γραµµών και στηλών του πίνακα εισόδου. Στην περίπτωση πολλών µεταβλητών και 

στο πλαίσιο της Γαλλικής Σχολής, η µέθοδος εφαρµόζεται είτε σε Πίνακες 

Σχεδιασµού µε λογική κωδικοποίηση 0-1 είτε στους αντίστοιχους Γενικευµένους 

Πίνακες Συµπτώσεων απολύτων συχνοτήτων (Lebart, Morineau & Warwick 1984, 

Van der Heijden & De Leeuw 1989, SAS Institute 1990, Escofier & Pagès 1998, 

Καραπιστόλης 1999, Μπεχράκης 1999, Παπαδηµητρίου 2006, 2004 και 1994) ή 

αλλιώς Πίνακες Burt (Burt, 1950). Πρακτικά η µέθοδος µπορεί να εφαρµοστεί σε 

οποιονδήποτε πίνακα διπλής εισόδου µε θετικά στοιχεία (Hoffman & Franke 1986, 

Van der Heijden & De Leeuw 1989, Higgs 1991, Groenen & Van de Velden 2004).  

 

Στην Ολλανδική Σχολή η ΠΑΑ αντιµετωπίζεται ως πρόβληµα βελτιστοποίησης µε 

δεσµεύσεις και υλοποιείται υπολογιστικά µέσω του επαναληπτικού αλγόριθµου 

Alternating Least Squares (Εναλλασόµενα Ελάχιστα Τετράγωνα) (βλέπε Ενότητες 

1.4.2, 2.3.4 και Β3 του Παραρτήµατος Β). Σε κάθε περίπτωση, κατά την εφαρµογή 

της, συνήθως απουσιάζουν οι a priori παραδοχές σχετικά µε τη θεωρητική κατανοµή 

που ακολουθούν τα δεδοµένα και οι παράµετροι του υπό εξέταση πληθυσµού ή 

πληθυσµών. Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 1, οι µεταβλητές αντιµετωπίζονται 

συµµετρικά, χωρίς διάκριση σε εξαρτηµένες και ανεξάρτητες, και εν γένει δεν 

λαµβάνεται υπόψη ο µηχανισµός παραγωγής των διαθέσιµων δεδοµένων. Ο µόνος 

βασικός περιορισµός αφορά στις κλίµακες µέτρησης των µεταβλητών, οι οποίες θα 

πρέπει να είναι ονοµαστικές ή/και διάταξης. Βέβαια, µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

και ποσοτικές µεταβλητές, αφού προηγουµένως οι τιµές τους χωριστούν µε βάση 

λογικά ή στατιστικά κριτήρια σε πεπερασµένο αριθµό κλάσεων.  
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Κατά τη διερεύνηση της σχέσης δύο ή περισσότερων µεταβλητών, η συνήθης 

διαδικασία του ελέγχου υποθέσεων και της στατιστικής σηµαντικότητας 

αντικαθίσταται από τη γεωµετρική ερµηνεία των γραφικών αποτελεσµάτων, τα οποία 

παράγονται από την εφαρµογή της µεθόδου (Greenacre & Blasius 1994, Le Roux & 

Rouanet 2004). Αυτός ο τρόπος περιγραφής των δεδοµένων αποτελεί ένα 

συγκεκριµένο τρόπο σκέψης, που είναι ενδεικτικός της Γαλλικής Σχολής Ανάλυσης 

∆εδοµένων. Η φιλοσοφία της Σχολής περικλείεται στην Αρχή 2 του Benzécri «Το 

µοντέλο πρέπει να προσαρµόζεται στα δεδοµένα και όχι το αντίθετο» (Benzécri & 

Collaborateurs, 1973, σ. 6). Με αυτόν το ριζοσπαστικό, για την εποχή του τρόπο, ο 

Benzécri θέλησε να τονίσει τη σηµαντικότητα της αβίαστης αποκάλυψης της δοµής 

των δεδοµένων, σε αντίθεση µε τους περιορισµούς και των υποκειµενικά, κατά την 

άποψή του, καθορισµένων στατιστικών υποδειγµάτων - µοντέλων.  

 

Στο πλαίσιο της Επαγωγικής Στατιστικής η σηµαντικότητα της σχέσης δύο 

κατηγορικών µεταβλητών ελέγχεται συνήθως µε την εφαρµογή του ελέγχου χ2 

(Everitt 1979, Agresti 2002 και 1984) εφόσον, βέβαια, ικανοποιούνται ορισµένες 

θεωρητικές και τεχνικές προϋποθέσεις. Όµως, ο έλεγχος αυτός δεν δίνει επιπλέον 

πληροφορία για τη φύση της συσχέτισης µεταξύ των δύο µεταβλητών 

(Παπαδηµητρίου, 2004 και 1994). Η εφαρµογή της ΠΑΑ είναι δυνατό να 

αποκαλύψει, εκτός της ύπαρξης (ή όχι) συνάφειας, και τον τρόπο µε τον οποίο 

συνδέονται οι µεταβλητές και αλληλεπιδρούν οι κλάσεις τους. Στην πολυµεταβλητή 

περίπτωση, στο πνεύµα της Αγγλο-Σαξωνικής παράδοσης, η σηµαντικότητα της 

συσχέτισης µεταξύ των µεταβλητών ελέγχεται µε τη χρήση Λογαριθµογραµµικών 

Υποδειγµάτων (Log-Linear Models) (Knoke & Burke 1980, Bishop, Fienberg & 

Holland 1991, Andersen 1991, Ishii-Kuntz 1994, Fienberg 2000, Agresti 2002 και 

1984). Στην πράξη η συγκεκριµένη µεθοδολογία µπορεί να αποτύχει λόγω των 

απαιτήσεων και προϋποθέσεών της, οι οποίες αφορούν (βλέπε Knoke & Burke 1980, 

Koehler 1986, De Leeuw 1988, Ishii-Kuntz 1994, Michailidis 1996, Gifi 1996, 

Verkuilen 2001, Agresti 2002):  

 

α) Στο µέγεθος του δείγµατος, το οποίο θα πρέπει να είναι αρκούντως µεγάλο. 
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β) Στον τρόπο συλλογής των δεδοµένων. Η µέθοδος είναι έγκυρη µόνο στην 

περίπτωση όπου οι µονάδες του δείγµατος έχουν επιλεγεί µε µεθόδους της τυχαίας 

δειγµατοληψίας και οι αντίστοιχες µετρήσεις είναι ανεξάρτητες. 

 

γ) Στην πολυδιάστατη κοινή κατανοµή των µεταβλητών, όπου η µη εµφάνιση στο 

δείγµα συνδυασµών κλάσεων των µεταβλητών, δηλαδή το πρόβληµα των “άδειων 

κελιών”, δηµιουργεί σοβαρό πρόβληµα στις εκτιµήσεις των παραµέτρων και 

γενικότερα στην εγκυρότητα των αποτελεσµάτων. 

 

δ) Στο πλήθος των µεταβλητών. Πρακτικά η µέθοδος δεν µπορεί να χειριστεί 

περισσότερες από τρεις µεταβλητές µε µεγάλο αριθµό κατηγοριών η κάθε µια. 

 

Σε όλα τα παραπάνω µπορεί να προστεθεί και η δυσκολία στην ερµηνεία των 

παραγόµενων δεικτών και εκτιµητών (Ishii-Kuntz 1994, Michailidis 1996). Έτσι, σε 

ορισµένες περιπτώσεις, η ΠΑΑ αποτελεί τη µοναδική επιλογή που έχει ο ερευνητής 

για τη στατιστική επεξεργασία των διαθέσιµων στοιχείων του. Ωστόσο, οι δύο 

προσεγγίσεις έχουν κοινά σηµεία και σε αρκετές περιπτώσεις έχει αναδειχθεί η 

συµπληρωµατικότητά τους (Van der Heijden & De Leeuw 1985, Van der Heijden & 

Worsley 1988, Van der Heijden, De Falguerolles & De Leeuw 1989, Novak & 

Hoffman 1990, Van der Heijden, De Vries & Van Hooff 1990, Κιοσέογλου & 

∆ικαίου 1993, Van der Heijden, Mooijaart & Takane 1994, Goodman 1996, 1993 και 

1991, Clausen 1998, Panagiotakos & Pitsavos 2004, Καρλής 2005). Η ΠΑΑ µπορεί 

να θεωρηθεί ότι αναλύει τα τυποποιηµένα υπόλοιπα του λογαριθµογραµµικού 

υποδείγµατος που αντιστοιχεί στην υπόθεση της ανεξαρτησίας των µεταβλητών ή 

κάποιας άλλης υπόθεσης (βλέπε De Leeuw & Van der Heijden 1988, Choulakian 

1988, De Falguerolles, Jmel & Whittaker 1988, Van der Heijden, De Falguerolles & 

De Leeuw 1989, Novak & Hoffman 1990, Andersen 1991, Van der Heijden, 

Mooijaart & Takane 1994). Έτσι, αρχικά µπορεί να εφαρµοστεί η ΠΑΑ ώστε να 

αναδειχθούν οι επικρατέστερες συσχετίσεις, οι οποίες, στη συνέχεια, είναι δυνατό να 

ελεγχθούν µέσω λογαριθµογραµµικών υποδειγµάτων. Αντίστροφα, η ΠΑΑ µπορεί να 

εφαρµοστεί µετά την προσαρµογή των δεδοµένων σε κάποιο συσχετιστικό υπόδειγµα 

µε σκοπό την οπτικοποίηση των σηµαντικών σχέσεων.  

 

Είδαµε, στο Κεφάλαιο 1, ότι η ΠΑΑ κατέχει ξεχωριστή θέση ανάµεσα στις υπόλοιπες 

µεθόδους της Ανάλυσης ∆εδοµένων. Η δυνατότητα γεωµετρικής παρουσιάσης των 
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δεδοµένων είναι ίσως το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό της. Η µέθοδος επιτρέπει 

την αποκάλυψη και την οπτικοποίηση συσχετίσεων µεταξύ κατηγορικών 

µεταβλητών, οι οποίες δεν είναι δυνατό να εντοπιστούν µε διαδοχικές συγκρίσεις των 

µεταβλητών ανά δύο. Επιπλέον, καταλήγει στη γραφική απεικόνιση των δεδοµένων 

µε “κοµψές” και λιτές γεωµετρικές αναπαραστάσεις (νέφη σηµείων, παραγοντικούς 

άξονες και παραγοντικά επίπεδα). Μέσω αυτών µπορεί να αναδειχθεί η φυσική 

ερµηνεία των πιθανών αλληλεπιδράσεων, συσχετίσεων, τάσεων, οµοιοτήτων ή 

αντιπαραθέσεων και κατά συνέπεια να διευκολυνθεί η κατανόηση του υπό εξέταση 

φαινοµένου.  

 

Αν συνθέσουµε τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την ανασκόπηση της 

σχετικής βιβλιογραφίας (βλέπε Lebart, Morineau & Tabard 1977, Weller & Romney 

1990, Greenacre 1993α και 1984, Heiser & Meulman 1994, Gifi 1996, Clausen 1998, 

Lebart, Morineau & Piron 2000, Παπαδηµητρίου 2006, 2004 και 1994) 

διαπιστώνουµε ότι, σε γενικές γραµµές, η αποτελεσµατικότητα της ΠΑΑ µπορεί να 

αναδειχθεί στις παρακάτω περιπτώσεις όταν: 

 

1) Ο πίνακας δεδοµένων είναι ικανοποιητικά µεγάλος. Ο λόγος είναι ότι στην 

αντίθετη περίπτωση δεν είναι δύσκολο να εντοπιστούν, ακόµα και µε απλή 

παρατήρηση των πινακοποιηµένων δεδοµένων, ενδιαφέρουσες συσχετίσεις µεταξύ 

των µεταβλητών.  

 

2) Η δοµή του πίνακα δεδοµένων είναι εκ των προτέρων άγνωστη στον ερευνητή – 

χρήστη και το ενδιαφέρον εστιάζεται στην ανακάλυψη και διερεύνηση αυτών των 

άγνωστων πτυχών, που ενθυλακώνει ο αρχικός πίνακας, και όχι στην επιβεβαίωση 

συγκεκριµένων ερευνητικών υποθέσεων.  

 

3) Οι µεταβλητές του πίνακα µε τα αρχικά δεδοµένα είναι οµογενοποιηµένες, έτσι 

ώστε να έχει νόηµα ο υπολογισµός αποστάσεων (µέτρων οµοιότητας) µεταξύ των 

γραµµών ή των στηλών του πίνακα εισόδου. 

 

4) Είναι επιθυµητή η ταυτόχρονη απεικόνιση των σηµείων γραµµών και στηλών του 

πίνακα δεδοµένων σε µία και µόνο γραφική παράσταση.  

 

5) Οι προϋποθέσεις (τεχνικές και θεωρητικές) άλλων στατιστικών µεθόδων δεν 

ικανοποιούνται. 



 -48- 

6) ∆εν είναι επιθυµητό ή δεν έχει αξία να εξεταστεί η προσαρµογή των δεδοµένων, 

µέσω των οποίων περιγράφεται το υπό εξέταση φαινόµενο, σε κάποιο συγκεκριµένο 

µαθηµατικό πρότυπο. Η ΠΑΑ µπορεί να αναδείξει χωρίς περιορισµούς γραµµικές και 

µη γραµµικές σχέσεις µεταξύ των µεταβλητών, αν όντως αυτές υπάρχουν, σε 

αντίθεση µε άλλες µεθόδους, όπως η Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες και η Γραµµική 

Παλινδρόµηση, όπου η γραµµικότητα των σχέσεων µεταξύ των µεταβλητών 

επιβάλλεται a priori στον καθορισµό των αντίστοιχων µαθηµατικών υποδειγµάτων. 

 

7) Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η µελέτη της διάταξης των κλάσεων των 

µεταβλητών επί των παραγοντικών αξόνων. Η ταξιθέτηση αυτή γίνεται εφικτή µε την 

ανάθεση βέλτιστων βαθµών (scores) στα ποιοτικά χαρακτηριστικά που εκφράζουν οι 

γραµµές και οι στήλες του πίνακα συµπτώσεων. Η βέλτιστη διάταξη επιτυγχάνεται 

στον πρώτο παραγοντικό άξονα µε βάση τις αντίστοιχες συντεταγµένες των 

προβολών των σηµείων γραµµών ή/και στηλών.  

 

Όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 1.4, η ΠΑΑ αναπτύχθηκε παράλληλα και 

ανεξάρτητα όχι µόνο σε πολλές χώρες αλλά και σε ποικίλα πεδία εφαρµογών. Αυτό 

είχε ως αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν διάφορες σχολές και κατευθύνσεις σε σχέση 

µε το αλγοριθµικό και το θεωρητικό υπόβαθρο της µεθόδου. Είδαµε ότι οι Σχολές 

που ξεχωρίζουν είναι η Γαλλική και η Ολλανδική. Στα πορίσµατά τους στηρίζονται οι 

υπολογιστικοί αλγόριθµοι των σύγχρονων εµπορικών λογισµικών στατιστικής 

επεξεργασίας δεδοµένων που υποστηρίζουν την ΠΑΑ. Όµως, οι δύο προσεγγίσεις 

διαφέρουν ριζικά τόσο ως προς το υπολογιστικό όσο και ως προς το θεωρητικό τους 

πλαίσιο. Η “άγνοια” της µεθοδολογικής βάσης, πάνω στο οποίο τα διάφορα 

λογισµικά στηρίζουν τους υπολογισµούς τους, µπορεί να οδηγήσει σε εσφαλµένη 

συµπερασµατολογία.  

 

Στις ενότητες που ακολουθούν, επιχειρούµε µια συγκριτική παρουσίαση της ΠΑΑ, 

όπως αυτή θεµελιώνεται και εφαρµόζεται στο πλαίσιο της Γαλλικής και Ολλανδικής 

Σχολής Ανάλυσης ∆εδοµένων. ∆είχνουµε µε ποιο τρόπο οι δύο αυτές προσεγγίσεις 

συνδέονται και επισηµαίνουµε τα σηµεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά την 

ερµηνεία των αποτελεσµάτων. Προβάλουµε τις ιδιότητες και τις δυνατότητες της 

µεθόδου και παραθέτουµε σύντοµες αναφορές σχετικά µε τις σηµαντικότερες 

εξελίξεις στο ερευνητικό της πλαίσιο. Τέλος, εισάγουµε και προτείνουµε νέα 

εννοιολογικά και µεθοδολογικά στοιχεία στο πεδίο εφαρµογής της. 
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2.2  Η Περίπτωση ∆ύο Μεταβλητών: Βασικές Έννοιες και 

Ορισµοί 

Στην ενότητα αυτή, η παρουσίαση των βασικών εννοιών συνδυάζει τις προσεγγίσεις 

που ακολουθούν κυρίως οι Van der Heijden και De Leeuw (1989), Weller και 

Romney (1990), Benzécri (1992), Greenacre (1994α, 1993α και 1984), Blasius και 

Greenacre (1994), Clausen (1998), Le Roux και Rouanet (2004) και Παπαδηµητρίου 

(2006, 2004 και 1994). Να επισηµάνουµε ότι µεγαλύτερη έµφαση δίνεται στη 

µαθηµατική παρουσίαση της µεθόδου. Για µια λεπτοµερή παρουσίαση της 

γεωµετρικής ερµηνείας της ΠΑΑ παραπέµπουµε στους Greenacre και Hastie (1987), 

Benzécri (1992), Greenacre (1994α, 1993α, 1993β, 1991 και 1984), Le Roux και 

Rouanet (2004) και Παπαδηµητρίου (2006, 2004 και 1994). 

Στη διµεταβλητή περίπτωση ως είσοδος στην ανάλυση δίνεται, συνήθως, ένας απλός 

k×l  πίνακας συµπτώσεων (συνάφειας) απολύτων συχνοτήτων δύο κατηγορικών 

µεταβλητών Χ και Υ, µε k και l κλάσεις (ιδιότητες) αντίστοιχα (βλέπε Πίνακα 2.1). 

Χωρίς περιορισµό της γενικότητας, θεωρούµε ότι οι κατηγορίες της µεταβλητής Χ 

αποτελούν τις γραµµές, ενώ οι κατηγορίες της Υ τις στήλες του πίνακα διπλής 

εισόδου. Συµβολίζουµε µε: 

F: τον αρχικό k×l  πίνακα συµπτώσεων των απολύτων συχνοτήτων 

fij: την απόλυτη συχνότητα που αντιστοιχεί στο κελί (i,j), i = 1,…, k και j = 1,…, l 

fi+ : την περιθώρια απόλυτη συχνότητα της γραµµής i, όπου: 
 

fi+ = ij
j

f∑  

 
f+j  : την περιθώρια απόλυτη συχνότητα της στήλης j, όπου: 
 

f+j = ij
i

f∑  

 
Ν: το γενικό άθροισµα (σύνολο) των στοιχείων του πίνακα F, όπου: 

 

ij
i j

N f=∑∑ . 
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Σε περίπτωση δειγµατοληπτικής ή πειραµατικής έρευνας το N εκφράζει το µέγεθος 

του δείγµατος. 

 
Πίνακας 2.1: Ο Πίνακας Συµπτώσεων F µε τις Περιθώριες Κατανοµές Απολύτων 

Συχνοτήτων 
 

 Κλάσεις της µεταβλητής Υ  

Κλάσεις της  
µεταβλητής X 

1 2 … j … l 

Άθροισµα 
ή 

Περιθώρια Κατανοµή 
της Χ 

1 11f  12f  … 1 jf  … 1lf  1f +  

2 21f  22f  … 2 jf  … 2lf  2f +  

M  M  M  M  M  M  M  M  
i 1if  2if  … ijf  … ilf  if +  

M  M  M  M  M  M  M  M  
k 1kf  2kf  … kjf  … klf  kf +  

Άθροισµα 
ή 

Περιθώρια Κατανοµή 
της Υ 

1f+  2f+  … jf+  … lf+  Ν 

 
 
2.2.1  Το Γενικό Πρόβληµα  

Σύµφωνα µε τον Παπαδηµητρίου (2006, 2004 και 1994), το γενικό ερώτηµα στο 

οποίο µπορεί να απαντήσει η ΠΑΑ είναι το εξής: Μπορούν να παρουσιαστούν 

βέλτιστα και εποπτικά τα σηµεία που αντιστοιχούν στις γραµµές και στις στήλες του 

πίνακα F, µε τέτοιο τρόπο ώστε να λαµβάνονται υπόψη: 1) οι προσεγγίσεις 

(οµοιότητες) που υπάρχουν µεταξύ των γραµµών i, να επιλυθεί, δηλαδή, το λεγόµενο 

«Πρόβληµα των Γραµµών», 2) οι προσεγγίσεις που υπάρχουν µεταξύ των στηλών j 

(«Πρόβληµα των Στηλών») και 3) οι σχέσεις σύνδεσης (αλληλεπίδρασης) µεταξύ των 

γραµµών και των στηλών; Ειδικότερα, το Πρόβληµα των Γραµµών του πίνακα F 

συνίσταται στην προβολή των αντίστοιχων προφίλ, δηλαδή των κατανοµών σχετικών 

συχνοτήτων των γραµµών, σε ένα πολυδιάστατο, εν γένει, χώρο και στην εύρεση ενός 

υποχώρου µικρότερης διάστασης από τον αρχικό, στον οποίο τα προφίλ των σηµείων 

γραµµών θα προβάλλονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στα αντίστοιχα προφίλ του 

αρχικού χώρου. Ανάλογα, ισχύουν για τα προφίλ των στηλών.  

 



 -51- 

2.2.2  Προφίλ Γραµµών και Στηλών Εφοδιασµένα µε Μάζα 

Σε έναν πίνακα συµπτώσεων απολύτων συχνοτήτων δύο µεταβλητών δεν είναι εφικτή 

η άµεση σύγκριση των γραµµών ή των στηλών του χωρίς να ληφθούν υπόψη τα 

αντίστοιχα αθροίσµατα των γραµµών και στηλών Παπαδηµητρίου (2006, 2004 και 

1994). Στο πλαίσιο της ΠΑΑ, οι απόλυτες συχνότητες στα κελιά του πίνακα F 

µετασχηµατίζονται σε ποσοστά των αντίστοιχων αθροισµάτων γραµµών και στηλών. 

Έτσι, ως «προφίλ» της i γραµµής ορίζεται το σύνολο που αποτελείται από τα 

στοιχεία: 

1 2, , ,i i il

i i i

f f f

f f f+ + +

 
 
 

K , µε fi+ = ij
j

f∑ . 

Ανάλογα ορίζεται και το προφίλ της j στήλης που είναι το σύνολο µε στοιχεία:  

1 2, , ,j j kj

j j j

f f f

f f f+ + +

  
 
  

K , µε f+j = ij
i

f∑ . 

Από τις παραπάνω σχέσεις παρατηρούµε ότι το προφίλ της i (j) γραµµής (στήλης) 

αντιστοιχεί στην κατανοµή σχετικών συχνοτήτων της γραµµής (στήλης). Με αυτόν 

τον τρόπο, είναι δυνατό να κατασκευαστούν δύο διαφορετικοί πίνακες σχετικών 

συχνοτήτων, ο ένας µε τα προφίλ των γραµµών (πίνακας R, βλέπε Πίνακα 2.2) και ο 

άλλος µε τα προφίλ των στηλών (πίνακας C, βλέπε Πίνακα 2.3).  

Το άθροισµα κάθε γραµµής του πίνακα R και κάθε στήλης του πίνακα C είναι ίσο µε 

τη µονάδα. Στην παράδοση της Γαλλικής Σχολής Ανάλυσης ∆εδοµένων (Benzècri & 

Collaborateurs 1973, Benzècri 1992, Le Roux & Rouanet 2004) κάθε προφίλ 

γραµµής (στήλης) είναι εφοδιασµένο µε «βάρος» ή, αλλιώς, «µάζα», η οποία είναι 

ίση µε το ποσοστό του αθροίσµατος της αντίστοιχης γραµµής (στήλης) ως προς το 

γενικό άθροισµα Ν.  

 

Υπολογιστικά, η µάζα r i της γραµµής i δίνεται από τη σχέση i
i

f
r

N
+= , ενώ η µάζα cj 

της στήλης j από τη σχέση j
j

f
c

N
+= . ∆ηλαδή, οι µάζες των γραµµών και στηλών 
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είναι στην ουσία οι σχετικές συχνότητες των αντιστοίχων κλάσεων των δύο 

µεταβλητών X και Υ (βλέπε Πίνακα 2.4). 

 

Πίνακας 2.2: Ο Πίνακας R µε τα Προφίλ των Γραµµών (στις γραµµές) 
 

 Κλάσεις της µεταβλητής Υ  
Κλάσεις της  
µεταβλητής X 

1 2 … j … l Άθροισµα 

1 
11

1

f

f +

 12

1

f

f +

 … 
1

1

jf

f +

 … 
1

1

lf

f +

 1 

2 
21

2

f

f +

 22

2

f

f +

 … 
2

2

jf

f +

 … 
2

2

lf

f +

 1 

M  M  M  M  M  M  M  M  

i 
1i

i

f

f +

 2i

i

f

f +

 … 
ij

i

f

f +

 … 
il

i

f

f +

 1 

M  M  M  M  M  M  M  M  

k 
1k

k

f

f +

 2k

k

f

f +

 … 
kj

k

f

f +

 … 
kl

k

f

f +

 1 

Μέσο προφίλ γραµµών 
ή 

Κέντρο βάρους γραµµών 

1f

N
+  2f

N
+  … jf

N
+  … lf

N
+   

 

Πίνακας 2.3: Ο Πίνακας C µε τα Προφίλ των Στηλών (στις στήλες) 
 

 Κλάσεις της µεταβλητής Υ  

Κλάσεις της  
µεταβλητής X 

1 2 … j … l 
Μέσο προφίλ στηλών 

ή 
Κέντρο βάρους στηλών 

1 
11

1

f

f+
 12

2

f

f+
 … 

1 j

j

f

f+
 … 

1l

l

f

f+
 1f

N
+  
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1

f

f+
 22

2

f

f+
 … 

2 j

j

f

f+
 … 

2l

l

f

f+
 2f

N
+  

M  M  M  M  M  M  M  M  

i 
1

1

if

f+
 2

2

if

f+
 … 

ij

j

f

f+
 … 

il

l

f

f+
 if

N
+  

M  M  M  M  M  M  M  M  

k 
1

1

kf

f+
 2

2

kf

f+
 … 

kj

j

f

f+
 … 

kl

l

f

f+
 kf

N
+  

Άθροισµα 1 1 … 1 … 1  
 

 



 -53- 

Πίνακας 2.4: Μάζες Γραµµών και Στηλών του Πίνακα F 
 

 Κλάσεις της µεταβλητής Υ  

Κλάσεις της  
µεταβλητής X 

1 2 … j … l 

Μάζες 
Γραµµών 

ή 
Σχετική 

Κατανοµή της 
Χ 
ή 

Κέντρο Βάρους 
Στηλών 

1 11f  12f  … 1 jf  … 1lf  1
1

f
r

N
+ =  

2 21f  22f  … 2 jf  … 2lf  2
2

f
r

N
+ =  

M  M  M  M  M  M  M  M  

i 1if  2if  … ijf  … ilf  i
i

f
r

N
+ =  

M  M  M  M  M  M  M  M  

k 1kf  2kf  … kjf  … klf  k
k

f
r

N
+ =  

Μάζες Στηλών 
ή 

Σχετική 
Κατανοµή της 

Υ 
ή 

Κέντρο Βάρους 
Γραµµών 

1
1

f
c

N
+ =  2

2

f
c

N
+ =  … j

j

f
c

N
+ =  … l

l

f
c

N
+ =  Άθροισµα=1 

 

Από στατιστική σκοπιά, οι µάζες των γραµµών µπορούν να θεωρηθούν ως οι 

σταθµισµένοι µέσοι όροι των αντίστοιχων γραµµών του πίνακα που περιέχει τα 

προφίλ των στηλών (πίνακας C), µε σταθµίσεις τα αθροίσµατα των στηλών του 

πίνακα F. Οµοίως, οι µάζες των στηλών είναι οι σταθµισµένοι µέσοι όροι των 

αντίστοιχων στηλών του πίνακα µε στοιχεία τα προφίλ των γραµµών (πίνακας R), µε 

σταθµίσεις τα αθροίσµατα των γραµµών του πίνακα F. Για παράδειγµα, για τη µάζα 

της στήλης j έχουµε: 

1ij
j ij ij iji i

j i
i i ii i

f
f f f ff

c f
N N N f N N f
+ +

+
+ +

= = = = =
∑

∑ ∑ ∑ . 



 -54- 

Η απόδοση βάρους στα προφίλ είναι σηµαντική διότι εξασφαλίζει ισότιµη συµµετοχή 

στο αντίστοιχο προφίλ για κάθε µία από τις Ν διαθέσιµες παρατηρήσεις. Η περιθώρια 

στήλη του πίνακα C ονοµάζεται «µέσο προφίλ» στηλών ή αλλιώς «κέντρο βάρους» 

των στηλών. Ανάλογα, η περιθώρια γραµµή του πίνακα R ορίζεται ως το µέσο 

προφίλ των γραµµών ή διαφορετικά το κέντρο βάρους των γραµµών (βλέπε Πίνακες 

2.2 και 2.3). Με βάση τους ορισµούς των εννοιών του κέντρου βάρους και της µάζας 

των σηµείων γραµµών και στηλών, είναι φανερό ότι τα στοιχεία του κέντρου βάρους 

των γραµµών (στηλών) είναι στην ουσία οι µάζες των στηλών (γραµµών) (βλέπε 

Πίνακα 2.4). 

 

Γεωµετρικά, τα προφίλ, για παράδειγµα, των k γραµµών του πίνακα F, µπορούν να 

θεωρηθούν ως διανύσµατα, τα οποία ορίζουν ένα «νέφος» k σηµείων στον 

πολυδιάστατο ευκλείδειο χώρο ℜ. Ο χώρος θα έχει το πολύ l  διαστάσεις (ℜ
l), δηλαδή 

τόσες όσα είναι σε πλήθος τα στοιχεία - συντεταγµένες από τα οποία αποτελούνται τα 

προφίλ. Επειδή όµως τα στοιχεία κάθε προφίλ έχουν άθροισµα ίσο µε τη µονάδα, τα 

προφίλ καταλαµβάνουν µια περιορισµένη περιοχή (υποχώρο) του αρχικού χώρου η 

οποία έχει l-1 διαστάσεις. Η περιοχή αυτή ονοµάζεται «simplex» και περιέχει το 

σύνορο και το εσωτερικό του κυρτού πολυγώνου που σχηµατίζεται από τα πέρατα 

των l ορθοµοναδιαίων διανυσµάτων που αποτελούν τη βάση του αρχικού χώρου. Τα 

πέρατα αυτά ονοµάζονται «κορυφές» και ορίζουν ένα «κεντροβαρικό» σύστηµα 

συντεταγµένων ή αλλιώς τον «χώρο των προφίλ». Συνήθως, σε πρακτικές εφαρµογές, 

οι διαστάσεις του υποχώρου που ανήκουν τα προφίλ είναι περισσότερες από τρεις, µε 

συνέπεια να µην είναι δυνατή η γραφική απεικόνιση και οπτικοποίησή τους. Όµως, 

µέσω της ΠΑΑ, οι διαστάσεις µπορούν να µειωθούν σηµαντικά και τα προφίλ να 

απεικονιστούν “βέλτιστα” σε ένα χώρο µε λιγότερες διαστάσεις από τον αρχικό. 

Ανάλογα ισχύουν για τα προφίλ των στηλών, τα οποία ορίζουν ένα «νέφος» l  σηµείων 

στον πολυδιάστατο χώρο ℜk. Κατά τη γεωµετρική απεικόνιση των προφίλ των 

σηµείων γραµµών (στηλών) του πίνακα F, µπορούµε να θεωρήσουµε, ότι τα προφίλ 

αυτά βρίσκονται γύρω από το µέσο προφίλ τους, δηλαδή το κέντρο βάρους τους, το 

οποίο έλκεται περισσότερο από ή βρίσκεται πλησιέστερα στα σηµεία – προφίλ µε τη 

µεγαλύτερη µάζα. 

 



 -55- 

2.2.3  Ο Πίνακας των Αντιστοιχιών 

Η ΠΑΑ συνήθως εφαρµόζεται στον k×l  πίνακα P που προκύπτει από τη διαίρεση των 

στοιχείων του πίνακα F µε το γενικό σύνολο Ν, δηλαδή ο P έχει στοιχεία τα:  

 

N

f
p ij

ij = . 

 
Είναι φανερό ότι: 1ij

i j

p =∑∑ . 

 

Ο P ονοµάζεται «Πίνακας των Αντιστοιχιών» και εκφράζει την κατανοµή µιας 

ποσότητας µάζας ίση µε τη µονάδα στα κελιά του αρχικού πίνακα F. Τα αθροίσµατα 

των γραµµών ir  και στηλών jc  του πίνακα P, δηλαδή τα στοιχεία των περιθώριων 

κατανοµών του, είναι ίσα µε τις αντίστοιχες µάζες των γραµµών και στηλών. Πιο 

συγκεκριµένα, ισχύουν οι παρακάτω σχέσεις: 

 

ij i
i ij

j j

f f
r p

N N
+= = =∑ ∑    

 
και 
 

ij j
j ij

i i

f f
c p

N N
+= = =∑ ∑ . 

 
Με βάση τις προηγούµενες σχέσεις, το προφίλ της i γραµµής (βλέπε Ενότητα 2.2.2) 

µπορεί να δοθεί και ως το σύνολο: 

 

1 2, , ,i i il

i i i

p p p

r r r

 
 
 

K . 

 
Ανάλογα, το προφίλ της j στήλης είναι το σύνολο:  

 

1 2, , ,j j kj

j j j

p p p

c c c

  
 
  

K . 

 
Αν οι Χ και Υ θεωρηθούν ως τυχαίες µεταβλητές και το µέγεθος του δείγµατος Ν είναι 

αρκούντως µεγάλο, τότε ο πίνακας P αποτελεί εκτίµηση της κοινής κατανοµής 

πιθανότητας των δύο κατηγορικών µεταβλητών και τα προφίλ γραµµών και στηλών 
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αποτελούν εκτιµήσεις των υπό συνθήκη (δεσµευµένων) κατανοµών πιθανοτήτων της 

Υ και Χ αντίστοιχα.  

 
2.2.4  Οι Αποστάσεις 

Η δυνατότητα απεικόνισης των προφίλ γραµµών ή στηλών ως σηµείων σε έναν 

πολυδιάστατο χώρο καθιστά απαραίτητο τον καθορισµό ενός µέτρου της απόστασης 

µεταξύ των σηµείων αυτών. Στην ΠΑΑ χρησιµοποιείται το τετράγωνο της «κατά 

Benzécri» χ2 απόστασης (Benzécri & Collaborateurs 1973, Benzécri 1992). 

Ειδικότερα, το τετράγωνο της απόστασης µεταξύ δύο σηµείων γραµµών i και i΄ 

δίνεται από τη σχέση: 

( )
2 2 2

1 1 1

1 1
,2

l l l
ij i'j ij i'j ij i'j2

j= j j+j i+ i'+ j i+ i'+ j i i

f f f f p pN
d i i' - -

f f f c f f c r rχ
= = ′

     
= = = −     

     
∑ ∑ ∑  

και το τετράγωνο της απόστασης µεταξύ δύο σηµείων στηλών j και j΄ από τη σχέση: 

( )2

2 2 2

2

1 1 1

1 1
,

k k k
ij ij' ij ij' ij ij

i i ii j j' i j j' i j j

f f f f p pN
d j j' - -

f f f r f f r c cχ

′

= = = ′+ + + + +

     
= = = −          

     
∑ ∑ ∑ . 

Παρατηρούµε, ότι κάθε όρος του αθροίσµατος τετραγώνων των διαφορών 

πολλαπλασιάζεται επί ένα συντελεστή στάθµισης. Πιο συγκεκριµένα, στον 

υπολογισµό της απόστασης µεταξύ δύο γραµµών τα τετράγωνα των διαφορών 

σταθµίζονται µε τους αντίστροφους των µαζών των στηλών. Ανάλογα, για τον 

υπολογισµό της απόστασης µεταξύ δύο στηλών, τα τετράγωνα των διαφορών 

σταθµίζονται µε τους αντίστροφους των µαζών των γραµµών. Οι σταθµίσεις αυτές 

έχουν ως αποτέλεσµα η απόσταση χ2 να παρουσιάζει, έναντι της συνήθους 

Ευκλείδειας απόστασης, τα παρακάτω πλεονεκτήµατα (Benzécri 1992, Greenacre 

1993α και 1984, Καραπιστόλης 1999, Μπεχράκης 1999, Παπαδηµητρίου 2006, 2004 

και 1994):  

 
1) Στον υπολογισµό της απόστασης, οι διαφορές ανάµεσα σε σηµεία µε χαµηλή 

συχνότητα (µικρή µάζα) ενισχύονται και στη συνέχεια αναδεικνύονται στη 

διαγραµµατική αναπαράσταση, σε σχέση µε τις διαφορές ανάµεσα στα σηµεία µε 

υψηλή συχνότητα (µεγάλη µάζα).  
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2) Η χ2 απόσταση ικανοποιεί την «Αρχή της Ισοδυναµίας των Κατανοµών» (Principle 

of Distributional Equivalence). Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, αν δύο γραµµές (στήλες) 

του αρχικού πίνακα F, οι οποίες είναι µεταξύ τους ανάλογες, αντικατασταθούν ή 

καλύτερα συγχωνευτούν σε µία γραµµή, που είναι το άθροισµά τους, τότε οι 

αποστάσεις µεταξύ των σηµείων του νέφους των στηλών (γραµµών) δεν 

αλλοιώνονται.  

 
3) Από την επιλογή της συγκεκριµένης απόστασης απορρέουν οι σηµαντικότερες 

ιδιότητες της ΠΑΑ, οι οποίες σχετίζονται µε τη διάσπαση της χ2 απόστασης και τη 

δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης των σηµείων γραµµών και στηλών σε ένα 

κοινό διάγραµµα. 

 

2.2.5  Η Αδράνεια 

Στη Γαλλική Σχολή Ανάλυσης ∆εδοµένων και ιδιαίτερα στο πλαίσιο της ΠΑΑ τα 

σηµεία που αντιστοιχούν στα προφίλ των γραµµών (στηλών) και αποτελούν το νέφος 

των γραµµών (στηλών) θεωρούνται ως υλικά σηµεία εφοδιασµένα µε µάζα (Benzécri 

1992, Greenacre 1993α και 1984, Καραπιστόλης 1999, Μπεχράκης 1999, Le Roux & 

Rouanet 2004, Παπαδηµητρίου 2006, 2004 και 1994). Η γεωµετρική αναπαράστασή 

τους πραγµατοποιείται µέσω της προβολής τους σε ένα κεντροβαρικό σύστηµα 

συντεταγµένων όπου στην αρχή του προβάλλεται το κέντρο βάρους (µέσο προφίλ) 

του νέφους των γραµµών (στηλών) του πίνακα F. Ο όρος «Αδράνεια» (Inertia) 

προέρχεται από τη Μηχανική όπως και άλλες έννοιες της Στατιστικής (π.χ. οι βαθµοί 

ελευθερίας και οι ροπές). Είναι γνωστό ότι κάθε φυσικό αντικείµενο έχει ένα κέντρο 

βάρους. Αν θεωρήσουµε ότι κάθε τµήµα του αντικειµένου έχει µάζα m και απέχει 

απόσταση d από το κέντρο βάρους του, τότε η αδράνεια του αντικειµένου είναι ίση µε 

το άθροισµα των ποσοτήτων 2md  για κάθε τµήµα του (Benzécri & Collaborateurs 

1973, Benzécri 1992). Εποµένως,  

 
2δράνεια = mdΑ ∑ . 

 
Όπως είδαµε στα προηγούµενα, τα σηµεία - προφίλ των γραµµών (στηλών) είναι 

εφοδιασµένα µε µάζες, έχουν οριστεί µεταξύ τους αποστάσεις (χ2) και ένα κέντρο 

βάρους (µέσο προφίλ). Συνεπώς, κάθε σηµείο γραµµής ή στήλης συνεισφέρει στην 

ολική αδράνεια του αντίστοιχου νέφους σηµείων, στο οποίο ανήκει, ανάλογα µε τη 
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µάζα του και την απόστασή του από το κέντρο βάρους του. Ειδικότερα, αν µε gr και 

gc συµβολίσουµε το µέσο προφίλ γραµµών και στηλών αντίστοιχα, τότε τα τετράγωνα 

των αποστάσεων της i γραµµής και j στήλης από τα αντίστοιχα κέντρα βάρους τους 

δίνονται από τις σχέσεις: 

 

( )2

2 2

1 1

1
,

l l
ij +j ij2

r j
j= j+j i+ j i+

f f fN
d i g - -c

f f N c fχ
=

   
= =   

   
∑ ∑ , 

 
και 
 

( )2

2 2

2

1 1

1
,

k k
ij iji

c i
i ii j i j

f ffN
d j g - - r

f f N r fχ
+

= =+ + +

   
= =      

   
∑ ∑ . 

 
Σύµφωνα µε τον ορισµό της Αδράνειας στο πλαίσιο της Μηχανικής, η αδράνεια rI  

του νέφους των σηµείων γραµµών θα δίνεται από τη σχέση: 

 

( ) ( )2

2 2

2

1 1 1 1

1 1k l k l
ij ij

r r i j i j
i i j i jj i+ j i

ά i ή
f p

I d i, g r -c r -c
c f c rχ

µ ζα γραµµ ς
= = = =

   
= × = =   

   
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ , 

 
ενώ η αδράνεια cI  του νέφους των σηµείων στηλών από τη σχέση: 

 

( ) ( )2

2 2

1 1 1 1

2 1 1l k l k
ij ij

j i j i
j j i j ii j i j

I ά j ή d j, gc c
f p

c - r c - r
r f r cχ

µ ζα στ λης
= = = =+

= ×∑
   

= =      
   

∑ ∑ ∑ ∑ . 

 
Γεωµετρικά, η αδράνεια µπορεί να θεωρηθεί ως ένα µέτρο της διασποράς των 

σηµείων – προφίλ στον πολυδιάστατο χώρο στον οποίο ανήκουν. Όσο µεγαλύτερη 

είναι η αδράνεια, τόσο µεγαλύτερη είναι και η διασπορά των σηµείων στο χώρο. Από 

στατιστική σκοπιά, η ολική αδράνεια του νέφους των σηµείων γραµµών ή στηλών 

µπορεί να οριστεί ως µια γενικευµένη διασπορά και, πιο συγκεκριµένα, ως ο 

σταθµισµένος µέσος όρος των τετραγώνων των χ2 αποστάσεων των προφίλ γραµµών, 

ή ισοδύναµα των προφίλ στηλών, από το κέντρο βάρους τους. Ειδικότερα, αν 

συµβολίσουµε µε: 

 
r και c τα διανύσµατα µε στοιχεία τα αθροίσµατα γραµµών και στηλών αντίστοιχα 

του πίνακα P, δηλαδή τα διανύσµατα µε στοιχεία τις µάζες των γραµµών και στηλών 

αντίστοιχα, 
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Dr και Dc τους διαγώνιους πίνακες που έχουν ως στοιχεία τα αθροίσµατα γραµµών 

και στηλών του P αντίστοιχα, δηλαδή Dr=diag(r ) και Dc=diag(c), 

 

ir%  το διάνυσµα µε το προφίλ της i γραµµής και µε jc% το διάνυσµα µε το προφίλ της j 

στήλης (i=1,…, k και j=1,…, l) και  

 
1 το διάνυσµα (κατάλληλων ανά περίπτωση διαστάσεων) µε στοιχεία [1, 1, …, 1]Τ , 

 
τότε τα διανύσµατα µε στοιχεία τις µάζες γραµµών και στηλών µπορούν να δοθούν 

από τις σχέσεις: 

 
r=P1 και c=PT1, 

 
ενώ οι πίνακες R και C µπορούν να γραφούν και ως εξής: 

 
 
 
 =
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Επίσης, τα µέσα προφίλ (κέντρα βάρους) των προφίλ γραµµών και στηλών δίνονται 

αντίστοιχα από τις σχέσεις (Greenacre, 1984): 

 
c=RTr  και r=CTc. 

 
Με βάση τους παραπάνω συµβολισµούς, η ολική αδράνεια του νέφους των σηµείων 

γραµµών µπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση: 

 

( ) ( )

2

ij
j

i
r i i

i i j j

p
c

r
I r r

c

 
− 

 = − − =∑ ∑ ∑T -1
i c ir c D r c% % , 

 
 

[2.1] 

ενώ η ολική αδράνεια του νέφους των σηµείων στηλών από τη σχέση: 

 

( ) ( )

2

ij
i

j

c j j
j j i i

p
r

c
I c c

r

 
−  

 = − − =∑ ∑ ∑
T -1

j r jc r D c r% % . 

 
 

[2.2] 
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Παρατηρούµε ότι οι δύο προηγούµενες σχέσεις α) ικανοποιούν τον ορισµό της 

αδράνειας, ως άθροισµα γινοµένων µαζών επί αποστάσεων από το κέντρο βάρους εις 

το τετράγωνο (Αδράνεια = 2md∑ ) και β) επιτρέπουν να θεωρήσουµε τη 2χ  

απόσταση µεταξύ των προφίλ των γραµµών (στηλών) ως µια σταθµισµένη 

Ευκλείδεια απόσταση µε βάρη τα στοιχεία του πίνακα -1
cD  ( -1

rD ).  

 

Κάτω από µια άλλη θεώρηση, η αδράνεια του νέφους των σηµείων γραµµών 

(στηλών) είναι ίση µε το σταθµισµένο άθροισµα των τετραγώνων των 2χ  

αποστάσεων µεταξύ όλων των διαφορετικών ( )1 2k k−  ( )( )1 2l l −  ζευγαριών των 

προφίλ γραµµών (στηλών). Ειδικότερα, ισχύει (Greenacre, 2005 και 1994α): 

 
2

ij i j

i i
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και 
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ij ij

j j

c j j
j j j i i
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−  

 =∑∑ ∑ . 

 
Η αδράνεια του νέφους των σηµείων γραµµών είναι ίση µε την αδράνεια του νέφους 

των σηµείων στηλών. Πράγµατι: 

 
Από τη [2.1] συνεπάγεται  
 

Ir =
( )

2

2
ij

j
ij i ji

i
i j i jj i j

p
c

p rcr
r

c rc

 
−  −  =∑ ∑ ∑∑ . 

 
Από τη [2.2] προκύπτει  
 

Ic = 
( )

2

2
ij

i
j ij i j

j
j i i ji i j

p
r

c p rc
c

r rc

 
−   −  =∑ ∑ ∑∑ . 
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Συνεπώς, Ir=Ic. 
2 

Έτσι, στην περίπτωση του πίνακα F, µπορούµε να µιλάµε πλέον για «Ολική 

Αδράνεια» του F, η οποία υπολογιστικά δίνεται από τη σχέση: 

 

( )
2

2
ij ji

ij i j

r c
ji j i j ii j

f ff
p - rc N N N

Ολική δράνεια I I I
ffrc

N N

Α

++

++

 
− 

 = = =∑∑ ∑∑= . 

 
 

[2.3] 

 
Αν θεωρήσουµε ότι ο πίνακας F παρουσιάζει την εµπειρική κοινή κατανοµή δύο 

τυχαίων κατηγορικών µεταβλητών, τότε από τη [2.3] έχουµε: 

 
22 2

1

1
i jij j i ji

ij ij
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f ff f f ff
f f
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f f f ff f N
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Παρατηρούµε ότι το άθροισµα  

 
2

i j
ij

i ji j

f f
f

N
f f

N

+ +

+ +

 
− 

 ∑∑   

 
είναι της µορφής: 
 

( ) ( )( )
( )

2

i j

ύ ό ύ i, j ό ό ύ i, j

ό ό ύ i, j

παρατηρο µενη συχν τητα του κελιο αναµεν µενη συχν τητα του κελιο

αναµεν µενη συχν τητα του κελιο

−
∑∑

 

Εποµένως, υπολογιστικά η ολική αδράνεια του πίνακα F συνδέεται µε το γνωστό 

έλεγχο ανεξαρτησίας χ2 
του

 Pearson (Everitt 1979, Agresti 2002) και πιο 

συγκεκριµένα ισχύει: 

 
2Q

I φ
N

= = , 
 

[2.4] 

                                                 
 
2 Στο εξής, το σύµβολο  θα χρησιµοποιείται για να δηλώσει το τέλος µιας απόδειξης ή ενός 
παραδείγµατος. 
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όπου Q είναι η τιµή του στατιστικού χ2 που υπολογίζεται κατά τον έλεγχο 

ανεξαρτησίας (η οµοιογένειας) των δύο µεταβλητών και φ2 ο συντελεστής συνάφειας 

µέσου τετραγώνου (mean square contingency coefficient) του Pearson (Bishop, 

Fienberg & Holland 1991, Clausen 1998).  

 

Αν συµβολίσουµε µε ijs την ποσότητα 
( )ij i j

i j

p - rc

rc
, τότε από τις σχέσεις [2.3] και [2.4] 

έχουµε ότι: 

 
2 2

ij
i j

Q
I φ s

N
= = =∑∑ . 

 
[2.5] 

 
Έστω, τώρα, S ο k×l πίνακας µε στοιχεία τις ποσότητες ijs . Ο S ονοµάζεται πίνακας 

των «Σχετικών Τυποποιηµένων Υπολοίπων». Κάθε στοιχείο του είναι η διαφορά της 

παρατηρούµενης σχετικής συχνότητας, που αντιστοιχεί στο κελί (i, j) του πίνακα F, 

µε την αντίστοιχη αναµενόµενη (θεωρητική) σχετική συχνότητα κάτω από την ισχύ 

της µηδενικής υπόθεσης της ανεξαρτησίας των δύο µεταβλητών, διαιρεµένη µε την 

τετραγωνική ρίζα της θεωρητικής αυτής συχνότητας. Από τη [2.5] είναι φανερό ότι ο 

πίνακας S σχετίζεται άµεσα µε την ολική αδράνεια του F και γενικότερα µε τη 

διασπορά των στοιχείων του. Αν τα στοιχεία του S έχουν µικρή απόλυτη τιµή, τότε η 

υπόθεση της ανεξαρτησίας είναι µάλλον ισχυρή και, εποµένως, η αδράνεια του 

πίνακα αναµένεται να είναι µικρή. Στην περίπτωση της πλήρους ανεξαρτησίας των 

δύο µεταβλητών τα στοιχεία ijs  είναι ίσα µε µηδέν και συνεπώς Q=Ι=0. Τα στοιχεία 

του πίνακα S πολλαπλασιασµένα επί την τετραγωνική ρίζα του Ν ονοµάζονται 

«Τυποποιηµένα Υπόλοιπα» και κάτω από την ισχύ της υπόθεσης της ανεξαρτησίας 

των δύο µεταβλητών έχουν µέση τιµή 0, διακύµανση µικρότερη ή ίση από τη µονάδα 

(Haberman 1973, Reynolds 1984, Agresti 1984) και ακολουθούν ασυµπτωτικά την 

Τυποποιηµένη Κανονική Κατανοµή (Reynolds, 1984). Κελιά του πίνακα F µε 

τυποποιηµένα υπόλοιπα σε απόλυτη τιµή µεγαλύτερη του 1,96≈2 συνεισφέρουν 

στατιστικά σηµαντικά, σε επίπεδο σηµαντικότητας α=0,05, στη σηµαντικότητα του 

στατιστικού Q και σε αυτά τα κελιά οφείλεται, κυρίως, η συνάφεια ή η 

αλληλεπίδραση των δύο µεταβλητών (Hinkle, Wiersma & Jurs, 1988). Το πρόσηµο 

των τυποποιηµένων καταλοίπων έχει την ακόλουθη φυσική ερµηνεία: 
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• Αν σε κάποιο κελί το αντίστοιχο τυποποιηµένο υπόλοιπο είναι σε απόλυτη τιµή 

µεγαλύτερο του 2 και έχει αρνητικό πρόσηµο, αυτό σηµαίνει ότι στο 

συγκεκριµένο κελί υπάρχουν στατιστικά σηµαντικά λιγότερες παρατηρήσεις (fij) 

σε σύγκριση µε αυτές που αναµένονται κάτω από την υπόθεση της ανεξαρτησίας 

των δύο µεταβλητών. 

• Αν σε κάποιο κελί το αντίστοιχο τυποποιηµένο υπόλοιπο είναι σε απόλυτη τιµή 

µεγαλύτερο του 2 και έχει θετικό πρόσηµο, τότε στο συγκεκριµένο κελί υπάρχουν 

στατιστικά σηµαντικά περισσότερες παρατηρήσεις (fij) σε σχέση µε το αν οι δύο 

µεταβλητές ήταν ανεξάρτητες.  

 
Αν κάθε στοιχείο του πίνακα S διαιρεθεί µε την ολική αδράνεια I του πίνακα F, τότε 

ο νέος πίνακας που προκύπτει εκφράζει τη συνεισφορά κάθε κελιού ως ποσοστό της 

ολικής αδράνειας (Greenacre 1993α, Καραπιστόλης 1999).  

 

Όπως θα διαπιστωθεί στα επόµενα, ο αλγόριθµος της ΠΑΑ στηρίζεται στην ανάλυση 

της βασικής δοµής του πίνακα S µε τα σχετικά τυποποιηµένα υπόλοιπα.  

 

2.2.6  Μείωση των ∆ιαστάσεων 

Λόγω της πολυδιάστατης φύσης των δεδοµένων που διαχειρίζεται, η ΠΑΑ µπορεί να 

θεωρηθεί ως µια Πολυµεταβλητή Στατιστική Μέθοδος µείωσης των διαστάσεων του 

αρχικού χώρου, στον οποίο περιγράφεται το υπό εξέταση φαινόµενο (Dimensionality 

Reduction Method). Στην περίπτωση πινάκων µε τρεις γραµµές (στήλες), τα 

αντίστοιχα προφίλ µπορούν εύκολα να απεικονιστούν σε ένα χώρο δύο διαστάσεων, 

δηλαδή στο επίπεδο. Όµως, σε πρακτικές εφαρµογές, οι πίνακες συµπτώσεων 

διαθέτουν περισσότερες από τρεις γραµµές ή στήλες, µε συνέπεια η απεικόνιση των 

προφίλ να πρέπει να γίνει σε ένα χώρο πολλών διαστάσεων. Η αδυναµία αντίληψης 

και δηµιουργίας νοερών εικόνων σε χώρους περισσότερων των τριών διαστάσεων, 

καθιστά απαραίτητη τη µείωση των διαστάσεων των δεδοµένων µε την ελάχιστη 

δυνατή απώλεια πληροφορίας. 

 

Η βασική ιδέα είναι να αναπαρασταθούν, ή καλύτερα να προβληθούν, ταυτόχρονα τα 

νέφη των σηµείων γραµµών και στηλών σε ένα χώρο συνήθως δύο ή τριών 

διαστάσεων, έτσι ώστε η νέα βέλτιστη απεικόνιση να διατηρεί όσο το δυνατό 
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περισσότερη από την αρχική πληροφορία (Benzécri, 1992). Λόγω του γεγονότος ότι 

οι θέσεις των προφίλ, σ’ ένα νέο χώρο µε λιγότερες διαστάσεις από τον αρχικό, 

απέχουν από τις πραγµατικές, πρέπει να χρησιµοποιηθεί και ένα µέτρο απώλειας της 

πληροφορίας. Στο πλαίσιο της ΠΑΑ, χρησιµοποιείται η ολική αδράνεια ως µέτρο της 

πραγµατικής διασποράς των σηµείων γραµµών ή στηλών. Εποµένως, η απώλεια 

πληροφορίας κατά την απεικόνιση των σηµείων, για παράδειγµα, σε έναν ή δύο 

άξονες, µπορεί να εκφραστεί ως ποσοστό της ολικής αδράνειας. Παρόλο που µε τη 

µείωση των διαστάσεων των δεδοµένων χάνεται ένα µέρος της αρχικής πληροφορίας, 

ωστόσο επιτυγχάνεται η απεικόνιση των προφίλ σε ένα χώρο µε λιγότερες διαστάσεις 

και µάλιστα µε βέλτιστο τρόπο, που διαφορετικά δεν θα ήταν εφικτή. Πιο 

συγκεκριµένα, στόχος της ΠΑΑ είναι ο εντοπισµός ενός υποχώρου του αρχικού 

πολυδιάστατου χώρου, που να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερος στον αρχικό 

(Greenacre, 1984). Έστω S κάθε τέτοιος υποψήφιος υποχώρος. Για κάθε σηµείο-

προφίλ, έστω της γραµµής i, µε µάζα ir , υπολογίζεται η χ2 απόσταση µεταξύ του 

σηµείου και του υποχώρου S, την οποία µπορούµε να συµβολίσουµε, εν γένει, µε 

( )id S . Η σταθµισµένη απόσταση µεταξύ του σηµείου και του υποχώρου είναι ίση µε 

( ) 2

i ir d S   . Το άθροισµα των αποστάσεων όλων των σηµείων γραµµών από τον 

υποχώρο S είναι ( ) 2

i i
i

r d S  ∑ . Αντικειµενικός σκοπός της ΠΑΑ είναι ο εντοπισµός 

του υποχώρου S (βέλτιστου υποχώρου) που ελαχιστοποιεί το παραπάνω κριτήριο. Το 

κριτήριο συνεπάγεται ότι η αδράνεια του νέφους των σηµείων γραµµών στον 

βέλτιστο υποχώρο θα είναι η µέγιστη δυνατή (Greenacre, 1993α). Ειδικότερα, αν 

θεωρήσουµε στο επίπεδο ένα νέφος υλικών σηµείων, το οποίο προβάλλεται σε ευθεία 

ε, η οποία διέρχεται από το κέντρο βάρους του, τότε η ολική αδράνεια του νέφους 

µπορεί να αναλυθεί σε δύο µέρη (Benzécri & Collaborateurs 1973, Benzécri 1992, 

Μπεχράκης 1999, Καρλής 2005, Παπαδηµητρίου 2006, 2004 και 1994): α) στην 

αδράνεια κατά µήκος της ευθείας ε, η οποία ονοµάζεται «ερµηνεύσιµη αδράνεια», και 

β) στην αδράνεια καθέτως στην ε, που καλείται «εγκάρσια αδράνεια». Η εγκάρσια 

αδράνεια εκφράζει τις σταθµισµένες αποστάσεις των σηµείων από την ευθεία ε και 

αντιστοιχεί στην απώλεια αδράνειας λόγω της προβολής. Η βέλτιστη ευθεία ε είναι 

αυτή, στην οποία η κατά µήκος αδράνεια µεγιστοποιείται και ελαχιστοποιείται η 

εγκάρσια. Αν γενικεύσουµε την προηγούµενη διαπίστωση σε περισσότερες 

διαστάσεις προκύπτει το συµπέρασµα ότι ο βέλτιστος υποχώρος S είναι αυτός, στον 



 -65- 

οποίο η εγκάρσια αδράνεια γίνεται ελάχιστη, που σηµαίνει ότι έχουµε τη µικρότερη 

απώλεια αδράνειας, ή, ισοδύναµα, η ερµηνεύσιµη αδράνεια του νέφους των σηµείων 

επί του χώρου προβολής S γίνεται µέγιστη. Μέσω της ΠΑΑ, αν και δεν είναι γνωστή 

η απόσταση και η κατεύθυνση των προφίλ από το βέλτιστο υποχώρο, επιτυγχάνεται, 

ωστόσο, η καλύτερη δυνατή τους αναπαράσταση µε ταυτόχρονη µείωση του αριθµού 

των διαστάσεων. Ο λόγος της αδράνειας του υποχώρου προς την ολική αδράνεια 

είναι ένα µέτρο της ακρίβειας της αναπαράστασης του νέφους των σηµείων στο 

βέλτιστο υποχώρο. Ανάλογα ισχύουν για τα προφίλ των στηλών του πίνακα F. 

 

Με την ΠΑΑ προσδιορίζονται οι κύριοι άξονες της αδράνειας και για κάθε άξονα 

υπολογίζεται η αντίστοιχη ιδιοτιµή (eigenvalue), η οποία είναι ίση µε την αδράνεια 

του νέφους προς στην κατεύθυνση του αντίστοιχου άξονα (Benzécri & 

Collaborateurs 1973, Benzécri 1992, Le Roux & Rouanet 2004). Ο πρώτος 

παραγοντικός άξονας είναι η ευθεία προς την κατεύθυνση της οποίας η αδράνεια του 

νέφους είναι µέγιστη. Ο δεύτερος παραγοντικός άξονας είναι η αµέσως επόµενη 

ευθεία, κάθετη στον πρώτο άξονα, για την οποία η αδράνεια του νέφους είναι επίσης 

µέγιστη. Το ίδιο συµβαίνει µε τους υπόλοιπους άξονες. Ο βέλτιστος υποχώρος είναι 

αυτός που ορίζουν οι πρώτοι σε τάξη παραγοντικοί άξονες. Η «µερική» αδράνεια 

(µάζα σηµείου × απόσταση σηµείου από την αρχή του άξονα εις το τετράγωνο) όλων 

των σηµείων γραµµών (ή στηλών) κατά µήκος του άξονα ισοδυναµεί µε την αδράνεια 

του άξονα. 

  

Η αδράνεια ενός παραγοντικού άξονα είναι ο σταθµισµένος µέσος όρος των 

τετραγώνων των χ2 αποστάσεων των προβολών των σηµείων γραµµών (ή στηλών) επί 

του άξονα, από το κέντρο βάρους τους. Με άλλα λόγια, είναι το µέτρο της διασποράς 

των σηµείων γραµµών (ή στηλών) προς την κατεύθυνση του άξονα. Η αδράνεια ενός 

άξονα µπορεί να διασπαστεί στις µερικές αδράνειες κάθε σηµείου επί του άξονα. 

Σηµεία γραµµών (ή στηλών) µε υψηλή συνεισφορά στην αδράνεια ενός 

παραγοντικού άξονα καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό τον προσανατολισµό και την 

ταυτότητά του (δηλαδή τη φυσική του ερµηνεία).  

 

Τα συνηµίτονα των γωνιών που σχηµατίζουν τα διανύσµατα θέσης των σηµείων 

γραµµών (ή στηλών) µε τους παραγοντικούς άξονες εκφράζουν το βαθµό συσχέτισής 
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τους µε τους αντίστοιχους άξονες. Αποτελούν δείκτες ποιότητας της απεικόνισης των 

σηµείων στον υποχώρο που προβάλλονται (Μαυροµάτης, 1999) και εκφράζουν το 

πόσο κοντά στην πραγµατική τους θέση βρίσκεται η απεικόνισή τους στον 

επιλεγµένο υποχώρο.  

 

2.2.7  Το ∆υϊκό Πρόβληµα  

Το «Πρόβληµα των Γραµµών» ενός πίνακα συµπτώσεων είναι η προβολή των 

σηµείων (προφίλ) των γραµµών σε έναν υποχώρο του αρχικού, µικρότερης 

διάστασης, ο οποίος βρίσκεται όσο το δυνατό πλησιέστερα στον αρχικό. Τα σηµεία 

γραµµών προβάλλονται σ’ έναν τέτοιο υποχώρο για να ερµηνευτούν οι µεταξύ τους 

αποστάσεις. Το ίδιο πρόβληµα πρέπει να λυθεί και για τα σηµεία (προφίλ) των 

στηλών («Πρόβληµα των Στηλών»).  

 

Τα δύο προβλήµατα συνδέονται στενά µεταξύ τους. Όταν το πρόβληµα των γραµµών 

βρίσκει λύση, τότε αυτόµατα βρίσκει λύση και το πρόβληµα των στηλών (Benzécri 

1992, Greenacre 1993α και 1984, Μαυροµάτης 1999, Καραπιστόλης 1999, 

Παπαδηµητρίου 2006, 2004 και 1994). Οι δύο αναλύσεις είναι ισοδύναµες διότι 

έχουν την ίδια ολική αδράνεια για τον ίδιο αριθµό παραγοντικών αξόνων, το ίδιο 

πλήθος διαστάσεων και η αδράνεια διασπάται µε τον ίδιο τρόπο στους παραγοντικούς 

άξονες. Η δυνατότητα γραφικής ερµηνείας των αποτελεσµάτων, µέσω της σύγκρισης 

αποστάσεων µεταξύ σηµείων, καθιστά την ΠΑΑ συγγενική µέθοδο µε αυτή της 

Πολυδιάστατης Κλιµάκωσης (Multidimensional Scaling). 

 

2.2.8  Συνεισφορές Σηµείων Γραµµών και Στηλών στην Αδράνεια 

Όπως αναφέρθηκε στα προηγούµενα, η ολική αδράνεια ενός πίνακα συµπτώσεων 

αποτελεί ένα µέτρο της συνολικής διακύµανσης των προφίλ των γραµµών ή των 

στηλών. Κάθε σηµείο γραµµής ή στήλης συνεισφέρει µε την αδράνειά του, ως ένα 

βαθµό, στην ολική αδράνεια. Επίσης, κάθε σηµείο γραµµής ή στήλης που 

προβάλλεται σε άξονα s συνεισφέρει µε τη µερική του αδράνεια στην αδράνεια του 

άξονα. Ο λόγος (%) της µερικής αδράνειας ενός σηµείου γραµµής (στήλης), που 

προβάλλεται επί ενός άξονα s, προς την συνολική αδράνεια του άξονα συµβολίζεται 

µε CTR(s) και επιτρέπει τον εντοπισµό των σηµείων που συνεισφέρουν περισσότερο 
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στο να λάβει ο άξονας τη συγκεκριµένη θέση (προσανατολισµό) στο χώρο (Benzécri 

1992, Παπαδηµητρίου 2006, 2004 και 1994). Σε κάθε άξονα το άθροισµα των 

δεικτών CTR για τις γραµµές και τις στήλες είναι σταθερό και ίσο µε τη µονάδα 

(Benzécri 1992, Lebart, Morineau & Piron 2000).  

 

Ο λόγος της µερικής αδράνειας ενός σηµείου γραµµής (ή στήλης), που προβάλλεται 

επί άξονα s, προς τη συνολική αδράνεια του σηµείου συµβολίζεται µε COR(s) και 

µετρά την ποιότητα αναπαράστασης του σηµείου πάνω στο συγκεκριµένο άξονα. Από 

µια άλλη σκοπιά, ο δείκτης COR εκφράζει τη συµβολή του παραγοντικού άξονα s 

στην αδράνεια του αντίστοιχου σηµείου (Benzécri, 1992). Γεωµετρικά, ο δείκτης 

ισούται µε το τετράγωνο του συνηµίτονου της γωνίας, που σχηµατίζει ο άξονας s µε 

την ευθεία που ενώνει το αντίστοιχο σηµείο µε την αρχή του συστήµατος 

συντεταγµένων (κέντρο βάρους) και µπορεί να ερµηνευτεί ως το τετράγωνο του 

συντελεστή γραµµικής συσχέτισης του σηµείου µε τον άξονα. Ο δείκτης COR παίρνει 

τιµές στο διάστηµα [0,1]. Όταν ο δείκτης COR ενός σηµείου i πάνω στον άξονα s 

είναι κοντά στη µονάδα, τότε το αντίστοιχο σηµείο αποκλίνει από την αρχή των 

παραγοντικών αξόνων προς την κατεύθυνση του άξονα s και επί αυτού του άξονα 

ερµηνεύεται η απόκλισή του από τη µέση κατάσταση η οποία προβάλλεται στο 

κέντρο βάρους του νέφους των σηµείων. Αντιθέτως, όταν ο δείκτης COR είναι κοντά 

στο µηδέν, το σηµείο i αποκλίνει από την αρχή των παραγοντικών αξόνων προς µια 

κατεύθυνση κάθετη στον άξονα s και αυτός o άξονας δεν συµµετέχει στην ερµηνεία 

της απόκλισης του σηµείου i από τη µέση κατάσταση. Σε αναλογία µε την Ανάλυση 

σε Κύριες Συνιστώσες, για κάθε σηµείο, η τετραγωνική ρίζα του COR µε πρόσηµο 

αυτό της αντίστοιχης προβολής της συντεταγµένης του επί του παραγοντικού άξονα s 

µπορεί να ερµηνευτεί ως το «φορτίο» (συντελεστής συσχέτισης) του σηµείου στον 

άξονα (Blasius & Greenacre, 1994). Στην περίπτωση που επιλεγεί µια λύση, για 

παράδειγµα, µε τρεις άξονες, τότε για κάθε σηµείο το άθροισµα QLT των τριών 

αντίστοιχων δεικτών COR εκφράζει τη συνολική ποιότητα απεικόνισης – προβολής 

του στο χώρο των τριών διαστάσεων. Η λειτουργικότητα του αθροιστικού COR είναι 

ανάλογη µε αυτή της Κοινής Παραγοντικής ∆ιακύµανσης (communality) που 

χρησιµοποιείται στην Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες και στην Παραγοντική 

Ανάλυση (βλέπε Hair et al., 1995). Σε κάθε γραµµή ή στήλη του πίνακα συµπτώσεων 

το άθροισµα των δεικτών COR για όλους τους p=min{ k-1, l-1} σε πλήθος άξονες, που 

είναι δυνατό να προκύψουν από την εφαρµογή της ΠΑΑ, είναι ίσο µε τη µονάδα 
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(Benzécri 1992, Lebart, Morineau & Piron 2000, Παπαδηµητρίου 2006, 2004 και 

1994). 

 

Και οι δύο δείκτες (CTR και COR) χρησιµοποιούνται στην επιλογή των σηµαντικών 

σηµείων που χρήζουν ερµηνείας σε κάθε άξονα (Benzécri 1992, Καραπιστόλης 

1999). Με βάση τα σηµαντικά σηµεία επιχειρείται η απόδοση φυσικής ερµηνείας και 

ταυτότητας στους παραγοντικούς άξονες.  

 

2.2.9  Μέγιστος Αριθµός ∆ιαστάσεων 

Εφόσον η περιθώρια στήλη των l στηλών ισούται µε τα αθροίσµατα των k γραµµών 

και η περιθώρια στήλη των k γραµµών ισούται µε τα αθροίσµατα των l στηλών του 

πίνακα F υπάρχουν, κατά µια έννοια, µόνο l-1 ανεξάρτητα στοιχεία σε κάθε γραµµή 

και k-1 ανεξάρτητα στοιχεία σε κάθε στήλη. Αυτό σηµαίνει ότι ο µέγιστος αριθµός 

ιδιοτιµών και κατά συνέπεια των παραγοντικών αξόνων που µπορούν να παραχθούν 

από την εφαρµογή της ΠΑΑ σε έναν απλό πίνακα συµπτώσεων είναι p=min{ k-1, l-1}  

(βλέπε, Andersen 1991, Greenacre 1993α και 1984, Μπεχράκης 1999, Le Roux & 

Rouanet 2004). Αν από τα αποτελέσµατα της ΠΑΑ διατηρήσουµε όλες τις δυνατές 

διαστάσεις, µπορούµε να ανασυστήσουµε ακριβώς τον αρχικό πίνακα συµπτώσεων. 

 

2.2.10  Έκτοπα - Παράτυπα Σηµεία (Outliers) 

Συχνά, µετά την εφαρµογή της ΠΑΑ και την απεικόνιση των σηµείων στους 

παραγοντικούς άξονες, εµφανίζονται σηµεία που έχουν υψηλή συνεισφορά (CTR) 

στον προσανατολισµό του άξονα και ταυτόχρονα απέχουν πολύ από τα υπόλοιπα 

σηµεία. Τα σηµεία αυτά ονοµάζονται «έκτοπα» ή «παράτυπα» (outliers) (Clausen 

1998, Bendixen 2003) και γενικά δηµιουργούν δυσκολίες στην ερµηνεία των 

παραγοντικών αξόνων. Έχουν, επίσης, αρνητική επίδραση στην «εσωτερική»3 

σταθερότητα των αποτελεσµάτων. Τα έκτοπα σηµεία, τα οποία συνήθως έχουν µικρή 

µάζα, προβάλλονται σε αποµακρυσµένη θέση σε σχέση µε το κέντρο βάρους (αρχή 

                                                 
 
3 Τα αποτελέσµατα της ΠΑΑ χαρακτηρίζονται από εσωτερική σταθερότητα αν µικρές ή/και 
ανεπαίσθητες µεταβολές ή, καλύτερα, διαταραχές των αρχικών δεδοµένων εισόδου έχουν ως 
αποτέλεσµα µόνο µικρές ή/και ανεπαίσθητες αλλαγές στην έξοδο της µεθόδου. Για παράδειγµα, 
τέτοιου είδους διαταραχές είναι δυνατό να προκαλέσουν τα παράτυπα σηµεία (outliers), η συνένωση 
κλάσεων των µεταβλητών και η αποµάκρυνση µεταβλητών ή αντικειµένων από την ανάλυση. 
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του συστήµατος συντεταγµένων) και κυριαρχούν στην ερµηνεία ενός ή περισσοτέρων 

αξόνων. Έτσι, είναι δυνατό να αποκρύψουν τις ενδιαφέρουσες αντιθέσεις µεταξύ των 

σηµαντικών σηµείων, τα οποία εµφανίζονται στο παραγοντικό επίπεδο πιο 

συσπειρωµένα και πιο κοντά στην αρχή των αξόνων. Τα έκτοπα σηµεία αποκλίνουν 

σηµαντικά από την κατάσταση ανεξαρτησίας των δύο µεταβλητών και ο εντοπισµός 

και ο χειρισµός τους δεν είναι εν γένει απλός (Yick & Lee, 1998), ιδιαίτερα σε 

πολυδιάστατο χώρο (Rousseeuw & Van Zomeren 1990, Kosinski 1999, Becker & 

Gather 2001). Τα σηµεία αυτά είτε αποµακρύνονται είτε εισάγονται στην ανάλυση ως 

συµπληρωµατικά (Καραπιστόλης 1999, Μαυροµάτης 1999, Bendixen 2003). Οι 

Nowak και Bar-Hen (2005) υποστηρίζουν ότι η αποµάκρυνση των έκτοπων σηµείων 

από την ανάλυση δεν είναι και η αποτελεσµατικότερη πρακτική για τη βελτίωση της 

σταθερότητας των αποτελεσµάτων. Μεγαλύτερη επίδραση έχει η απόσταση των 

σηµείων από το κέντρο βάρους απ’ ότι η µάζα τους. Σύµφωνα µε το Rao (1995), η 

ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνεται στις “σπάνιες” κατηγορίες αποτελεί µειονέκτηµα της 

ΠΑΑ. Αντίθετα, για τον Greenacre (2006) τα σηµεία µε µικρή µάζα δεν έχουν κατ’ 

ανάγκη αρνητική επίδραση. Η µικρή τους µάζα είναι αυτή ακριβώς που αµβλύνει την 

επίδρασή τους. Επίσης, είναι δυνατό ορισµένες γραµµές ή/και στήλες του πίνακα 

συµπτώσεων ή ορισµένα κελιά του ή ακόµα και µεµονωµένες παρατηρήσεις να 

επηρεάζουν σηµαντικά είτε τη σταθερότητα των αποτελεσµάτων (βλέπε Ενότητα 

1.5.3) είτε τη βασική δοµή του πίνακα που αναλύεται (ιδιοτιµές, ιδιοδιανύσµατα) 

χωρίς τα αντίστοιχα σηµεία να είναι υποχρεωτικά έκτοπα. Τα σηµεία αυτά 

ενδεχοµένως να παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων 

(συσχετίσεις, οµοιότητες, αντιθέσεις) και να οδηγούν είτε σε συνενώσεις είτε σε 

αποµάκρυνση κλάσεων. Μέθοδοι εντοπισµού των σηµείων αυτών και εκτίµησης της 

επίδρασής τους στα αποτελέσµατα της ΠΑΑ έχουν προταθεί από τους Escofier και Le 

Roux (1976), Pack και Jolliffe (1992), Krzanowski (1993), Bénasséni (1993), 

Nakayama (2001) και Nowak και Bar-Hen (2005). Αν και το ζήτηµα παρουσιάζει 

θεωρητικό ενδιαφέρον, ωστόσο, στην πράξη, οι δείκτες CTR, COR και QLT 

αποτελούν επαρκή οδηγό για την ερµηνεία των αποτελεσµάτων και τον εντοπισµό 

των σηµείων που επηρεάζουν τη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων.  

 

Στην περίπτωση πολλών µεταβλητών, το πρόβληµα της εµφάνισης κατηγοριών µιας 

µεταβλητής µε χαµηλές συχνότητες µπορεί να αντιµετωπιστεί µε τη σύµπτυξη των 

κατηγοριών αυτών µε άλλες. Όµως, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό λόγω περιορισµών 
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που µπορεί να εισάγονται από το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο θα ερµηνευτούν τα 

αποτελέσµατα (βλέπε Παρατήρηση 2.4). Για την επίλυση του προβλήµατος οι Le 

Roux και Chiche (2004) προτείνουν τη µέθοδο της «Ιδιάζουσας Πολλαπλής 

Ανάλυσης των Αντιστοιχιών» (Specific Multiple Correspondence Analysis), η οποία 

αντιµετωπίζει το ζήτηµα από µια διαφορετική σκοπιά: οι κλάσεις µε χαµηλή 

συχνότητα αντί να συµπτυχθούν ή να αφαιρεθούν από την ανάλυση απλά δεν 

λαµβάνονται υπόψη (αγνοούνται) στον υπολογισµό των αποστάσεων. Με τη µέθοδο 

αυτή µπορούν να αντιµετωπιστούν και τα προβλήµατα που δηµιουργούν οι 

ελλείπουσες τιµές καθώς και η άρνηση απάντησης σε έρευνες µε ερωτηµατολόγιο.  

 

2.2.11  Συµπληρωµατικά Σηµεία 

 Ένα χρήσιµο χαρακτηριστικό της ΠΑΑ, το οποίο τη διαφοροποιεί από άλλες 

µεθόδους της Ανάλυσης ∆εδοµένων, είναι ότι κάθε επιπρόσθετη γραµµή (ή στήλη) 

του αρχικού πίνακα συµπτώσεων µπορεί να προβληθεί ως σηµείο σε παραγοντικό 

άξονα ή επίπεδο, αρκεί το προφίλ του να είναι συγκρίσιµο µε τα υπάρχοντα προφίλ 

γραµµών (ή στηλών) που συνιστούν τον άξονα ή το επίπεδο. Τα επιπλέον σηµεία, ενώ 

παρουσιάζει ενδιαφέρον η ερµηνεία της σχετικής τους θέσης ως προς τα υπόλοιπα, 

δεν είναι επιθυµητό να συµµετέχουν στην κατασκευή και τον προσανατολισµό των 

παραγοντικών αξόνων. Τα σηµεία αυτά ονοµάζονται «συµπληρωµατικά» σε αντίθεση 

µε τα «ενεργά σηµεία» που είναι όλα τα υπόλοιπα (Greenacre 1993α, Clausen 1998). 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο ερευνητής διαθέτει δεδοµένα δευτερεύουσας 

σηµασίας, τα οποία όµως είναι χρήσιµα για τη διερεύνηση των σχέσεων µεταξύ 

δεδοµένων που είναι πρωταρχικής σηµασίας. Τα συµπληρωµατικά σηµεία 

συµµετέχουν στην ανάλυση µε µηδενική µάζα και απεικονίζονται στους άξονες έτσι 

ώστε η συνεισφορά τους στην αδράνεια του άξονα, και, συνεπώς, στην ολική 

αδράνεια, να είναι µηδενική (Greenacre, 1993α). 

 

Μπορούµε να διακρίνουµε δύο γενικές περιπτώσεις στις οποίες ενδεχόµενη 

συµπληρωµατική διαθέσιµη πληροφορία θα µπορούσε να προστεθεί σε αυτή του 

ενεργού συνόλου δεδοµένων:  

 
(α) Τα συµπληρωµατικά στοιχεία µπορεί να προέρχονται από την ίδια έρευνα µε τα 

ενεργά αλλά να είναι είτε δοµικά είτε εννοιολογικά διαφορετικά από τα υπόλοιπα µε 
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συνέπεια να είναι µεν επιθυµητή η ερµηνεία τους επάνω στους παραγοντικούς 

άξονες, χωρίς όµως να επηρεάζουν την κατασκευή τους (Benzécri 1992, Le Roux & 

Rouanet 2004). Ως δοµικά διαφορετικά µπορούν να θεωρηθούν τα έκτοπα σηµεία και 

οι ελλείπουσες τιµές (Μαυροµάτης, 1999), ενώ ως εννοιολογικά διαφορετικά οι 

µεταβλητές που χρησιµοποιούνται για την καταγραφή του δηµογραφικού προφίλ των 

συµµετεχόντων στην έρευνα (π.χ. το φύλο, το µορφωτικό επίπεδο, το επάγγελµα και 

η ηλικία) (Lebart, Morineau & Warwick 1984, Le Roux & Rouanet 2004, Murtagh 

2005). Στην πρώτη περίπτωση, αν µετά από µελέτη των παραγοντικών αξόνων, που 

προέκυψαν από την εφαρµογή της ΠΑΑ, διαπιστωθεί ότι κάποιο σηµείο απέχει πολύ 

από τα υπόλοιπα, µε αποτέλεσµα να συµµετέχει σε µεγάλο βαθµό στην κατασκευή 

του άξονα και να αποκρύπτει τις επικρατέστερες αντιπαραθέσεις ή να παραµορφώνει 

τις υπόλοιπες σχέσεις, τότε το έκτοπο σηµείο µπορεί να προβληθεί ως 

συµπληρωµατικό (Greenacre 1993α, Καραπιστόλης 1999, Μαυροµάτης 1999). Στη 

δεύτερη περίπτωση, τα δηµογραφικά στοιχεία συµµετέχουν στις στατιστικές 

αναλύσεις κατά κανόνα ως ανεξάρτητες µεταβλητές. Συχνά, οι κλάσεις των 

µεταβλητών αυτών εισάγονται ως συµπληρωµατικά σηµεία, ώστε οι µεταξύ τους 

συσχετίσεις να µην επηρεάσουν τις συσχετίσεις των εξαρτηµένων µεταβλητών 

(Lebart, Morineau & Warwick 1984, Greenacre 1984, Hoffman & Franke 1986, Van 

der Heijden & De Leeuw 1989, Benzécri 1992, Van de Geer 1993β, Gettler-Summa 

1992, Thiessen, Rohlinger & Blasius 1994, Dohoo et al. 1996, Micheloud 1997, 

Γιαλαµάς & Κασιµάτη 2004, Le Roux & Rouanet 2004, Καρλής 2005, Torres & Van 

de Velden 2007). Επιπλέον, στην περίπτωση που είναι επιθυµητή η µελέτη της θέσης 

ορισµένων προφίλ σε σχέση µε τη θέση ενός γενικότερου προφίλ που αποτελεί οµάδα 

ή υποοµάδα των προηγούµενων (π.χ. το άθροισµά τους), το οµαδικό προφίλ µπορεί 

να εισαχθεί στην ανάλυση ως συµπληρωµατικό, ώστε να µην συµµετέχει διπλά στην 

ανάλυση (Greenacre 1984, Micheloud 1997, Meulman & Heiser 2004, Καρλής 2005). 

Τέλος, αν ο ερευνητής επιθυµεί να εξετάσει τη θέση ενός προφίλ – στόχου ή 

“ ιδανικού” προφίλ σε σχέση µε τα υπάρχοντα, µπορεί να το εισάγει, και στην 

περίπτωση αυτή, ως συµπληρωµατικό (Greenacre, 1993α).  

 
(β) Τα συµπληρωµατικά στοιχεία µπορεί να προέρχονται από διαφορετική έρευνα σε 

σχέση µε τα ενεργά, για παράδειγµα από µια παρόµοια έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε στο παρελθόν (Greenacre 1993α, Καρλής 2005). Στην περίπτωση 

αυτή, είναι δυνατή η µελέτη της διαχρονικής εξέλιξης του υπό εξέταση φαινοµένου 
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µε την εισαγωγή των στοιχείων του πίνακα συµπτώσεων της παλαιότερης έρευνας ως 

συµπληρωµατικών στον πίνακα µε τα ενεργά δεδοµένα.  

 
Για τα συµπληρωµατικά σηµεία, τις περισσότερες φορές, δεν έχει νόηµα ο 

υπολογισµός της µάζας τους, εκτός κι αν α) η µάζα τους είναι ερµηνεύσιµη και 

συγκρίσιµη σε σχέση µε αυτή των ενεργών, και β) πρόκειται τα συµπληρωµατικά 

σηµεία σε επόµενη ανάλυση να γίνουν ενεργά. Επιπλέον, στην περίπτωση που τα 

συµπληρωµατικά σηµεία είναι εκφρασµένα στις ίδιες µονάδες µέτρησης µε τα 

ενεργά, τότε έχει αξία ο υπολογισµός της αδράνειάς τους, της συνεισφοράς – 

συµβολής (COR) ενός άξονα στην αδράνειά τους και η ποιότητα προβολής τους QLT 

στον υποχώρο που θα επιλεγεί (Lebart, Morineau & Warwick 1984, Benzécri 1992, 

Greenacre 1993α). 

 
2.2.12  Η Βασική ∆οµή Πίνακα ∆εδοµένων 

Έστω Χ ένας n×m πίνακας ποσοτικών δεδοµένων της µορφής «αντικείµενα × 

µεταβλητές». Ο X µπορεί να είναι και πίνακας συµπτώσεων απολύτων ή σχετικών 

συχνοτήτων δύο κατηγορικών µεταβλητών. Κάθε πίνακας δεδοµένων µπορεί να 

αναλυθεί στη βασική του δοµή µε τη µέθοδο της «∆ιάσπασης σε Χαρακτηριστικές 

Τιµές» (Singular Value Decomposition – SVD)4 (βλέπε Golub & Van Loan 1989, 

Sharma 1996, Kalman 1996, Harville 1997, Meyer 2000, Strang 2001). H 

πληροφορία που περικλείεται στον πίνακα Χ µπορεί να αναλυθεί σε τρεις 

διαφορετικούς πίνακες, που περιγράφουν τη δοµή του (Weller & Romney, 1990), 

όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα (Σχήµα 2.1). Χωρίς περιορισµό της γενικότητας, 

υποθέτουµε ότι n>m. 
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       →
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L L L L
 

( )n m×X      ( )n m×U      ( )m m×D  ( )m m×V  

 
Σχήµα 2.1: Η Ανάλυση της Βασικής ∆οµής Πίνακα ∆εδοµένων 

 
                                                 
 
4  Η µέθοδος είναι γνωστή και ως Eckart-Young Decomposition. 
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Ο πίνακας U συνοψίζει την πληροφορία που βρίσκεται στις γραµµές του πίνακα X. 

Οι γραµµές του U αντιστοιχούν στις γραµµές του Χ, ενώ οι στήλες του U 

αντιπροσωπεύουν τις λανθάνουσες διαστάσεις ή συνιστώσες που χαρακτηρίζουν τα 

αντικείµενα του Χ. Όµοια, ο πίνακας V συνοψίζει την πληροφορία που βρίσκεται στις 

στήλες του X. Οι γραµµές του V αντιστοιχούν στις στήλες του X και οι στήλες του V 

εκφράζουν τις λανθάνουσες διαστάσεις ή αλλιώς τους «παραγοντικούς άξονες» που 

χαρακτηρίζουν τις µεταβλητές (στήλες) του πίνακα X. Οι στήλες των πινάκων U και 

V αντιπροσωπεύουν τις βασικές συνιστώσες της δοµής ή καλύτερα του 

πληροφοριακού περιεχοµένου του πίνακα X. Ο διαγώνιος πίνακας D περιέχει τις 

χαρακτηριστικές τιµές (singular values) που αντιστοιχούν στις στήλες των πινάκων U 

και V. Το πρώτο στοιχείο d11 της διαγωνίου αντιστοιχεί στην πρώτη στήλη του U και 

στην πρώτη στήλη του V, το δεύτερο στοιχείο d22 στη δεύτερη στήλη των U και V, 

κ.ο.κ. Οι τιµές των dii µπορούν να θεωρηθούν ως «βάρη» που δηλώνουν τη σχετική 

σηµαντικότητα κάθε συνιστώσας ή διάστασης των U και V και είναι διατεταγµένες 

σε φθίνουσα σειρά, δηλαδή 11 22 mmd d d≥ ≥ ≥L . Έτσι, οι στήλες των U και V καθώς 

και τα στοιχεία του πίνακα D είναι διατεταγµένα από το περισσότερο στο λιγότερο 

σηµαντικό ως προς τη συνολική δοµή ή το πληροφοριακό περιεχόµενο του πίνακα Χ. 

Αν ο Χ δεν περιέχει πλεονάζουσα πληροφορία (π.χ. γραµµικά εξαρτηµένες στήλες ή 

γραµµές), τότε ο αριθµός στηλών των U και V καθώς και οι διαστάσεις του D θα 

είναι ίσος µε τη µικρότερη διάσταση του Χ που στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι m. 

Σε αντίθετη περίπτωση, οι ωφέλιµες ή αλλιώς χρήσιµες διαστάσεις θα είναι αριθµός 

µικρότερος από m, ίσος µε τη βαθµίδα ή τάξη (rank) του πίνακα X. Αλγεβρικά, η 

ανάλυση ή αλλιώς διάσπαση του Χ στους τρεις πίνακες (SVD) δίνεται από τη σχέση 

(Golub & Van Loan, 1989): 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )n m n m m m m m n m× × × × ×= =T TX U D V UDV . [2.6] 

 
Από τη σχέση [2.6] είναι δυνατή είτε η πλήρης είτε η µερική ανασύσταση του πίνακα 

Χ. Η πλήρης ανασύσταση επιτυγχάνεται αν χρησιµοποιηθούν όλες οι ωφέλιµες 

διαστάσεις, ενώ η µερική αν χρησιµοποιηθεί υποσύνολο των στοιχείων των πινάκων 

U, V και D (Weller & Romney, 1990). Με τον τρόπο αυτό, µπορούµε να έχουµε 

µονοδιάστατη, διδιάστατη κ.ο.κ., ανασύσταση ή προσέγγιση του πίνακα X ανάλογα 

µε τον αριθµό στηλών των U και V και των στοιχείων του D που θα 

χρησιµοποιηθούν. Για παράδειγµα, η τριδιάστατη ανασύσταση του Χ µπορεί να 
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υλοποιηθεί πολλαπλασιάζοντας τις τρεις πρώτες στήλες του U µε τα τρία πρώτα 

διαγώνια στοιχεία του D και τις τρεις στήλες του V (ή τις τρεις πρώτες γραµµές του 

VT).  

 

Οι τρεις πίνακες U, V και D, στους οποίους αναλύεται η βασική δοµή του πίνακα Χ, 

περιστρέφουν το νέφος των σηµείων σε έναν n-διάστατο Ευκλείδειο χώρο (βλέπε και 

Εικόνα 2.1). Οι τρεις πίνακες επανατοποθετούν τα σηµεία δεδοµένων σε ένα νέο 

σύστηµα συντεταγµένων, στο οποίο η νέα προβολή είναι δυνατό να αποτελεί 

περιστροφή, τάνυσµα ή/και ανάκλαση της αρχικής µορφής του νέφους. Οι γραµµές 

του πίνακα Χ (αντικείµενα) απεικονίζονται ως σηµεία µε συντεταγµένες τα στοιχεία 

των διανυσµάτων των στηλών του U, ενώ οι στήλες του X (µεταβλητές) 

προβάλλονται µε συντεταγµένες τα στοιχεία των διανυσµάτων των στηλών του V. Τα 

διανύσµατα συντεταγµένων είναι κάθετα µεταξύ τους και µάλιστα ορθοκανονικά, 

δηλαδή ισχύει η σχέση (Weller & Romney 1990, Strang 2001): 

 
122 ==∑∑

j
jt

i
it vu  ή ισοδύναµα VTV=UTU=I , 

 
όπου Ι είναι µοναδιαίος πίνακας κατάλληλων διαστάσεων. 

 

Έτσι, τα διανύσµατα στηλών των πινάκων U και V σχηµατίζουν ένα 

κανονικοποιηµένο σύστηµα συντεταγµένων, στο οποίο προβάλλεται το αρχικό νέφος 

των σηµείων δεδοµένων. Οι στήλες των U και V ονοµάζονται «αριστερά» και 

«δεξιά» αντίστοιχα ορθογώνια χαρακτηριστικά διανύσµατα (singular vectors) του Χ 

και εκφράζουν διαφορετικές και ανεξάρτητες πηγές µεταβλητότητας στα δεδοµένα 

(Jacoby 1998, Meyer 2000). Οι διαστάσεις του χώρου προβολής επιδιώκεται να είναι 

µικρότερες απ’ ό,τι οι διαστάσεις του αρχικού χώρου, στον οποίο το υπό εξέταση 

φαινόµενο περιγράφεται µέσω του πίνακα Χ. Τα στοιχεία του πίνακα D, δηλαδή οι 

χαρακτηριστικές τιµές του Χ, αποτελούν βάρη ή συντελεστές “τανύσµατος”, οι 

οποίοι από-κανονικοποιούν το νέφος των σηµείων και το επαναφέρουν στην αρχική 

του µορφή. Για παράδειγµα (Weller & Romney 1990, Kalman 1996), αν το αρχικό 

νέφος σηµείων έχει τη µορφή µπάλας του ράγκµπι (ελλειψοειδές), τότε στο νέο 

κανονικοποιηµένο ορθοκανονικό σύστηµα συντεταγµένων, το οποίο ορίζουν οι 

στήλες των πινάκων U και V, η µορφή του νέφους θα µοιάζει περισσότερο µε µπάλα 

ποδοσφαίρου (σφαίρα). Ο πολλαπλασιασµός των στοιχείων των U ή V µε τις 



 -75- 

αντίστοιχες χαρακτηριστικές τιµές έχει ως αποτέλεσµα την επαναφορά του νέφους 

στην αρχική του µορφή (µπάλα του ράγκµπι). Στην ειδική περίπτωση που ο πίνακας 

Χ ∈ ℜn×n είναι τετραγωνικός µη ιδιάζων και S είναι η µοναδιαία σφαίρα του ℜn, τότε 

η εικόνα της S µέσω του µετασχηµατισµού, στον οποίο αντιστοιχεί ο Χ, είναι ένα 

ελλειψοειδές (βλέπε Σχήµα 2.2) που το µήκος του j-ιοστού ηµιάξονα είναι ίσο µε τη j-

ιοστή χαρακτηριστική τιµή που προκύπτει από την SVD του Χ (Meyer, 2000). Αν 

περιστρέψουµε τους αρχικούς άξονες συντεταγµένων, έτσι ώστε να συµπέσουν µε 

τους άξονες του ελλειψοειδούς, τότε µπορούµε να θεωρήσουµε ότι µέσω του πίνακα 

Χ επιτυγχάνεται παραµόρφωση της σφαίρας. Όµως, η παραµόρφωση δεν είναι ίδια 

προς την κατεύθυνση όλων των αξόνων. Η διαστολή ή συστολή των αξόνων 

καθορίζεται από τα αντίστοιχα στοιχεία του πίνακα D, ενώ ο βαθµός παραµόρφωσης 

της σφαίρας µετριέται µέσω του «δείκτη κατάστασης» (condition index) του πίνακα 

Χ: 

 
{ }
{ }

11ii

ii nn

max d d
k

min d d
= = . 

 
Στην περίπτωση που ο πίνακας Χ είναι συµµετρικός, τότε οι συνιστώσες των 

γραµµών και των στηλών του θα είναι ίσες. ∆ηλαδή, ισχύει (Harville, 1997): 

 
Χ=UDVT=UDUT=VDV T. [2.7] 

 
Η σχέση [2.7] είναι γνωστή και ως «φασµατική ανάλυση» του πίνακα Χ (Sharma 

1996, Meyer 2000). Αν πολλαπλασιάσουµε είτε από δεξιά είτε από αριστερά τον Χ µε 

τον ανάστροφό του προκύπτει ένας επίσης τετραγωνικός συµµετρικός πίνακας. Η 

διάσπαση των πινάκων Χ, ΧΧΤ και ΧΤ
Χ αποκαλύπτει την ίδια βασική δοµή (Blasius 

& Greenacre 1994, Strang 2001): 

 
X=UDVT 

XXT=UD2UT 

XTX=VD2VT. 

 

[2.8] 

[2.9] 

    [2.71] 
Επιπλέον, ισχύει (Weller & Romney, 1990): 

 
rank(X)=rank(XT)=rank(XXT)=rank(XTX). [2.10] 
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Η ανάλυση της βασικής δοµής ενός τετραγωνικού συµµετρικού πίνακα είναι 

ισοδύναµη µε την παραγοντοποίησή του µέσω της ανάλυσης των ιδιοτιµών του 

(Israëls 1987, Meyer 2000). Σε αυτήν την περίπτωση, οι συνιστώσες των γραµµών 

και των στηλών του, δηλαδή οι στήλες των πινάκων U και V, είναι τα αντίστοιχα 

ιδιοανύσµατα, ενώ τα στοιχεία του D είναι οι αντίστοιχες ιδιοτιµές. Επίσης, το 

άθροισµα των διαγωνίων στοιχείων του Χ, δηλαδή το ίχνος του (trace), είναι ίσο µε 

το άθροισµα των διαγωνίων στοιχείων του D, δηλαδή µε το άθροισµα των ιδιοτιµών. 

∆ηλαδή, ισχύει: 

 

( )
1

,
r

i
i

trace d
=

= ∑X  

 
όπου r έιναι η βαθµίδα (τάξη) του πίνακα Χ. 

 

Κάθε µη τετραγωνικός πίνακας µπορεί να παραγοντοποιηθεί µέσω της ανάλυσης των 

ιδιοτιµών των παρακάτω πινάκων (Weller & Romney 1990, Strang 2001): 

 
XXT= UDUT 

και 
XTX=VDVT. 

[2.11]  

 
[2.12] 

 
Από τις [2.11] και [2.12] συνεπάγεται ότι: 

 
.1 2 TX = UD V   [2.13] 

 
Στο πλαίσιο της ΠΑΑ ο πίνακας του οποίου η βασική δοµή αναλύεται, είναι συνήθως 

ο πίνακας S µε στοιχεία τα σχετικά τυποποιηµένα υπόλοιπα (Greenacre, 1993α και 

1984). Εκτός από την ΠΑΑ και άλλες µέθοδοι της Ανάλυσης ∆εδοµένων στηρίζονται 

στην ανάλυση της βασικής δοµής του πίνακα που θα δοθεί ως είσοδος στη στατιστική 

ανάλυση. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε την Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες και την 

Κανονικοποιηµένη Συσχέτιση (βλέπε Jackson 1991, Sharma 1996), όπου ως πίνακας 

εισόδου δίνεται είτε ο πίνακας διασπορών – συνδυασπορών ή ο πίνακας συσχετίσεων. 

Στην πράξη, η ∆ιάσπαση σε Χαρακτηριστικές Τιµές ή Ιδιοτιµές δεν εφαρµόζεται 

απευθείας στον πίνακα δεδοµένων Χ αλλά σε κάποια µετασχηµατισµένη του µορφή, 

η οποία προκύπτει µετά από κατάλληλες για την περίπτωση κεντροποιήσεις ή 

τυποποιήσεις (π.χ. σε z-scores) των στοιχείων του (Weller & Rοmney, 1990). 
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Αρχικό νέφος 100 σηµείων σε σχήµα “µπανάνας”. Το νέφος των σηµείων σε καρτεσιανό σύστηµα 
συντεταγµένων (X, Y, Z).  

  
Ο πρώτος παραγοντικός άξονας (1) δείχνει την 

κατεύθυνση µέγιστης διακύµανσης. Αντιστοιχεί στην 
πρώτη χαρακτηριστική τιµή του πίνακα που αναλύεται 

µέσω της SVD. 

Περιστροφή του διπλανού σχήµατος  
(για καλύτερη εποπτεία). 

  
Ο δεύτερος παραγοντικός άξονας (2) είναι κάθετος στον 
πρώτο. ∆είχνει την κατεύθυνση µε την αµέσως επόµενη 
µεγαλύτερη διακύµανση και αντιστοιχεί στη δεύτερη 

χαρακτηριστική τιµή. 

Περιστροφή του διπλανού σχήµατος  
(για καλύτερη εποπτεία). 

 
Εικόνα 2.1: Η ∆ιαδικασία Εύρεσης των Παραγοντικών Αξόνων 

1 2 

3 4 

5 6 
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Ο τρίτος παραγοντικός άξονας (3) είναι κάθετος στο 
επίπεδο που ορίζουν ο πρώτος και ο δεύτερος και 
αντιστοιχεί στην τρίτη χαρακτηριστική τιµή. 

Περιστροφή του διπλανού σχήµατος  
(για καλύτερη εποπτεία). 

 
 

Αρχική κατάσταση. Τελική κατάσταση. Αποτελεί στροφή του 
αρχικού συστήµατος συντεταγµένων. 

Εικόνα 2.1 (συνέχεια): Η ∆ιαδικασία Εύρεσης των Παραγοντικών Αξόνων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Σχήµα 2.2: Η Μοναδιαία Σφαίρα του ℜ3, Μέσω της SVD του Πίνακα Χ, 

Μετασχηµατίζεται σε Ελλειψοειδές του ℜ3 
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d33 
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2.2.13  Biplots 

Τα «Biplots» (Gabriel, 1971) είναι κυρίως ένα γραφικό εργαλείο ταυτόχρονης 

γραφικής απεικόνισης των γραµµών και των στηλών ενός πίνακα δεδοµένων της 

µορφής «αντικείµενα × µεταβλητές» σε ένα κοινό χώρο, µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

αναδεικνύονται γραφικά και να οπτικοποιούνται οι µεταξύ τους σχέσεις. Τα biplots 

συνήθως παρουσιάζονται σε διαγράµµατα δύο διαστάσεων. Το πρόθεµα “bi” αφορά 

στους δύο τύπους στοιχείων που αναπαρίστανται γραφικά (αντικείµενα και 

µεταβλητές) και όχι στον αριθµό των διαστάσεων. Έτσι, τα biplots µπορούν να 

γενικευτούν σε περισσότερες από δύο διαστάσεις (βλέπε Gower, 1990). Στα biplots, 

οι µεταβλητές απεικονίζονται ως διανύσµατα και τα αντικείµενα ως σηµεία, µε τέτοιο 

τρόπο ώστε η τιµή – µέτρηση, για παράδειγµα, του i αντικειµένου στη µεταβλητή j να 

µπορεί να προσεγγιστεί (µοντελοποιηθεί) από το εσωτερικό γινόµενο των 

συντεταγµένων του σηµείου που αναπαριστά το i αντικείµενο και του διανύσµατος 

θέσης του σηµείου που αντιστοιχεί στη µεταβλητή j. Πιο συγκεκριµένα, έστω Χ ένας 

n×m πίνακας ποσοτικών δεδοµένων της µορφής «αντικείµενα × µεταβλητές», µε n>m. 

Χωρίς περιορισµό της γενικότητας, µπορούµε να υποθέσουµε ότι οι µεταβλητές είναι 

σε τυποποιηµένη µορφή µε µέσο όρο 0 και διακύµανση ίση µε 1. Σε κάθε περίπτωση, 

ο Χ µπορεί να παραγοντοποιηθεί στη µορφή (Gabriel, 1971): 

 
Χ=ΑΒΤ .    

 
Στη σχέση αυτή, ο Α είναι ένας n×p πίνακας όπου τα στοιχεία των στηλών του 

εκφράζουν τις συντεταγµένες των n αντικειµένων σε ένα p-διάστατο ορθογώνιο 

σύστηµα συντεταγµένων, µε p≤m. Όµοια, ο πίνακας Β είναι ένας m×p πίνακας οι 

γραµµές του οποίου περιέχουν τις συντεταγµένες των µεταβλητών στους ίδιους p 

άξονες. Οι στήλες των Α και Β ονοµάζονται «παραγοντικοί άξονες του biplot» 

(Gabriel, 2002). Τα στοιχεία του πίνακα Χ µπορούν να ληφθούν υπολογίζοντας το 

εσωτερικό γινόµενο (Jacoby 1998, Gabriel 2002 και 1971): 

 

1

p

ij ir rj
r

x
=

=∑ Ta b , µε i=1,…, n και j=1,…, m. 

 
Η παραπάνω σχέση δηλώνει ότι η συγκεκριµένη µέτρηση (τιµή) που βρίσκεται στη 

διασταύρωση της γραµµής i και της στήλης j του πίνακα Χ µπορεί να ανακτηθεί 
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συνδυάζοντας την πληροφορία για το i αντικείµενο, η οποία περιέχεται στην i γραµµή 

του πίνακα Α, και την πληροφορία για τη j µεταβλητή που περιέχεται στη j στήλη του 

πίνακα BT. Τα στοιχεία των πινάκων Α και Β προσδιορίζονται από την εφαρµογή της 

µεθόδου SVD στον πίνακα Χ (βλέπε προηγούµενη ενότητα): 

 
Χ=UDVT. 

 

Οι χαρακτηριστικές τιµές, δηλαδή τα στοιχεία του D, εκφράζουν τη συµµετοχή των 

αντίστοιχων χαρακτηριστικών διανυσµάτων στη συνολική διακύµανση των στοιχείων 

του Χ. Όπως είδαµε στην προηγούµενη ενότητα, κάθε χαρακτηριστική τιµή dr 

συνδέεται µε ένα συγκεκριµένο ζεύγος χαρακτηριστικών διανυσµάτων ur και vr. Ας 

είναι τώρα Α[2] ο n×2 πίνακας µε στοιχεία τις biplot συντεταγµένες των αντικειµένων 

(γραµµών) του πίνακα Χ και Β[2] ο m×2 πίνακας µε στοιχεία τις biplot συντεταγµένες 

των µεταβλητών (στηλών) του Χ. Οι δύο αυτοί πίνακες µπορούν να προσδιοριστούν 

από τις παρακάτω σχέσεις (Lipkovich & Smith 2002, Martín-Rodríguez 2002): 

 

[ ] [ ] [ ]2 2 2=A U Dαααα  

 
και 
 

[ ] [ ] [ ]2 2 2=B V D1−1−1−1−αααα . 

 
Στις προηγούµενες σχέσεις, U[2] και V[2] είναι οι δύο πρώτες στήλες των U και V 

αντίστοιχα και D[2] ο διαγώνιος πίνακας που σχηµατίζεται από τις δύο πρώτες 

χαρακτηριστικές τιµές. Η τιµή του συντελεστή α, ο οποίος εµφανίζεται στους 

εκθέτες, µπορεί να µεταβάλλεται από 0 έως 1 (Jacoby 1998, Gower 2004). Η τιµή του 

α εκφράζει το βαθµό διάχυσης της µεταβλητότητας στο νέφος των δεδοµένων (νέφος 

αντικειµένων ή µεταβλητών). Συνήθως, η τιµή του α τίθεται ίση µε 0,5. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα η διακύµανση να µοιράζεται εξίσου στα αντικείµενα και στις 

µεταβλητές. Από γεωµετρική σκοπιά, η τιµή α=0,5 επιφέρει µια αλλαγή στη κλίµακα 

µέτρησης των συντεταγµένων, τέτοια ώστε τα αντικείµενα και οι µεταβλητές να 

καταλαµβάνουν την ίδια περιοχή στο χώρο σχεδίασης. Κάθε γραµµή (αντικείµενο) 

του Α[2] προβάλλεται ως σηµείο σε ένα διδιάστατο σύστηµα συντεταγµένων, ενώ οι 

γραµµές (µεταβλητές) του Β[2] ως διανύσµατα θέσης στον ίδιο χώρο (Gabriel 1971, 

Greenacre 1993β, Jacoby 1998, Meulman & Heiser 2004). Η γραφική αναπαράσταση 

των γραµµών του πίνακα Β[2] µπορεί να έχει τη µορφή σηµείων µε διαφορετική 
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κατάδειξη (marker) από αυτή των αντικειµένων ή βελών, τα οποία συνδέουν την αρχή 

του συστήµατος συντεταγµένων µε τα αντίστοιχα σηµεία, ή ευθειών, οι οποίες 

διέρχονται από την αρχή και τα αντίστοιχα σηµεία των µεταβλητών (Udina, 2005). 

Έτσι, τα αντικείµενα και οι µεταβλητές εύκολα διακρίνονται οπτικά κατά την 

ταυτόχρονη γραφική αναπαράστασή τους στο biplot. H γεωµετρική ερµηνεία των 

biplots στηρίζεται στις παρακάτω ιδιότητες (Jacoby 1998, Gabriel 2002 και 1971): 

 
α) Το συνηµίτονο της γωνίας που σχηµατίζουν τα διανύσµατα θέσης δύο µεταβλητών 

εκφράζει το βαθµό γραµµικής συσχέτισης µεταξύ των µεταβλητών. Αν η γωνία είναι 

οξεία, τότε οι αντίστοιχες µεταβλητές συσχετίζονται θετικά. Αν είναι αµβλεία, οι 

µεταβλητές συσχετίζονται αρνητικά. Τέλος, στην περίπτωση που η γωνία είναι ορθή, 

τότε οι µεταβλητές είναι γραµµικά ανεξάρτητες. 

 
β) Οι αποστάσεις µεταξύ των αντικειµένων καθορίζουν το βαθµό οµοιότητάς τους ως 

προς τις τιµές τους στις αντίστοιχες µεταβλητές που δοµούν και χαρακτηρίζουν τον 

κάθε παραγοντικό άξονα. Για παράδειγµα, δύο αντικείµενα µε παρόµοιες 

συντεταγµένες σε όλους τους άξονες, δηλαδή µε παρόµοιο προφίλ, θα βρίσκονται 

κοντά το ένα µε το άλλο στο χώρο προβολής, ενώ δύο σηµεία µε αρκετά διαφορετικό 

προφίλ θα απέχουν σηµαντικά. 

 
γ) Η σύνδεση ενός αντικειµένου i µε µια µεταβλητή j, επιτυγχάνεται µε την 

ορθογώνια προβολή του σηµείου i στην ευθεία που είναι συγγραµµική µε το 

διάνυσµα θέσης της µεταβλητής j. Αν η τιµή 
ij

x  του i αντικειµένου στη µεταβλητή j 

είναι θετική, τότε η προβολή του σηµείου i θα βρίσκεται επάνω στο διάνυσµα θέσης 

της j. Αν η τιµή 
ij

x  είναι αρνητική, τότε η προβολή του σηµείου i θα βρίσκεται στην 

προέκταση του διανύσµατος θέσης της j και, µάλιστα, προς την αντίθετη κατεύθυνση 

από αυτή που βρίσκεται το σηµείο που αντιστοιχεί στη µεταβλητή j. Όσο πιο µακριά 

από την αρχή των αξόνων βρίσκεται η ορθογώνια προβολή ενός σηµείου, τόσο πιο 

ακραία (υψηλή) είναι η τιµή του στην αντίστοιχη µεταβλητή-διάνυσµα. Η ιδιότητα 

αυτή του biplot εξασφαλίζει ότι τα διανύσµατα (µεταβλητές) θα είναι 

προσανατολισµένα προς τα αντικείµενα για τα οποία έχουν τις µεγαλύτερες τιµές. 

 

Όπως και στην περίπτωση ανάλυσης της βασικής δοµής ενός πίνακα δεδοµένων 

(βλέπε προηγούµενη ενότητα) έτσι και στην περίπτωση των biplots µπορούµε να 
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επιτύχουµε µερική ή ολική ανασύσταση των στοιχείων του πίνακα εισόδου Χ 

ανάλογα µε το πλήθος των χαρακτηριστικών διανυσµάτων που θα χρησιµοποιηθούν 

στην εκτίµηση των στοιχείων των πινάκων Α και Β. Η µέθοδος SVD αποτελεί ένα 

µετασχηµατισµό µεγιστοποίησης της διακύµανσης των στοιχείων του πίνακα Χ. Αυτό 

σηµαίνει, για παράδειγµα, ότι οι s πρώτες χαρακτηριστικές τιµές και τα αντίστοιχα 

χαρακτηριστικά διανύσµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την όσο το δυνατό πιο 

ακριβή αναπαραγωγή της αρχικής διακύµανσης που περικλείεται στον Χ (Jacoby, 

1998). Με αυτήν την έννοια, τα σηµεία και τα διανύσµατα που προβάλλονται στα 

biplots αντιπροσωπεύουν την “καλύτερη δυνατή” διδιάστατη προσέγγιση των 

αρχικών δεδοµένων. Η έκφραση “καλύτερη δυνατή” θα πρέπει να ερµηνευτεί στο 

πλαίσιο των σταθµισµένων ελαχίστων τετραγώνων (Gabriel 1971, Osmond 1985, 

Andersen 1991). Με άλλα λόγια, τα στοιχεία του πίνακα [ ] [ ]2 2
TA B  έχουν τη µέγιστη 

δυνατή γραµµική συσχέτιση µε τα αντίστοιχα στοιχεία του Χ. Συνεπώς, το αντίστοιχο 

διδιάστατο biplot θα περιέχει όσο το δυνατό περισσότερη πληροφορία, µε την έννοια 

της διακύµανσης, από αυτή που περιέχεται στο m-διάστατο χώρο στον οποίο το υπό 

εξέταση φαινόµενο περιγράφεται µέσω του πίνακα Χ. ∆ηλαδή, το biplot αποτελεί µια 

βέλτιστη σύνοψη δύο διαστάσεων των αρχικών δεδοµένων. Η ερµηνευτική 

αποτελεσµατικότητα του biplot, µε την έννοια της ανασύστασης της αρχικής ολικής 

διακύµανσης του πίνακα Χ, µπορεί να µετρηθεί µέσω δεικτών καλής προσαρµογής ή 

ποιότητας (βλέπε Heo & Gabriel 2001, Gabriel 2002, Gower 2004). Συνήθως, 

χρησιµοποιούνται δείκτες που εκφράζουν το ποσοστό της ολικής διακύµανσης που 

περιέχεται στο biplot. Για παράδειγµα, ο λόγος 

 
2 2
1 2

2

1

p

r
r

d d

d
=

+

∑
 

 
εκφράζει το ποσοστό της ολικής διακύµανσης που ερµηνεύεται ή αιτιολογείται από 

τους δύο πρώτους άξονες του biplot (Gabriel 1971, Andersen 1991, Jacoby 1998, 

Martín-Rodríguez 2002, Udina 2005). Βέβαια, η αποτελεσµατικότητα του biplot στην 

ανάδειξη της βασικής δοµής ενός πίνακα δεδοµένων εξαρτάται από το κατά πόσο 

είναι εφικτό η δοµή αυτή να αναπαρασταθεί σε ένα χώρο µε λιγότερες διαστάσεις 

από τον αρχικό (Jacoby, 1998). Όταν η λύση είναι πολυδιάστατη ενδεχοµένως στο 

biplot να µην περιέχεται ικανοποιητικό ποσοστό της ολικής πληροφορίας του αρχικού 
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πίνακα δεδοµένων. Το παραπάνω πρόβληµα µπορεί να αντιµετωπιστεί µε κατάλληλη 

προεργασία στα αρχικά δεδοµένα, η οποία µπορεί να περιλαµβάνει διαδικασίες 

επιλογής υποσυνόλων των αρχικών δεδοµένων (αντικειµένων ή/και µεταβλητών). Για 

παράδειγµα, µπορούν να αποκλειστούν από την ανάλυση µεταβλητές που δεν έχουν 

σηµαντική συσχέτιση µε όλες τις υπόλοιπες (Hair et al. 1995, Sharma 1996).  

 

Αν και έχουν προταθεί αρκετές παραλλαγές, βελτιώσεις και γενικεύσεις των biplots 

(βλέπε Osmond 1985, Gower & Harding 1988, Greenacre 1993α και 1993β, Carlier & 

Kroonenberg 1996, Jacoby 1998, Gabriel, Galindo & Vicente-Villardón 1998, Gower, 

Meulman & Arnold 1999, Aitchison & Greenacre 2002, Martín-Rodríguez 2002, 

Gower 2003, 1993, 1992 και 1990), ωστόσο ο βασικός σκοπός τους είναι η 

οπτικοποίηση πολυµεταβλητών δεδοµένων, µε ταυτόχρονη γραφική αναπαράσταση 

αντικειµένων και µεταβλητών στον ίδιο χώρο σε συνδυασµό µε στατιστικές 

διαδικασίες µείωσης των διαστάσεων του χώρου των αρχικών δεδοµένων. Έτσι, τα 

biplots µπορούν να συνδυαστούν µε αρκετές από τις µεθόδους της Ανάλυσης 

∆εδοµένων όπως είναι, για παράδειγµα, η Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες, η 

Πολυδιάστατη Κλιµάκωση και η Κανονικοποιηµένη Συσχέτιση (Lipkovich & Smith 

2002, Udina 2005). Η εφαρµογή των biplots στην οπτικοποίηση των αποτελεσµάτων 

της ΠΑΑ αποτελεί και τη σηµαντικότερη διαφοροποίηση της Γαλλικής 

µεθοδολογικής προσέγγισης από αυτήν της Ολλανδικής.  

 

2.2.14  Ο Αλγόριθµος της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών 

Ο βασικός αλγόριθµος της ΠΑΑ, όπως εφαρµόζεται υπολογιστικά στα στατιστικά 

πακέτα (SAS Institute 1990, SPSS Inc. 1997, SPSS Inc. 2004α), µπορεί να 

συνοψιστεί σε τέσσερα βήµατα.  

 
Πρώτο Βήµα 
 
Στο πρώτο βήµα δηµιουργείται ο βοηθητικός πίνακας S µε στοιχεία τα σχετικά 

τυποποιηµένα υπόλοιπα (βλέπε Ενότητα 2.2.5). Το γενικό στοιχείο του S δίνεται από 

την παρακάτω σχέση (Benzécri 1992, Greenacre 1993α, Παπαδηµητρίου 2006, 2004 

και 1994): 
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( )
,

ji

jiij
ij

cr

crp
s

−
=  i = 1,…, k και j = 1,…, l. 

 
Με µορφή πινάκων ο S γράφεται: 

 

( )= T-1 2 -1 2
r cS D P - rc D . 

 
∆εύτερο Βήµα 
 
Το δεύτερο βήµα περιλαµβάνει την ανάλυση της βασικής δοµής του πίνακα S µε τη 

µέθοδο SVD (Israëls 1987, SAS Institute 1990, Weller & Romney 1990, Andersen 

1991, Greenacre 1993α και 1984, Blasius & Greenacre 1994, SPSS Inc. 1997, βλέπε 

και Ενότητα 2.2.12): 

 
S=UDVT, µε τους περιορισµούς: UTU=I , VTV=I και D διαγώνιος. 

 
Ειδικότερα, ο U είναι ο πίνακας του οποίου οι στήλες είναι τα αριστερά 

ορθοκανονικά χαρακτηριστικά διανύσµατα του S, D είναι ο διαγώνιος πίνακας µε τις 

µη αρνητικές χαρακτηριστικές τιµές d1, d2, …, σε φθίνουσα σειρά κατά µήκος της 

κύριας διαγωνίου και VT είναι ο ανάστροφος του πίνακα V του οποίου οι στήλες είναι 

τα δεξιά ορθοκανονικά χαρακτηριστικά διανύσµατα του S. Οι χαρακτηριστικές τιµές 

id  αποκαλούνται συχνά και «συντελεστές κανονικοποιηµένης συσχέτισης» 

(canonical correlations) (Van de Geer 1993β, Nishisato 1994 και 1980, Gifi 1996). 

Τα τετράγωνα των χαρακτηριστικών τιµών ( 2
id ) εκφράζουν τις αδράνειες των 

αντίστοιχων παραγοντικών αξόνων. 

 

Ένας άλλος τρόπος διαγωνοποίησης του πίνακα S είναι ο παρακάτω (Greenacre 

1993α, Μαυροµάτης 1999, Παπαδηµητρίου 2006, 2004 και 1994): 

 

Κατασκευάζεται ο τετραγωνικός και συµµετρικός πίνακα STS (ή ο SST) (βλέπε και 

Ενότητα 2.2.12), ο οποίος ονοµάζεται πίνακας «διακύµανσης-συνδυακύµανσης», και 

υπολογίζονται οι ιδιοτιµές λ1, λ2, …, και τα αντίστοιχα ιδιοδιανύσµατα v1, v2,…,. Οι 

ιδιοτιµές είναι ίσες µε τις αδράνειες των αντίστοιχων αξόνων από την ανάλυση του S 

και ικανοποιούν τις σχέσεις (Benzécri 1992, Καραπιστόλης 1999, Van de Velden & 

Neudecker 2000): 
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i) 0 ≤ λs ≤ 1 

ii)  λ1 ≥ λ2 ≥…≥ λp 

 
Οι χαρακτηριστικές τιµές της προηγούµενης προσέγγισης είναι ίσες µε τις 

τετραγωνικές ρίζες των ιδιοτιµών d1= 1λ , d2= 2λ ,…,. Τα δεξιά χαρακτηριστικά 

διανύσµατα είναι οι στήλες (διανύσµατα) v1, v2,…, του πίνακα V και τα αριστερά 

χαρακτηριστικά διανύσµατα προκύπτουν από τον παρακάτω γραµµικό 

µετασχηµατισµό του πίνακα V (Greenacre, 1993α): 

 
U=SVD-1. 

 
Στην περίπτωση αυτή, το γενικό στοιχείο του πίνακα U δίνεται από τη σχέση: 

 

uis=
1

ij js
js

s v
d
∑ = 

1
ij js

js

s v
λ
∑ , 

 
όπου vjs είναι το γενικό στοιχείο του πίνακα V και s δείκτης για τη δήλωση των 

παραγοντικών αξόνων µε s=1,…, p, όπου p=min{ k-1,l-1} είναι ο µέγιστος αριθµός 

διαστάσεων του υποχώρου στον οποίο µπορεί να προβληθεί το υπό εξέταση 

φαινόµενο χωρίς απώλεια πληροφορίας.  

 

Στην περίπτωση του πίνακα STS ισχύει (Greenacre 1993α και 1984, Blasius & 

Greenacre 1994):  

 

2

1

( ) .
p

ij s
i j s

trace s λ
=

= =∑∑ ∑TS S  

 
Από τη σχέση [2.5] έχουµε ότι 2.ij

i j

I s=∑∑  

 
Συνεπώς, η ολική αδράνεια Ι του πίνακα συµπτώσεων F δίνεται και από τη σχέση: 

 

1

= ( ) .
p

s
s

I trace λ
=

=∑TS S  

 
Από την παραπάνω σχέση φαίνεται ότι η ανάλυση της βασικής δοµής του πίνακα STS 

ή του πίνακα S έχει ως αποτέλεσµα τη διάσπαση της ολικής αδράνειας του πίνακα F 

σε p µέρη. Αν θεωρήσουµε την ολική αδράνεια του νέφους των σηµείων γραµµών ή 
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στηλών ως ένα µέτρο γενικευµένης διασποράς – απόκλισης από το κέντρο βάρους 

του νέφους, δηλαδή την κατάσταση ανεξαρτησίας των δύο κατηγορικών µεταβλητών, 

τότε διαισθητικά µπορούµε να πούµε ότι η ολική αδράνεια διασπάται και διαχέεται σε 

διαφορετική έκταση (εύρος) κατά µήκος των παραγοντικών αξόνων. 

 

Παρατήρηση 2.1 

 
Εκτός από τους πίνακες S και STS µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως είσοδος στον 

αλγόριθµο της ΠΑΑ και οι πίνακες P και TP - rc  (Greenacre 1984, SAS Institute 

1990, Jackson 1991) καθώς και ο πίνακας -1 2 -1 2
r cD PD  (Weller & Romney 1990, Gifi 

1996, Le Roux & Rouanet 2004). Μια άλλη µεθοδολογική προσέγγιση είναι η 

διαγωνοποίηση των πινάκων T -1 -1
r cP D PD  και -1 T -1

r cPD P D  (Lebart, Morineau & 

Warwick 1984, Lebart, Morineau & Piron 2000) ή των πινάκων ( )1/2 -1 T -1/2
r r cD D P -1c D  

και ( )1/2 -1 T T -1/2
c c rD D P -1r D  (Greenacre 1984, Blasius & Greenacre 1994) για την 

επίλυση του προβλήµατος των γραµµών και στηλών αντίστοιχα. 

 

Αν υποθέσουµε, χωρίς περιορισµό της γενικότητας, ότι k>l, τότε κατά την εφαρµογή 

της SVD στον πίνακα S, ο πίνακας D είναι διαστάσεων l×l (βλέπε Ενότητα 2.2.12). Η 

l-οστή σε τάξη χαρακτηριστική τιµή είναι πάντα ίση µε µηδέν (τετριµµένη 

χαρακτηριστική τιµή) και αποµακρύνεται από την ανάλυση µαζί µε τα αντίστοιχα 

αριστερά και δεξιά χαρακτηριστικά διανύσµατα (Greenacre 1993α, Μαυροµάτης 

1999). Η εφαρµογή της «Γενικευµένης ∆ιάσπασης σε Χαρακτηριστικές Τιµές5» 

(Generalized SVD-GSVD) (βλέπε Greenacre 1984, SAS Institute 1990, Gifi 1996) 

στον πίνακα TP - rc , αφού αποµακρυνθούν η τελευταία σε τάξη χαρακτηριστική τιµή, 

η οποία είναι ίση µε µηδέν, και τα αντίστοιχα αριστερά και δεξιά χαρακτηριστικά 

διανύσµατα, αναδεικνύει την ίδια βασική δοµή µε αυτή που προκύπτει από την 

εφαρµογή της GSVD στους πίνακες P και -1 2 -1 2
r cD PD , αφού αποµακρυνθούν η πρώτη 

σε τάξη χαρακτηριστική τιµή, η οποία είναι ίση µε τη µονάδα, και τα αντίστοιχα 

                                                 
 
5 Η GSVD, για παράδειγµα του πίνακα P, ορίζεται ως εξής: GSVD(P)=UDVT, µε 

T -1 T -1
r cU D U = V D V = I . 

 



 -87- 

αριστερά και δεξιά χαρακτηριστικά διανύσµατα (SAS Institute 1990, Weller & 

Romney 1990, Jackson 1991). H χαρακτηριστική τιµή d0=1 και συνεπώς η αντίστοιχη 

ιδιοτιµή 2
0 0 1dλ = =  αντιστοιχεί στην κατάσταση ανεξαρτησίας των µεταβλητών Χ 

και Υ (Weller & Romney 1990, Greenacre 1993β και 1984) και συνδέεται µε τον 

πρώτο παραγοντικό άξονα (τετριµµένος άξονας ή άξονας µηδέν), ο οποίος δεν 

παρουσιάζει, προς το παρόν, ενδιαφέρον. Η ανάλυση της βασικής δοµής των πινάκων 

P, -1 2 -1 2
r cD PD  και TP - rc  είναι εννοιολογικά προτιµότερη, όταν o αρχικός πίνακας F 

δεν περιγράφει την κοινή κατανοµή συχνοτήτων δύο τυχαίων κατηγορικών 

µεταβλητών, αλλά είναι εν γένει ένας οµοιογενής πίνακας της µορφής «αντικείµενα × 

µεταβλητές» µε µη αρνητικά στοιχεία και µη µηδενικά αθροίσµατα γραµµών και 

στηλών. Στην περίπτωση αυτή, η ανάλυση του πίνακα S των σχετικών 

τυποποιηµένων υπολοίπων κάτω από την υπόθεση της ανεξαρτησίας των γραµµών 

και στηλών του πίνακα στερείται εννοιολογικού περιεχοµένου. 

 

Τρίτο Βήµα 
 
Στο βήµα αυτό, τα αριστερά και τα δεξιά χαρακτηριστικά διανύσµατα του πίνακα S 

σταθµίζονται έτσι ώστε οι συντεταγµένες της προβολής των γραµµών και των 

στηλών πάνω στον άξονα, έστω, s, να τυποποιηθούν ως προς τις µάζες των γραµµών 

και των στηλών αντίστοιχα του πίνακα αντιστοιχιών P. Με τον τρόπο αυτό 

υπολογίζονται οι «τυποποιηµένες συντεταγµένες» (standardized coordinates) (SPSS 

Inc. 1997, SAS Institute 1990, Greenacre 1993α, Blasius & Greenacre 1994, 

Bendixen 2003) των προβολών των σηµείων γραµµών και στηλών πάνω στους 

παραγοντικούς άξονες. Πιο συγκεκριµένα, οι τυποποιηµένες συντεταγµένες των 

γραµµών και στηλών δίνονται από τις παρακάτω σχέσεις: 

 

,is is
is

i i

u u
r

f r

N
+

= =  
 

[2.14] 
 

και  

.js js
js

j j

v v
c

f c

N
+

= =  
 

[2.15] 
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Μέχρι και το τρίτο βήµα ο αλγόριθµος της Παραγοντικής Ανάλυσης των 

Αντιστοιχιών εφαρµόζεται µε τον ίδιο τρόπο τόσο στο σύστηµα GIFI όσο και στη 

Γαλλική Σχολή. Η διαφοροποίηση ξεκινά από το τέταρτο βήµα.  

 

Τέταρτο Βήµα 
 
Στο πλαίσιο της Γαλλικής Σχολής, οι τυποποιηµένες συντεταγµένες 

κανονικοποιούνται ως προς την απόσταση 2χ  και µε αυτό τον τρόπο υπολογίζονται 

οι «κύριες συντεταγµένες» (principal coordinates) των προβολών των σηµείων 

(προφίλ) γραµµών και στηλών πάνω στους παραγοντικούς άξονες (Benzécri 1992, 

SAS Institute 1990, Greenacre 1993α και 1984, Blasius & Greenacre 1994, Bendixen 

2003, SPSS Inc. 2004α και 1997). Πιο συγκεκριµένα για τον παραγοντικό άξονα, 

έστω, s, ισχύουν οι παρακάτω σχέσεις: 

 

φis = dsr is= s isrλ  µε 0,i is
i

rφ =∑  [2.16] 

και  

γjs = dscjs= s jscλ  µε 0.j js
j

c γ =∑  [2.17] 

 
Οι ισότητες 0i is

i

rφ =∑  και 0j js
j

c γ =∑  προκύπτουν άµεσα από το γεγονός ότι οι 

κύριες συντεταγµένες των γραµµών (στηλών) επί των παραγοντικών αξόνων 

δηλώνουν τη θέση των αντίστοιχων προφίλ ως προς το κέντρο βάρους τους, δηλαδή 

το σταθµισµένο µέσο όρο τους, ο οποίος συµπίπτει µε την αρχή του νέου συστήµατος 

συντεταγµένων που ορίζουν οι παραγοντικοί άξονες (Greenacre, 1984). Είναι φανερό 

ότι επιπλεόν ισχύει 0i is
i

r r =∑  και 0j js
j

c c =∑ . 

 

Μπορεί να δειχθεί ότι (βλέπε Greenacre 1984, Benzécri 1992, Lebart, Morineau & 

Piron 2000, Le Roux & Rouanet 2004, Murtagh 2005):  

 
1 1

,ij ij
is js js

j js i is

p p
φ γ γ

d r rλ
= =∑ ∑  [2.18] 

και  



 -89- 

1 1
.ij ij

js is is
i is j js

p p
γ φ φ

d c cλ
= =∑ ∑  [2.19] 

 
Οι σχέσεις [2.18] και [2.19] ονοµάζονται «σχέσεις µετάβασης» (Παπαδηµητρίου, 

2006, 2004 και 1994) ή αλλιώς «εξισώσεις µεταφοράς» (Μεϊµάρης, 2002) και 

παίζουν σηµαντικό ρόλο τόσο στους αριθµητικούς υπολογισµούς όσο και στην 

ερµηνεία των παραγοντικών αξόνων και επιπέδων (Murtagh, 2005). Οι σχέσεις αυτές 

δηλώνουν ότι µπορούµε να µεταβούµε εύκολα από το χώρο γραµµών στο χώρο 

στηλών και αντίστροφα. Έτσι, από τη στιγµή που επιλυθεί το Πρόβληµα των 

Γραµµών επιλύεται αυτόµατα και το δυϊκό του, δηλαδή το Πρόβληµα των Στηλών. Η 

σχέση [2.18] εκφράζει ότι κατά προσέγγιση ενός συντελεστή ( ) 1

sλ
−

 κάθε σηµείο 

γραµµής προβάλλεται στο κέντρο βάρους (σταθµισµένο µέσο όρο) των σηµείων 

στηλών. Από τη σχέση [2.19] προκύπτει ότι κατά προσέγγιση ενός συντελεστή 

( ) 1

sλ
−

 κάθε σηµείο στήλης προβάλλεται στο κέντρο βάρους των σηµείων γραµµών 

(Benzécri 1992, Μπεχράκης 1999, Le Roux & Rouanet 2004, Murtagh 2005). Οι 

«βαρυκεντρικές» αυτές σχέσεις επιτρέπουν την ταυτόχρονη προβολή και ερµηνεία 

των σηµείων γραµµών και στηλών σε ένα κοινό παραγοντικό διάγραµµα. Μέσω της 

ΠΑΑ οι τιµές των συντεταγµένων isφ και jsγ  υπολογίζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε τα 

υποδείγµατα [2.18] και [2.19] να αντιστοιχούν σε ευθείες παλινδρόµησης. Μπορεί να 

δειχθεί (Hirschfeld 1935, Fisher 1941, Guttman 1941, Nishisato 1980, Greenacre 

1984, Gifi 1996, Van Rijckevorsel 1987) ότι επί του πρώτου παραγοντικού άξονα 

µεγιστοποιείται η (κανονικοποιηµένη) συσχέτιση µεταξύ των συντεταγµένων των 

γραµµών και στηλών του πίνακα συµπτώσεων και ο συντελεστής συσχέτισής τους 

είναι ίσος µε τη χαρακτηριστική τιµή 1 1d λ=  του άξονα. Στο πλαίσιο της 

Ολλανδικής Σχολής οι σχέσεις µετάβασης εκφράζουν την «Αρχή των Αντιστρόφων 

Μέσων» (Principal of Reciprocal Averaging) (Van de Geer, 1993β). Στην αρχή αυτή 

στηρίζεται ο οµώνυµος υπολογιστικός επαναληπτικός αλγόριθµος (Hill 1974 και 

1973, Nishisato 1980, Greenacre 1984, Gifi 1996) που χρησιµοποιείται σε πολλές 

παραλλαγές της ΠΑΑ όπως είναι η ∆υική Κλιµάκωση (Dual Scaling) (Nishisato 

1980).  

 

Η σχέση [2.18] αν λάβουµε υπόψη τη [2.17] γράφεται: 
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1 1 1
.ij ij ij ij

is js js s js js
j j j js i i i is s

p p p p
φ γ γ c c

d r r r r
λ

λ λ
= = = =∑ ∑ ∑ ∑  [2.20] 

 

Η σχέση [2.19] αν λάβουµε υπόψη τη [2.16] γράφεται: 

 
1 1 1

.ij ij ij ij
js is is s is is

i i i is j j j js s

p p p p
γ φ φ r r

d c c c c
λ

λ λ
= = = =∑ ∑ ∑ ∑  [2.21] 

 

Η σχέση [2.20] εκφράζει ότι η κύρια συντεταγµένη της γραµµής i επί του άξονα s 

είναι ο σταθµισµένος µέσος όρος των τυποποιηµένων συντεταγµένων των στηλών επί 

του s. Οι όροι ij ip r  δεν είναι παρά τα στοιχεία του διανύσµατος του προφίλ της i 

γραµµής. Σύµφωνα µε τη σχέση [2.21], η κύρια συντεταγµένη της στήλης j επί του 

άξονα s είναι ο σταθµισµένος µέσος όρος των τυποποιηµένων συντεταγµένων των 

γραµµών πάνω στον ίδιο άξονα. Ανάλογα, οι όροι ij jp c  είναι στοιχεία του προφίλ 

της j στήλης. Όπως θα διαπιστωθεί στα επόµενα (βλέπε Ενότητα 2.2.14.2), οι σχέσεις 

[2.20] και [2.21] είναι σηµαντικές για την ερµηνεία των γραφικών αποτελεσµάτων 

που παράγονται κατά την εφαρµογή της ΠΑΑ. 

 

Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να τονιστεί ότι η λύση του προβλήµατος της ΠΑΑ µέσω 

των σχέσεων [2.16] και [2.17] οδηγεί σε µια ποιοτική µετάβαση από τη 2χ  απόσταση 

στην ευκλείδεια (Andersen 1991, Jackson 1991, Benzécri 1992, Greenacre 1993α και 

1984, Blasius & Greenacre 1994, Gifi 1996, Clausen 1998, Murtagh 2005, Le Roux & 

Rouanet 2004, Meulman & Heiser 2004). Στο βέλτιστο υποχώρο προβολής οι 2χ  

αποστάσεις ( 2

2d
χ

) των προφίλ των σηµείων γραµµών και στηλών προσεγγίζονται από 

ευκλείδειες ( 2
ed ). Συνεπώς, στον p-διάστατο υποχώρο προβολής µε p=min{ k-1, l-1} 

οι ευκλείδειες αποστάσεις µεταξύ των σηµείων είναι ίσες µε τις αντίστοιχες 2χ  στον 

αρχικό χώρο. Έτσι, µε βάση τις σχέσεις [2.16], [2.17] και όσα αναφέρθηκαν στις 

Ενότητες 2.1.2.4, 2.1.2.5 και 2.1.2.8, έχουµε τα παρακάτω αποτελέσµατα (βλέπε 

Andersen 1991, Benzécri 1992, Greenacre 1993α και 1984, Blasius & Greenacre 

1994, Le Roux & Rouanet 2004, Murtagh 2005): 

 

για την απόσταση της i γραµµής από το κέντρο βάρους: 
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( )2
2 2, ( ),

p
2

r is e r
s=1

d i g φ d i,g
χ

= =∑  

 
για την απόσταση της j στήλης από το κέντρο βάρους: 

 

( )2
2 2 2

1

, ( ),
p

c js e c
s

d j g d j,g
χ

γ
=

= =∑  

 
για την απόσταση µεταξύ δύο σηµείων (προφίλ) γραµµών: 

 

( ) ( ) ( )2 2

2

1

, , ,
p

2 2
is i s e

s

d i i φ φ d i i
χ ′

=

′ ′= − =∑  

 
για την απόσταση µεταξύ δύο σηµείων (προφίλ) στηλών: 

 

( ) ( ) ( )2 2

2

1

, , ,
p

2 2
is i s e

s

d j j γ γ d j j
χ ′

=

′ ′= − =∑  

 
για την ολική αδράνεια της i γραµµής:  

 

( ) ( )2
2 2

1

,
p

i r i is
s

ά i ήI d i, g rφ
χ

µ ζα γραµµ ς
=

= × =∑  

 
για την ολική αδράνεια της j στήλης:  

 

( ) ( )2
2

1

2 ,
p

j j js
s

I ά j ή d j, gc c γ
χ

µ ζα στ λης
=

= × =∑  

 
για τη µερική αδράνεια της i γραµµής επί του άξονα s: 

 
2)( ,i( s ) i isµάζα× απόσταση από την αρχή του s εις το τετράγωνοI rφ= =  

 
για τη µερική αδράνεια της j στήλης επί του άξονα s: 

 
2( ) = ,j( s ) j isµάζα× απόσταση από την αρχή του s εις το τετράγωνοI c γ=  

 
για την αδράνεια του άξονα s: 

 

2 2

1 1

,
k l

s i is j js
i j

rφ c γλ
= =

= =∑ ∑  

 
για την ολική αδράνεια του νέφους των σηµείων γραµµών (στηλών): 
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2 2

1 1 1 1

.
p pk l

c r i is j js
i s j s

I I I r φ c γ
= = = =

= = = =∑∑ ∑∑  

 
Τέλος, υπολογίζονται τα παρακάτω βασικά αριθµητικά αποτελέσµατα (Greenacre 

1993α και 1984, Blasius & Greenacre 1994, Καραπιστόλης 1996, SAS Institute 1990, 

SPSS Inc. 1997, Murtagh 2005, Παπαδηµητρίου 2006, 2004 και 1994): 

 
α) Η αδράνεια του κάθε άξονα:  

 
2
s sd λ= , s=1,…, p µε p=min{ k-1, l-1}.  

 
Ισχύει, επίσης, 

 
2 2 .s i is j js

i j

rφ c γλ = =∑ ∑  

 
β) Η ολική αδράνεια Ι του νέφους των σηµείων (γραµµών, στηλών):  

 

2

1

( .
p

s ij
s i j

Q
I trace s

N
λ

=

= = =∑ ∑∑TS S) =  

 
γ) Το ποσοστό % της ολικής αδράνειας που ερµηνεύει ο κάθε άξονας:  

 

100s

I

λ
× . 

 
δ) Το αθροιστικό % της ολικής αδράνειας που ερµηνεύουν οι κ πρώτοι παραγοντικοί 

άξονες:  

 

1 100
s

s

I

κ

λ
= ×
∑

 µε κ=1,…, p. 

 
δ) Οι ολικές αδράνειες των γραµµών και των στηλών:  

 

Ολική αδράνεια της i γραµµής, 2 2

1 1

.
pl

i ij i is
j s

I s rφ
= =

= =∑ ∑  

 

Ολική αδράνεια της j στήλης, 2 2

1 1

.
pk

j ij j js
i s

I s c γ
= =

= =∑ ∑  
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ε) Οι µερικές αδράνειες των γραµµών και στηλών επί των παραγοντικών αξόνων: 

 
Μερική αδράνεια της γραµµής i επί του άξονα s, 2

i( s ) i isI r φ= . 

 
Μερική αδράνεια της στήλης j επί του άξονα s, 2

j( s ) j isI c γ= . 

 
στ) Οι συνεισφορές (CTR) των σηµείων γραµµών και στηλών στην αδράνεια των 

αξόνων (βλέπε Ενότητα 2.2.8): 

 
Συνεισφορά της γραµµής i στον άξονα s,  

 

CTR(i,s)
2

( )i s is
i

s s

I φ
r

λ λ
= =  µε 

1

( , ) 1
k

i

CTR i s
=

=∑ . 

 
Συνεισφορά της στήλης j στον άξονα s,  

 

CTR(j, s)
2

( )j s js
j

s s

I γ
c

λ λ
= =  µε 

1

( , ) 1
l

j

CTR j s
=

=∑ . 

 
ζ) Οι συνεισφορές των κύριων αξόνων (COR) στην αδράνεια των σηµείων γραµµών 

και στηλών (βλέπε Ενότητα 2.2.8): 

 
Συνεισφορά του άξονα s στη γραµµή i: 

 

COR(s, i) =
2

( )i s is
i

i i

I φ
r

I I
= =

2

2

1

i is
p

i it
t

rφ

rφ
=
∑

=
2

2

1

i is
p

i it
t

rφ

r φ
=

=

∑

2
2

2

1

,is
p

it
t

φ
cos

φ

θ

=

=

∑
 

 
[2.22] 

 
όπου θ είναι η γωνία που σχηµατίζει ο άξονας s µε το διάνυσµα που ενώνει το 

σηµείο γραµµής i µε την αρχή του συστήµατος συντεταγµένων (κέντρο 

βάρους). Επιπλέον, ισχύει: 
1

, ( , ) 1.
p

s

i COR s i
=

∀ =∑  

 
Συνεισφορά του άξονα s στη στήλη j: 

 

COR (s, j)
2

( )j s js
j

j j

I γ
c

I I
= = =

2

2

1

j js

p

j jt
t

c γ

c γ
=
∑

=
2

2

1

j js

p

j jt
t

c γ

c γ
=
∑

=
2

2

2

1

,js

p

jt
t

γ
cos

γ

φ

=

=

∑
 

 
[2.23] 
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όπου φ είναι η γωνία που σχηµατίζει ο άξονας s µε το διάνυσµα που ενώνει το 

σηµείο στήλης j µε το κέντρο βάρους. Επιπλέον ισχύει: 
1

, ( , ) 1.
p

s

j COR s j
=

∀ =∑  

 
η) Η ποιότητα απεικόνισης των σηµείων γραµµών και στηλών σε µια λύση µε κ 

διαστάσεις, δηλαδή πάνω στους κ πρώτους κύριους άξονες (βλέπε Ενότητα 2.2.8): 

 

Ποιότητα της γραµµής i, ( ) ( )
1

,
s

QLT i COR s i
κ

=

=∑ , 

 

Ποιότητα της στήλης j, ( ) ( )
1

,
s

QLT j COR s j
κ

=

=∑ . 

 
Στην περίπτωση συµπληρωµατικών σηµείων (γραµµών, στηλών) τα προφίλ και οι 

µάζες τους υπολογίζονται όπως και στα ενεργά (βλέπε Ενότητα 2.2.2.). Οι κύριες 

συντεταγµένες της προβολής µιας συµπληρωµατικής γραµµής supi  πάνω στον άξονα, 

έστω, s, υπολογίζονται απ’ τη σχέση: 

 

,
sup

ijsup
is jssup

j i+

f
φ = c

f
∑  

 
όπου jsc  είναι οι τυποποιηµένες συντεταγµένες των ενεργών στηλών επί του άξονα s. 

 

Παρόµοια, οι κύριες συντεταγµένες της προβολής µιας συµπληρωµατικής στήλης 

supj  πάνω στον άξονα s, δίνονται από τη σχέση:  

 

,
sup

ijsup
js issup

i +j

f
= r

f
γ ∑  

 
όπου isr είναι οι τυποποιηµένες συντεταγµένες των ενεργών γραµµών επί του άξονα s. 

 

Η συµβολή ενός άξονα, έστω s, στην αδράνεια ενός συµπληρωµατικού σηµείου 

γραµµής υπολογίζεται από τη σχέση: 

 
2( )

( ) ,
sup sup

i is
sup
i

r  φ
COR s, sup i =

I
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όπου ,sup sup
i ij

j

r p=∑  η µάζα της συµπληρωµατικής i γραµµής. 

 
Αντίστοιχα, ο δείκτης COR για µια συµπληρωµατική στήλη δίνεται από τη σχέση: 

 
2( )

( ) ,
sup sup
j js

sup
j

c  
COR s, sup j =

I

γ
 

 
όπου ,sup sup

j ij
i

c p=∑  η µάζα της συµπληρωµατικής j στήλης. 

 
Επιπλέον, στον υποχώρο που ορίζουν έστω οι κ πρώτοι παραγοντικοί άξονες, οι 

επιµέρους δείκτες COR µπορούν να προστεθούν για να ορίσουν το µέτρο ποιότητας 

QLT της προβολής κάθε σηµείου συµπληρωµατικής γραµµής στον υποχώρο αυτό: 

 

2( )
( )

sup sup
i is

s=1
sup
i

r φ

QLT i sup  =
I

κ

∑
. 

 
Παρόµοια για ένα συµπληρωµατικό σηµείο στήλης έχουµε:  

 

2( )
( )

sup sup
j js

s=1
sup
j

c γ

QLT j sup  =
I

κ

∑
. 

 
Στο πλαίσιο της Γαλλικής Σχολής Ανάλυσης ∆εδοµένων εφαρµόζεται µία µόνο 

µέθοδος υπολογισµού των παραγοντικών συντεταγµένων. Η βασική απαίτηση είναι οι 

2χ  αποστάσεις µεταξύ των προφίλ γραµµών (στηλών) του πίνακα F να 

προσεγγίζονται από ευκλείδειες. Στην Ολλανδική Σχολή, εκτός από τη 2χ , ανάλογα 

µε τον πίνακα δεδοµένων που θα δοθεί ως είσοδος στην ανάλυση, µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί και η ευκλείδεια απόσταση, µετά από κατάλληλη κεντροποίηση 

(centering) και στάθµιση των δεδοµένων (βλέπε SPSS Inc., 2004α, 1998 και 1997). 

Επίσης, στους χρήστες της ΠΑΑ δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν ανάµεσα σε 

τέσσερις βασικές µεθόδους κανονικοποίησης των συντεταγµένων των προβολών των 

σηµείων γραµµών και στηλών επί των παραγοντικών αξόνων. 
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2.2.14.1  Κανονικοποίηση των Συντεταγµένων των Προβολών των Σηµείων 

πάνω στους Παραγοντικούς Άξονες 

Στο σύστηµα GIFI µια σηµαντική επιλογή του χρήστη της µεθόδου είναι η µέθοδος 

κανονικοποίησης (normalization) των συντεταγµένων των προβολών των σηµείων 

γραµµών και στηλών, που θα εφαρµοστεί (Gifi 1996, Meulman & Heiser 2004). Ο 

όρος κανονικοποίηση αναφέρεται στη µέθοδο “διάχυσης” ή ανακατανοµής της 

αδράνειας πάνω στους παραγοντικούς άξονες. Κάποια από τα αποτελέσµατα της 

ΠΑΑ δεν επηρεάζονται από τη µέθοδο κανονικοποίησης (όπως για παράδειγµα οι 

ιδιοτιµές των παραγοντικών αξόνων, η ολική αδράνεια και η αδράνεια που ερµηνεύει 

κάθε άξονας). Αυτά που επηρεάζονται κυρίως είναι οι συντεταγµένες των σηµείων 

γραµµών και στηλών πάνω στους παραγοντικούς άξονες καθώς και οι διασπορές 

τους. Το αποτέλεσµα είναι ότι τα διάφορα παραγοντικά επίπεδα, ανάλογα µε τη 

µέθοδο κανονικοποίησης, επιδέχονται διαφορετική ερµηνεία.  

 

Για παράδειγµα, η διαδικασία της ΠΑΑ µέσω του SPSS διαθέτει τέσσερις βασικούς 

τρόπους κανονικοποίησης (SPSS Inc. 2004α, Meulman & Heiser 2004): 

 
1. Την Κύρια Κανονικοποίηση κατά Γραµµές (Row Principal Normalization-RPN). 

2. Την Κύρια Κανονικοποίηση κατά Στήλες (Column Principal Normalization-

CPN). 

3. Τη Συµµετρική Κανονικοποίηση των συντεταγµένων των προβολών των 

γραµµών και των στηλών (Symmetrical ή Canonical Normalization-SN ή CN).  

4. Την Κύρια Κανονικοποίηση (Principal Normalization-PN), που, όπως θα 

δείξουµε στη συνέχεια, είναι η ίδια µε τη µέθοδο υπολογισµού των κύριων 

συντεταγµένων φis και γjs των προβολών των σηµείων γραµµών και στηλών πάνω 

στους παραγοντικούς άξονες, σύµφωνα µε την παράδοση της Γαλλικής Σχολής. 

 
∆ιαισθητικά µπορούµε να πούµε ότι στην RPN η αδράνεια ανακατανέµεται µόνο 

πάνω στις συντεταγµένες των γραµµών, στην CPN µόνο πάνω στις συντεταγµένες 

των στηλών και στην SN συµµετρικά και ταυτόχρονα πάνω στις συντεταγµένες των 

γραµµών και των στηλών. Στην PN η αδράνεια ανακατανέµεται δύο φορές. Μία φορά 

πάνω στις συντεταγµένες των προβολών των σηµείων γραµµών και µία φορά πάνω 

στις συντεταγµένες των στηλών. 



 -97- 

Ειδικότερα, ανάλογα µε τη µέθοδο κανονικοποίησης που θα χρησιµοποιηθεί, οι 

τυποποιηµένες συντεταγµένες των προβολών των σηµείων γραµµών και στηλών 

πάνω στους παραγοντικούς άξονες τροποποιούνται κατάλληλα, γεγονός που σηµαίνει 

ότι επιβάλλεται µια αλλαγή κλίµακας στις συντεταγµένες (Greenacre, 1993α). Με την 

κανονικοποίηση επηρεάζεται η θέση των σηµείων πάνω στους άξονες και, εποµένως, 

διαφοροποιείται και η ερµηνεία των παραγοντικών επιπέδων. Στο πλαίσιο της 

Ολλανδικής Σχολής, το κριτήριο κανονικοποίησης καθορίζεται από την επιβολή 

περιορισµών ως προς την επιθυµητή τιµή του σταθµισµένου αθροίσµατος 

τετραγώνων (αδράνειας, διασποράς) των συντεταγµένων των προβολών των σηµείων 

γραµµών και στηλών επί των παραγοντικών αξόνων. Οι γενικές σχέσεις υπολογισµού 

του σταθµισµένου αθροίσµατος τετραγώνων που προκύπτει από την αλλαγή 

κλίµακας των συντεταγµένων είναι οι εξής (Gifi 1996, SPSS Inc. 2004α): 

 

για τις νέες κανονικοποιηµένες συντεταγµένες isr ′  των προβολών των γραµµών: 

 

( )is is s is sr r d r
α

α λ′ = =  

 
και 
 

( ) ( )2 2
2 2 2 ,i is s s i is s

i i

f r Nd N rr
α α

α λ λ+ ′ ′= = ⇒ =∑ ∑  [2.24] 

 
για τις νέες κανονικοποιηµένες συντεταγµένες jsc′ των προβολών των στηλών: 

 

( )is js s js sc c d c
β

β λ′ = =  

 
και 
 

( ) ( )2 2
2 2 2 ,j js s s j js s

j j

f c Nd N c c
β β

β λ λ+ ′ ′= = ⇒ =∑ ∑  [2.25] 

 
όπου α=(1+q)/2, β=(1-q)/2 και η παράµετρος q µπορεί να επιλεγεί ελεύθερα στο 

διάστηµα [-1,+1] σύµφωνα µε την παρακάτω προτυποποίηση: 

 
q = 0 για SN 

q = 1 για RPN 

q = -1 για CPN 
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Από τις σχέσεις [2.24] και [2.25] είναι φανερό ότι η διασπορά των συντεταγµένων 

των σηµείων γραµµών και στηλών διαµορφώνεται ανάλογα µε τη µέθοδο 

κανονικοποίησης που θα εφαρµοστεί. 

 

Κατά τη RPN ισχύει ότι α=1 και β=0. Συνεπώς: 

 
Από τη [2.24] έχουµε: 

 
2 2

i is s i is s
i i

f r N r rλ λ+ ′ ′= ⇒ =∑ ∑ . [2.26] 

 
Από τη [2.25] προκύπτει: 

 
2 2 1j js j js

j j

f c N c c+ ′ ′= ⇒ =∑ ∑ . [2.27] 

 
Κατά την CPN ισχύει ότι α=0 και β=1. Εποµένως: 

 
Από τη [2.24] συνεπάγεται: 

 
2 2 1i is i is

i i

f r N rr+ ′ ′= ⇒ =∑ ∑ . [2.28] 

 
Από τη [2.25] προκύπτει: 

 
2 2

j js s j js s
j j

f c N c cλ λ+ ′ ′= ⇒ =∑ ∑ . [2.29] 

 
Κατά τη SN έχουµε ότι α=β=1/2. Άρα: 

 

Από τη [2.24] συνεπάγεται: 2 2
i is s i is s

i i

f r N rrλ λ+ ′ ′= ⇒ =∑ ∑ .  

 

Από τη [2.25] έχουµε: 2 2
j js s j js s

j j

f c N c cλ λ+ ′ ′= ⇒ =∑ ∑ .  

 
Επίσης, για τη SN και για α=β=1/2 έχουµε: 

 
1 4

is is sr r λ′ =   [2.30] 

 
και 
 

1 4.is js sc c λ′ =  [2.31] 
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Για την PN τα α και β τίθενται ίσα µε 1 και το σταθµισµένο άθροισµα τετραγώνων 

για τα δύο σύνολα συντεταγµένων είναι: 

 
Για τις γραµµές: 
 

2 2
i is s s

i

f r Nd Nλ+ ′ = =∑ .  [2.32] 

 
Για τις στήλες: 
 

2 2
j js s s

j

f c Nd Nλ+ ′ = =∑ . [2.33] 

 
Από τη [2.32] προκύπτει: 
  

2 21
.i is i is s

i i

f r r r
N

λ+ ′ ′= =∑ ∑  [2.32.1] 

 
Από τη [2.33] έχουµε: 
 

2 21
.j js j js s

j j

f c c c
N

λ+ ′ ′= =∑ ∑  [2.33.1] 

 
Γενικά, αν συµβολίσουµε µε Χ και Υ τους πίνακες µε στοιχεία τις συντεταγµένες των 

προβολών των σηµείων γραµµών και στηλών αντίστοιχα, τότε µε τη µορφή πινάκων 

οι τέσσερις µέθοδοι κανονικοποίησης δίνονται από τις παρακάτω σχέσεις (SAS 

Institute 1990, Jackson, 1991): 

 

Για τη RPN: 
= -1/2

rX D UD  

= -1/2
cY D V  

[2.34] 

   

Για την CPN: 
= -1/2

rX D U  

= -1/2
cY D VD  

[2.35] 

   

Για την PN: 
= -1/2

rX D UD  

= -1/2
cY D VD  

[2.36] 

   

Για τη SN: 
= -1/2 1/2

rX D UD  

= -1/2 1/2
cY D VD  

[2.37] 

 

Με βάση όσα αναφέρθηκαν στα προηγούµενα, προκύπτει µια εύλογη απορία σχετικά 

µε το ποια από τις µεθόδους κανονικοποίησης είναι κοινή στις δύο Σχολές Ανάλυσης 
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∆εδοµένων, αφού σε κάθε Σχολή η κανονικοποίηση που εφαρµόζεται καθορίζεται 

από διαφορετικά κριτήρια. Για το λόγο αυτό, θα δείξουµε ότι:  

 

Η µέθοδος κανονικοποίησης PN του συστήµατος GIFI ταυτίζεται µε τη µέθοδο που 

χρησιµοποιείται στη Γαλλική Σχολή για τον υπολογισµό των κύριων συντεταγµένων 

φis και γjs. 

 

Απόδειξη:  
 
 
Από τη σχέση [2.16] έχουµε: 

 

φis = dsr is = s isrλ . 

 
Από τη σχέση [2.14] προκύπτει: 

 

i

is

i

is
is

r

u

N

f

u
r ==

+

. 

 
Συνεπώς, 

 

      is
is s is i s is

i

u
φ φ r u

r
λ λ= ⇒ = ⇒  2 2

is i s isφ r uλ=  ⇒  

 
2 2 2 .1i
is i s is is s

i i i

f
φ r u φ

N
λ λ+⇒ = ⇒ = ⇒∑ ∑ ∑  

 
2 ,is i s

i

φ f Nλ+⇒ =∑  [2.38] 

 
δηλαδή, ίδια µε τη σχέση [2.32], αν λάβουµε υπόψη ότι τα διανύσµατα u1, u2,…, 

είναι ορθοκανονικά και άρα 12 =∑
i

isu . Με ανάλογο τρόπο µπορεί να δειχθεί ότι: 

 
2
js j s

j

γ f Nλ+ =∑  [2.39] 

 
ίδια, δηλαδή, µε τη σχέση [2.33].  
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Παρατήρηση 2.2 

 
Στην Ολλανδική Σχολή, το γενικό πρόβληµα, στο οποίο καλείται να δώσει λύση η 

ΠΑΑ, µπορεί να διατυπωθεί και ως πρόβληµα βελτιστοποίησης (βλέπε Nishisato 

1980, Van de Geer 1993α και 1993β, Gifi 1996, Greenacre 1998, SPSS Inc. 2004α): 

 

Να βρεθούν τα σηµεία { isr ′ } που αντιστοιχούν στις γραµµές και τα σηµεία { jsc′ } που 

αντιστοιχούν στις στήλες του πίνακα συµπτώσεων Fk×l τέτοια ώστε η συνάρτηση:  

 

σ({ isr ′ }, { jsc′ })= ( )2
,ij is js

i j s

f r c′ ′−∑∑ ∑  

 
να γίνεται ελάχιστη, κάτω από τους περιορισµούς: 

 
0i is

i

f r+ ′ =∑  και ∑ =′′+
i

st
itisi rrf δ   (1)  

 
και 
 

0j js
j

f c+ ′ =∑  και ∑ =′′+
j

st
jtjsj ccf δ  (2), 

 
όπου δst είναι το δέλτα του Kronecker, s και t δείκτες για τη δήλωση των 

παραγοντικών αξόνων και i=1,…,k και j=1,…l. 

 

Από τη στιγµή που το πρόβληµα επιλυθεί οι τυποποιηµένες συντεταγµένες των 

σηµείων γραµµών και στηλών ορίζουν τους παραγοντικούς άξονες. Επειδή ο 

προσανατολισµός του συστήµατος συντεταγµένων και οι µονάδες µέτρησης επί των 

αξόνων είναι αυθαίρετες (Greenacre 1984, Michailidis 1996) µια συνηθισµένη 

επιλογή είναι ο σταθµισµένος µέσος όρος των συντεταγµένων των προβολών των 

σηµείων γραµµών και στηλών επί των παραγοντικών αξόνων να είναι ίσος µε µηδέν 

(Greenacre 1993α και 1984, Nishisato 1994 και 1980, Παπαδηµητρίου 2006, 2004 και 

1994). Έτσι, δεν θα προκύψει η τετριµµένη λύση όπου τα ζητούµενα σηµεία θα είναι 

ίσα µε µηδέν. Αν υποθέσουµε ότι ο πίνακας Fk×l     περιγράφει την κοινή κατανοµή δύο 

τυχαίων κατηγορικών µεταβλητών και sR′  και sC′  είναι οι τυχαίες µεταβλητές, που 

αντιστοιχούν στις τυποποιηµένες συντεταγµένες των γραµµών και στηλών αντίστοιχα 

του F επί του άξονα s, τότε από τους περιορισµούς (1) και (2) συνεπάγεται ότι: 
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Ε( sR′ )=Ε( sC′ )=0, 

Var( sR′ )=1 και Var( sC′ )=1 

και 

Covar( sR′ , sC′ )= 0, για s=1,…, p. 

 
Με βάση τις παραπάνω σχέσεις διαπιστώνουµε ότι οι άξονες που προκύπτουν 

χρησιµοποιώντας τις τυποποιηµένες συντεταγµένες των σηµείων, αν θεωρηθούν ως 

νέες σύνθετες ή/και λανθάνουσες µεταβλητές, έχουν µέση τιµή µηδέν, διασπορά ίση 

µε τη µονάδα και είναι γραµµικά ανεξάρτητοι. Αν υποθέσουµε ότι οι τυποποιηµένες 

συντεταγµένες ακολουθούν Κανονική Κατανοµή, τότε µπορούν να ερµηνευτούν ως 

τιµές από την Τυποποιηµένη Κανονική Κατανοµή (z-scores). Αν συµβολίσουµε µε 

sΦ  και sΓ  τις τυχαίες µεταβλητές, που αντιστοιχούν στις κύριες συντεταγµένες των 

γραµµών και στηλών αντίστοιχα του F επί του άξονα s, και λάβουµε υπόψη τις 

σχέσεις [2.16], [2.17], [2.32.1] και [2.33.1] προκύπτει: 

 
Ε( sΦ )=Ε( sΓ )=0, 

Var( sΦ )=Var( sΓ )= sλ    

και 

Covar( ,s sΦ Γ )= 0, για s=1,…, p. 

 
Παρατηρούµε ότι οι παράγοντες που προκύπτουν µε Κύρια Κανονικοποίηση έχουν 

διακύµανση ίση µε την αδράνεια του αντίστοιχου άξονα και µέση τιµή ίση µε 0. 

 

2.2.14.2  Συνέπειες της Κανονικοποίησης 

Πρώτη Συνέπεια: ∆ιαφορετικά Αριθµητικά Αποτελέσµατα 

 

Α) Όπως είδαµε στα προηγούµενα, ανάλογα µε τη µέθοδο κανονικοποίησης 

υπολογίζονται και διαφορετικά οι συντεταγµένες των προβολών των σηµείων 

γραµµών και στηλών πάνω στους παραγοντικούς άξονες.  

 
Β) Στην περίπτωση συµπληρωµατικών σηµείων οι συντεταγµένες των προβολών τους 

επί των παραγοντικών αξόνων δίνονται από τις παρακάτω σχέσεις µετάβασης (SPSS 

Inc., 2004α): 
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Για συµπληρωµατική γραµµή, sup 2 2ij
is js s

j i

f
r c d

f
α −

+

′ ′=∑ . 

 

Για συµπληρωµατική στήλη, sup 2 2ij
js is s

i j

f
c r d

f
β −

+

′ ′=∑ . 

 
Από τις σχέσεις [2.22] και [2.23] µπορούν να υπολογιστούν οι δείκτες COR για τα 

συµπληρωµατικά στοιχεία γραµµών και στηλών αντίστοιχα. Η ποιότητα της 

προβολής των συµπληρωµατικών σηµείων µπορεί να βελτιστοποιηθεί µε τη µέθοδο 

που προτείνουν οι (Graffelman & Aluja-Banet, 2003). Η βέλτιστη ποιότητα 

προβολής, µε την έννοια των ελαχίστων τετραγώνων, επιτυγχάνεται αν ληφθεί υπόψη 

ο συντελεστής γραµµικής συσχέτισης του συµπληρωµατικού σηµείου µε τους 

παραγοντικούς άξονες κατάλληλα κανονικοποιηµένους. 

 

Γ) Με την προϋπόθεση ότι τα δεδοµένα που πρόκειται να αναλυθούν προέρχονται 

από τυχαίο δείγµα από κάποιο άγνωστο πληθυσµό, τότε οι συχνότητες στα κελιά του 

πίνακα F ακολουθούν Πολυωνυµική Κατανοµή (SAS Institute 1990, Andersen 1991, 

Gifi 1996, SPSS Inc. 2004α). Με βάση τη διαπίστωση αυτή, στο πλαίσιο της 

Ολλανδικής Σχολής, είναι δυνατό, µέσω της µεθόδου «∆έλτα» (Delta Method) (βλέπε 

Israëls 1987, Gifi 1996, Rao 2002, SPSS Inc. 2004α, Ενότητα ΣΤ1 του 

Παραρτήµατος ΣΤ), να υπολογιστούν εκτιµητές των διασπορών και συνδιασπορών 

των χαρακτηριστικών τιµών και των συντεταγµένων των προβολών των σηµείων 

γραµµών και στηλών σε κάθε άξονα. Οι αριθµητικές τιµές των εκτιµήσεων 

εξαρτώνται από τη µέθοδο κανονικοποίησης που θα επιλεγεί. Ο ρόλος των παραπάνω 

εκτιµήσεων στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων είναι ο εξής (Gifi 1996, Meulman & 

Heiser 2004): 

Αν η τυπική απόκλιση της δειγµατικής συντεταγµένης ενός σηµείου (γραµµής, 

στήλης) είναι µεγάλη, τότε υπάρχει αβεβαιότητα για τη θέση (προβολή) του 

αντίστοιχου σηµείου του πληθυσµού. Αντίθετα, αν η τυπική απόκλιση είναι µικρή, 

τότε µε αρκετή σιγουριά αναµένεται το αντίστοιχο σηµείο του πληθυσµού να 

βρίσκεται πολύ κοντά στο δειγµατικό. Μικρές τιµές της τυπικής απόκλισης των 

χαρακτηριστικών τιµών υποδηλώνουν σταθερότητα στη βασική δοµή του πίνακα που 

αναλύεται. Αυτό σηµαίνει ότι η ανάλυση θα έδινε τα ίδια αποτελέσµατα αν 

εφαρµοζόταν σε ένα άλλο δείγµα από τον ίδιο πληθυσµό, λίγο διαφορετικό από το 
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διαθέσιµο. Αν οι χαρακτηριστικές τιµές θεωρηθούν ως τυχαίες µεταβλητές, τότε στην 

περίπτωση που η µεταξύ τους συσχέτιση είναι υψηλή η θέση των σηµαντικών 

σηµείων πάνω στους άξονες παρουσιάζει αστάθεια. Έτσι, ένα σηµείο, ενώ αρχικά 

είναι σηµαντικό για τον πρώτο άξονα, µπορεί, στη συνέχεια, κάτω από µικρές 

διαταραχές των αρχικών δεδοµένων, να χαρακτηρίζει τον δεύτερο. 

∆εύτερη Συνέπεια: ∆ιαφορετικός Τρόπος Ανασύστασης του Αρχικού Πίνακα 

Συµπτώσεων 

 

Η ανασύσταση του αρχικού πίνακα αντιστοιχιών P επιτυγχάνεται µέσω των 

παρακάτω σχέσεων (Andersen 1991, Greenacre 1993α, Blasius & Greenacre 1994): 
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Αν τα δεύτερα µέλη των παραπάνω σχέσεων πολλαπλασιαστούν επί Ν, τότε 

επιτυγχάνεται η ανασύσταση των στοιχείων του αρχικού πίνακα συµπτώσεων F. 

 

Με βάση όσα αναφέρθηκαν στην Ενότητα 2.2.14.1 σχετικά µε τις µεθόδους 

κανονικοποίησης των συντεταγµένων των προβολών των σηµείων γραµµών και 

στηλών επί των παραγοντικών αξόνων, είναι φανερό ότι η σχέση [2.41] αντιστοιχεί 

στην Κύρια Κανονικοποίηση κατά Γραµµές (RPN), η [2.43] στην Κύρια 

Κανονικοποίηση κατά Στήλες (CPN) και η [2.42] στην Κύρια Κανονικοποίηση (PN). 

Η σχέση [2.40] µπορεί να γραφεί και ως εξής: 
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Εποµένως, η σχέση [2.40], λαµβάνοντας υπόψη και τις σχέσεις [2.30] και [2.31], 

αντιστοιχεί στη Συµµετρική Κανονικοποίηση (SN). 

 

Η ανασύσταση είναι ακριβής µόνο όταν επιλεγεί λύση µε όλους τους δυνατούς 

p=min{ k-1, l-1} παραγοντικούς άξονες (Andersen 1991, Blasius & Greenacre 1994). 

Σε περίπτωση που επιλεγεί µια λύση µε κ παραγοντικούς άξονες, όπου κ < p, τότε η 

ανασύσταση είναι προσεγγιστική και συνεπώς: 
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∑ . [2.47] 

 
Παρατηρούµε ότι στην περίπτωση που κ < p υπάρχει απώλεια της αρχικής 

πληροφορίας ιδιαίτερα όταν κ=2 και p αρκετά µεγαλύτερο από το κ. Έτσι, στο 

παραγοντικό επίπεδο 1×2 το υπό εξέταση φαινόµενο δεν θα προβάλλεται 

ικανοποιητικά. Σύµφωνα µε τον Κουτσουπιά (1999), µέρος της χαµένης πληροφορίας 

µπορεί να ανακτηθεί αν χρησιµοποιηθούν και άλλα παραγοντικά επίπεδα, όπως το 

2×3 και το 1×3. Ενηµερωτικά σηµειώνουµε ότι οι Groenen & Van de Velden (2004) 

µελέτησαν τη δυνατότητα εξεύρεσης ενός ή περισσοτέρων πινάκων συµπτώσεων 

στους οποίους θα µπορούσε να αντιστοιχεί µια µερική λύση (κ < p ) της ΠΑΑ. Το 

πρόβληµα αυτό παρουσιάζει µόνο θεωρητικό ενδιαφέρον και αποτελεί το αντικείµενο 

της «Αντίστροφης Ανάλυσης των Αντιστοιχιών» (Inverse Correspondence Analysis). 

 

Αν η σχέση [2.40] θεωρηθεί ως ένα σύστηµα εξισώσεων µε αγνώστους τα λs, r is και 

cjs, τότε οι αντίστοιχες τιµές που προκύπτουν από την ΠΑΑ µπορούν να θεωρηθούν 

ως εκτιµητές σταθµισµένων ελαχίστων τετραγώνων των άγνωστων παραµέτρων 

(Greenacre 1988α, Andersen 1991). Έτσι, στην περίπτωση που τα δεδοµένα 

προέρχονται από τυχαία δειγµατοληψία και τα λs, r is και cjs θεωρηθούν ως τυχαίες 
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µεταβλητές, τότε οι αντίστοιχες τιµές που υπολογίζονται µέσω της ΠΑΑ αποτελούν 

εκτιµήσεις των αντίστοιχων αναµενόµενων τιµών. Ανάλογα συµπεράσµατα ισχύουν 

για τις σχέσεις [2.41], [2.42] και [2.43]. Τέλος, από τη σχέση [2.44] έχουµε 

(Greenacre, 1993α): 

 

1 ,ij i j i j ijp rc r c eκ κ κ
κ

λ 
= + + 

 
∑  

 
[2.48] 

 
όπου η διαφορά (σφάλµα) eij χρησιµοποιείται για την εξισορρόπηση της 

ανασύστασης των αρχικών δεδοµένων, µε την έννοια της πληροφορίας που χάνεται 

και δεν ερµηνεύεται από τη λύση µε κ άξονες. Παρόµοια ισχύουν για τις υπόλοιπες 

τρεις σχέσεις [2.45], [2.46] και [2.47].  

 

Πληροφοριακά αναφέρουµε ότι στις σχέσεις ανασύστασης [2.40] και [2.48] 

στηρίζονται ποικίλα συσχετιστικά υποδείγµατα – µοντέλα, που έχουν προταθεί κατά 

καιρούς, για την ανάλυση της σχέσης µεταξύ δύο ή περισσότερων κατηγορικών 

µεταβλητών (βλέπε Gilula 1986 και 1984, Gilula & Haberman 1988 και 1986, 

Choulakian 1988, Gilula & Krieger 1989, Gilula & Ritov 1990, Faust & Wasserman 

1993, Van der Heijden, Mooijaart & Takane 1994, Haberman 1995 και 1981, 

Goodman 1996, 1993 και 1991, Mirkin 2001). Τα αριθµητικά αποτελέσµατα, 

εστιάζονται µόνο στις εκτιµήσεις µεγίστης πιθανοφάνειας των παραµέτρων κλ , 

irκ και jc κ , και είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα που υπολογίζονται από την ΠΑΑ. 

Η σύνδεση της µεθόδου µε συσχετιστικά και λογαριθµογραµµικά υποδείγµατα 

αποσκοπεί στη “µοντελοποίηση” και την ένταξή της στο µεθοδολογικό πλαίσιο της 

Επαγωγικής Στατιστικής. Κάτω από την ισχύ συγκεκριµένων υποθέσεων και 

προϋποθέσεων οι εκτιµήσεις των εκτιµώµενων παραµέτρων των υποδειγµάτων 

συνοδεύονται από ελέγχους στατιστικής σηµαντικότητας.  

 

 Τρίτη Συνέπεια: ∆ιαφορετική Ερµηνεία των Παραγοντικών ∆ιαγραµµάτων 

 

Ας συµβολίσουµε µε Φ ( = -1/2
rD UDΦΦΦΦ ) και Γ ( = -1/2

cD VDΓΓΓΓ ) τους πίνακες που 

περιέχουν, αντίστοιχα, τις κύριες συντεταγµένες φis και γjs και µε 
*R ( =* -1/2

rR D U ) 

και *C  ( =* -1/2
cC D V ) τους πίνακες που περιέχουν, αντίστοιχα, τις τυποποιηµένες 
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συντεταγµένες r is και cjs. Οι στήλες (διανύσµατα) των πινάκων *R  και *C ορίζουν 

τους «κύριους άξονες», ενώ οι στήλες των Φ και Γ τους «παράγοντες» (De Leeuw & 

Van der Heijden 1988, Benzécri 1992, Παπαδηµητρίου 2006, 2004 και 1994). Οι 

στήλες του πίνακα Φ αντιστοιχούν στα προφίλ των γραµµών, ενώ οι στήλες του 

πίνακα *C  ορίζουν το simplex, στις κορυφές του οποίου προβάλλονται οι 

τυποποιηµένες συντεταγµένες των στηλών του F. Η ταυτόχρονη απεικόνιση των δύο 

συνόλων συντεταγµένων Φ και *C στο ίδιο παραγοντικό επίπεδο αποτελεί το µη 

συµµετρικό διάγραµµα των γραµµών (Micheloud 1997, Greenacre 1993α και 1993β, 

Gabriel 1971 και 2002, Meulman & Heiser 2004) και επιλύει το «Πρόβληµα των 

Γραµµών». Ανάλογα, οι στήλες του πίνακα Γ αντιστοιχούν στα προφίλ των στηλών 

και οι αντίστοιχες στήλες του πίνακα *R  ορίζουν το simplex των γραµµών. Η 

απεικόνιση των δύο συνόλων συντεταγµένων Γ και *R  στο ίδιο παραγοντικό επίπεδο 

αποτελεί το µη συµµετρικό διάγραµµα των στηλών και το «Πρόβληµα των Στηλών» 

βρίσκει τη λύση του. Σύµφωνα µε τους Greenacre (1993α), Andersen (1991), 

Micheloud (1997) και Bendixen (2003), µια συνηθισµένη επιλογή είναι η σχεδίαση 

ενός συµµετρικού διαγράµµατος όπου απεικονίζονται ταυτόχρονα στο ίδιο 

παραγοντικό επίπεδο οι κύριες συντεταγµένες φis και γjs, οι οποίες όµως δεν 

αντιστοιχούν στον ίδιο χώρο (Lebart, Morineau & Tabard 1977, Carroll, Green & 

Schaffer 1989, 1987 και 1986, Greenacre 1993α και 1993β, 1989 και 1984, Gifi 1996, 

Nishisato 1998, 1995, 1994 και 1980, Escofier & Pagès 1998, Nishisato & Clavel 

2003), και έτσι είναι δύσκολο να ερµηνεύσει κανείς τις σχέσεις µεταξύ των σηµείων 

γραµµών και στηλών µε βάση τις αποστάσεις τους, όπως αυτές προβάλλονται στο 

παραγοντικό επίπεδο. Τα διαγράµµατα αυτά αποτελούν παράδοση στη Γαλλική 

Σχολή (Novak & Hoffman 1990, Benzécri 1992, Καραπιστόλης 1999, Lebart, 

Morineau & Piron 2000, Le Roux & Rouanet 2004, Murtagh 2005, Παπαδηµητρίου 

2006, 2004 και 1994) και για το λόγο αυτό ονοµάζονται «French plots» (Bendixen, 

2003) ή «Benzécri plots» (Gabriel, 2002).  

 

Στα French plots η βασική ερµηνεία των αποτελεσµάτων είναι η ακόλουθη (Benzécri 

1992, Παπαδηµητρίου 2006, 2004 και 1994):  

 
• Σηµεία γραµµών που ταυτίζονται ή γειτνιάζουν έχουν αντίστοιχα το ίδιο ή 

παρόµοιο προφίλ. Το ίδιο ισχύει για τα σηµεία στηλών. 
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• Σηµεία γραµµών (στηλών) που προβάλλονται κοντά στην αρχή των αξόνων 

(κέντρο βάρους) δεν διαφέρουν σηµαντικά από τη µέση κατάσταση (µέσο 

προφίλ), δηλαδή από την περιθώρια σχετική κατανοµή των στηλών (γραµµών). 

Στην περίπτωση που ο πίνακας F περιγράφει την κοινή κατανοµή απολύτων 

συχνοτήτων δύο τυχαίων κατηγορικών µεταβλητών, τότε τα σηµεία που 

προβάλλονται κοντά στο κέντρο βάρους δεν συνεισφέρουν στη συσχέτιση 

(συνάφεια) ή στην εξάρτηση των δύο µεταβλητών.  

• Σηµεία γραµµών ή στηλών που προβάλλονται, επί του παραγοντικού επιπέδου, σε 

αποµακρυσµένες θέσεις σε σχέση µε τα υπόλοιπα έχουν σηµαντικά διαφορετικό 

προφίλ από το αντίστοιχο µέσο προφίλ και, συνεπώς, παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον. 

 
Στα French plots η ευκλείδεια απόσταση µεταξύ ενός σηµείου γραµµής και ενός 

σηµείου στήλης δεν ορίζεται και συνεπώς δεν έχει νόηµα η ερµηνεία της µεταξύ τους 

απόστασης (Lebart, Morineau & Warwick 1984, SAS Institute 1990, Novak & 

Hoffman 1990, Andersen 1991, Greenacre 1993α, Micheloud 1997, Clausen 1998, 

Bendixen 2003, Meulman & Heiser 2004). Στο πλαίσιο της Ολλανδικής Σχολής, η 

κατασκευή και ερµηνεία των παραγοντικών επιπέδων της ΠΑΑ στηρίζεται στα 

biplots (Meulman & Heiser, 2004). Η κατασκευή των biplots είναι στενά 

συνδεδεµένη µε τις κανονικοποιήσεις SN, RPN και CPN που παρουσιάστηκαν στην 

προηγούµενη ενότητα. Πιο συγκεκριµένα για τη Συµµετρική Κανονικοποίηση (SN) 

έχουµε τα παρακάτω αποτελέσµατα: 

 
Από τη σχέση [2.40] προκύπτει ότι: 
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Η σχέση [2.49] δηλώνει ότι αν θέλουµε να οπτικοποιήσουµε τις διαφορές µεταξύ των 

προφίλ των γραµµών από το µέσο προφίλ τους, τότε η απεικόνιση των σηµείων 

(προφίλ) των γραµµών µε κύριες συντεταγµένες ( isφ ) και των σηµείων (κορυφών) 

των στηλών µε σταθµισµένες τις τυποποιηµένες συντεταγµένες ( )j jsc c  αποτελεί 

biplot (Greenacre 1993α και 1993β, Gabriel 2002 και 1971), αφού το εσωτερικό 

γινόµενο των αντίστοιχων διανυσµάτων µπορεί να ανασυστήσει την αρχική 
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πληροφορία (βλέπε Ενότητα 2.2.13). Εποµένως, τα παραγοντικά διαγράµµατα που 

παράγονται µε Συµµετρική Κανονικοποίηση (SN) είναι biplots. Το ίδιο ισχύει για τα 

διαγράµµατα που παράγονται εφαρµόζοντας την Κύρια Κανονικοποίηση κατά 

Γραµµές (RPN) και την Κύρια Κανονικοποίηση κατά Στήλες (CPN). Αυτό είναι 

φανερό αν γράψουµε τις σχέσεις [2.41] και [2.43] ως εξής: 

 
Από τη [2.41] συνεπάγεται ότι: 

 

1

ij
j p

i
is js

sj

p
c

r
φ c

c =

 
− 

  =∑ . 

 
 

[2.50] 

 
Από τη [2.43] έχουµε: 
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Από τη σχέση [2.50] ([2.51]) προκύπτει ότι αν θέλουµε να προβάλλουµε τις σχετικές 

διαφορές µεταξύ των προφίλ των γραµµών (στηλών) από το µέσο προφίλ τους, τότε η 

απεικόνιση των σηµείων (προφίλ) γραµµών (στηλών) µε κύριες συντεταγµένες isφ  

( jsγ ) και των σηµείων (κορυφές) στηλών (γραµµών) µε τυποποιηµένες jsc  ( isr ) 

αποτελεί biplot (βλέπε Greenacre 1993α και 1993β, Gabriel 2002 και 1971). 

Άλλωστε, και στις τρεις περιπτώσεις ο πίνακας P µπορεί να ανασυσταθεί από το 

εσωτερικό γινόµενο των αντίστοιχων συντεταγµένων. Από τη σχέση [2.42] 

διαπιστώνουµε ότι η ανασύσταση των στοιχείων του πίνακα P δεν είναι εφικτή µόνο 

από το εσωτερικό γινόµενο των κύριων συντεταγµένων χωρίς τη χρήση του 

συντελεστή ( ) 1

sλ
−

, ο οποίος “τανύζει” τις ευκλείδειες αποστάσεις, ώστε να 

προσεγγίζουν τις 2χ . Από τις σχέσεις µετάβασης [2.18] και [2.19] προκύπτει ότι 

χωρίς το συντελεστή ( ) 1

sλ
−

τα σηµεία των γραµµών (στηλών), σε κάθε άξονα, θα 

προβαλλόταν στο κέντρο βάρους του νέφους των στηλών (γραµµών) γεγονός που θα 

καθιστούσε αδύνατη τη ταυτόχρονη απεικόνιση των γραµµών και στηλών 

(Μπεχράκης, 1999). Εποµένως, η Κύρια Κανονικοποίηση (PN) δεν οδηγεί στην 

κατασκευή biplot (Greenacre & Hastie 1987, Jackson 1991, Greenacre 1993α, Gifi 
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1996, Gabriel 2002, Meulman & Heiser 2004). Ο Gabriel (2002) έδειξε ότι παρόλο 

που το εσωτερικό γινόµενο δεν ορίζεται µεταξύ των κύριων συντεταγµένων ωστόσο 

η οπτικοποίηση της σχέσης µεταξύ, για παράδειγµα, ενός σηµείου γραµµής και ενός 

σηµείου στήλης δεν επηρεάζεται σηµαντικά επί των French plots. 

Για να δείξουµε εµπειρικά τις διαφορές µεταξύ των τεσσάρων µεθόδων 

κανονικοποίησης, σε ότι αφορά την ερµηνεία των παραγοντικών επιπέδων, θα 

αναλύσουµε τα δεδοµένα του Πίνακα 2.5 µε το στατιστικό πακέτο SPSS, έκδοση 13. 

 
Πίνακας 2.5: Κατανοµή του Είδους των ∆ιακοπών των Φοιτητών κατά Επάγγελµα 
του Πατέρα. Πίνακας Συµπτώσεων Απολύτων Συχνοτήτων µε Σύνολα Γραµµών και 

Στηλών 
 

 Είδος ∆ιακοπών Φοιτητή 
Επάγγελµα Πατέρα δ1 δ2 δ3 δ4 δ5 δ6 δ7 δ8 Σύνολο 

ε1 160 28 0 321 36 141 45 65 796 
ε2 35 34 1 178 8 0 4 0 260 
ε3 700 354 229 959 185 292 119 140 2.978 
ε4 961 471 633 1.580 305 360 162 148 4.620 
ε5 572 537 279 1.689 206 748 155 112 4.298 
ε6 441 404 166 1.079 178 434 178 92 2.972 
ε7 783 1.114 387 4.052 497 1.464 525 387 9.208 
ε8 65 43 21 294 79 57 18 6 583 
ε9 77 60 189 839 53 124 28 53 1.423 
ε10 741 332 327 1.789 311 236 102 102 3.940 

Σύνολο 4.535 3.377 2.232 12.780 1.858 3.856 1.336 1.105 31.079 
Πηγή: Παπαδηµητρίου (1994, σ. 206). 

 
Η RPN (βλέπε ∆ιάγραµµα 2.1) έχει ως αποτέλεσµα η ευκλείδεια απόσταση ανάµεσα 

σε ένα σηµείο (προφίλ) γραµµής και της αρχής των αξόνων να προσεγγίζει την 

απόσταση χ2 ανάµεσα στο προφίλ της γραµµής και στο µέσο προφίλ (κέντρο βάρους) 

των γραµµών. Η ευκλείδεια απόσταση µεταξύ των σηµείων γραµµών προσεγγίζει την 

απόσταση χ2 ανάµεσα στα προφίλ γραµµών. Οι συντεταγµένες των γραµµών είναι οι 

σταθµισµένοι µέσοι όροι των συντεταγµένων των στηλών (βλέπε σχέση [2.20]). Οι 

συντεταγµένες των στηλών τυποποιούνται ώστε το σταθµισµένο άθροισµα των 

τετραγώνων των αποστάσεων τους από το κέντρο βάρος να είναι ίσο µε τη µονάδα 

(βλέπε σχέση [2.27]). Όπως αναφέρθηκε στα προηγούµενα, στη RPN για την 

απεικόνιση των γραµµών χρησιµοποιούνται οι κύριες συντεταγµένες, ενώ για τις 

στήλες χρησιµοποιούνται οι τυποποιηµένες. Έτσι, τα σηµεία γραµµών προβάλλονται 

στο χώρο των στηλών. Αυτή η µέθοδος κανονικοποίησης µεγιστοποιεί τις αποστάσεις 

µεταξύ των σηµείων στηλών και είναι κατάλληλη όταν ενδιαφερόµαστε να 
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εξετάσουµε µε ποιο τρόπο τα προφίλ των γραµµών διαφοροποιούνται µεταξύ τους. 

Μπορούµε, δηλαδή, να ερµηνεύσουµε µόνο τις αποστάσεις µεταξύ των σηµείων 

γραµµών. Στο παραγοντικό επίπεδο τα σηµεία των στηλών είναι πιο “απλωµένα” από 

τα σηµεία των γραµµών τα οποία εµφανίζονται πιο συσπειρωµένα γύρω από την αρχή 

των αξόνων. Ο Greenacre (1993α και 1993β) έχει προτείνει µεθόδους διόρθωσης των 

biplot διαγραµµάτων της ΠΑΑ, ώστε να αµβλυνθούν οι διαφορές στις κλίµακες 

µέτρησης µεταξύ των κύριων και τυποποιηµένων συντεταγµένων και να βελτιωθεί η 

ευκρίνεια των διαγραµµάτων. Η διόρθωση έγκειται στο να σταθµιστούν οι 

τυποποιηµένες συντεταγµένες των στηλών ή των γραµµών µε βάρη που είναι 

συναρτήσεις των µαζών τους. Πιο συγκεκριµένα, η καλύτερη προσέγγιση είναι να 

πολλαπλασιατούν µε την τετραγωνική ρίζα των µαζών τους (Greenacre, 2006). Κατά 

τη RPN, οποιαδήποτε ερµηνεία των αποστάσεων µεταξύ των σηµείων στηλών ή/και 

µεταξύ σηµείων γραµµών και σηµείων στηλών δεν έχει νόηµα (Greenacre & Hastie 

1987, SAS Institute 1990, Greenacre 1993α, Gabriel 2002 και 1971, Bendixen 2003, 

Meulman & Heiser 2004).  

 
Αν και τα σηµεία των στηλών, λόγω της RPN, είναι πιο απλωµένα στο παραγοντικό 

επίπεδο µπορούµε να διαπιστώσουµε τις σχέσεις µεταξύ των δύο µεταβλητών 

(µεταβλητή γραµµής και µεταβλητή στήλης) µε τον παρακάτω τρόπο (Greenacre & 

Hastie 1987, Greenacre 1993α και 1993β, Meulman & Heiser 2004, βλέπε και 

Ενότητα 2.2.13):  

 

Σχεδιάζουµε την ευθεία που ενώνει την αρχή των αξόνων µε ένα σηµείο στήλης. Η 

ευθεία αυτή ονοµάζεται «biplot άξονας» (Greenacre, 1993β). Στη συνέχεια, 

παίρνουµε τις προβολές των σηµείων γραµµών πάνω σε αυτή την ευθεία6. Οι 

αποστάσεις των προβολών από το σηµείο στήλης αποτελούν ένδειξη για το πώς τα 

σηµεία γραµµών σχετίζονται (συνδέονται) µε το συγκεκριµένο σηµείο στήλης. 

Ειδικότερα, τα σηµεία γραµµών που οι προβολές τους είναι πλησιέστερα στο σηµείο 

στήλης παρουσιάζουν υψηλότερες τιµές τυποποιηµένων υπολοίπων σε σχέση µε τα 

σηµεία γραµµών που οι προβολές τους είναι πιο αποµακρυσµένες. Η διαδικασία 

                                                 
 
6  Η ορθογώνια προβολή ενός διανύσµατος u του ℜn επί ένός άλλου διανύσµατος v δίνεται από τη 

σχέση:  
, >

, >
P

<

<
=

u v
u vv

u u
. 
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επαναλαµβάνεται και για τα υπόλοιπα σηµεία στηλών. Αυτός ο τρόπος ερµηνείας, 

που είναι χαρακτηριστικός για τα biplots, είναι ο ίδιος και για τις µεθόδους 

κανονικοποίησης RPN, CPN και SN. ∆εν έχει όµως εφαρµογή στη PN, αφού το 

αντίστοιχο παραγοντικό επίπεδο δεν είναι biplot. Μέσω των biplots τα παραγονικά 

επίπεδα της ΠΑΑ εµπλουτίζονται µε επιπλέον άξονες αναφοράς, τους biplot άξονες, 

επί των οποίων µπορεί να µελετηθεί η διάταξη των προβαλόµενων σηµείων. 
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∆ιάγραµµα 2.1: Παραγοντικό Επίπεδο 1×2 µε Κύρια Κανονικοποίση κατά Γραµµές 

(RPN) 
 
Κατά την κανονικοποίηση CPN (βλέπε ∆ιάγραµµα 2.2) η ευκλείδεια απόσταση 

ανάµεσα στα σηµεία στηλών του παραγοντικού διαγράµµατος προσεγγίζει την 

απόσταση χ2 ανάµεσα στα προφίλ των στηλών του πίνακα συµπτώσεων. Η µέθοδος 

αυτή είναι κατάλληλη αν ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε το πώς διαφοροποιούνται ή 

οµοιάζουν οι κατηγορίες (κλάσεις) της µεταβλητής των στηλών. Στην περίπτωση 

αυτή, οι συντεταγµένες των στηλών είναι οι σταθµισµένοι µέσοι των συντεταγµένων 

των γραµµών (βλέπε σχέση [2.21]). Οι συντεταγµένες των γραµµών τυποποιούνται 

ώστε το σταθµισµένο άθροισµα των τετραγώνων των αποστάσεων τους από το 

κέντρο βάρος να είναι ίσο µε τη µονάδα (βλέπε σχέση [2.28]). Έτσι, στο παραγοντικό 

επίπεδο τα σηµεία των γραµµών είναι πιο απλωµένα από τα σηµεία των στηλών, τα 

οποία εµφανίζονται συγκεντρωµένα στην αρχή των αξόνων. Οποιαδήποτε ερµηνεία 

των αποστάσεων µεταξύ των σηµείων γραµµών ή/και µεταξύ σηµείων γραµµών και 

Biplot Άξονας  
Στήλης 
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σηµείων στηλών δεν έχει νόηµα (Greenacre & Hastie 1987, SAS Institute 1990, 

Greenacre 1993α, Bendixen 2003, Meulman & Heiser 2004). 
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∆ιάγραµµα 2.2: Παραγοντικό Επίπεδο 1×2 µε Κύρια Κανονικοποίηση κατά Στήλες 

(CPN) 
 
Η µέθοδος SN (βλέπε ∆ιάγραµµα 2.3) δίνει τη δυνατότητα να χειριστούµε τις γραµµές 

και τις στήλες συµµετρικά διαχέοντας την αδράνεια πάνω στις γραµµές και τις στήλες 

ταυτόχρονα. Η αδράνεια µοιράζεται εξίσου πάνω στις συντεταγµένες των γραµµών 

και των στηλών. Για κάθε άξονα, οι συντεταγµένες των γραµµών είναι οι 

σταθµισµένοι µέσοι των σκορ των στηλών διαιρεµένα µε την τετραγωνική ρίζα της 

αντίστοιχης χαρακτηριστικής τιµής του άξονα και οι συντεταγµένες των στηλών είναι 

οι σταθµισµένοι µέσοι των συντεταγµένων των γραµµών διαιρεµένα µε την 

τετραγωνική ρίζα της αντίστοιχης χαρακτηριστικής τιµής του άξονα (βλέπε σχέσεις 

[2.37]). Να σηµειωθεί ότι στην περίπτωση αυτή ούτε οι αποστάσεις µεταξύ των 

σηµείων γραµµών ούτε οι αποστάσεις µεταξύ των σηµείων στηλών είναι 

προσεγγίσεις της απόστασης χ2 (Meulman & Heiser, 2004) και δεν ισχύουν πλέον οι 

βαρυκεντρικές σχέσεις µεταξύ των συντεταγµένων των σηµείων γραµµών και 

στηλών. Έτσι, δεν έχει νόηµα ούτε η ερµηνεία των αποστάσεων µεταξύ των σηµείων 

γραµµών ούτε η ερµηνεία των αποστάσεων µεταξύ των σηµείων στηλών. Έχει νόηµα 

µόνο η biplot ερµηνεία των αποστάσεων µεταξύ σηµείων γραµµών και στηλών. Η 

µέθοδος αυτή είναι χρήσιµη όταν θέλουµε να εξετάσουµε τις διαφορές ή τις 
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οµοιότητες µεταξύ των δύο µεταβλητών (µεταβλητή γραµµής, µεταβλητή στήλης). 

Στο σύστηµα GIFI, αυτή είναι και η προτεινόµενη µέθοδος για την ταυτόχρονη 

απεικόνιση των σηµείων γραµµών και σηµείων στηλών στα παραγοντικά επίπεδα 

(Jackson 1991, Meulman & Heiser 2004). Μάλιστα, στο SPSS αποτελεί την 

προκαθορισµένη (default) επιλογή κανονικοποίησης. Η περαιτέρω διερεύνηση των 

σχέσεων, στηρίζεται στη biplot ερµηνεία του παραγοντικού επιπέδου. Μπορούµε, για 

παράδειγµα, να φέρουµε την ευθεία που ενώνει ένα σηµείο γραµµής µε την αρχή των 

αξόνων, στη συνέχεια να φέρουµε τις προβολές των σηµείων στηλών πάνω σε αυτή 

την ευθεία και, τέλος, να ερµηνεύσουµε τις αποστάσεις των προβολών από το σηµείο 

στήλης όπως και στην περίπτωση της RPN. 
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∆ιάγραµµα 2.3: Παραγοντικό Επίπεδο 1×2 µε Συµµετρική Κανονικοποίση (SN) 

 

Στην κανονικοποίηση PN (βλέπε ∆ιάγραµµα 2.4) η αδράνεια διαχέεται δύο φορές. 

Μία φορά πάνω στις συντεταγµένες των γραµµών και µία φορά πάνω στις 

συντεταγµένες των στηλών. Όπως είδαµε στα προηγούµενα, επί του παραγοντικού 

επιπέδου, η ευκλείδεια απόσταση τόσο ανάµεσα στα σηµεία των γραµµών όσο και 

ανάµεσα στα σηµεία των στηλών προσεγγίζει την απόσταση χ2 ανάµεσα στα 

αντίστοιχα σηµεία (προφίλ) γραµµών και στηλών του πίνακα συµπτώσεων F. Η 

µέθοδος αυτή είναι πιο χρήσιµη όταν θέλουµε να εξετάσουµε τις αποστάσεις µεταξύ 

των γραµµών και τις αποστάσεις µεταξύ των στηλών ξεχωριστά και όχι όταν θέλουµε 

να εξετάσουµε το πώς τα σηµεία των γραµµών και τα σηµεία των στηλών σχετίζονται 
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το ένα µε το άλλο. Παραγοντικά επίπεδα µε αυτή τη µέθοδο κανονικοποίησης δεν 

είναι κατάλληλα (SAS Institute 1990, Andersen 1991, Greenacre 1993α και 1993β, 

Hair et al. 1995, Micheloud 1997, Clausen 1998, Bendixen 2003, Meulman & Heiser 

2004) και µπορεί να οδηγήσουν σε λανθασµένη ερµηνεία. Για το λόγο αυτό, η 

επιλογή δηµιουργίας παραγοντικών επιπέδων (French plots) δεν είναι διαθέσιµη στη 

διαδικασία Correspondence Analysis του SPSS όταν επιλεγεί ως µέθοδος 

κανονικοποίησης η PN (SPSS Inc. 1998, Meulman & Heiser 2004). Κατά την PN στο 

αντίστοιχο παραγοντικό επίπεδο είναι σαν να έχουν τοποθετηθεί δύο διαγράµµατα - 

χάρτες µε την ίδια κλίµακα και προσανατολισµό ο ένας πάνω στον άλλο (βλέπε 

Σχήµα 2.3). Για παράδειγµα, ο χάρτης του νοµού Θ πάνω στο χάρτη του νοµού Σ. Οι 

αποστάσεις µεταξύ των πόλεων του νοµού Θ έχουν νόηµα, το ίδιο και οι αποστάσεις 

µεταξύ των πόλεων του νοµού Σ. Οι αποστάσεις όµως µεταξύ πόλεων του νοµού Θ 

και πόλεων του νοµού Σ δεν έχουν κανένα νόηµα. 
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∆ιάγραµµα 2.4: Παραγοντικό Επίπεδο 1×2 µε Κύρια Κανονικοποίση (PN) 
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Σχήµα 2.3: Η Κύρια Κανονικοποίηση (PN) της ΠΑΑ στο Πλαίσιο της Γαλλικής 
Σχολής (προσαρµογή από τους Lebart, Morineau & Piron, 2000, σ. 86) 
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Παρατήρηση 2.3 

 
Κατά παράδοση, µετά τον υπολογισµό και την παρουσίαση των αριθµητικών 

αποτελεσµάτων της ΠΑΑ ακολουθεί η κατασκευή και η παρουσίαση ενός ή 

περισσοτέρων παραγοντικών επιπέδων (Andersen, 1991). Σκοπός της ανάλυσης είναι 

να αναδειχθεί η φυσική ερµηνεία των σηµείων γραµµών ή/και των σηµείων στηλών 

του αρχικού πίνακα συµπτώσεων µέσα από τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις τους, 

όπως αυτές απορρέουν από τα ίδια τα δεδοµένα και σχηµατοποιούνται γραφικά στα 

παραγοντικά επίπεδα (Κουτσουπιάς, 1999). Όµως, η προσπάθεια διατύπωσης γενικών 

κανόνων για την ερµηνεία των νεφών των σηµείων δεν είναι απλή υπόθεση και, 

πολλές φορές, είναι σε βάρος της ιδιαιτερότητας των δεδοµένων που αναλύονται και 

απεικονίζονται γραφικά κάθε φορά. Πάνω σε αυτό ο Παπαδηµητρίου (1994, σ.166) 

σηµειώνει σχετικά: “Η ερµηνεία των παραγοντικών επιπέδων και η εξαγωγή 

συµπερασµάτων από αυτά, χρειάζεται µια κάποια εξοικείωση αλλά και εµπειρία”. Στην 

ελληνική βιβλιογραφία, γενικές κατευθύνσεις, σχετικά µε την ερµηνεία των 

παραγοντικών αξόνων και επιπέδων, συναντάµε στους Αθανασιάδη (1995), 

Μπεχράκη (1999), Κουτσουπιά (1999), Κουτσουπιά & Παπαδηµητρίου (1999), 

Μαυροµάτη (1999), Καραπιστόλη (1999 και 2002), Καρλή (2005) και 

Παπαδηµητρίου (2006, 2004 και 1994). 

Συχνά η ανάγκη για εύκολη και γρήγορη ερµηνεία των παραγοντικών αξόνων και των 

αντίστοιχων παραγοντικών επιπέδων είναι πιθανό να οδηγήσει τον ερευνητή στο να 

στηρίξει τις αποφάσεις του στα παραγοντικά επίπεδα και όχι στα αριθµητικά 

αποτελέσµατα της ανάλυσης. ∆εν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου σε δηµοσιευµένες 

επιστηµονικές εργασίες παρουσιάζονται µόνο τα παραγοντικά επίπεδα (Micheloud, 

1997) και όλη η συζήτηση και η ερµηνεία των αποτελεσµάτων της Παραγοντικής 

Ανάλυσης των Αντιστοιχιών βασίζεται πάνω σε αυτά.  

Είδαµε ότι το να στηρίζει κανείς την ερµηνεία των αποτελεσµάτων και τις αποφάσεις 

του για µελλοντικές ενέργειες µόνο στην εικόνα που αποδίδουν τα παραγοντικά 

επίπεδα εγκυµονεί σοβαρό κίνδυνο για λανθασµένη συµπερασµατολογία. Ο κίνδυνος 

αυτός είναι άµεσος αν δεν ληφθεί υπόψη η Σχολή Ανάλυσης ∆εδοµένων, στο πλαίσιο 

της οποίας εφαρµόζονται οι υπολογιστικοί αλγόριθµοι που χρησιµοποιούνται από τα 

διάφορα στατιστικά πακέτα. Για παράδειγµα, συγκρίναµε 16 λογισµικά στατιστικής 

επεξεργασίας, που περιλαµβάνουν στις διαδικασίες τους την ΠΑΑ, ως προς τις 
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µεθόδους κανονικοποίησης και τις δυνατότητες κατασκευής παραγοντικών επιπέδων 

που προσφέρουν. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.6. 

Πίνακας 2.6: Σύγκριση Λογισµικών 
 

Λογισµικό 
Κανονικοποίηση 

PN 
Άλλες Μέθοδοι 
Κανονικοποίησης 

French Plot 

SPSS ver. 13 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 
SAS ver. 9 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
STATISTICA ver. 6 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
SYSTAT ver.10 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
JMP IN ver.5.1 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
MINITAB ver. 14 ΝΑΙ NAI ΝΑΙ 
SPAD ver. 5 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
XLSTAT ver. 7.5.3. NAI NAI NAI 
STATBOXPRO ver. 5 NAI ΟΧΙ NAI 
WINVISTA ver. 6.4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
STATA ver. 9.1 NAI NAI NAI 
BIPLOTS ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
BMDP ver. 7 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
MAD ver. 4 (*) ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
S-PRO (*) ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ (*) ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
(*) Πρόκειται για λογισµικά τα οποία έχουν κατασκευαστεί από Έλληνες ερευνητές. Για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις δυνατότητες των λογισµικών αυτών 

παραπέµπουµε στον Καραπιστόλη (1999, 2000 και 2002) για το MAD, στον Κουτσουπιά 

(1999, 2002 και 2005) για το S-PRO και στον Καράκο (2003) για το ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ.  

Όλα τα λογισµικά που συµµετείχαν στη σύγκριση προσφέρουν τη δυνατότητα Κύριας 

Κανονικοποίησης (PN) των Γραµµών και Στηλών και συνεπώς είναι συµβατά µε τη 

Γαλλική Σχολή Ανάλυσης ∆εδοµένων. Μάλιστα, ορισµένα από αυτά, όπως το SPAD 

και το MAD, δεν παρέχουν άλλες δυνατότητες κανονικοποίησης. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι το SPSS δεν δίνει τη δυνατότητα κατασκευής french plot στην 

περίπτωση που επιλεγεί ως µέθοδος κανονικοποίησης η PN. To SAS διαθέτει και µια 

επιπλέον µέθοδο κανονικοποίησης που πρότειναν οι Carroll, Green & Schaffer (1986 

και 1987). Η συγκεκριµένη κανονικοποίηση αποτελεί αντικείµενο αντιπαράθεσης 

γιατί, σύµφωνα µε τους εµπνευστές της, είναι δυνατή, επί των παραγοντικών 

επιπέδων, η άµεση ερµηνεία των ευκλείδειων αποστάσεων µεταξύ των σηµείων 

γραµµών και στηλών. Ο Greenacre (1989) υποστήριξε ότι η κανονικοποίηση αυτή 

δεν έχει καµία λογική βάση και δεν µπορεί να ερµηνευτεί γεωµετρικά. Οι Carroll, 

Green & Schaffer (1989) αντίκρουσαν τα επιχειρήµατα του Greenacre. Σύµφωνα µε 

τη µέθοδο αυτή οι κανονικοποιηµένες συντεταγµένες των σηµείων γραµµών (Χ) και 

στηλών (Υ) δίνονται από τις σχέσεις: 
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[ ]= +
1/2-1/2

rX D U D I  

 
και 
 

[ ]=
1/2-1/2

cY D V D + I . 

 
Πρακτικά, η παραπάνω κανονικοποίηση είναι ισοδύναµη µε το να εφαρµοστεί η 

ΠΑΑ στο Γενικευµένο Πίνακα Συµπτώσεων (πίνακας Burt) των δύο µεταβλητών. 

Πάντως, το ζήτηµα της ερµηνείας των αποστάσεων µεταξύ των σηµείων γραµµών και 

στηλών αποτελεί ακόµα θέµα προς διερεύνηση (Nishisato & Clavel, 2003). 

 

Το SPSS παρέχει τη δυνατότητα προσαρµογής του βαθµού διάχυσης της αδράνειας 

πάνω στους άξονες των biplot (SPSS Inc. 2004α, Meulman & Heiser 2004). ∆ιαθέτει 

την επιλογή Custom, όπου ο χρήστης µπορεί να εισάγει τιµές στο διάστηµα [-1, +1]. 

Η τιµή –1 αντιστοιχεί στη CPN, η τιµή +1 στη RPN και η τιµή 0 στη SN. Άλλες τιµές 

εντός του διαστήµατος [-1, +1] διαχέουν την αδράνεια των συντεταγµένων των 

προβολών των σηµείων γραµµών και στηλών πάνω στους παραγοντικούς άξονες 

ασύµµετρα και σε διαφορετικό βαθµό. Αυτή η µέθοδος έχει ως αποτέλεσµα τα σηµεία 

του ενός συνόλου (π.χ. γραµµής) να προβάλλονται πιο απλωµένα στα παραγοντικά 

επίπεδα και τα σηµεία του άλλου συνόλου (π.χ. στήλης) πιο συσπειρωµένα. 

 

2.2.14.3  Σηµαντικοί Άξονες-Σηµαντικά Σηµεία 

Α) Σηµαντικοί Άξονες 

 
Η επιλογή των σηµαντικών παραγοντικών αξόνων, δηλαδή αυτών που θα πρέπει να 

µελετηθούν µε λεπτοµέρεια, στηρίζεται κυρίως σε εµπειρικές τεχνικές ανάλογες µε 

αυτές που χρησιµοποιούνται στις Παραγοντικές Αναλύσεις (βλέπε Hair et al. 1995, 

Sharma 1996). Αποτελεί κλασικό πρόβληµα στο χώρο της Πολυδιάστατης 

Στατιστικής Ανάλυσης και επιδέχεται πολλών και διαφορετικών προσεγγίσεων 

(Κιοσέογλου, 2003) µε αντιφατικά αποτελέσµατα. Οι προσεγγίσεις αυτές 

περιλαµβάνουν εµπειρικά και στατιστικά κριτήρια. Τα εµπειρικά κριτήρια 

εµπεριέχουν µεγάλο βαθµό υποκειµενικότητας, ενώ τα στατιστικά στηρίζονται είτε 

στις ασυµπτωτικές κατανοµές πιθανότητας των ιδιοτιµών είτε σε µεθόδους 

επαναδειγµατοληψίας (Bootstrap) (Karlis, Saporta & Spinakis, 2003). Στην ΠΑΑ ο 
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προσδιορισµός των παραγοντικών αξόνων που χρήζουν ερµηνείας επιχειρείται 

συνήθως µε τις παρακάτω ευρετικές µεθόδους που εφαρµόζονται και στην Ανάλυση 

σε Κύριες Συνιστώσες: 

 
• Μετά από εξέταση του διαγράµµατος των ιδιοτιµών (scree plot). Στο διάγραµµα 

αυτό ο οριζόντιος άξονας x βαθµονοµείται µε την τάξη των ιδιοτιµών (πρώτη, 

δεύτερη κ.ο.κ.), ενώ ο κατακόρυφος άξονας y µε τις τιµές των ιδιοτιµών. Τα ζεύγη 

των σηµείων (x, y) απεικονίζονται στο επίπεδο και ενώνονται µε συνεχή γραµµή. 

Σύµφωνα µε το κριτήριο αυτό επιλέγονται οι άξονες για τους οποίους εµφανίζεται 

απότοµη µεταβολή στις τιµές των ιδιοτιµών7 µε συνέπεια η γραµµή να εµφανίζει 

τη µορφή “αγκώνα” (elbow). Ο εµπειρικός αυτός έλεγχος είναι γνωστός ως 

κριτήριο του Cattell (Harman 1976, Rummel 1979, Κιοσέογλου 2003). 

• Με επιλογή των κ πρώτων αξόνων που εξηγούν αθροιστικά πάνω από κάποιο 

συγκεκριµένο ποσοστό της ολικής αδράνειας που κρίνεται ικανοποιητικό 

(συνήθως 60%).  

• Με επιλογή των αξόνων µε ιδιοτιµή µεγαλύτερη από 1/p, µε p=min{ k-1, l-1} 

(Lebart, Morineau & Tabard 1977, Bendixen 2003). Το κριτήριο αυτό είναι 

αντίστοιχο του κριτηρίου των Kaiser–Guttman (βλέπε Harman 1976, Rummel 

1979) που εφαρµόζεται στην Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες και βασίζεται στο 

παρακάτω σκεπτικό: Κάτω από την υπόθεση της τυχαίας διακύµανσης των δύο 

κατηγορικών µεταβλητών χωρίς την ύπαρξη συστηµατικής σχέσης µεταξύ τους 

κάθε άξονας, κατά µέσο όρο, θα ερµηνεύει το (1/p)×100 της ολικής αδράνειας. 

Εποµένως, παραγοντικοί άξονες µε ιδιοτιµή µεγαλύτερη από (1/p) συνεισφέρουν 

άνω του µέσου όρου και µάλλον θα πρέπει να διατηρηθούν προς ερµηνεία. 

 

Εν γένει, το πρόβληµα του καθορισµού των σηµαντικών αξόνων στην ΠΑΑ δεν έχει 

µελετηθεί διεξοδικά. Αντίθετα, στην Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες αποτελεί 

βασικό θέµα έρευνας (Harman 1976, Rummel 1979, Eastment & Krzanowski 1982, 

Krzanowski 1987α, Habbard & Allen 1987, Jackson 1991, Huang & Tseng 1992, 

Jackson 1993, Qian, Gabor & Gupta 1994, Ferré 1995, Hair et al. 1995, Sharma 1996, 

Valle, Li & Qin 1999, Keeling 2000, Meloun et al. 2000, Karlis, Saporta & Spinakis 

2003, Peres-Neto, Jackson & Somers 2005, Καρλής 2005). Το βασικό συµπέρασµα 

                                                 
 
7 Στην ίδια λογική στηρίζεται και η ερµηνεία του «Ιστογράµµατος» των ιδιοτιµών (Benzécri, 1992). 
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που προκύπτει είναι ότι µάλλον θα πρέπει να χρησιµοποιείται συνδυασµός κριτηρίων 

για την επιλογή των αξόνων, οι οποίοι χρήζουν ερµηνείας και δεν αποτελούν 

“θόρυβο”, ο οποίος πιθανώς να οφείλεται σε τυχαίες διακυµάνσεις, στην ποιότητα 

των δεδοµένων ή/και στην ύπαρξη πολυσυγραµµικότητας µεταξύ των µεταβλητών. 

Στο πλαίσιο της ΠΑΑ, ο Κιοσέογλου (2003) πρότεινε και σύγκρινε τρεις µεθόδους 

προσδιορισµού των ωφέλιµων αξόνων, οι οποίες χρησιµοποιούνται στην Ανάλυση σε 

Κύριες Συνιστώσες και στηρίζονται στην εφαρµογή κατάλληλων υποδειγµάτων 

γραµµικής παλινδρόµησης επί των σηµείων που προβάλλονται στο διάγραµµα των 

ιδιοτιµών. Πάντως, αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι πιο απλές τεχνικές, όπως είναι 

η µέθοδος της «σπασµένης ράβδου (broken stick)» (βλέπε Καρλής, 2005), οι οποίες 

χρησιµοποιούνται στις Παραγοντικές Αναλύσεις, δεν έχουν χρησιµοποιηθεί στην 

ΠΑΑ. Στο Κεφάλαιο 5 προτείνουµε ένα ακόµη εµπειρικό κριτήριο για την επιλογή 

των σηµαντικών αξόνων που βασίζεται στην έννοια της «∆υναµικής Αδράνειας» την 

οποία ορίζουµε στην Ενότητα 5.10, ενώ στην Ενότητα 5.13.4 παρουσιάζουµε µια 

εφαρµογή της µεθόδου της «σπασµένης ράβδου» στο πλάσιο της ΠΑΑ. Αξίζει, 

επίσης, να τονιστεί ότι ο Lebart (1976) πρότεινε µέθοδο επιλογής των στατιστικά 

σηµαντικών αξόνων η οποία στηρίζεται στο ότι οι ιδιοτιµές που προκύπτουν από την 

εφαρµογή της ΠΑΑ σε πίνακα συµπτώσεων δύο τυχαίων κατηγορικών µεταβλητών 

ακολουθούν την ίδια κατανοµή µε τις ιδιοτιµές ενός αντίστοιχου πίνακα που 

ακολουθεί την Κατανοµή Wishart µε παραµέτρους (l-1) και (k-1) (βλέπε Lebart, 

Morineau & Tabard 1977, Lebart, Morineau & Warwick 1984, Lebart, Morineau & 

Piron 2000). Στο Κεφάλαιο 6 (Ενότητα 6.2.1.3) δίνουµε περισσότερα στοιχεία 

σχετικά µε τη στατιστική σηµαντικότητα των παραγοντικών αξόνων. 

 

Β) Σηµαντικά Σηµεία 

 
Κατά παράδοση, ως σηµαντικά σηµεία επιλέγονται αυτά που σε κάθε άξονα 

απεικονίζονται καλύτερα και ταυτόχρονα συνεισφέρουν περισσότερο στο να λάβει ο 

άξονας τη συγκεκριµένη θέση (Lebart, Morineau & Warwick 1984, Benzécri 1992, 

Le Roux & Rouanet 2004). Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται οι δείκτες COR και 

CTR. 

 

Όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 2.2.8 ο δείκτης CTR(i, s) µετρά τη συνεισφορά του 

σηµείου i, ώστε να λάβει ο παραγοντικός άξονας s τη συγκεκριµένη θέση στο χώρο. 
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Όσο πιο υψηλή είναι η τιµή του τόσο υψηλότερη είναι και η συνεισφορά του σηµείου 

στην κατασκευή του άξονα. Ο δείκτης CTR χρησιµοποιείται για την ερµηνεία των 

παραγόντων (Benzécri 1992, Greenacre 1993β, Μπεχράκης 1999, Μαυροµάτης 1999, 

Murtagh 2005). Συνήθως επιλέγονται τα σηµεία γραµµών (στηλών) µε 

( ) 1CTR i, s k≥  ( ( ) 1CTR j, s l≥ ), όπου k (l) είναι το πλήθος των γραµµών (στηλών) 

του πίνακα συµπτώσεων F (Bendixen, 2003). Ο Benzécri (1992) παρατηρεί ότι τα 

επιλεγµένα σηµαντικά σηµεία θα πρέπει να αιτιολογούν τουλάχιστον τα 2/3 της 

αδράνειας του αντίστοιχου άξονα, ενώ σηµεία για τα οποία ο δείκτης CTR είναι 

µεγαλύτερος από 0,25 θα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε προσοχή γιατί είναι πιθανό 

να πρόκειται για έκτοπα σηµεία, τα οποία ίσως θα πρέπει να εξαιρεθούν από την 

ανάλυση και να εισαχθούν στη συνέχεια ως συµπληρωµατικά. 

 

Είδαµε, επίσης, ότι ο δείκτης COR(s, i) µετρά τη συµβολή του παραγοντικού άξονα s 

στην ερµηνεία της απόστασης του σηµείου i από το κέντρο βάρους (αρχή ων αξόνων) 

και µπορεί να ερµηνευτεί ως συντελεστής συσχέτισης του σηµείου µε τον άξονα. 

Σύµφωνα µε τον Greenacre (1993β), ο δείκτης COR βοηθά στην ερµηνεία των προφίλ 

των σηµείων πάνω στους παραγοντικούς άξονες. Το COR ενός σηµείου γραµµής (ή 

στήλης) θεωρείται υψηλό όταν είναι µεγαλύτερο από 0,20 (Καραπιστόλης 1999, 

Bendixen 2003). Ο δείκτης QLT µετρά την ποιότητα της απεικόνισης των σηµείων 

στον υποχώρο προβολής (συνήθως 2 ή 3 διαστάσεων), µε συνέπεια, όσο µεγαλύτερη 

είναι η τιµή του τόσο καλύτερη να είναι η απεικόνιση των αντίστοιχων σηµείων στο 

υποχώρο. Για τους Le Roux & Rouanet (2004) ένας δείκτης ποιότητας της 

αναπαράστασης µεγαλύτερος από 0,50 θεωρείται, εν γένει, ικανοποιητικός.  

 

Τα προηγούµενα κριτήρια αποτελούν εµπειρικές προσεγγίσεις για τον εντοπισµό των 

σηµαντικών σηµείων. Στο Κεφάλαιο 6 (Ενότητα 6.3) προτείνουµε µέθοδο εντοπισµού 

των στατιστικά σηµαντικών γραµµών ή/και στηλών, η οποία στηρίζεται στην 

κατασκευή 100(1-α)% ελλείψεων εµπιστοσύνης γύρω από τα αντίστοιχα σηµεία του 

πίνακα συµπτώσεων. 

 

Ο Καραπιστόλης (1999) θεωρεί σηµαντικά, για την ερµηνεία των παραγοντικών 

αξόνων, τα σηµεία που έχουν ικανοποιητικές τιµές και στους δύο δείκτες. Οι 

Παπαδηµητρίου και Φλώρου (1999) πρότειναν ένα νέο δείκτη (PF), ο οποίος 
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λαµβάνει υπόψη ταυτόχρονα το CTR και το COR. Όσο η τιµή του δείκτη προσεγγίζει, 

για κάποιο σηµείο, την τιµή 0 τόσο πιο σηµαντικό είναι το σηµείο για την ερµηνεία 

και δηµιουργία του αντίστοιχου άξονα. Οι Benzécri (1992) και Gettler-Summa (1992) 

υποστηρίζουν ότι η ερµηνεία των πρώτων σε τάξη παραγοντικών αξόνων θα πρέπει 

να δίνεται µε βάση τις οµοιότητες ή/και τις αντιπαραθέσεις των σηµείων που 

παρουσιάζουν υψηλούς δείκτες CTR, ενώ ο δείκτης COR είναι προτιµότερο να 

χρησιµοποιείται για την ερµηνεία των αξόνων που ερµηνεύουν χαµηλά ποσοστά της 

ολικής αδράνειας.  

 

Για τον Benzécri µεγαλύτερη αξία έχουν οι παράγοντες, δηλαδή οι διαστάσεις και οι 

δοµές που αναδεικνύονται µέσω της ΠΑΑ και όχι τα ίδια τα δεδοµένα, τα οποία 

αποτελούν µόνο µια προσεγγιστική εικόνα της πραγµατικότητας (Meter et al., 1994). 

Η ερµηνεία ενός παραγοντικού άξονα έγκειται στο να διαπιστωθούν οι οµοιότητες 

µεταξύ των σηµείων που βρίσκονται από τη µια και από την άλλη πλευρά 

(κατεύθυνση) του άξονα και στη συνέχεια να διατυπωθούν µε σαφήνεια οι αντιθέσεις 

ανάµεσα στις δύο πλευρές (Benzécri, 1992). Οι Le Roux & Rouanet (2004) 

διακρίνουν τους παραγοντικούς άξονες σε «γενικούς» (general) και «ειδικούς» 

(specific). Οι γενικοί άξονες αναδεικνύουν τις αντιθέσεις όλων σχεδόν των σηµείων, 

ενώ οι ειδικοί χαρακτηρίζονται από συγκεκριµένα σηµεία ή υποσύνολα σηµείων. Οι 

ίδιοι ερευνητές (1998 και 2004) προτείνουν τον υπολογισµό του δείκτη CTI (Intra 

Contribution) για την ερµηνεία των αντιθέσεων µεταξύ σηµείων επί των 

παραγοντικών αξόνων. Ο δείκτης αυτός εκφράζει τη συνεισφορά της αντίθεσης, µε 

την έννοια της απόκλισης, µεταξύ δύο σηµείων στην αδράνεια (διακύµανση) του 

άξονα. Ο υπολογισµός του δείκτη CTI µπορεί να επεκταθεί και για την ερµηνεία των 

αντιθέσεων µεταξύ οµάδων σηµείων.  

 

Πάντως, η προσπάθεια απόδοσης απλής φυσικής ερµηνείας και λεκτικής περιγραφής 

στους παράγοντες, αν τους θεωρήσουµε ως νέες σύνθετες και λανθάνουσες 

µεταβλητές, απαιτεί, αφενός, καλή γνώση του ερευνητικού και θεωρητικού πεδίου 

στο πλαίσιο του οποίου θα ερµηνευτούν τα αποτελέσµατα (Kachigan 1991, Hair et al. 

1995) και, αφετέρου, αρκετή εµπειρία (Παπαδηµητρίου, 1994). Η όλη προσπάθεια, 

από ένα σηµείο και µετά, ξεφεύγει από το χώρο της Στατιστικής και καθίσταται 

µάλλον “τέχνη” (art) (Manly, 1994). 
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2.2.14.4  Πρόταση Μεθόδου Καθορισµού των Σηµαντικών Κελιών του Πίνακα 

Συµπτώσεων 

Με βάση τη µεθοδολογία που παρουσίασε χωρίς απόδειξη ο Van de Geer (1993β), 

προτείνουµε και στηρίζουµε µε απόδειξη µια τροποποιηµένη εκδοχή της, σύµφωνα 

µε την οποία οι τυποποιηµένες συντεταγµένες isr  και jsc , των σηµείων γραµµών και 

στηλών αντίστοιχα, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον εντοπισµό των κελιών του 

πίνακα συµπτώσεων που συνεισφέρουν στην αδράνεια των αξόνων. Η βασική ιδέα 

της εκδοχής, που προτείνουµε, είναι να διασπάσουµε την ολική αδράνεια του πίνακα 

συµπτώσεων σε συνεισφορές των κελιών του πίνακα σε κάθε άξονα. Πιο 

συγκεκριµένα: 

 

Έστω F ο πίνακας απολύτων συχνοτήτων δύο κατηγορικών µεταβλητών Χ και Υ, µε k 

και l κλάσεις αντίστοιχα, και γενικό σύνολο Ν. Συµβολίζουµε µε P τον πίνακα 

αντιστοιχιών και µε r  και c τα διανύσµατα µε στοιχεία τις µάζες των γραµµών και 

στηλών αντίστοιχα. Αν S=Ν( TP - rc ) είναι ο πίνακας µε στοιχεία τις διαφορές µεταξύ 

των παρατηρούµενων και των αναµενόµενων συχνοτήτων του πίνακα Fk×l, τότε, όπως 

θα δείξουµε στη συνέχεια, ο S µπορεί να διασπαστεί σε p πίνακες ( )
k l×ΩΩΩΩ s  (s=1,…,p, 

p=min{ k-1, l-1}), έτσι ώστε το άθροισµα των στοιχείων s
ijω  κάθε πίνακα ( )ΩΩΩΩ s  να 

είναι ίσο µε την αδράνεια του άξονα s. ∆ηλαδή: 

 

1

k l
s
ij s

i j

ω λ
=

=∑∑ . 

 
Απόδειξη: 

 

∆ηµιουργούµε αρχικά τους πίνακες Β(s) (s=1,…, p) µε στοιχεία: 

 
s
ij i j s is jsb Nrc r cλ= , i=1,…, k και j=1,…, l, [2.52] 

 
όπου ir  είναι η µάζα της γραµµής i και jc  η µάζα της στήλης j. 

 
Το γενικό στοιχείο s

ijb  προκύπτει από τη σχέση [2.40] ως εξής: 
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( )
1 1

1 ,
p p

ij i j s is js ij i j i j s is js
s s

p rc r c N p rc Nrc r cλ λ
= =

 
= + ⇒ − = 

 
∑ ∑  

 
από όπου: 
 

1

p

i j s is js ij
s

Nrc r c sλ
=

=∑ . [2.53] 

 
Παρατηρούµε ότι τα στοιχεία ijs , του πίνακα S, τα οποία εκφράζουν τις αποκλίσεις 

από την κατάσταση ανεξαρτησίας µπορούν να δοθούν και από τη σχέση [2.53]. Αν 

θέσουµε s
ij i j s is jsb Nrc r cλ= , τότε 

1

p
s

ij ij
s

s b
=

=∑  και, συνεπώς, ο πίνακας S µπορεί να 

γραφεί ως άθροισµα των πινάκων ( )
k l×B s  που έχουν ως στοιχεία τα s

ijb . ∆ηλαδή: 

 

( )

1

p

s=

=∑S B s . 

 
Εποµένως, έχουµε πετύχει µια διάσπαση, ανά παραγοντικό άξονα, των αποκλίσεων 

από την κατάσταση ανεξαρτησίας. Υψηλές τιµές των στοιχείων s
ijb  δηλώνουν 

σύνδεση ή αλληλεπίδραση της γραµµής i και της στήλης j του πίνακα F, η οποία 

αναδεικνύεται επί του άξονα s (Van de Geer, 1993β). Το πρόσηµό τους µπορεί να 

ερµηνευτεί µε τον ίδιο τρόπο όπως και στην περίπτωση των τυποποιηµένων 

υπολοίπων του πίνακα F (βλέπε Ενότητα 2.2.5).  

 

Στη συνέχεια, κατασκευάζουµε τους πίνακες W(s) µε στοιχεία: 

 

( )2s
ijs

ij
i j

b
w

Nrc
= . [2.54] 

 
Για τα στοιχεία s

ijw  ισχύει: 

( ) ( )22

2 2 2 2

s
i j s is jsijs

ij
i j i j i ji j i j

i j s is js s i j is js
i j i j

Nrc r cb
w

Nrc Nrc

Nrc r c N rc r c

λ

λ λ

= = =

= = =

∑∑ ∑∑ ∑∑

∑∑ ∑∑
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 2 2 .i is j js
i j

N rr c cλ= ∑ ∑  

 
Αν λάβουµε υπόψη τις σχέσεις 2 1j js

j

c c′ =∑  (σχέση [2.27]) και 2 1i is
i

r r ′ =∑  (σχέση 

[2.28]), τότε: 

 
s
ij s

i j

w Nλ=∑∑ . [2.55] 

 
Από τη [2.55] προκύπτει ότι: 

 

,s
ij s s

s i j s s

w N N NI Qλ λ= = = =∑∑∑ ∑ ∑  [2.56] 

 
όπου Ι η ολική αδράνεια του F και Q το στατιστικό 2χ  που υπολογίζεται κάτω από 

την υπόθεση της ανεξαρτησίας των µεταβλητών Χ και Υ (βλέπε Ενότητες 2.1.2.5 και 

2.1.2.14.2).  

 

Από τη [2.56] µπορούµε να συµπεράνουµε ότι τα στοιχεία των πινάκων W(s) 

δηλώνουν τις συνεισφορές των κελιών στο στατιστικό 2χ  ανά άξονα. Στη συνέχεια 

εκφράζουµε τις συνεισφορές αυτές σε σχέση µε τις αδράνειες των αξόνων. 

 

Από τη [2.55], προφανώς, ισχύει: 

 
1 s

ij s
i j

w
N

λ=∑∑ . 

 
Αν θέσουµε τώρα ( )1s s

ij ijN wω = , τότε οι p σε πλήθος πίνακες ( )ΩΩΩΩ s =(1/Ν)W(s) είναι 

διαστάσεων k×l και το άθροισµα των στοιχείων τους είναι ίσο µε τη αδράνεια του 

αντίστοιχου άξονα.  

 

Αν το στοιχείο s
ijω  έχει υψηλή τιµή σε σχέση µε τα υπόλοιπα, τότε το κελί (i, j) 

συνεισφέρει σηµαντικά στην αδράνεια του άξονα s. Έτσι, η µελέτη των στοιχείων 

των πινάκων ( )ΩΩΩΩ s  µπορεί να αναδείξει τα σηµεία γραµµών και στηλών που 

συνεισφέρουν ταυτόχρονα στην αδράνεια του κάθε άξονα και, κατ’ επέκταση, στη 

συσχέτιση των δύο µεταβλητών. Για να διευκολυνθούµε περισσότερο στην ερµηνεία 



 -127- 

των αποτελεσµάτων µπορούµε να εκφράσουµε τα στοιχεία των πινάκων ( )ΩΩΩΩ s  µε 

σχετικές τιµές, ως ποσοστά (%) των αδρανειών των αντίστοιχων αξόνων. Με την 

προτεινόµενη µεθοδολογία εντοπίζονται τα σηµαντικά κελιά ανά άξονα, δηλαδή τα 

σηµεία γραµµών και στηλών που αλληλεπιδρούν και συνεισφέρουν από κοινού στην 

αδράνεια του αντίστοιχου άξονα. Μάλιστα, η κοινή συνεισφορά τους εκφράζεται ως 

ποσοστό της αδράνειας του αντίστοιχου άξονα. Η επιλογή µεµονωµένων σηµείων 

γραµµών ή στηλών του πίνακα F µε βάση το δείκτη CTR (ή/και COR) εγκυµονεί τον 

κίνδυνο κάποια από αυτά να µη ληφθούν υπόψη κατά την ερµηνεία των 

αποτελεσµάτων λόγω χαµηλών τιµών των αντίστοιχων δεικτών. 

 

Στην Ενότητα Β1 του Παραρτήµατος Β δίνουµε ένα αριθµητικό παράδειγµα 

εφαρµογής της προτεινόµενης µεθόδου. 

 

2.2.14.5  Μερικές Επισηµάνσεις 

Στην ενότητα αυτή παραθέτουµε πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία σχετικά µε την 

ερµηνεία των αποτελεσµάτων που παράγονται από την ΠΑΑ. 

 

A) Ερµηνεία των γραφικών αποτελεσµάτων της ΠΑΑ 

 
Αν συνθέσουµε τα ευρήµατα των προηγούµενων ενοτήτων µπορούµε να διακρίνουµε 

τρεις τουλάχιστον γενικές µεθοδολογικής προσεγγίσεις για την ερµηνεία των 

γραφικών αποτελεσµάτων της ΠΑΑ: 

 

Πρώτη: ∆ηµιουργούνται δύο τύποι συµµετρικών παραγοντικών διαγραµµάτων. Ο 

ένας τύπος κατασκευάζεται µε βάση τη Συµµετρική Κανονικοποίηση SN και ο άλλος 

τύπος µε την Κύρια Κανονικοποίηση PN. Με τον πρώτο τύπο, που όπως είδαµε είναι 

biplot, είναι δυνατή η ερµηνεία των συνδέσεων – σχέσεων µεταξύ των σηµείων 

γραµµών και στηλών, ενώ µε το δεύτερο (french plot) είναι δυνατή η ερµηνεία των 

αποστάσεων είτε µόνο µεταξύ των σηµείων γραµµών είτε µόνο µεταξύ των σηµείων 

στηλών. Ο διαχωρισµός αυτός είναι περισσότερο τυπικός, αφού αν παρατηρήσουµε 

τα αντίστοιχα διαγράµµατα (βλέπε ∆ιαγράµµατα 2.3 και 2.4) θα διαπιστώσουµε ότι οι 

σχετικές θέσεις των σηµείων επί του παραγοντικού επιπέδου είναι ίδιες. Αλλάζουν 

µόνο οι αριθµητικές τιµές των συντεταγµένων των σηµείων γραµµών και στηλών. 
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∆εύτερη: Κατασκευάζονται δύο µη συµµετρικά παραγοντικά διαγράµµατα. Το πρώτο 

δηµιουργείται µε βάση την Κύρια Κανονικοποίηση κατά Γραµµές RPN, το οποίο 

διατηρεί τις αποστάσεις 2χ  µεταξύ των γραµµών. Τα προφίλ των γραµµών 

προβάλλονται στο χώρο (simplex) των στηλών και µπορούν να ερµηνευτούν οι 

αποστάσεις µεταξύ των σηµείων γραµµών πάνω στο παραγοντικό επίπεδο. Οι 

συντεταγµένες των προβολών τους, µέσω της ΠΑΑ, έχουν κανονικοποιηθεί έτσι ώστε 

οι µεταξύ τους ευκλείδειες αποστάσεις να προσεγγίζουν τις αρχικές 2χ  αποστάσεις. 

Το δεύτερο διάγραµµα δηµιουργείται µε βάση την Κύρια Κανονικοποίηση κατά 

Στήλες CPN, στο οποίο διατηρούνται οι αποστάσεις 2χ  µεταξύ των στηλών. Τα 

προφίλ των στηλών προβάλλονται στο χώρο (simplex) των γραµµών και µπορούν να 

ερµηνευτούν οι αποστάσεις µεταξύ των σηµείων στηλών. Οι δύο τύποι διαγραµµάτων 

είναι biplot και εποµένως, σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν στις Ενότητες 2.2.13 και 

2.2.14.2, είναι δυνατή η ερµηνεία και των σχέσεων σύνδεσης µεταξύ των σηµείων 

γραµµών και στηλών. Η φυσική ερµηνεία και η ταυτότητα των παραγοντικών αξόνων 

µπορεί να δοθεί µε βάση είτε τα σηµεία γραµµών είτε τα σηµεία στηλών. Στη 

συνέχεια, µπορεί να δηµιουργηθεί ένα διάγραµµα που να απεικονίζει µόνο τα σηµεία 

στηλών (αντίστοιχα γραµµών) πάνω στους άξονες που ήδη έχουµε ερµηνεύσει ως 

προς τα σηµεία γραµµών (αντίστοιχα στηλών) (Greenacre 1993α, Clausen 1998, 

Μαυροµάτης 1999, Bendixen 2003). Η µέθοδος αυτή ονοµάζεται «αναλυτική κατά 

παράγοντες ερµηνεία» (dimensional ή factor-analytic interpretation) (Greenacre, 

1993α, Bacher 1995) και µπορεί να εφαρµοστεί και στην πρώτη προσέγγιση. 

 

Τρίτη: Σύµφωνα µε το Micheloud (1997), ένας τρόπος για να ερµηνεύσουµε το 

συµµετρικό παραγοντικό διάγραµµα που προκύπτει από την Κύρια Κανονικοποίηση 

PN, δηλαδή στο πλαίσιο της Γαλλικής Σχολής, είναι, για παράδειγµανα, να 

εξετάσουµε τη γωνία θ που σχηµατίζουν το ευθύγραµµο τµήµα που ενώνει ένα 

σηµείο γραµµής µε την αρχή των αξόνων και το ευθύγραµµο τµήµα που ενώνει ένα 

σηµείο στήλης µε την αρχή των αξόνων. Αν η γωνία θ είναι µικρότερη από 90ο, τότε 

τα δύο χαρακτηριστικά, που αντιπροσωπεύουν τα δύο σηµεία, είναι µάλλον θετικά 

συσχετισµένα µεταξύ τους (έλκονται). Αν η γωνία είναι µεγαλύτερη από 90ο, τότε τα 

δύο χαρακτηριστικά είναι µάλλον αρνητικά συσχετισµένα (απωθούνται). Τέλος, αν η 

γωνία είναι ορθή, τότε τα δύο χαρακτηριστικά µάλλον δεν αλληλεπιδρούν. Αυτός ο 
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τρόπος ερµηνείας µπορεί να αιτιολογηθεί µέσω τη σχέσης [2.46] (Andersen, 1991) ως 

εξής:  

 

Για το παραγοντικό επίπεδο 1×2, από τη [2.46] έχουµε: 

2 2

1 1

1 1is js ij is js
ij i j

s si js s

φ γ p φ γ
p rc

rcλ λ= =

 
≈ + ⇒ − ≈  

 
∑ ∑ . 

Η παραπάνω σχέση εκφράζει ότι η διαφορά µεταξύ του λόγου ij

i j

p

rc
 και του αριθµού 

1, που είναι η αναµενόµενη τιµή του λόγου κάτω από την υπόθεση της ανεξαρτησίας 

µεταξύ των δύο µεταβλητών, είναι ανάλογη µε το συνηµίτονο της γωνίας που 

σχηµατίζουν το διάνυσµα θέσης της γραµµής i και της στήλης j. Συνεπώς, όσο 

µικρότερη είναι η γωνία τόσο µεγαλύτερη είναι η διαφορά µεταξύ της 

παρατηρούµενης σχετικής συχνότητας ijp  και της αναµενόµενης i jrc  κάτω από την 

υπόθεση της ανεξαρτησίας των δύο µεταβλητών. Αν το συνηµίτονο είναι ίσο µε 

µηδέν, τότε η παρατηρούµενη σχετική συχνότητα ijp  είναι ίση µε την αναµενόµενη 

i jrc . Αυτό σηµαίνει ότι τα αντίστοιχα διανύσµατα θέσης είναι κάθετα µεταξύ τους µε 

αποτέλεσµα το κελί (i, j) να µη συνεισφέρει στην εξάρτηση ή τη συσχέτιση των δύο 

µεταβλητών. Μάλιστα, ο Καραπιστόλης (1999) ορίζει το λόγο ij
ij

i j

p
d

rc
=  ως «δείκτη 

έλξης-άπωσης» µιας γραµµής i και µιας στήλης j. Η σχετική θέση των σηµείων i και j 

µπορεί να χαρακτηριστεί ως εξής (Snelders & Stokmans 1994, Clausen 1998, 

Καραπιστόλης 1999): 

 

• Αν ij

i j

p

rc
>1, τότε υπάρχει «έλξη» µεταξύ των σηµείων i και j και, αφού η 

παρατηρούµενη συχνότητα είναι µεγαλύτερη από την αναµενόµενη, τότε 

cos(θ)>0. Αν η ποιότητα προβολής στο παραγοντικό επίπεδο είναι υψηλή, τότε τα 

σηµεία που αντιστοιχούν στη γραµµή i και στη στήλη j θα βρίσκονται σχετικά 

κοντά το ένα µε το άλλο.  
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• Αν ij

i j

p

rc
<1, τότε υπάρχει «άπωση» µεταξύ των σηµείων i και j και, επειδή η 

παρατηρούµενη συχνότητα είναι µικρότερη από την αναµενόµενη, το cos(θ)<0. 

Αντίστοιχα, αν η ποιότητα προβολής στο παραγοντικό επίπεδο είναι υψηλή, τότε 

τα σηµεία που αντιστοιχούν στη γραµµή i και στη στήλη j θα βρίσκονται σε 

αποµακρυσµένες θέσεις. 

• Αν ij

i j

p

rc
=1, τότε η παρατηρούµενη συχνότητα είναι ίση µε την αναµενόµενη 

(cos(θ)=0) και το αντίστοιχο κελί δεν συνεισφέρει στην αλληλεπίδραση της 

µεταβλητής γραµµής και της µεταβλητής στήλης. 

 
Η παραπάνω προσέγγιση µπορεί να συνδυαστεί και µε τη µεθοδολογία που 

προτείναµε στην Ενότητα 2.2.14.4, ώστε να εντοπιστούν και τα ζεύγη της µορφής 

(γραµµή i, στήλη j) που συνεισφέρουν και είναι σηµαντικά σε κάθε παραγοντικό 

άξονα. 

 

Β) Συµπληρωµατικότητα της ΠΑΑ µε Μεθόδους Ταξινόµησης 

 
Συχνά η ΠΑΑ συνδυάζεται µε µεθόδους Ταξινόµησης (Lebart, Marineau & Warwick 

1984, Benzécri 1992, Lebart & Mirkin 1993, Greenacre 1993α και 1988β, Lebart 

1994, Bendixen 1995, Κιοσέογλου 1997, Μπεχράκης 1999, Καραπιστόλης 1999, 

Lebart, Marineau & Piron 2000, Γναρδέλλης & Κουλιεράκης 2002, Αθανασιάδης 

2002 και 1995, Le Roux & Rouanet 2004, Καρλής 2005), οι οποίες καθιστούν δυνατή 

την οµαδοποίηση σηµείων µε όµοια χαρακτηριστικά ή ιδιότητες (βλέπε Aldenderfer 

& Blashfield 1984, Everitt 1993, Hair et al. 1995, Sharma 1996). Σε πολλές 

περιπτώσεις αναδεικνύεται η συµπληρωµατικότητα των δύο µεθόδων στην ερµηνεία 

των αποτελεσµάτων (Lebart & Mirkin 1993, Lebart 1994, Bacher 1995, Lebart, 

Morineau & Piron 2000, Παπαδηµητρίου & Αθανασίου 2003, Καρλής 2005). Τα 

αποτελέσµατα της ΠΑΑ και της Ταξινόµησης (οµάδες σηµείων) είναι δυνατό να 

παρουσιαστούν ταυτόχρονα επί των παραγοντικών επιπέδων είτε µε την ενσωµάτωση 

του δενδρογράµµατος στα διαγράµµατα της ΠΑΑ (βλέπε Escofier & Pagès 1998, 

Lebart, Morineau & Piron 2000, ∆ρόσος 2005) είτε µε τη σχεδίαση χωρίων επί των 

παραγοντικών επιπέδων που να περικλείουν τα σηµεία που ανήκουν στην ίδια οµάδα 

(βλέπε De Lagarde 1995, Μασούρα & Παπαδηµητρίου 2002, Μπαγιάτης & 
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Παπαδηµητρίου 2002, Μάλλιαρη 2004, Παπαδηµητρίου & Μάρκος 2004, Τζήµος & 

Παπαδηµητρίου 2004, Αναστασιάδου & Κοσµά 2004 και ∆ιάγραµµα Β2.1 της 

Ενότητας Β2 του Παραρτήµατος Β). Μια άλλη συνηθισµένη πρακτική είναι η 

προβολή των κέντρων των οµάδων ως συµπληρωµατικά σηµεία στα παραγοντικά 

επίπεδα (Benzécri 1992, Μπεχράκης 1999, Καραπιστόλης 1999). Η συνδυασµένη 

εφαρµογή της ΠΑΑ µε µεθόδους Ταξινόµησης είναι µάλλον επιβεβληµένη ιδιαίτερα 

στην περίπτωση κατά την οποία, επί του παραγοντικού επιπέδου 1×2, η ποιότητα 

προβολής του υπό εξέταση φαινοµένου δεν είναι ικανοποιητική. Άλλωστε, δύο 

σηµεία τα οποία προβάλλονται σε κοντινές θέσεις στο επίπεδο µπορεί να απέχουν 

σηµαντικά σε χώρο τριών ή περισσοτέρων διαστάσεων. Από µια άλλη σκοπιά, οι 

µέθοδοι Ταξινόµησης, αν και συµβάλλουν στην ανάδειξη οµοιογενών οµάδων 

σηµείων αντικειµένων (συνήθως των γραµµών του πίνακα συµπτώσεων που θα δοθεί 

ως είσοδος στην ΠΑΑ), ωστόσο δεν προσφέρονται για τη διάταξη των σηµείων 

αυτών ή των οµάδων τους επί των παραγοντικών αξόνων (Παπαδηµητρίου & 

Αθανασίου, 2003). Η δυνατότητα αυτή παρέχεται µόνο µέσω της ΠΑΑ. 

 

Τα αποτελέσµατα της ΠΑΑ είναι δυνατό να συνδυαστούν και µε µεθόδους 

οπτικοποίησης πολυδιάστατων δεδοµένων, όπως είναι για παράδειγµα οι καµπύλες 

Andrews (Andrews, 1972). Οι µέθοδοι αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη 

γραφική σύγκριση και οµαδοποίηση των προφίλ γραµµών ή στηλών του πίνακα 

συµπτώσεων. Στην Ενότητα Β2 του Παραρτήµατος Β παρουσιάζουµε ένα 

παράδειγµα συνδυασµού της ΠΑΑ µε τις καµπύλες Andrews και την Ταξινόµηση σε 

Αύξουσα Ιεραρχία. 

 

Γ) Η Τετριµµένη Ιδιοτιµή λ0=1 

 
Από τις σχέσεις [2.40], [2.41], [2.42] και [2.43] διαπιστώνουµε ότι για την 

ανασύσταση του αρχικού πίνακα συµπτώσεων F είναι απαραίτητη και η χρήση της 

τετριµµένης ιδιοτιµής 0 1λ = , η οποία αντιστοιχεί στην κατάσταση ανεξαρτησίας των 

δύο µεταβλητών (βλέπε Παρατήρηση 2.1). Μπορούµε να θεωρήσουµε ότι η 

πληροφορία που περιέχεται στον πίνακα F είναι δυνατό να αναλυθεί σε δύο τµήµατα: 

α) σε ένα που περιέχει την πληροφορία, η οποία οφείλεται στις αποκλίσεις από την 

κατάσταση ανεξαρτησίας και µετριέται µέσω της ολικής αδράνειας του F, και β) στο 

τµήµα που περιέχει την πληροφορία που αντιστοιχεί στην κατάσταση ανεξαρτησίας 



 -132- 

και η οποία, µέσω της ΠΑΑ, τυποποιείται στην τιµή 1. Με βάση το συλλογισµό αυτό, 

οι Weller και Romney (1990) προτείνουν να λαµβάνεται υπόψη και η ιδιοτιµή 1 για 

τον έλεγχο της ποιότητας της λύσης της ΠΑΑ Για παράδειγµα, ας υποθέσουµε ότι 

κατά την εφαρµογή της ΠΑΑ σε έναν 3×3 πίνακα συµπτώσεων δύο µεταβλητών οι 

δύο παραγοντικοί άξονες έχουν ιδιοτιµές 1λ =0,02 και 2λ =0,0001 αντίστοιχα. Η 

ολική αδράνεια Ι του F είναι ίση µε 1 2λ λ+ ⇒ Ι=0,02+0,0001=0,0201. Ο πρώτος 

άξονας ερµηνεύει το ( )0,02 0,0201 100× = 99,5% της ολικής αδράνειας, ενώ ο 

δεύτερος το ( )0,0001 0,0201 100× = 0,5%. Το ολικό πληροφοριακό περιεχόµενο του 

F είναι ίσο µε 1+0,0201=1,0201. Παρόλο που ο πρώτος άξονας ερµηνεύει σχεδόν όλη 

την πληροφορία που αντιστοιχεί στις αποκλίσεις από την κατάσταση ανεξαρτησίας 

ωστόσο το ( ){ }1 1 0,0201 100+ × =98,3% της ολικής πληροφορίας του πίνακα F 

οφείλεται στην ανεξαρτησία των δύο µεταβλητών.  

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι έχουν προταθεί αρκετοί δείκτες καθορισµού της ποσότητας 

πληροφορίας που ερµηνεύουν οι άξονες και τα παραγοντικά επίπεδα της ΠΑΑ (βλέπε 

Nishisato 1994, Gabriel 2002). Όµως, οι δείκτες αυτοί εξαρτώνται είτε από τον τύπο 

και τις διαστάσεις του πίνακα που θα δοθεί ως είσοδος στην ανάλυση είτε από τη 

µέθοδο κανονικοποίησης των συντεταγµένων των προβολών των σηµείων γραµµών 

και στηλών στους παραγοντικούς άξονες. Πάντως, σε πρακτικό επίπεδο, ο λόγος της 

αδράνειας ενός άξονα προς την ολική αδράνεια εκφράζει την αναλογία της 

µεταβλητότητας των σηµείων γύρω από το κέντρο βάρους, η οποία εξηγείται από τον 

αντίστοιχο άξονα και ως τέτοια θα πρέπει να ερµηνεύεται (Μπεχράκης, 1999). 

 

∆) Χρήση Άλλων Αποστάσεων και Γενικεύσεις της ΠΑΑ 

 
Κατά καιρούς έχουν προταθεί ποικίλες “γενικεύσεις” της µεθόδου µε τη χρήση άλλων 

αποστάσεων πέραν της 2χ  (βλέπε Novak & Hoffman 1990, Rao 1995, Nishisato 

1995, Cuadras & Cuadras 2006). Ενδεικτικά αναφέρουµε τις αποστάσεις Hamming 

και Hellinger. Στην Ιταλική Σχολή, η Μη Συµµετρική Ανάλυση των Αντιστοιχιών 

(Lauro & Balbi 1999, Kroonenberg & Lombardo 1999) στηρίζεται στην ανάλυση του 

συντελεστή συνάφειας τ  των Goodman & Kruskal (1954) και όχι στο συντελεστή 

συνάφειας µέσου τετραγώνου φ2 του Pearson, που όπως είδαµε στην Ενότητα 2.2.5 
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είναι ίσος µε την ολική αδράνεια του πίνακα συµπτώσεων. Κατά την άποψή µας η 

ΠΑΑ είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την απόσταση 2χ . Η χρήση οποιασδήποτε άλλης 

µετρικής την καθιστά διαφορετική µέθοδο και όχι απλά µια γενίκευση. 
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2.3  Η Περίπτωση Πολλών Μεταβλητών 

Στην πολυµεταβλητή περίπτωση θεωρούµε ότι ο αρχικός πίνακας δεδοµένων, έστω 

D, έχει διαστάσεις Ν×q και είναι της µορφής «αντικείµενα × µεταβλητές». Για 

παράδειγµα, τα στοιχεία του D θα µπορούσαν να αντιστοιχούν στις απαντήσεις Ν 

ατόµων σε q ερωτήσεις ενός ερωτηµατολογίου. Στο πλαίσιο της Γαλλικής Σχολής 

Ανάλυσης ∆εδοµένων η πολυµεταβλητή εκδοχή της ΠΑΑ (Analyse des 

Correspondances Multiples στα Γαλλικά και Multiple Correspondence Analysis στα 

Αγγλικά) εφαρµόζεται αλγοριθµικά και εννοιολογικά ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο όπως 

και στην περίπτωση των δύο µεταβλητών (Lebart, Morineau & Tabard 1977, Lebart, 

Morineau & Warwick 1984, Israëls 1987, Benzécri 1992, Escofier & Pagès 1998, 

Καραπιστόλης 1999, Lebart, Morineau & Piron 2000, Le Roux & Rouanet 2004, 

Murtagh 2005, Παπαδηµητρίου 2006, 2004 και 1994). Εκείνο που αλλάζει είναι ο 

πίνακας που θα δοθεί ως είσοδος στην ανάλυση. Πιο συγκεκριµένα, όταν έχουµε q 

κατηγορικές µεταβλητές η µέθοδος µπορεί να εφαρµοστεί είτε στον «Πίνακα Λογικής 

Περιγραφής» είτε στον αντίστοιχο «Γενικευµένο Πίνακα Συµπτώσεων» των q 

µεταβλητών (Israëls 1987, Benzécri 1992, Παπαδηµητρίου 2006, 2004 και 1994). 

Συνήθως εφαρµόζεται στο δεύτερο πίνακα για υπολογιστική ευκολία. Στην 

Ολλανδική Σχολή η µέθοδος είναι γνωστή ως «Ανάλυση Οµοιογένειας µε 

Εναλλασσόµενα Ελάχιστα Τετράγωνα» (Homogeneity Analysis by Alternating Least 

Squares-HOMALS) (Greenacre 1993α, Van de Geer 1993α και 1993β, Heiser & 

Meulman 1994, Gifi 1996, Michailidis 1996, SPSS Inc. 1998, Michailidis & De 

Leeuw 1998) και αποτελεί, όπως είδαµε στο Κεφάλαιο 1, τη βασική µέθοδο πάνω 

στην οποία αναπτύχθηκε το σύστηµα GIFI. Αντιµετωπίζεται ως πρόβληµα 

βελτιστοποίησης µε δεσµεύσεις και υλοποιείται υπολογιστικά µέσω του 

επαναληπτικού αλγόριθµου Alternating Least Squares (Gifi 1996, De Leeuw 1993, 

Michailidis 1996, Michailidis & De Leeuw 1998). Τα αποτελέσµατα των δύο Σχολών, 

αν και είναι συγκρίσιµα, διαφέρουν ριζικά, όχι µόνο στην προβληµατική αλλά και 

στο θεωρητικό και υπολογιστικό υπόβαθρο της µεθόδου. Στη Γαλλική Σχολή βασικός 

σκοπός της ΠΑΑ είναι η διερεύνηση, η ανάδειξη και η οπτικοποίηση των σχέσεων 

µεταξύ των κατηγορικών µεταβλητών που συµµετέχουν στην ανάλυση. Στο πλαίσιο 

της Ολλανδικής Σχολής πρωταρχικός στόχος είναι η ανάθεση αριθµητικών βαρών 

(weights) στις κλάσεις (κατηγορίες) των µεταβλητών και βαθµών (scores) στα 
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αντικείµενα, ώστε να µεγιστοποιείται η οµοιογένεια (Van Rijckevorsel 1987, 

Greenacre 1993α, Van de Geer 1993α και 1993β, Gifi 1996, Michailidis 1996, SPSS 

Inc. 1998, Michailidis & De Leeuw 2000 και 1998, Meulman & Heiser 2004), µε την 

έννοια της εσωτερικής συνέπειας (Nishisato 1980, Spector 1992, Traub 1994, Strub 

2000), µεταξύ των µεταβλητών. Η οµοιογένεια έγκειται στην ταυτόχρονη ανάθεση 

αριθµητικών τιµών στις κατηγορίες (ιδιότητες) των µεταβλητών και στα αντικείµενα, 

έτσι ώστε η τιµή κάθε αντικειµένου να είναι όσο το δυνατό πιο “όµοια” 

(αντιπροσωπευτική, συνεπής) µε τις τιµές των ιδιοτήτων που το χαρακτηρίζουν. Η 

οµοιότητα καθορίζεται ως ελαχιστοποίηση ενός αθροίσµατος διαφορών εις το 

τετράγωνο µε συνέπεια το αρχικό πρόβληµα να καθίσταται τελικά πρόβληµα 

ελαχίστων τετραγώνων (βλέπε Ενότητα 2.3.4). Η µέθοδος εντάσσεται στις τεχνικές 

βέλτιστης κλιµάκωσης που χαρακτηρίζουν την Ολλανδική Σχολή και µπορεί να 

θεωρηθεί ως ένας µετασχηµατισµός ποιοτικών δεδοµένων σε ποσοτικά (Young, 

1981). Η Ανάλυση Οµοιογένειας, ως τεχνική βέλτιστης κλιµάκωσης, δίνει 

συγκρίσιµα αποτελέσµατα και µε την πολυµεταβλητή εκδοχή της «∆υϊκής 

Κλιµάκωσης» (Dual Scaling) (βλέπε Nishisato, 1994 και 1980). 

 

Στη συνέχεια, θα παρουσιάσουµε τους βασικούς πίνακες που µπορούν να δοθούν ως 

είσοδος στην ΠΑΑ 

 

2.3.1  Λογικοί Πίνακες 0-1 

Έστω D ο Ν×q πίνακας δεδοµένων της µορφής «αντικείµενα × µεταβλητές». 

Συµβολίζουµε µε 1 2, , , qX X XK , τις q σε πλήθος κατηγορικές µεταβλητές µε 

1 2, , , qj j jK  κλάσεις (ιδιότητες) αντίστοιχα. Ας είναι j o συνολικός αριθµός των 

ιδιοτήτων των q µεταβλητών, δηλαδή 
1

q

i
i

j j
=

=∑ . Για κάθε µεταβλητή iX  (i=1,…, q) 

κατασκευάζουµε τον N×j i πίνακα Z i, ο οποίος έχει ως στοιχεία µόνο τους αριθµούς 0 

και 1 και οι στήλες του αντιστοιχούν στις κατηγορίες της µεταβλητής iX . Για κάθε 

αντικείµενο n (n=1,…, N), που χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα i
vδ  (v=1,…, j i), η 

αντίστοιχη στήλη του πίνακα Z i παίρνει την τιµή 1, ενώ οι υπόλοιπες την τιµή 0. Οι 

πίνακες Z i συχνά αποκαλούνται «Λογικοί Πίνακες 0-1» ή «Πίνακες Σχεδιασµού». 

Στη συνέχεια, τοποθετούµε τους q πίνακες Z i τον ένα δίπλα στον άλλο, οπότε 
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παίρνουµε τον Ν×q πίνακα Z0-1 που ονοµάζεται «Πίνακας Πλήρους ∆ιαζευκτικής 

Περιγραφής» µε λογική κωδικοποίηση 0-1 (Lebart, Marineau & Warwick 1984, 

Παπαδηµητρίου 2006 και 2004). ∆ηλαδή, 

 

| | | =  0-1 1 2 qZ Z Z ZL . 

 
Ο πίνακας Z0-1 έχει το ίδιο πληροφοριακό περιεχόµενο µε τον αρχικό πίνακα 

δεδοµένων D. Η διαφορά έγκειται στον αριθµό των στηλών και στην λογική 

κωδικοποίηση των δεδοµένων όπου χρησιµοποιούνται µόνο οι αριθµοί 0 και 1. Στη 

Γαλλική Σχολή ο πίνακας Z0-1 αντιµετωπίζεται ως πίνακας διπλής εισόδου της 

µορφής «αντικείµενα × ιδιότητες» και µπορεί να δοθεί ως είσοδος στην ΠΑΑ. Στην 

περίπτωση αυτή, ο αλγόριθµος της ΠΑΑ που περιγράψαµε στην Ενότητα 2.2.14 

(διµεταβλητή περίπτωση) εφαρµόζεται ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο αν στη θέση του F 

αντικαταστήσουµε τον πίνακα Z0-1. 

 

Παράδειγµα Κατασκευής του Πίνακα Z0-1. 

 
Ας υποθέσουµε ότι έχουµε στη διάθεσή µας στοιχεία για 5 αντικείµενα, για τα οποία 

έχουµε καταγράψει ποιοτικές µετρήσεις σε 3 µεταβλητές Χ1, Χ2 και Χ3. Έστω ότι η 

µεταβλητή Χ1 έχει 3 κατηγορίες και οι µεταβλητές Χ2 και Χ3 από δύο η κάθε µια. Ο 

πίνακας δεδοµένων D θα µπορούσε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

 
2 1 1

1 2 1

1 2 2

3 2 1

2 1 2

 
 
 
 =
 
 
  

D . 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι αριθµοί που εµφανίζονται ως στοιχεία του D 

αντιστοιχούν στις διαφορετικές κατηγορίες των τριών µεταβλητών και δεν έχουν την 

έννοια της µέτρησης. 

Σε αυτή την περίπτωση προφανώς Ν=5, q=3 και j=3+2+2=7, ενώ οι πίνακες Z1, Z2, 

Z3 και Z0-1 θα είναι: 
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0 1 0

1 0 0

1 0 0

0 0 1

0 1 0

 
 
 
 =
 
 
  

1Z , 

1 0

0 1

0 1

0 1

1 0

 
 
 
 =
 
 
  

2Z , 

1 0

1 0

0 1

1 0

0 1

 
 
 
 =
 
 
  

3Z , 

0 1 0 1 0 1 0

1 0 0 0 1 1 0

1 0 0 0 1 0 1

0 0 1 0 1 1 0

0 1 0 1 0 0 1

 
 
 
 =
 
 
 
 

0-1

1 2 3

Z

Z Z Z

. 

2.3.1.1  Γενικές Ιδιότητες του Πίνακα Z0-1   

1) Το άθροισµα κάθε γραµµής του είναι σταθερό και ίσο µε q, όσο δηλαδή και το 

πλήθος των µεταβλητών. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τα αντικείµενα να συµµετέχουν 

στην ανάλυση µε το ίδιο βάρος. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, το άθροισµα κάθε 

γραµµής είναι ίσο µε 3. 

 

2) Το άθροισµα κάθε στήλης του είναι ίσο µε τη συχνότητα της αντίστοιχης κλάσης. 

Στο παράδειγµα, η συχνότητα της κλάσης 2 της µεταβλητής Χ1 είναι ίση µε 2. Με 2 

είναι ίσο και το άθροισµα της πρώτης στήλης του πίνακα Z0-1. 

 

3) Το γενικό άθροισµα (σύνολο) των στοιχείων του είναι ίσο µε Νq. Στο παράδειγµα, 

το γενικό άθροισµα είναι ίσο µε 5×3=15. 

 

4) Μέσω του πίνακα iZ  κάθε κατηγορική µεταβλητή iX  διασπάται σε ij  νέες. Οι 

νέες µεταβλητές αντιστοιχούν στις ιδιότητες (κλάσεις, κατηγορίες) της iX  και 

αντιµετωπίζονται ως οµάδα. Μπορεί να δειχθεί ότι στην περίπτωση δύο µεταβλητών 

1X  και 2X  τα αποτελέσµατα της ΠΑΑ είναι συγκρίσιµα µε αυτά που παράγονται 

κατά την εφαρµογή της µεθόδου της Κανονικοποιηµένης Συσχέτισης στις δύο οµάδες 

µεταβλητών που ορίζονται από τις ιδιότητες 1j  και 2j  των 1X  και 2X  αντίστοιχα 

(βλέπε Greenacre 1984, Lebart, Morineau & Warwick 1984, Tenenhaus & Young 

1985, Gower 1990, Andersen 1991, Van de Geer 1993β, De Leeuw, Wang & 

Michailidis 1999). 
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2.3.2  Γενικευµένοι Πίνακες Συµπτώσεων 

Στην πολυµεταβλητή περίπτωση η ΠΑΑ εφαρµόζεται συνήθως στο Γενικευµένο 

Πίνακα Συµπτώσεων απολύτων συχνοτήτων των q µεταβλητών. Ο πίνακας αυτός 

είναι γνωστός και ως πίνακας Burt (Burt, 1950). Υπολογιστικά ο πίνακας Burt B 

δίνεται από τη σχέση (Burt 1950, Israëls 1987, SAS Institute 1990, Greenacre 1994β, 

1993α, 1991 και1990): 

 
= T

0-1 0-1B Z Z . 

 
Ο πίνακας Β είναι διαστάσεων j×j και περιέχει της διασταυρώσεις των j ιδιοτήτων 

(κλάσεων) των q µεταβλητών µεταξύ τους. Αποτελεί στην ουσία έναν block πίνακα 

που σχηµατίζεται από q2 σε πλήθος υποπίνακες. Η γενική µορφή του πίνακα Β 

δίνεται στον Πίνακα 2.7. 

 

Στον Πίνακα 2.7, µε iX
vf +  συµβολίζουµε τη συχνότητα της κλάσης v της Xi 

µεταβλητής (v=1,…, j i, i=1,…, q) και µε i m m iX X X X
vu uvf f=  τη συχνότητα που αντιστοιχεί 

στο κελί (v, u) (v=1,…, ji και u=1,…, jm ) του πίνακα που διασταυρώνει τις j i κλάσεις 

της µεταβλητής Xi µε τις jm κλάσεις της µεταβλητής Xm (i, m=1,…, q). Αν 

συµβολίσουµε µε Fim τον πίνακα που διασταυρώνει τη µεταβλητή i (στις γραµµές) µε 

τη µεταβλητή m (στις στήλες), τότε ο πίνακας B µπορεί να γραφεί και ως εξής: 

 

 
 
 
 =
 
 
  

11 12 13 1q
T
12 22 23 2q
T T
13 23 33 3q

T T T
1q 2q 3q qq

F F F F

F F F F

F F F FB

F F F F

L

L

L

M M M O M

L

. 
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Πίνακας 2.7: Πίνακας Burt των q Μεταβλητών 
 

  Ιδιότητες της Χ1 Ιδιότητες της Χ2  Ιδιότητες της Χq  
  1 2 … j1 1 2 … j2 … 1 2  jq Σύνολο 

1 1
1
Xf +  0 … 0 1 2

11
X Xf  1 2

12
X Xf  … 1 2

21
X X
jf  … 1

11
qX Xf  1

12
qX Xf  … 1

1
q

q

X X

jf  q 1
1
Xf +  

2 0 1
2
Xf +  … 0 1 2

21
X Xf  1 2

22
X Xf  … 1 2

22
X X
jf  … 1

21
qX Xf  1

22
qX Xf  … 1

2
q

q

X X

jf  q 1
2
Xf +  

M  M  M  O  M  M M  M M  … M  M  M  M  M  

Ιδ
ιό
τη
τε
ς 
τη
ς 
Χ

1 

j1 0 0 0 1

1

X
jf +  1 2

11
X X
jf  1 2

12
X X
jf  … 1 2

1 2

X X
j jf  … 1

11
qX X

jf  1

12
qX X

jf  … 1

1

q

q

X X

j jf  q 1

1

X
jf +  

1 2 1
11
X Xf  2 1

12
X Xf  … 2 1

11
X X
jf  2

1
Xf +  0 … 0 … 2

11
qX Xf  2

12
qX Xf  … 2

1
q

q

X X

jf  q 2
1
Xf +  

2 2 1
21
X Xf  2 1

22
X Xf  … 2 1

12
X X
jf  0 2

2
Xf +  … 0 … 2

21
qX Xf  2

22
qX Xf  … 2

2
q

q

X X

jf  q 2
2
Xf +  

M  M  M  M  M  M  M  O  M … M  M  M  M  M  

Ιδ
ιό
τη
τε
ς 
τη
ς 
Χ

2 

j2 2 1

21
X X
jf  2 1

2 2
X X
jf  … 2 1

2 1

X X
j jf  0 0 0 2

2

X
jf +  … 2

21
qX X

jf  2

2 2
qX X

jf  … 2

2

q

q

X X

j jf  q 2

2

X
jf +  

M M M  M  M  M  M  M  M  M  O  M  M  M  M  M 

1 1

11
qX Xf  1

12
qX Xf  … 1

11
qX X

jf  2

11
qX Xf  2

12
qX Xf  … 2

21
qX X

jf  … 1
qXf +  0 … 0 q 1

qXf +  

2 1

21
qX Xf  1

22
qX Xf  … 1

12
qX X

jf  2

21
qX Xf  2

22
qX Xf  … 2

22
qX X

jf  … 0 2
qXf +  … 0 q 2

qXf +  

M M M M M M M M M … M  M  O  M M 

Ιδ
ιό
τη
τε
ς 
τη
ς 
Χ

q 

jq 
1

1
q

q

X X

jf  1

2
q

q

X X

jf  … 1

1

q

q

X X

j jf  2

1
q

q

X X

jf  2

2
q

q

X X

jf  … 2

2

q

q

X X

j jf  … 0 0 0 q

q

X

jf +  q q

q

X

jf +  

 Σύνολο q 1
1
Xf +  q 1

2
Xf +  … q 1

1

X
jf +  q 2

1
Xf +  q 2

2
Xf +  … q 2

2

X
jf +  … q 1

qXf +  q 2
qXf +  … q q

q

X

jf +  2Nq  
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2.3.2.1  Γενικές Ιδιότητες του Πίνακα Burt (B) 

1) Ο πίνακας Β είναι τετράγωνος και συµµετρικός ως προς την κύρια διαγώνιό του.  

 

2) Στους υποπίνακες Fii που σχηµατίζονται από τις ενδοδιασταυρώσεις των ιδιοτήτων 

της ίδιας µεταβλητής Xi, υπάρχουν µη µηδενικά στοιχεία µόνο στην κύρια διαγώνιο. 

Προφανώς, το άθροισµα των στοιχείων κάθε διαγώνιου πίνακα Fii είναι ίσο µε το 

πλήθος των αντικειµένων Ν. Επίσης, σε κάθε υποπίνακα Fim για το άθροισµα της 

στήλης u (u=1,…, jm) ισχύει (Παπαδηµητρίου, 2006, 2004, 2001 και 1990): 

 

1

i

i m m

j
X X X

vu u
v

f f +
=

=∑ , [2.57]  

 
και, λόγω συµµετρίας, για το άθροισµα της γραµµής v ( v=1,…, ji) 

 

1

m

i m i

j
X X X

vu v
u

f f +
=

=∑ . [2.58]  

 
3) Το άθροισµα κάθε γραµµής (στήλης) του πίνακα Β είναι ίσο µε q φορές τη 

συχνότητα της κλάσης στην οποία αντιστοιχεί η γραµµή (στήλη) του Β. 

 

4) Το γενικό σύνολο του πίνακα Β είναι ίσο µε Nq2. 

 

Αν το ενδιαφέρον της µελέτης εστιάζεται µόνο στη διερεύνηση της σχέσης µεταξύ 

των µεταβλητών και όχι στα αντικείµενα της µελέτης, τότε είναι προτιµότερο η ΠΑΑ 

να εφαρµοστεί στον πίνακα Β που έχει µικρότερες διαστάσεις από τον Z0-1 και η 

ενδεχόµενη ύπαρξη ελλειπουσών τιµών δεν δηµιουργεί ιδιαίτερο πρόβληµα. Στο 

Κεφάλαιο 3 (Ενότητα 3.3), προτείνουµε έναν αποτελεσµατικό αλγόριθµο για την 

ανάλυση µεγάλων πινάκων Z0-1. 

 

2.3.3  Ο Αλγόριθµος της Πολυµεταβλητής ΠΑΑ  

Όπως προαναφέρθηκε, στο πλαίσιο της Γαλλικής Σχολής ο αλγόριθµος της 

πολυµεταβλητής εκδοχής της ΠΑΑ δεν διαφοροποιείται από αυτόν της διµεταβλητής 

περίπτωσης. Στη συνέχεια, λόγω της ιδιαιτερότητας του πίνακα Z0-1 θα περιγράψουµε 

συνοπτικά την αλγοριθµική διαδικασία της µεθόδου. Αν εφαρµόσουµε τους βασικούς 
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ορισµούς και βήµατα, όπως και στην περίπτωση των δύο µεταβλητών, έχουµε (βλέπε 

Israëls 1987, Greenacre 1991 και Ενότητα 2.2.14): 

 

1. 
1

( )
Nq

= 0-1P Z , είναι ο N×j Πίνακας των Αντιστοιχιών, όπου Nq είναι το γενικό 

άθροισµα του Z0-1. 

 

2. Το προφίλ µιας γραµµής (στήλης) του πίνακα Z0-1 (ή ισοδύναµα του P) 

εκφράζεται σε σχετικές τιµές ως προς το άθροισµα (σύνολο) της αντίστοιχης 

γραµµής (στήλης). 

 

3. =r P1 , είναι το Ν×1 διάνυσµα µε στοιχεία τις µάζες των γραµµών, ταυτίζεται 

µε το µέσο προφίλ των στηλών και τα στοιχεία του είναι όλα ίσα µε 
1q

Nq N
= . 

 

4. = Tc P 1, είναι το j×1 διάνυσµα µε στοιχεία τις µάζες των στηλών, ταυτίζεται 

µε το µέσο προφίλ των γραµµών και τα στοιχεία του είναι ίσα µε τα 

αντίστοιχα στοιχεία της περιθώριας γραµµής του πίνακα Z0-1 διαιρεµένα δια 

Νq. 

 

5. rD  είναι ο N×N διαγώνιος πίνακας µε στοιχεία επί της διαγωνίου τις µάζες 

των γραµµών και cD  είναι ο j×j διαγώνιος πίνακας µε στοιχεία τις µάζες των 

στηλών. 

 

6. Η απόσταση 2χ  µεταξύ δύο προφίλ γραµµών-αντικειµένων (στηλών-

ιδιοτήτων) είναι η σταθµισµένη Ευκλείδεια απόσταση µε βάρη που ορίζονται 

από τους πίνακες -1
cD  ( -1

rD ) (βλέπε σχέσεις [2.1] και [2.2]). Οι αποστάσεις των 

αντικειµένων και των κατηγοριών από τα κέντρα βάρους τους ορίζονται όπως 

και στη διµεταβλητή περίπτωση (βλέπε Ενότητα 2.2.14). Ειδικότερα, η 

απόσταση της κλάσης iXu  ( iXu =1,…, ij ) της µεταβλητής Χi από το κέντρο 

βάρους του αντίστοιχου νέφους δίνεται από τη σχέση (Lebart, Morineau & 

Warwick 1984, Greenacre 1984, Μπεχράκης 1999, Le Roux & Rouanet 

2004): 
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όπου nuz είναι στοιχείο του πίνακα Z0-1 και iX

uf +  η συχνότητα της κλάσης iXu . 

Στα ενδιάµεσα βήµατα χρησιµοποιήσαµε το γεγονός ότι τα στοιχεία nuz  είναι 

0 ή 1 και ότι ( )2

1 1

i

N N
X

nu nu u
n n

z z f +
= =

= =∑ ∑ . 

 
Συνεπώς, η αδράνεια της κλάσης iXu θα είναι ίση µε: 

 

1 1
1 1

i i i

Xi i

X X X
u u u

Xu
u

f f fN
I

Nq f q Nq q N
+ + +

+

   
= − = − = −   

  
. 

 
7. Η ανάλυση συνίσταται στην εφαρµογή της ∆ιάσπασης σε Χαρακτηριστικές 

Τιµές SVD (συνήθως) στον πίνακα: 

 

( ) ( )1/ 2

1
q

N q

 
=  
 

-1/2 T -1/2 T -1/2
r c 0-1 cS = D P - rc D Z - 1c D  [2.59]  

 
Έχουµε, δηλαδή: 

 
S=UDVT . 
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Επειδή στην πράξη το πλήθος των αντικειµένων Ν είναι πολύ µεγαλύτερο από 

το συνολικό πλήθος των κλάσεων j των q µεταβλητών είναι προτιµότερο οι 

υπολογισµοί να βασιστούν στην ανάλυση του πίνακα STS, ο οποίος 

αντιστοιχεί στον πίνακα που διαγωνοποιείται κατά την εφαρµογή της ΠΑΑ 

στον πίνακα Burt (Greenacre, 1984). Βέβαια, µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

και οι πίνακες που παρουσιάστηκαν στην Παρατήρηση 2.1. 

 

8. Τέλος, υπολογίζονται τα βασικά αριθµητικά αποτελέσµατα όπως και στην 

περίπτωση δύο µεταβλητών (οι δείκτες CTR, COR και QLT, οι ιδιοτιµές, τα 

ποσοστά και τα αθροιστικά ποσοστά ερµηνείας των αξόνων). Θα πρέπει να 

τονιστεί ότι στην πολυµεταβλητή περίπτωση η αθροιστική συνεισφορά CTR 

των κατηγοριών µιας µεταβλητής επί ενός άξονα s αποκτά ιδιαίτερη σηµασία, 

αφού µπορεί να θεωρηθεί ως δείκτης σηµαντικότητας της µεταβλητής στην 

κατασκευή και στον προσανατολισµό του s. 

 

2.3.3.1  Ολική Αδράνεια και Συνεισφορές Ιδιοτήτων και Μεταβλητών 

Οι αδράνειες sλ  των παραγοντικών αξόνων βρίσκονται στη διαγώνιο του πίνακα D2, 

ο µέγιστος αριθµός µη τετριµµένων διαστάσεων που µπορούν να προκύψουν από τη 

λύση της ΠΑΑ είναι p=j-q (µε δεδοµένο ότι στην πράξη Ν>>j), ενώ η συνολική 

αδράνεια 0 1I −  του πίνακα Z0-1 είναι ίση µε (Lebart, Marineau & Warwick 1984, 

Greenacre 1991, Benzécri 1992, Μπεχράκης 1999): 

 
( ) ( )0 1

1

1
p

s
s

j qj
I trace

q q
λ−

=

−
= − = = =∑2D . [2.60]  

 
Η συνεισφορά 

iXI  της µεταβλητής Χi στην ολική αδράνεια του πίνακα Z0-1 δίνεται 

από τη σχέση (Lebart, Marineau & Warwick 1984, Greenacre 1984, Benzécri 1992, 

Μπεχράκης 1999, Le Roux & Rouanet 2004): 

 

( )1
1

iX iI j
q

= − , [2.61]  

 
όπου ij  είναι το πλήθος των κλάσεων (ιδιοτήτων) της µεταβλητής Χi. 
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Από την παραπάνω σχέση είναι φανερό ότι όσο περισσότερες κλάσεις (κατηγορίες) 

έχει µια µεταβλητή τόσο µεγαλύτερη είναι και η αδράνειά της. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα κάποιες ερωτήσεις να συµµετέχουν στην ανάλυση µε µεγαλύτερο 

“βάρος” απ’ ότι κάποιες άλλες, ανάλογα µε το πλήθος των κατηγοριών τους. Κάτι 

τέτοιο είναι πιθανό να αποκρύψει την ιδιαιτερότητα και τη σηµασία των µεταβλητών 

µε λίγες κατηγορίες. Αν αυτό δεν είναι επιθυµητό, τότε θα πρέπει είτε κατά το 

σχεδιασµό της έρευνας είτε κατά το στάδιο της κωδικοποίησης των δεδοµένων να 

ληφθεί µέριµνα ώστε οι µεταβλητές (π.χ. ερωτήσεις) να έχουν τον ίδιο ή σχεδόν τον 

ίδιο αριθµό κλάσεων (Μπεχράκης, 1999). Οι Μοσχίδης, Παπαδηµητρίου και 

Χατζηπαντελής (2005) προτείνουν µια τροποποιηµένη εκδοχή της απόστασης 2χ , 

σύµφωνα µε την οποία οι αδράνειες των µεταβλητών µε διαφορετικό πλήθος 

κατηγοριών εξισορροπούνται και συµβάλλουν µε την ίδια βαρύτητα στην ολική 

αδράνεια του πίνακα Z0-1. Ο Greenacre (1994β) υποστηρίζει ότι η εξισορρόπηση της 

συµβολής των µεταβλητών στην ολική αδράνεια µπορεί να επιτευχθεί µε 

τροποποίηση του πίνακα Burt (B), σύµφωνα µε την οποία τα στοιχεία κάθε 

υποπίνακα Fij  του Β θα πρέπει να διαιρεθούν µε τον αριθµό min{ 1, 1i jj j− − }, όπου 

ij  είναι το πλήθος κλάσεων της µεταβλητής iX  και jj  το πλήθος κλάσεων της 

µεταβλητής jX , µε , 1, ,i j q= K . Στην περίπτωση αυτή, η αδράνεια κάθε υποπίνακα 

Fij  ( i j≠ ) καθίσταται ίση µε το τετράγωνο του συντελεστή συνάφειας V του Cramer 

των µεταβλητών iX  και jX  (Blasius, 1994). 

 

Όπως είδαµε και παραπάνω, η συνεισφορά της κλάσης iXu  ( iXu =1,…, ij ) της 

µεταβλητής Χi στην ολική αδράνεια του πίνακα Z0-1 υπολογίζεται από τη σχέση: 

 

1
1

i

Xi

X
u

u

f
I

q N
+ 

= − 
 

, [2.62]  

 

όπου 
iX

uf

N
+  είναι η σχετική συχνότητα της κλάσης iXu .  

 

Αν αθροίσουµε τις συνεισφορές των κλάσεων της µεταβλητής Χi, τότε προκύπτει η 

συνεισφορά 
iXI  της αντίστοιχης µεταβλητής (βλέπε σχέση [2.61]): 
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( )
1 1 1 1 1

1 1 1 1
1 1 1 1

i i ii i i i i

Xi i

X X Xj j j j j
u u u

i Xu
u u u u u

f f f
I j I

q N q N q N q
+ + +

= = = = =

     
= − = − = − = − =     

     
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ . 

 
Το άθροισµα των συνεισφορών των q µεταβλητών δίνει την ολική αδράνεια του 

πίνακα Z0-1 (βλέπε σχέση [2.60]): 

 

( ) ( ) ( ) 0 1
1 1 1 1 1 1

1 1 1 1
1 1 1 1

i

Xi

jq q q q q

i i iu
i u i i i i

j
I j j j j q I

q q q q q −
= = = = = =

   
= − = − = − = − = − =   

   
∑∑ ∑ ∑ ∑ ∑ . 

 
Από τη σχέση [2.62] προκύπτει ότι η αδράνεια µιας κλάσης είναι τόσο µεγαλύτερη 

όσο µικρότερη είναι η σχετική της συχνότητα στο σύνολο των Ν αντικειµένων. Με 

άλλα λόγια, όσο πιο σπάνια είναι η κατηγορία µιας µεταβλητής τόσο µεγαλύτερη 

είναι και η αδράνειά της. Σύµφωνα µε τον Μπεχράκη (1999), θα πρέπει πριν την 

εφαρµογή της ΠΑΑ να γίνεται έλεγχος των κατανοµών σχετικών συχνοτήτων των 

µεταβλητών, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν κατηγορίες µεταβλητών µε πολύ 

χαµηλές συχνότητες (µικρές µάζες). Είναι δυνατό αυτές οι σπάνιες κατηγορίες να 

συµβάλουν σηµαντικά στην κατασκευή των παραγοντικών αξόνων µε αποτέλεσµα να 

αλλοιώνεται η εικόνα του υπό εξέταση φαινοµένου (βλέπε Ενότητες 2.1.2.10 και 

2.1.2.11). Μια πρακτική λύση είναι η συγχώνευση (οµαδοποίηση) των κλάσεων 

αυτών µε άλλες της ίδιας µεταβλητής, αν αυτό, βέβαια, είναι εννοιολογικά επιτρεπτό 

στο πλαίσιο της εκάστοτε µελέτης (βλέπε Παρατήρηση 2.4 στο τέλος της τρέχουσας 

ενότητας). Αλλιώς, θα µπορούσαν οι κλάσεις αυτές να εισαχθούν στην ανάλυση ως 

συµπληρωµατικά σηµεία. Γενικά, στην περίπτωση πολλών µεταβλητών η συνένωση 

κλάσεων, οι οποίες έχουν στους παραγοντικούς άξονες τις ίδιες ή σχεδόν τις ίδιες 

συντεταγµένες, δεν έχει σηµαντική επίδραση στις χαρακτηριστικές τιµές και κατά 

συνέπεια στις αδράνειες των αξόνων µε συνέπεια να µη µεταβάλλεται η ποιότητα της 

λύσης της ΠΑΑ (Gifi 1996, Michailidis 1996, Michailidis & De Leeuw 1998). Το ίδιο 

ισχύει και στη διµεταβλητή περίπτωση (Andersen, 1991). Για τις σπάνιες κατηγορίες, 

η συγχώνευσή τους µε άλλες όχι µόνο βελτιώνει γενικά την ποιότητα και 

σταθερότητα των αποτελεσµάτων, αλλά και µερικές φορές είναι επιβεβληµένη 

ιδιαίτερα στην περίπτωση που η απόλυτη συχνότητά τους είναι µικρότερη του 8 

(Markus, 1994α). Εποµένως, κατά την εφαρµογή της ΠΑΑ είναι σηµαντικό να 

αποφεύγονται κατηγορίες µε πολύ χαµηλές συχνότητες (Lebart, Morineau & 

Warwick 1984, Van de Geer 1993α και 1993β). Ασήµαντη επίδραση στις ιδιοτιµές 

φαίνεται να έχει και η αποµάκρυνση µιας µεταβλητής που έχει αµελητέα συσχέτιση 
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µε τους άξονες (Gifi 1996, Michailidis 1996, Michailidis & De Leeuw 1998). Η ΠΑΑ 

είναι µια αρκετά εύρωστη µέθοδος, µε την έννοια ότι η προσθήκη µιας νέας 

κατηγορίας στη διµεταβλητή περίπτωση (Καρλής, 2005) ή µιας νέας µεταβλητής 

στην πολυµεταβλητή εκδοχή της (Blasius, 1994) δεν επηρεάζει σηµαντικά τη 

σταθερότητα των δοµών µεταξύ των µεταβλητών. Άλλωστε, η «Αρχή της 

Ισοδυναµίας των Κατανοµών» (βλέπε Ενότητα 2.2.4) εξασφαλίζει ότι η προσθήκη ή 

η αποµάκρυνση, από την ανάλυση, σηµείων µε ίδια ή παρόµοια προφίλ έχει αµελητέα 

επίδραση στα αποτελέσµατα. Για αναλυτικά αποτελέσµατα σχετικά µε τη 

σταθερότητα των δοµών ενός νέφους σηµείων στον Ευκλείδειο χώρο παραπέµπουµε 

στους Le Roux και Rouanet (2004). Στις µέρες µας, η µεγάλη υπολογιστική ισχύς των 

Η/Υ επιτρέπει, µέσω δοκιµών, τον εµπειρικό έλεγχο της επίδρασης στις ιδιοτιµές, 

στις σχέσεις και στις δοµές, που αναδεικνύονται από την εφαρµογή της ΠΑΑ, στις 

περιπτώσεις συνένωσης ή/και αποµάκρυνσης αντικειµένων, κατηγοριών και 

µεταβλητών. Αν, για παράδειγµα, υπάρχει προβληµατισµός σχετικά µε το εάν δύο 

κλάσεις θα πρέπει να συνενωθούν δεν έχουµε παρά να εκτελέσουµε την ανάλυση δύο 

φορές. Μία πριν και µία µετά τη συνένωση των κατηγοριών και να συγκρίνουµε τα 

αποτελέσµατα. 

 

2.3.3.2  Κανονικοποίηση των Συντεταγµένων Αντικειµένων και Ιδιοτήτων 

Σε αντιστοιχία µε τη διµεταβλητή περίπτωση, οι κύριες και τυποποιηµένες 

συντεταγµένες των γραµµών (αντικειµένων) και στηλών (ιδιοτήτων) δίνονται από τις 

παρακάτω σχέσεις (βλέπε Ενότητα 2.2.14.1 και τις σχέσεις [2.34] και [2.35]): 

 
Κύριες Συντεταγµένες 

Γραµµών 
= -1/2

rD UDΦΦΦΦ  [2.63] 

   
Κύριες Συντεταγµένες 

Στηλών 
= -1/2

cD VDΓΓΓΓ  [2.64] 

   
Τυποποιηµένες 

Συντεταγµένες Γραµµών 
=* -1/2

rR D U  [2.65] 

   
Τυποποιηµένες 

Συντεταγµένες Στηλών 
=* -1/2

cC D V  [2.66] 

 

Αφού προσδιοριστούν οι συντεταγµένες των προβολών των σηµείων γραµµών και 

στηλών επί των παραγοντικών αξόνων µπορούν να υπολογιστούν και τα υπόλοιπα 
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αριθµητικά αποτελέσµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή της ΠΑΑ όπως και 

στη διµεταβλητή περίπτωση (βλέπε Ενότητα 2.2.14).  

 

2.3.3.3  Συµπληρωµατικά Σηµεία 

Γενικά, ισχύουν όσα έχουν αναφερθεί στην περίπτωση των δύο µεταβλητών (βλέπε 

Ενότητες 2.2.11, 2.2.14 και 2.2.14.2). Εκείνο που θα πρέπει να επισηµάνουµε είναι 

ότι στην πολυµεταβλητή εκδοχή της ΠΑΑ δεν έχει ιδιαίτερη αξία η προβολή 

µεµονωµένων κλάσεων µιας µεταβλητής ως συµπληρωµατικών σηµείων, αλλά η 

προβολή της ίδιας της µεταβλητής ως συµπληρωµατικής. Η δυνατότητα αυτή είναι 

αρκετά χρήσιµη, ιδιαίτερα στην περίπτωση που οι µεταβλητές µπορούν να χωριστούν 

εννοιολογικά σε δύο οµάδες (Benzécri, 1992): α) την οµάδα των βασικών 

µεταβλητών που µετρούν το υπό εξέταση φαινόµενο και β) την οµάδα των 

πληροφοριακών ή «οργανισµικών» (βλέπε Kirk, 1995) µεταβλητών (π.χ. 

δηµογραφικά στοιχεία), οι οποίες χαρακτηρίζουν τις δειγµατοληπτικές ή 

πειραµατικές µονάδες της έρευνας. Συχνά, οι πληροφοριακές µεταβλητές εισάγονται 

στην ανάλυση ως συµπληρωµατικές για να µη “διαστρεβλωθούν” ή αποκρυφτούν οι 

σχέσεις και αλληλεπιδράσεις των βασικών µεταβλητών (βλέπε Ενότητα 2.2.11). Για 

πιο εξειδικευµένες εφαρµογές των συµπληρωµατικών σηµείων παραπέµπουµε στον 

Greenacre (2005). 

   

2.3.3.4  Ελλείπουσες Τιµές 

Ο χειρισµός των ενδεχόµενων ελλειπουσών τιµών των µεταβλητών στηρίζεται 

συνήθως στη δηµιουργία µιας νέας κατηγορίας για κάθε µεταβλητή. Η νέα αυτή 

κατηγορία που αντιστοιχεί στις ελλείπουσες τιµές µπορεί να συµµετέχει στην 

ανάλυση είτε ως ενεργή είτε ως συµπληρωµατική (Van Rijckevorsel 1987, SAS 

Institute 1990, Van de Geer 1993α και 1993β). Συχνά, οι ελλείπουσες τιµές 

αντικαθίστανται µε την επικρατούσα τιµή της αντίστοιχης κατηγορικής µεταβλητής ή 

µε µια άλλη τιµή, η οποία προκύπτει από την εφαρµογή κάποιας µεθόδου 

συµπλήρωσης (imputation) ελλειπουσών τιµών (Rubin 1987, SPSS Inc. 2004α και 

1997). Στην πράξη, αν το µέγεθος του δείγµατος το επιτρέπει, τα αντικείµενα µε 

ελλείπουσες τιµές αποµακρύνονται από την ανάλυση. Για πιο εξειδικευµένες 

µεθόδους χειρισµού των ελλειπουσών τιµών, στο πλαίσιο της ΠΑΑ, παραπέµπουµε 
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στους Young 1981, Greenacre 1984, Van Rijckevorsel 1987, Van der Heijden και 

Escofier 1988, De Leeuw και Van der Heijden 1988, Van der Heijden, De Vries και 

Van Hooff 1990, Van de Geer 1993α και 1993β, Nishisato 1994 και 1980, Gifi 1996, 

Van der Heijden, Teunissen και Van Orlé 1997, Le Roux και Chiche 2004. ∆ύο 

εναλλακτικοί τρόποι αντιµετώπισης των ελλειπουσών τιµών είναι µέσω: α) της 

Ιδιάζουσας Πολλαπλής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών, που πρότειναν οι Le Roux και 

Chiche (2004) (βλέπε Ενότητα 2.2.10 και Le Roux & Rouanet, 2004) και β) της 

µεθόδου που παρουσιάσαν οι Greenacre και Pardo (2005), σύµφωνα µε την οποία η 

ΠΑΑ µπορεί να τροποποιηθεί, ώστε η ανάλυση να πραγµατοποιηθεί σε υποσύνολα 

των κατηγοριών των µεταβλητών, χωρίς όµως να διαταραχθεί η δοµή του αρχικού και 

πλήρους πίνακα δεδοµένων. Οι ελλείπουσες τιµές δεν δηµιουργούν ιδιαίτερο 

υπολογιστικό πρόβληµα, όταν η ΠΑΑ εφαρµόζεται στον πίνακα Burt, αφού αυτές δεν 

λαµβάνονται υπόψη κατά το σχηµατισµό των υποπινάκων imF .  

  

2.3.3.5  Ισοδυναµία Λογικού Πίνακα 0-1 µε Πίνακα Burt 

Στη Γαλλική Σχολή, είτε η ΠΑΑ εφαρµοστεί στον πίνακα Z0-1 είτε στον Β, η µέθοδος 

κανονικοποίησης που χρησιµοποιείται είναι η κύρια (PN). Στην περίπτωση του 

πίνακα Z0-1, επί των παραγοντικών επιπέδων προβάλλονται µόνο οι κλάσεις των 

µεταβλητών, δηλαδή οι ιδιότητες των αντικειµένων. Τα αντικείµενα δεν 

προβάλλονται στα παραγοντικά επίπεδα εκτός και αν είναι “επώνυµα” και σχετικά 

λίγα σε πλήθος. Όταν η ανάλυση εφαρµοστεί στον πίνακα B, τότε δεν υπάρχει 

πληροφορία για τα αντικείµενα, αφού ο Β περιλαµβάνει τις ενδοδιασταυρώσεις 

µεταξύ των ιδιοτήτων των µεταβλητών, και, συνεπώς, επί των παραγοντικών 

επιπέδων προβάλλονται και πάλι οι ιδιότητες των αντικειµένων µε κύρια 

κανονικοποίηση. Αν και ο πίνακας B περιέχει λιγότερη πληροφορία από τον Z0-1 

(Van de Geer, 1993α), ώστόσο οι δύο προσεγγίσεις είναι ισοδύναµες και η εικόνα του 

υπό εξέταση φαινοµένου επί των παραγοντικών διαγραµµάτων είναι η ίδια (Lebart, 

Morineau & Tabard 1977, Lebart, Morineau & Warwick 1984, Israëls 1987, Van der 

Heijden & De Leeuw 1989, Greenacre 1994β, 1993α, 1991, 1990 και 1984, Gifi 1996, 

Escofier & Pagès 1998, Lebart, Morineau & Piron 2000, Μάρκος & Παπαδηµητρίου 

2003). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η βασική δοµή των στηλών του πίνακα S είναι 

ίδια µε αυτή των στηλών (γραµµών) του πίνακα STS (SST). Οι σχέσεις που συνδέουν 

τις δύο αναλύσεις είναι οι εξής (βλέπε Ενότητα 2.2.12 και σχέσεις [2.8] και [2.9]: 
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S= UDVT [2.67]  

STS=VD2VT [2.68]  

SST=UD2UT [2.69]  

 
Από τις παραπάνω σχέσεις διαπιστώνουµε ότι τα δεξιά (αριστερά) χαρακτηριστικά 

διανύσµατα του πίνακα S ταυτίζονται µε τα ιδιοανύσµατα του STS (SST) και τα 

τετράγωνα των χαρακτηριστικών τιµών του S είναι ίσα µε τις αντίστοιχες ιδιοτιµές 

του STS (SST). Επειδή, σε κάθε περίπτωση, τα τετράγωνα των χαρακτηριστικών 

τιµών είναι ίσα µε τις αδράνειες των αντίστοιχων παραγοντικών αξόνων, έχουµε ότι: 

 

Αν sλ  είναι η αδράνεια του άξονα s από την ανάλυση του πίνακα Ζ, τότε 2
s Bsλ λ=  θα 

είναι η αδράνεια του ίδιου άξονα από την ανάλυση του Β. Εποµένως, η ολική 

αδράνεια BI  του πίνακα Β θα δίνεται από τη σχέση: 

 

2

1 1

, µε .
p p

B s Bs
s s

I p j qλ λ
= =

= = = −∑ ∑  

 
Κατά την εφαρµογή της ΠΑΑ στους πίνακες Ζ και Β, οι τυποποιηµένες 

συντεταγµένες των σηµείων (στηλών για τον Ζ και γραµµών ή στηλών για τον Β) 

στους υποχώρους προβολής είναι ίσες (Greenacre 1984, βλέπε και Κεφάλαιο 3, 

Ενότητα 3.3.1). Εποµένως, το µόνο που αλλάζει είναι η κλίµακα µέτρησης του 

συστήµατος συντεταγµένων. Στην περίπτωση του πίνακα Β, οι τυποποιηµένες 

συντεταγµένες κανονικοποιούνται µέσω των στοιχείων του πίνακα D2 και όχι του D. 

Συνεπώς, οι σχετικές θέσεις των σηµείων δεν µεταβάλλονται. Το µόνο µειονέκτηµα 

κατά την ανάλυση του πίνακα Burt είναι ότι χάνεται πληροφορία για τα αντικείµενα 

και ο αρχικός πίνακας δεδοµένων δεν µπορεί να ανασυσταθεί. Έτσι, η ΠΑΑ δεν 

µπορεί να συνδυαστεί άµεσα µε µεθόδους όπως η Ιεραρχική Ταξινόµηση για την 

οµαδοποίηση των αντικειµένων και την περαιτέρω εµβάθυνση στην ερµηνεία των 

αποτελεσµάτων. Στο Κεφάλαιο 3 (Ενότητα 3.3.1) προτείνουµε µεθοδολογία, 

σύµφωνα µε την οποία είναι δυνατό να έχουµε πληροφορία για τα αντικείµενα, έστω 

κι αν η µέθοδος εφαρµοστεί στον πίνακα Burt.  

 

Ο πίνακας Β χαρακτηρίζεται από δύο σηµαντικές στατιστικές ιδιότητες: 
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1) Περιέχει όλη την πληροφορία “πρώτης τάξης”, στην οποία θα βασιστεί η ανάλυση 

της εσωτερικής δοµής των µεταβλητών, και έχει τον ίδιο ρόλο µε αυτόν του πίνακα 

“διασπορών – συνδυασπορών” στην Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες, στην 

Παραγοντική Ανάλυση και στην Γραµµική Παλινδρόµηση (Greenacre 1994β, 

Verkuilen 2001). Με άλλα λόγια, η εφαρµογή της ΠΑΑ στον πίνακα Burt αναλύει τις 

αλληλεπιδράσεις (συσχετίσεις) των µεταβλητών ανά ζεύγη, αγνοώντας τις 

αλληλεπιδράσεις των µεταβλητών σε τριάδες, τετράδες κ.ο.κ. Το ίδιο ισχύει και σε 

άλλες πολυµεταβλητές αναλύσεις όπως είναι η Παραγοντική Ανάλυση και η 

Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες, στις οποίες λαµβάνονται υπόψη µόνο οι ροπές 

πρώτης και δεύτερης τάξης. Αυτός ο περιορισµός δεν µπορεί να θεωρηθεί σηµαντικό 

µειονέκτηµα της µεθόδου (McDonald 1981, Van de Geer 1993α, Gifi 1996, Clausen 

1998, Verkuilen 2001), γιατί, σε πρακτικό επίπεδο, οι αλληλεπιδράσεις δεύτερης και 

ανώτερης τάξης είναι πάρα πολύ δύσκολο, έως αδύνατο, να ερµηνευτούν κλινικά. 

Επίσης, σπάνια αναδεικνύονται ενδιαφέρουσες δοµές των αλληλεπιδράσεων αυτών, 

όταν οι αλληλεπιδράσεις κατά ζεύγη (πρώτης τάξης) δεν είναι σηµαντικές. Τέλος, 

απαιτούνται τεράστια, σε µέγεθος, δείγµατα, ώστε τα αποτελέσµατα και η ερµηνεία 

των αλληλεπιδράσεων να κινούνται σε αποδεκτά όρια αξιοπιστίας.  

 

Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση προκύπτει από το γεγονός ότι, παρόλο που ο πίνακας 

Z0-1 περιέχει όλη την πληροφορία τού υπό εξέταση φαινοµένου, δηλαδή την κοινή 

κατανοµή όλων των j ιδιοτήτων των q µεταβλητών, ωστόσο, λόγω της ισοδυναµίας 

του µε τον πίνακα Β, η εφαρµογή της ΠΑΑ στον Z0-1 ισοδυναµεί, τελικά, µε την 

ανάλυση διµεταβλητών και όχι πολυµεταβλητών συσχετίσεων. Στο Κεφάλαιο 4 

αποδεικνύουµε νέες αναλυτικές σχέσεις που συνδέουν τις αδράνειες απλών πίνακων 

συµπτώσεων, γενικευµένων και λογικών δύο ή περισσότερων µεταβλητών. 

 

2) Η εφαρµογή της ΠΑΑ στον πίνακα Burt αναλύει ταυτόχρονα τις αποκλίσεις από 

την κατάσταση ανεξαρτησίας των µεταβλητών ανά δύο (Van der Heijden & De 

Leeuw 1989, Verkuilen 2001). Αυτό, όπως θα δούµε στο Κεφάλαιο 4 (Ενότητα 4.8.2) 

επιτρέπει τη σύνδεση της µεθόδου µε το στατιστικό έλεγχο 2χ  (στην περίπτωση που 

τα διαθέσιµα δεδοµένα έχουν συγκεντρωθεί µε απλή τυχαία δειγµατοληψία).  
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2.3.3.6  Σηµαντικοί Άξονες –Σηµαντικά Σηµεία-Σηµαντικές Μεταβλητές 

Όπως στη διµεταβλητή περίπτωση έτσι και στην πολυµεταβλητή εκδοχή της ΠΑΑ 

χρησιµοποιούνται, συνήθως, εµπειρικά κριτήρια για τον προσδιορισµό των 

σηµαντικών σηµείων και αξόνων (Saporta & Tambrea, 1993). Πιο συγκεκριµένα, 

σηµαντικά θεωρούνται τα σηµεία µε CTR 1 j≥  και COR≥0,20 (Καραπιστόλης 1999, 

Bendixen 2003). Σύµφωνα µε τους Le Roux και Rouanet (2004), µια µεταβλητή 

θεωρείται σηµαντική για κάποιον άξονα αν η αθροιστική συνεισφορά της είναι 

µεγαλύτερη από 1 q , πάνω, δηλαδή, από τη µέση αναµενόµενη αδράνεια 

( ) ( )( )I p j q q j q= − −  των αξόνων κάτω από την υπόθεση της τυχαίας 

διακύµανσης των δεδοµένων. Οι ίδιοι ερευνητές προτείνουν να επιλέγονται µόνο οι 

µεταβλητές που ερµηνεύουν αθροιστικά τουλάχιστον το 75% της αδράνειας του 

άξονα. Όταν η ανάλυση εφαρµόζεται στον πίνακα Z0-1, σηµαντικοί θεωρούνται οι 

άξονες µε αδράνεια µεγαλύτερη από 1 q  (Van Rijckevorsel 1987, Greenacre 1993α 

και 1984, Nishisato 1994 και 1980, Le Roux & Rouanet 2004, βλέπε και Ενότητα 

2.3.4.2, Παρατήρηση Η). Αν η ΠΑΑ εφαρµοστεί στον πίνακα Burt, τότε λόγω της 

σχέσεων που συνδέουν τις δύο αναλύσεις (βλέπε σχέσεις [2.67], [2.68] και [2.69]), 

σηµαντικοί θεωρούνται οι παραγοντικοί άξονες µε αδράνειες µεγαλύτερες από 21 q  

(βλέπε και Greenacre, 1984). Γενικά, το πρόβληµα της στατιστικής σηµαντικότητας 

των παραγοντικών αξόνων αντιµετωπίζεται σχεδόν αποκλειστικά µε µεθόδους 

επαναδειγµατοληψίας (Ringrose 1992, Van de Geer 1993β, Markus 1994α και 1994β, 

Gifi 1996, Michailidis 1996, Bond & Michailidis 1997 και 1996, Michailidis & De 

Leeuw 1998). Στο Κεφάλαιο 6 (Ενότητα 6.4) προτείνουµε ένα “Μη Παραµετρικό” 

100(1-α)% διάστηµα εµπιστοσύνης για τον εντοπισµό των στατιστικά σηµαντικών 

αξόνων στην πολυµεταβλητή ΠΑΑ. 

 

Παρατήρηση 2.4 

 
Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας των µεθόδων της Ανάλυσης ∆εδοµένων, µια a priori 

προσέγγιση (έλεγχος, κριτήριο), µε ελάχιστες τεχνικές και θεωρητικές προϋποθέσεις, 

για τη σύµπτυξη κλάσεων µεταβλητών, έτσι ώστε να διατηρείται η οµοιογένεια και η 

δοµή του πίνακα συµπτώσεων, είναι µάλλον δύσκολο να βρεθεί. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι η Ανάλυση ∆εδοµένων δεν είναι µια “τυφλή” διαδικασία, ανεξάρτητη 
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από τους στόχους του εκάστοτε ερευνητή και από το γνωστικό-επιστηµονικό πεδίο 

του φαινοµένου που µελετά. Για παράδειγµα, σε ένα πίνακα δεδοµένων, όπου οι 

γραµµές του αντιστοιχούν στους νοµούς της Ελλάδας ένα κριτήριο µπορεί να 

υποδείξει ότι οι νοµοί Χαλκιδικής και Αττικής µπορούν να συγχωνευθούν. Όµως, 

αυτό µπορεί να µην έχει “κλινική” σηµασία για την ερµηνεία των αποτελεσµάτων ή 

να µην είναι επιτρεπτό µε βάση τους στόχους της συγκεκριµένης µελέτης (Le Roux & 

Chiche, 2004).  

 

Αντίθετα, στην Επαγωγική Στατιστική υπάρχουν αρκετές post hoc προσεγγίσεις για 

τον καθορισµό των κλάσεων γραµµών ή στηλών που µπορούν συγχωνευτούν 

(Goodman 1968 και 1981, Gabriel 1966, Hirotsu 1983, Gilula 1986 και 1985, Gilula 

& Krieger 1989 και 1983, Ocerin, Mohedano & Segador 1999). Οι προτεινόµενες 

µεθοδολογίες στηρίζονται κυρίως στα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την 

εφαρµογή και σύγκριση συσχετιστικών υποδειγµάτων ή σε στατιστικούς ελέγχους 

οµοιογένειας. Οι µέθοδοι απαιτούν τυχαία δείγµατα και, εφόσον στηρίζονται σε 

ελέγχους σηµαντικότητας, έχουν αρκετές τεχνικές και θεωρητικές προϋποθέσεις. Το 

ενδιαφέρον είναι ότι η προσπάθεια για την εξεύρεση κριτηρίων για τη συγχώνευση 

κατηγοριών µεταβλητών φαίνεται να οδηγεί τελικά στην εφαρµογή της ΠΑΑ. 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε τους Gilula (1986) και Andersen (1991) µια ικανή και 

αναγκαία συνθήκη για την οµαδοποίηση δύο κλάσεων είναι οι συντεταγµένες των 

προβολών των αντίστοιχων σηµείων επί των παραγοντικών αξόνων να είναι ίσες για 

όλους τους άξονες. Εποµένως, σε ένα πρώτο επίπεδο, µπορεί να εφαρµοστεί η ΠΑΑ 

ώστε να υποδείξει σηµεία γραµµών ή στηλών µε ίδιο ή παρόµοιο προφίλ και, στη 

συνέχεια, να ελεγχθεί η οµοιογένεια τους µε post hoc ελέγχους σηµαντικότητας. 

 

2.3.4  Η Ανάλυση Οµοιογένειας 

Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο1, οι µέθοδοι του συστήµατος GIFI, της Ολλανδικής 

Σχολής Ανάλυσης ∆εδοµένων, βασίζονται στη διαδικασία της «Ανάλυσης 

Οµοιογένειας (ΑΟ) µε Εναλλασσόµενα Ελάχιστα Τετράγωνα» (Homogeneity 

Analysis by Alternating Least Squares-HOMALS), η οποία είναι αντίστοιχη µε την 

πολυµεταβλητή εκδοχή της ΠΑΑ στη Γαλλική Σχολή. Η Ανάλυση Οµοιογένειας 

αποτελεί µια “εκµοντερνισµένη” εκδοχή της µεθόδου κλιµάκωσης που πρότεινε ο 

Guttman (1941). Το γενικό πρόβληµα, στο οποίο καλείται να δώσει λύση η ΑΟ, 
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µπορεί να διατυπωθεί ως εξής (Israëls 1987, Van Buuren & De Leeuw 1992, Van de 

Geer 1993β, Gifi 1996, Michailidis 1996, Michailidis & De Leeuw 2000 και 1998, 

SPSS Inc. 2004α και 1997): 

 

∆οθέντος ενός συνόλου δεδοµένων Ν αντικειµένων και q κατηγορικών µεταβλητών 

µε j i κατηγορίες η κάθε µία (i=1,…, q και 
1

q

i
i

j j
=

=∑ ), να βρεθούν και να ανατεθούν 

αριθµητικές τιµές ή αλλιώς βαθµοί (scores) στα αντικείµενα και στις κατηγορίες των 

µεταβλητών, ώστε να ελαχιστοποιείται η παρακάτω συνάρτηση απώλειας (loss 

function): 
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[2.70]  

 
όπου ο συµβολισµός SSQ(H) δηλώνει το άθροισµα τετραγώνων των στοιχείων του 

πίνακα Η, Χ είναι ο Ν×s πίνακας µε τις βέλτιστες αριθµητικές τιµές των 

αντικειµένων, Y i είναι ο j i×s πίνακας µε τις βέλτιστες αριθµητικές τιµές των 

κατηγοριών της µεταβλητής i και Z i είναι ο Ν×j i λογικός πίνακας 0-1 που αντιστοιχεί 

στη µεταβλητή i.  

Η τιµή του s καθορίζεται από το χρήστη της µεθόδου. Σε κάθε περίπτωση η µέγιστη 

τιµή του s είναι p= j q− . Για να αποφευχθεί η τετριµµένη λύση Χ=0 και Y i=0 ∀ i, 

επιβάλλονται οι παρακάτω περιορισµοί κανονικοποίησης: 

 
i) ΧΤ

Χ=ΝΙ 

ii)  1ΤX=0, 
 
όπου Ι είναι ο s×s µοναδιαίος πίνακας, 0 είναι πίνακας µε τα στοιχεία του όλα ίσα µε 

0 και 1 είναι το Ν×1 διάνυσµα στήλης µε στοιχεία ίσα µε 1. 

 

Ο περιορισµός ii) εξασφαλίζει ότι ο µέσος όρος των βαθµών των αντικειµένων θα 

είναι ίσος µε µηδέν και, συνεπώς, κατά τη γραφική απεικόνισή τους θα είναι 

κεντροποιηµένα γύρω από την αρχή των αξόνων. Ο περιορισµός i) τυποποιεί τις τιµές 
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των αντικειµένων ώστε το άθροισµα των τετραγώνων τους να είναι ίσο µε Ν και, 

στην περίπτωση που s≥2, εξασφαλίζει ότι οι στήλες του πίνακα Χ θα είναι µεταξύ 

τους ορθογώνιες (γραµµικά ανεξάρτητες). Η έννοια της «πλήρους οµοιογένειας» 

ορίζεται σε σχέση µε την εξεύρεση και ανάθεση βέλτιστων τιµών στα αντικείµενα και 

στις κατηγορίες των µεταβλητών, ώστε να παρουσιάζουν τέλεια εσωτερική συνέπεια 

(Israëls 1987, Van Rijckevorsel 1987, Van de Geer 1993β, Michailidis 1996, 

Michailidis & De Leeuw 2000 και 1998), δηλαδή, όταν ισχύει: 

 

i= = =1 1 iX Z Y Z YK . 

 
Η φυσική ερµηνεία της παραπάνω σχέσης είναι ότι όλες οι µεταβλητές µετρούν το 

ίδιο χαρακτηριστικό ή ιδιότητα των αντικειµένων. Ας υποθέσουµε ότι έχουν 

υπολογιστεί οι βέλτιστες τιµές των κατηγοριών και ότι οι νέες ποσοτικοποιηµένες 

µεταβλητές έχουν µέσο όρο ίσο µε 0. Τότε η πληροφορία που περιέχεται στον αρχικό 

πίνακα δεδοµένων µπορεί να συνοψιστεί λαµβάνοντας για κάθε αντικείµενο µόνο 

τους µέσους όρους των ιδιοτήτων που τα χαρακτηρίζουν. Ο βαθµός οµοιογένειας 

µπορεί να εκφραστεί ως ο λόγος δύο διακυµάνσεων: της διακύµανσης των µέσων 

όρων των αντικειµένων προς την ολική διακύµανση των ποσοτικοποιηµένων 

µεταβλητών (Van de Geer, 1993β). Συχνά ο λόγος αυτός αναφέρεται και ως «Λόγος 

Συσχέτισης» (Correlation Ratio-CR) (Guttman 1941, Nishisato 1980, Greenacre 

1984) και συνδέει την ΑΟ µε έννοιες που χρησιµοποιούνται στην Ανάλυση 

∆ιακύµανσης. Αντίστροφα, ας υποθέσουµε ότι έχουν υπολογιστεί οι βέλτιστοι βαθµοί 

για τα αντικείµενα. Τότε το ζητούµενο είναι να ανατεθούν τιµές στις κατηγορίες των 

αρχικών µεταβλητών, έτσι ώστε οι νέες ποσοτικοποιηµένες µεταβλητές να 

αποκλίνουν, µε την έννοια των ελαχίστων τετραγώνων, όσο το δυνατό λιγότερο από 

το διάνυσµα των βαθµών των αντικειµένων. Βέβαια, στην περίπτωση που δύο 

αντικείµενα χαρακτηρίζονται από τις ίδιες ιδιότητες, τότε οι βαθµοί τους θα πρέπει να 

είναι ίσοι. Μέσω της ΑΟ επιτυγχάνεται η εύρεση ενός ολικού και αρκετών τοπικών 

“µεγίστων” για το Λόγο Συσχέτισης CR. Οι διαφορετικές λύσεις που αντιστοιχούν 

στα “µέγιστα” χαρακτηρίζουν τους παραγοντικούς άξονες στους οποίους αναλύεται η 

βασική δοµή του πίνακα δεδοµένων.  

 

Επειδή στην πράξη είναι µάλλον δύσκολο να επιτευχθεί η πλήρης οµοιογένεια 

(Guttman 1944, Gifi 1996), είναι προτιµότερο η λύση να αναζητηθεί µέσω της 
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ελαχιστοποίησης των αποκλίσεων από την τέλεια εσωτερική συνέπεια. Τις 

αποκλίσεις αυτές δηλώνει η συνάρτηση απώλειας µέσω της σχέσης: 

 

( ) ( )1

1

; , ,
q

i

q SSQσ −

=

= −∑1 2 q i iX Y Y Y X Z YL . 

 
Σε αντιστοιχία µε την ΠΑΑ της Γαλλικής Σχολής, ο πίνακας X περιέχει τις 

παραγοντικές συντεταγµένες των αντικειµένων, ενώ οι Y i τις συντεταγµένες των 

κατηγοριών (κλάσεων, ιδιοτήτων) των µεταβλητών στους s άξονες. 

 

Η σχέση [2.70] αποτελεί τον πυρήνα του συστήµατος GIFI. Άλλες µέθοδοι της 

Ολλανδικής Σχολής προκύπτουν είτε από παραλλαγές της [2.70] είτε από την επιβολή 

διαφορετικών περιορισµών στις τιµές των αντικειµένων και κατηγοριών (βλέπε De 

Leeuw, Young & Takane 1976, Young, De Leeuw & Takane 1976, Takane, Young & 

De Leeuw 1977, Young, Takane & De Leeuw 1978, Perreault & Young 1980, Young 

1981, Van Rijckevorsel 1987, Israëls 1987, Van Rijckevorsel & De Leeuw 1988, 

Bekker & De Leeuw 1988, Van Buuren & De Leeuw 1992, Van der Burg & De 

Leeuw 1994, Gifi 1996, Michailidis 1996, Michailidis & De Leeuw 2000, 1998 και 

1997, Adachi 2002, Hwang & Takane 2002, SPSS Inc. 2004α και 1997). Η 

ελαχιστοποίηση της [2.70], κάτω από τους περιορισµούς i) και ii), επιτυγχάνεται µε 

την εφαρµογή του επαναληπτικού αλγόριθµου Alternating Least Squares-ALS. Να 

τονιστεί ότι ο χρήστης της µεθόδου θα πρέπει να προκαθορίσει την τιµή του s, 

δηλαδή το πλήθος των παραγοντικών αξόνων που επιθυµεί ως λύση. Τα βασικά 

βήµατα του αλγόριθµου ALS παρουσιάζονται στην Ενότητα Β3 του Παραρτήµατος 

Β.  

 

Με βάση τον αλγόριθµο ALS υλοποιούνται οι σηµαντικότερες από τις µεθόδους των 

Ολλανδών, οι οποίες περιλαµβάνονται στο υποσύστηµα Categories του στατιστικού 

πακέτου SPSS (SPSS Inc. 2004α και 1997, Meulman & Heiser 2004 και 2001). Το 

SPSS είναι το µόνο εµπορικό λογισµικό το οποίο µπορεί να θεωρηθεί ότι 

αντιπροσωπεύει, σε µεγάλο βαθµό, τις µεθόδους της Ολλανδικής Σχολής. Το 

συγκεκριµένο λογισµικό µέχρι και την έκδοση 12 περιλάµβανε τη διαδικασία 

HOMALS. Από την έκδοση 13 και µετά, η HOMALS αντικαταστάθηκε από τη 

διαδικασία Multiple Correspondence Analysis, η οποία είναι πιο “κοντά” στην ΠΑΑ 

της Γαλλικής Σχολής. Η ΑΟ έχει υλοποιηθεί και στο λογισµικό WinVista (Young 
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1992, Young, Faldowski & McFarlane 1993, Young, Valero-Mora & Ledesma-

Mouripo 2000) καθώς και στη συναρτησιακή γλώσσα Lisp-Stat (Bond & Michailidis, 

1997 και 1996). Στο πλαίσιο του συστήµατος GIFI, δεν έχει εννοιολογικό 

περιεχόµενο η αδράνεια όπως ορίζεται στη Γαλλική Σχολή, ενώ τα αριθµητικά 

αποτελέσµατα της µεθόδου είναι αρκετά “φτωχά” και δεν προσφέρουν δείκτες για τη 

διευκόλυνση της ερµηνείας. Για παράδειγµα, αφού ο χρήστης καθορίσει των αριθµό s 

των παραγοντικών αξόνων, τότε για κάθε άξονα υπολογίζεται το τετράγωνο της 

αντίστοιχης χαρακτηριστικής τιµής, ενώ για τις κατηγορίες των µεταβλητών 

υπολογίζονται οι συντεταγµένες τους στους s άξονες. Για τους Ολλανδούς, δείκτες 

όπως οι CTR, COR και QLT δεν έχουν φυσική ερµηνεία και για αυτό δεν 

υπολογίζονται. Επίσης, δεν υπολογίζεται η ολική αδράνεια και, συνεπώς, ούτε τα 

ποσοστά και τα αντίστοιχα αθροιστικά ποσοστά ερµηνείας των αξόνων. Ακόµη, στη 

διαδικασία HOMALS του SPSS δεν υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής 

συµπληρωµατικών σηµείων. Τέλος, δεν υπάρχει καµία σύνδεση µε την απόσταση 2χ  

ούτε και µε τις έννοιες «µάζα» και «κέντρο βάρους», όπως αυτές αποκτούν νόηµα και 

περιεχόµενο στο πνεύµα της Γαλλικής Σχολής. Το µόνο αριθµητικό αποτέλεσµα που 

υπολογίζεται στην ΑΟ, το οποίο συντελεί στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων, είναι ο 

«∆είκτης ∆ιακριτότητας» 2
isη  (Discrimination Measure) για κάθε µεταβλητή i σε κάθε 

άξονα s. Ο δείκτης παίρνει τιµές στο διάστηµα [0, 1] και δίνεται από την παρακάτω 

σχέση (Van Rijckevorsel 1987, Van de Geer 1993β, Gifi 1996, Michailidis 1996, 

Michailidis & De Leeuw 1998): 

 

( ) ( )2 s s

is N
η =

T
ii iY D Y

, [2.71]  

 
όπου ( )siY  είναι ο πίνακας µε στοιχεία τις αριθµητικές τιµές των κατηγοριών 

(κλάσεων) της µεταβλητής i επί του άξονα s και iD  είναι ο διαγώνιος πίνακας µε 

στοιχεία τις συχνότητες των κατηγοριών της µεταβλητής i.  

 

Ο δείκτης 2
isη  εκφράζει τη σταθµισµένη µέση απόσταση (εις το τετράγωνο) των τιµών 

των κατηγοριών της µεταβλητής i στον άξονα s από την αρχή του συστήµατος 

συντεταγµένων, δηλαδή τη διακύµανση της ποσοτικοποιηµένης µεταβλητής i. 

Συνεπώς, µεταβλητές στις οποίες αντιστοιχεί υψηλή τιµή του δείκτη 2η  
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παρουσιάζουν µεγαλύτερη διασπορά επί του αντίστοιχου άξονα και άρα οι 

κατηγορίες της µεταβλητής διακρίνονται ή διαφοροποιούνται εντονότερα. Μπορεί να 

δειχθεί (Van Rijckevorsel 1987, Gifi 1996) ότι, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν 

ελλείπουσες τιµές, ο δείκτης διακριτότητας της µεταβλητής i είναι ίσος µε το 

τετράγωνο του συντελεστή γραµµικής συσχέτισης του Pearson µεταξύ τις βέλτιστα 

ποσοτικοποιηµένης µεταβλητής ( )si iD Y  και της αντίστοιχης στήλης του πίνακα ( )sX , 

δηλαδή των βέλτιστα ποσοτικοποιηµένων αντικειµένων στον άξονα s. Κάτω από 

αυτή τη θεώρηση, η συνάρτηση απώλειας της σχέσης [2.70] µπορεί να γραφεί και ως 

εξής (Michailidis 1996, Michailidis & De Leeuw 1998): 

 

2

1 1 1

1 q p p

is s
i s s

N p N p
q

η λ
= = =

   
− = −   

   
∑∑ ∑ , [2.72]  

 

όπου η ποσότητα 2

1

1 q

s is
iq

λ η
=

= ∑  εκφράζει το µέσο όρο των δεικτών διακριτότητας των 

q µεταβλητών επί του s.  

 

Εµπειρικά µπορεί να δειχθεί ότι η ποσότητα sλ  αντιστοιχεί στην αδράνεια του άξονα 

s, η οποία προκύπτει από την ανάλυση της βασικής δοµής του πίνακα S8 της σχέσης 

[2.59] 9. Παρατηρούµε ότι στο πλαίσιο της ΑΟ η αδράνεια ενός άξονα συνδέεται µε 

τους αντίστοιχους δείκτες διακριτότητας των µεταβλητών. Συνεπώς, µπορούµε να 

θεωρήσουµε ότι επί του πρώτου άξονα µεγιστοποιείται το τετράγωνο του µέσου 

συντελεστή συσχέτισης (average squared correlation) µεταξύ των βαθµών των 

αντικειµένων και των ποσοτικοποιηµένων πλέον µεταβλητών (βλέπε Greenacre, 

1993α). Σύµφωνα µε το Michailidis (1996), η σηµαντικότητα µιας µεταβλητής στην 

κατασκευή ενός παραγοντικού άξονα µπορεί να µετρηθεί µέσω της ποσότητας: 

 

( ) 2,mp is sI i s η λ= − (s=1,…, p, i=1,…, q). 

 
Από πρακτική σκοπιά, ο παραπάνω δείκτης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον 

εντοπισµό των µεταβλητών που δεν είναι σηµαντικές για την ερµηνεία των 

παραγοντικών αξόνων. Μάλιστα, αν διαπιστωθεί ότι κάποιες µεταβλητές έχουν 

                                                 
 
8 Όπως αυτή ορίστηκε στην Ενότητα 2.2.12. 
9 Η διαπίστωση αυτή ελέγχεται µόνο µε εµπειρικές συγκρίσεις των αποτελεσµάτων που παράγονται 
από τις δύο µεθόδους, αφού η ΑΟ µέσω του αλγόριθµου ALS δεν επιδέχεται αλγεβρικού χειρισµού. 



 -158- 

χαµηλούς δείκτες mpI  στους πρώτους σε τάξη παραγοντικούς άξονες, τότε αυτές 

µπορούν να αποµακρυνθούν από την ανάλυση, χωρίς σηµαντική επίδραση στην 

ποιότητα των αποτελεσµάτων (Michailidis 1996, Michailidis & De Leeuw 1998). 

 

Επίσης, µπορεί να δειχθεί (Van de Geer 1993β, Gifi 1996) ότι, στην περίπτωση που 

δεν υπάρχουν ελλείπουσες τιµές, για κάθε µεταβλητή το άθροισµα των δεικτών 

διακριτότητας σε όλους του δυνατούς p=j-q άξονες είναι ίσο µε το πλήθος των 

κατηγοριών της µεταβλητής πλην 1. Ισχύει, δηλαδή: 

 

2

1

1
p

is i
s

jη
=

= −∑ , ∀ i=1,…, q. [2.73]  

 
Από τη σχέση [2.73] προκύπτει ότι το άθροισµα των δεικτών διακριτότητας κάθε 

µεταβλητής σε όλους τους δυνατούς p άξονες είναι σταθερό. Εποµένως, είναι δυνατό 

κάποιες µεταβλητές µε ασήµαντη συνεισφορά στους πρώτους άξονες να είναι 

σηµαντικές σε επόµενους. Για το λόγο αυτό προτείνουµε να εκφράζονται οι δείκτες 

διακριτότητας και ως ποσοστά του αθροίσµατός τους στους p άξονες. Πιο 

συγκεκριµένα, ορίζουµε ως «Σχετικό ∆είκτη ∆ιακριτότητας» *2
isη  της µεταβλητής i 

επί του άξονα s το λόγο: 

 
2 2

*2

2

1

1
is is

is p
i

is
s

j

η η
η

η
=

= =
−∑

. 

 
Μέσω του Σχετικού ∆είκτη ∆ιακριτότητας είναι δυνατό να εντοπιστούν οι 

µεταβλητές που εκφράζουν τις “κύριες επιδράσεις” στους πρώτους παραγοντικούς 

άξονες, και οι µεταβλητές µε “τοπική επίδραση”, οι οποίες είναι σηµαντικές σε 

επόµενους άξονες, µικρής ερµηνευτικής ικανότητας. Για παράδειγµα, έστω ότι 

έχουµε 6 µεταβλητές iY  µε 3, 4, 3, 2, 3 και 2 κατηγορίες αντίστοιχα. Στην περίπτωση 

αυτή, το συνολικό πλήθος των κατηγοριών j είναι ίσο µε 17, ενώ ο µέγιστος αριθµός 

παραγοντικών αξόνων p ισούται µε 11. Ας υποθέσουµε, επίσης, ότι κατά την 

εφαρµογή της ΑΟ (ή της ΠΑΑ) προέκυψαν οι δείκτες διακριτότητας που δίνονται 

στον Πίνακα 2.8. Ο Πίνακας 2.9 παρουσιάζει τους αντίστοιχους σχετικούς δείκτες 

διακριτότητας. Από τον Πίνακα 2.8, παρατηρούµε ότι οι µεταβλητές Y3 και Υ2 

φαίνεται να έχουν την υψηλότερη συσχέτιση µε τον άξονα F1 ( 2η =0,562 και 
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2η =0,530 αντίστοιχα). Την αµέσως υψηλότερη συσχέτιση δείχνει να έχει η Υ6 

( 2η =0,331). Μάλιστα, οι δείκτες διακριτότητας των Υ3 και Υ2 στον F1 είναι περίπου 

της ίδιας τάξης µεγέθους. Αν όµως λάβουµε υπόψη τους σχετικούς δείκτες 

διακριτότητας (Πίνακας 2.9), τότε διαπιστώνουµε ότι η Υ3 έχει αρκετά µεγαλύτερη 

συνεισφορά στον άξονα F1 ( *2η =28,08) απ’ ότι η Υ2 ( *2η =17,67). Μάλιστα, η 

µεταβλητή Υ6 αναδεικνύεται ως η µεταβλητή µε την υψηλότερη συνεισφορά στον F1 

( *2η =33,09). Οι µεταβλητές Υ6 και Υ3 φαίνεται να ασκούν τις κύριες επιδράσεις στον 

πρώτο άξονα, αφού επί αυτού έχουν τους υψηλότερους σχετικούς δείκτες µε µεγάλη 

διαφορά από τους υπόλοιπους. Η µεταβλητή Υ2 εµφανίζει τοπική επίδραση στους 

άξονες F1, F2, F4 και F7. Τοπική επίδραση φαίνεται να έχει και η µεταβλητή Y1 

στους F2, F8 και F3. Η µεταβλητή Υ4 χαρακτηρίζει κυρίως τον F3 ( *2η =52,74), ενώ 

φαίνεται να ασκεί τοπική επίδραση στον άξονα F6 ( *2η =19,91). 

 

Οι τετραγωνικές ρίζες των δεικτών διακριτότητας µπορούν να θεωρηθούν ως 

“φορτία” ( loadings) ή συνεισφορές των µεταβλητών στους παραγοντικούς άξονες και 

έχουν στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων την ίδια λειτουργικότητα µε τους 

ανάλογους δείκτες (φορτία) στην Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες (Van de Geer 

1993β, Gifi 1996). Σύµφωνα µε τους Hair et al. (1995), φορτία µε απόλυτη τιµή 

µεγαλύτερη ή ίση από 0,30 έχουν γενικά πρακτική ή κλινική σηµαντικότητα. 

Εποµένως, ένας δείκτης διακριτότητας, µεγαλύτερος ή ίσος από 0,09, αντιστοιχεί σε 

φορτίο µεγαλύτερο ή ίσο µε 0,30 και µπορεί να θεωρηθεί σηµαντικός για τις 

περισσότερες πρακτικές εφαρµογές.  

 

Ο δείκτης 2
isη , ως συνάρτηση των αποστάσεων των προβολών των κατηγοριών της 

µεταβλητής i στον άξονα s από την αρχή του συστήµατος συντεταγµένων, είναι 

ανάλογος της αθροιστικής συνεισφοράς CTR της µεταβλητής. Πιο συγκεκριµένα, 

ισχύει (Greenacre, 1991): 

 

( ) ( )2

1

, , 1, , 1, ,
i

i

j

is s i
u

q CTR u s i q s pη λ
=

= ∀ = ∀ =∑ K K  

 
όπου ij  είναι οι κλάσεις της µεταβλητής i και sλ η αδράνεια του άξονα s.
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Πίνακας 2.8: Μέτρα ∆ιακριτότητας των Μεταβλητών στους Παραγοντικούς Άξονες 
 

 Παραγοντικοί Άξονες (p=11)  
Μεταβλητές F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 Άθροισµα 

Y1 0,084 0,427 0,330 0,130 0,123 0,249 0,163 0,393 0,064 0,021 0,017 2 
Y2 0,530 0,513 0,160 0,360 0,415 0,222 0,344 0,009 0,096 0,246 0,107 3 
Y3 0,562 0,278 0,172 0,200 0,141 0,063 0,119 0,105 0,213 0,040 0,107 2 
Y4 0,020 0,071 0,527 0,005 0,004 0,199 0,040 0,000 0,065 0,032 0,036 1 
Y5 0,230 0,293 0,120 0,380 0,338 0,141 0,170 0,145 0,057 0,031 0,095 2 
Y6 0,331 0,112 0,014 0,174 0,046 0,024 0,011 0,040 0,101 0,147 0,000 1 

 

 

Πίνακας 2.9: Σχετικά Μέτρα ∆ιακριτότητας των Μεταβλητών στους Παραγοντικούς Άξονες 
 

 Παραγοντικοί Άξονες (p=11)  
Μεταβλητές F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 Άθροισµα 

Y1 4,18 21,37 16,49 6,49 6,16 12,44 8,16 19,63 3,18 1,03 0,86 100 
Y2 17,67 17,09 5,32 11,99 13,82 7,38 11,45 0,29 3,21 8,21 3,55 100 
Y3 28,08 13,92 8,58 10,00 7,04 3,14 5,95 5,27 10,67 2,00 5,36 100 
Y4 2,01 7,11 52,74 0,51 0,41 19,91 3,98 0,04 6,47 3,20 3,61 100 
Y5 11,49 14,66 5,99 19,02 16,91 7,06 8,51 7,24 2,84 1,55 4,73 100 
Y6 33,09 11,20 1,36 17,36 4,61 2,44 1,09 4,02 10,14 14,65 0,03 100 



 -161- 

2.3.4.1  Βασικές Ιδιότητες της Ανάλυσης Οµοιογένειας 

Αν συνθέσουµε τα πορίσµατα της σχετικής βιβλιογραφίας (Israëls 1987, De Leeuw & 

Van Rijckevorsel 1988, Hoffman & De Leeuw 1992, Van de Geer 1993α και 1993β, 

Greenacre 1993α και 1991, Heiser & Meulman 1994, Nishisato 1994 και 1980, Gifi 

1996, Michailidis 1996, Michailidis & De Leeuw 2000 και 1998, Meulman & Heiser 

2004 και 2001) διαπιστώνουµε ότι η ΑΟ έχει τις παρακάτω ιδιότητες:  

 

1. Τα αντικείµενα και οι κατηγορίες (κλάσεις, ιδιότητες) των µεταβλητών µπορούν 

να προβληθούν σε κοινό χώρο. 

 
2. Ένα σηµείο που αντιστοιχεί σε κατηγορία µεταβλητής προβάλλεται στο 

κεντροειδές των αντικειµένων που χαρακτηρίζονται από την αντίστοιχη ιδιότητα. 

Ισχύει και το αντίστροφο, δηλαδή ένα σηµείο που αντιστοιχεί σε κάποιο 

αντικείµενο προβάλλεται στο κεντροειδές των ιδιοτήτων που το χαρακτηρίζουν.  

 
3. Αντικείµενα, τα οποία χαρακτηρίζονται από τις ίδιες ιδιότητες, έχουν δηλαδή το 

ίδιο προφίλ, λαµβάνουν την ίδια ποσοτικοποίηση επί των παραγοντικών αξόνων. 

Γενικά, η απόσταση µεταξύ δύο αντικειµένων συνδέεται µε την οµοιότητα των 

προφίλ τους. 

 
4. Μια µεταβλητή χαρακτηρίζει έναν άξονα, στο βαθµό που οι κατηγορίες της 

διακρίνονται σηµαντικά επί αυτού. ∆ηλαδή, στο βαθµό που οι κατηγορίες 

προβάλλονται σε σχετικά αποµακρυσµένες θέσεις επί του άξονα. 

 
5. Αν µια ιδιότητα χαρακτηρίζει µόνο ένα αντικείµενο, τότε τα αντίστοιχα σηµεία θα 

ταυτίζονται στο χώρο προβολής. 

 
6. Τα αντικείµενα µε σηµαντικά διαφορετικό προφίλ από τα υπόλοιπα προβάλλονται 

σε αποµακρυσµένη θέση ως προς την αρχή των αξόνων, ενώ αντικείµενα µε 

προφίλ παρόµοιο µε το µέσο προφίλ προβάλλονται κοντά στην αρχή. 

 
7. Το σταθµισµένο άθροισµα των βαθµών των ποσοτικοποιηµένων µεταβλητών σε 

κάθε άξονα είναι ίσο µε µηδέν.  
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8. Οι λύσεις της ΑΟ είναι ιεραρχικά διακλαδιζόµενες. Αυτό σηµαίνει ότι αν ο 

χρήστης ζητήσει µια λύση µε s1 άξονες και στη συνέχεια µια λύση µε s2 άξονες 

όπου s1 < s2, τότε οι πρώτοι s1 άξονες της δεύτερης λύσης (µε s2 άξονες) 

ταυτίζονται µε τους άξονες της πρώτης. Ο µέγιστος αριθµός παραγοντικών 

αξόνων που µπορούν να προκύψουν για οποιοδήποτε σύνολο δεδοµένων είναι: 

 

{ }{ }*1, ,1p min N j max q= − − , 

 
όπου *q είναι ο αριθµός των µεταβλητών χωρίς ελλείπουσες τιµές. 

 
9. Οι λύσεις είναι διατεταγµένες. Αυτό σηµαίνει ότι ο πρώτος άξονας έχει την 

απόλυτα µεγαλύτερη χαρακτηριστική τιµή. Ο δεύτερος έχει την αµέσως 

µεγαλύτερη χαρακτηριστική τιµή, κάτω από τον περιορισµό ότι θα πρέπει να είναι 

ορθογώνιος µε τον πρώτο κ.ο.κ. 

 
10. Οι βαθµοί των αντικειµένων σε διαδοχικούς άξονες είναι ασυσχέτιστοι ανά δύο, 

ενώ οι ποσοτικοποιήσεις των κατηγοριών των µεταβλητών δεν είναι. Μάλιστα, η 

µορφή της συσχέτισής τους είναι µάλλον απρόβλεπτη. 

 
11. Οι λύσεις είναι αµετάβλητες από περιστροφή των αντικειµένων και των 

κατηγοριών στο χώρο των p διαστάσεων. Με άλλα λόγια, οι αποστάσεις µεταξύ 

των σηµείων δεν µεταβάλλονται αν αλλάξει ο προσανατολισµός του αρχικού 

συστήµατος συντεταγµένων. 

 
Οι Ιδιότητες 1, 2, 3, 5, 6 και 7 είναι συνέπεια του αλγόριθµου ALS (Βήµατα 2 και 3, 

βλέπε Ενότητα Β3 του Παραρτήµατος Β), των περιορισµών i) και ii) και των 

κανονικοποιήσεων και κεντροποιήσεων που πραγµατοποιούνται κατά τις 

επαναλήψεις του αλγόριθµου. Η Ιδιότητα 4 είναι αποτέλεσµα της σχέσης 

2

1

1 q

s is
iq

λ η
=

= ∑  που συνδέει τις αδράνειες των αξόνων µε τους δείκτες διακριτότητας. 

Οι Ιδιότητες 8, 9 και 10 στηρίζονται στην ισοδυναµία των αποτελεσµάτων του 

αλγόριθµου ALS µε αυτά που παράγονται από την εφαρµογή της SVD σε 

κατάλληλους πίνακες εισόδου, τους οποίους θα παρουσιάσουµε στην επόµενη 

ενότητα. Στην επόµενη ενότητα, επίσης, θα αιτιολογήσουµε και την ισχύ της 

Ιδιότητας 11.  
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Στις παραπάνω ιδιότητες στηρίζεται και η ερµηνεία των γραφικών αποτελεσµάτων 

που παράγονται από τη µέθοδο της Ανάλυσης Οµοιογένειας.  

 

2.3.4.2  Παρατηρήσεις 

Α) Καταρχήν θα πρέπει να τονιστεί ότι τα αποτελέσµατα της λύσης της ΑΟ ως προς 

τις κατηγορίες των µεταβλητών είναι συγκρίσιµα µε αυτά που προκύπτουν από την 

εφαρµογή της ΠΑΑ στον πίνακα 0-1Z  (Israëls 1987, Van Buuren & De Leeuw 1992, 

Greenacre 1993α, Gifi 1996, Michailidis 1996, Michailidis & De Leeuw 2000 και 

1998). Εµπειρικά µπορούµε να δείξουµε ότι στην ΑΟ οι συντεταγµένες των 

προβολών των κατηγοριών των µεταβλητών επί των παραγοντικών αξόνων είναι οι 

κύριες, όπως αυτές υπολογίζονται από την εφαρµογή της ΠΑΑ στον πίνακα 0-1Z . 

Από τους περιορισµούς i) και ii) έχουµε αντίστοιχα: 

 

Χ
Τ
Χ=ΝΙ

1

N
⇒ =TX X I  

 
[2.74]  

 
και 

 

1ΤX=0 =
N

⇒
T1 X

0. [2.75]  

 
Οι σχέσεις [2.74] και [2.75] δηλώνουν, αντίστοιχα, ότι η διασπορά των βέλτιστων 

τιµών των αντικειµένων σε κάθε άξονα θα είναι ίση µε 1 και ο µέσος όρος τους ίσος 

µε 0. Αν λάβουµε υπόψη και την Ιδιότητα 2 καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι για 

την κοινή προβολή των αντικειµένων και των κατηγοριών σε ένα κοινό χώρο θα 

πρέπει τα αντικείµενα να προβάλλονται µε τυποποιηµένες συντεταγµένες, ενώ οι 

κατηγορίες των µεταβλητών µε κύριες. Συνεπώς, αν η προβολή γίνει στο επίπεδο, το 

αντίστοιχο διάγραµµα θα είναι biplot και η κανονικοποίηση των συντεταγµένων των 

προβολών των αντικειµένων και των κατηγοριών θα αντιστοιχεί σε Κύρια 

Κανονικοποίηση κατά Στήλες (CPN) (βλέπε Ενότητες 2.1.2.14.5 και 2.1.2.14.6). 

∆ηλαδή, τα αποτελέσµατα της ΑΟ είναι ίδια µε αυτά που προκύπτουν από την 

εφαρµογή της ΠΑΑ στον πίνακα 0-1Z  µε CPN. Κατ’ αναλογία, µε τη διµεταβλητή 

περίπτωση οι κύριες συντεταγµένες των αντικειµένων και των κατηγοριών των 

µεταβλητών επί ενός άξονα s θα έχουν µέσο όρο ίσο µε 0 και διακύµανση ίση µε την 
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αδράνεια του s (Israëls, 1987). Η ισοδυναµία της ΑΟ µε την ΠΑΑ αρκεί για να 

αιτιολογήσει και τις περισσότερες από τις ιδιότητες που αναφέρθηκαν στην 

προηγούµενη ενότητα. 

 

Β) Οι σχέσεις [Β3.1] και [Β3.2] (βλέπε Ενότητα Β3 του Παραρτήµατος Β) είναι 

αντίστοιχες µε τις βαρυκεντρικές σχέσεις της Γαλλικής Σχολής. Αποτελούν συνέπεια 

των Βηµάτων 2 και 3 του αλγόριθµου ALS και αιτιολογούν την προβολή των 

αντικειµένων και των κλάσεων των µεταβλητών σε ένα κοινό χώρο. Στο πλαίσιο της 

Ολλανδικής Σχολής οι σχέσεις αυτές εκφράζουν την «Αρχή των Αντιστρόφων 

Μέσων» (Principal of Reciprocal Averaging) (Israëls 1987, Van Rijckevorsel 1987, 

Van de Geer, 1993β). Στην αρχή αυτή στηρίζεται και ο οµώνυµος υπολογιστικός 

επαναληπτικός αλγόριθµος (Hill 1974, Greenacre 1984, Bekker & De Leeuw 1988, 

Nishisato 1994 και 1980), τον οποίο συναντάµε ήδη στις εργασίες του Fisher (1940) 

και του Guttman (1941).  

 

Γ) Σύµφωνα µε την Ιδιότητα 11, ο κοινός χώρος προβολής των αντικειµένων και των 

κατηγοριών δεν ορίζεται µονοσήµαντα (Michailidis 1996, Michailidis & De Leeuw 

2000 και 1998, SPSS Inc. 2004α). Ας υποθέσουµε ότι επιλέγουµε µια άλλη βάση για 

το χώρο στηλών του πίνακα Χ έτσι ώστε:  

 
=*X XR , 

 
όπου R είναι p×N πίνακας περιστροφής µε = =T TR R RR I . 

 

Από τη σχέση [Β3.1] (βλέπε Ενότητα Β3 του Παραρτήµατος Β) έχουµε: 

 
ˆ= =* -1 T * -1 T

i i i i i iY D Z X D Z XR = Y R . [2.76]  
 
Από τη σχέση [2.76] είναι φανερό ότι αν ο χώρος στηλών του πίνακα Χ περιστραφεί 

µέσω του R, τότε θα περιστραφούν και οι τιµές των κατηγοριών. Εποµένως, η λύση 

της ΑΟ δεν είναι µοναδική. Όπως και στη διµεταβλητή περίπτωση της ΠΑΑ, ο 

προσανατολισµός του συστήµατος συντεταγµένων του υποχώρου προβολής είναι 

αυθαίρετος (Greenacre, 1984). Πληροφοριακά αναφέρουµε ότι οι Carroll και Green 

(1988) πρότειναν µέθοδο για την ανάλυση µιας κανονικοποιηµένης εκδοχής του 

πίνακα Burt όπου ο προσανατολισµός του συστήµατος συντεταγµένων ορίζεται 

µονοσήµαντα. O Van de Velden (2000) µελέτησε τη δυνατότητα ορθογώνιας 
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περιστροφής µεγίστης διακύµανσης (varimax) των παραγοντικών αξόνων µε σκοπό 

την ανάδειξη απλούστερων, στην ερµηνεία, δοµών. Η συγκεκριµένη µέθοδος 

περιστροφής εφαρµόζεται στην Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες και την 

Παραγοντική Ανάλυση (Hair et al. 1995, Sharma 1996). Σύµφωνα µε τον Greenacre 

(2006), στη διµεταβλητή εκδοχή της ΠΑΑ η περιστροφή δεν αιτιολογείται 

θεωρητικά, διότι τα προφίλ γραµµών και στηλών δεν είναι µεταβλητές, όπως για 

παράδειγµα στην Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες, αλλά σηµεία εφοδιασµένα µε 

µάζα, τα οποία προβάλλονται όχι σε έναν υποχώρο ενός “απεριόριστου” 

διανυσµατικού χώρου, αλλά σε έναν υποχώρο του περιορισµένου simplex στο οποίο 

ανήκουν τα προφίλ. Στην περίπτωση πολλών µεταβλητών, όπου το συνολικό πλήθος j 

των κατηγοριών των µεταβλητών είναι εν γένει µεγάλο, η περιστροφή του 

συστήµατος συντεταγµένων είναι δυνατό να διευκολύνει σηµαντικά µόνο τη 

διαγραµµατική ερµηνεία των αποτελεσµάτων, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν πολλές 

ελλείπουσες τιµές ή/και κλάσεις µεταβλητών χωρίς σηµαντικό ενδιαφέρον10. Επίσης, 

οι προτεινόµενοι δείκτες βοήθειας στην ερµηνεία (συνεισφορές σηµείων και αξόνων), 

αν και από µαθηµατικής πλευράς είναι ικανοποιητικοί, ωστόσο δεν έχουν ισχυρή 

θεωρητική βάση (Van de Velden, 2000). Γενικά, ο Greenacre (2006) υποστηρίζει ότι 

η περιστροφή του συστήµατος συντεταγµένων έχει λειτουργικότητα µόνο σε σπάνιες 

περιπτώσεις. 

 

∆) Επίσης, οι ποσοτικοποιήσεις µεταβλητές δεν είναι γραµµικά ανεξάρτητες στο 

χώρο των p διαστάσεων. Αυτό οφείλεται στο ότι µια µεταβλητή µε k κλάσεις δεν 

µπορεί να έχει περισσότερες από k-1 ανεξάρτητες ποσοτικοποιήσεις (Van de Geer, 

1993α και 1993β). Έτσι, σε µια λύση της ΑΟ µε περισσότερους από k-1 

παραγοντικούς άξονες θα υπάρχει γραµµική εξάρτηση µεταξύ των ποσοτικοποίησεων 

της µεταβλητής. 

 

Ε) Μπορεί να δειχθεί ότι η λύση της ΑΟ είναι δυνατό να προκύψει και από την 

εφαρµογή της ∆ιάσπασης σε Χαρακτηριστικές Τιµές SVD στους παρακάτω πίνακες 

(Michailidis 1996, Michailidis & De Leeuw 1998, De Leeuw, Wang & Michailidis 

1999): 

 

                                                 
 
10 Για παράδειγµα οι απαντήσεις του τύπου «∆εν γνωρίζω», «∆εν απαντώ» και «∆εν έχω γνώµη», οι 
οποίες εµφανίζονται συχνά σε έρευνες µε ερωτηµατολόγιο. 
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1

1 q

i
iq =

= ∑*P P , [2.77]  

 
όπου = -1 T

i i i iP Z D Z , 

 
και  
 

( )1/ 2q−=** -1/2
0-1P Z Dl , [2.78]  

 

όπου ( ) = −
T

T

11
* I

1 1
l  είναι τελεστής κεντροποίησης που αφαιρεί από τα στοιχεία 

στηλών του πίνακα τους µέσους όρους των αντίστοιχων στηλών και 1
q
i== ⊕ iD D  είναι 

το ευθύ άθροισµα των πινάκων iD  δηλαδή: 

 
 
 
 =
 
 
  

1

2

q

D 0 0 0

0 D 0 0
D

0 0 0

0 0 0 D

O
. 

 
Οι πίνακες που ορίζονται από τις σχέσεις [2.77] και [2.78] θα µπορούσαν να 

αποτελέσουν εναλλακτικούς πίνακες εισόδου στον αλγόριθµο της ΠΑΑ, όπως αυτή 

εφαρµόζεται στο πλαίσιο της Γαλλικής Σχολής. Η ισοδυναµία των αποτελεσµάτων 

που προκύπτουν από την εφαρµογή του αλγόριθµου ALS και της SVD στους 

παραπάνω πίνακες αιτιολογεί την ισχύ των Ιδιοτήτων 8, 9 και 10. 

 

ΣΤ) Για τους Ολλανδούς, ο πίνακας 0-1Z  και ο αντίστοιχος πίνακας Burt Β δεν 

αποτελούν καλά ορισµένους πίνακες συχνοτήτων διπλής εισόδου, ώστε η εφαρµογή 

της πολυµεταβλητής ΠΑΑ να θεωρηθεί ως µια απλή γενίκευση της διµεταβλητής 

εκδοχής (De Leeuw & Van Rijckevorsel 1988, De Leeuw 1993, Saporta & Tambrea 

1993, Gifi 1996). ∆υσκολίες φαίνεται να υπάρχουν και στην αποδοχή της 

καταλληλότητας της 2χ  απόστασης στην περίπτωση των πινάκων 0-1Z και Β. Τις 

ίδιες ενστάσεις φαίνεται να έχει και ο Greenacre (2005, 1994β, 1993γ, 1993α, 1991, 

1990, 1989 και 1988α) ιδιαίτερα στην περίπτωση του πίνακα Burt. Αντίθετα, στη 

Γαλλική Σχολή και οι δύο πίνακες είναι καλά ορισµένοι και τεκµηριώνεται η 

καταλληλότητα της χρήσης της απόστασης 2χ  (Benzécri & Collaborateurs 1973, 
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Lebart, Morineau & Warwick 1984, Israëls 1987, SAS Institute 1990, Benzécri 1992, 

Escofier & Pagès 1998, Καραπιστόλης 1999, Μπεχράκης 1999, Lebart, Morineau & 

Piron 2000, Le Roux & Rouanet 2004, Παπαδηµητρίου 2006, 2004 και 1994). Στο 

Κεφάλαιο 3 (Ενότητες 3.2 και Γ1 του Παραρτήµατος Γ) προτείνουµε µέθοδο 

σύµφωνα µε την οποία µπορούµε να προγραµµατίσουµε το SPSS, ώστε η διαδικασία 

Correspondence Analysis να δέχεται ως είσοδο τον πίνακα Burt και τα παραγόµενα 

αποτελέσµατα να είναι σύµφωνα µε την παράδοση της Γαλλικής Σχολής Ανάλυσης 

∆εδοµένων. 

 

Ζ) Στα προηγούµενα είδαµε ότι κατά την εφαρµογή του αλγόριθµου ALS θα πρέπει ο 

χρήστης να προκαθορίσει τον αριθµό των διαστάσεων (αξόνων) που επιθυµεί. Αυτό 

είναι κοινό χαρακτηριστικό σχεδόν όλων των µεθόδων βέλτιστης κλιµάκωσης της 

Ολλανδικής Σχολής. Αν και από υπολογιστική σκοπιά οι µέθοδοι παρουσιάζουν 

σχετική αποτελεσµατικότητα, περιορίζοντας το χρόνο επεξεργασίας και τις 

απαιτήσεις σε µνήµη του Η/Υ, ωστόσο η γεωµετρική πολυδιάστατη θεώρηση των 

δεδοµένων δεν θεωρείται δεδοµένη a priori, όπως συµβαίνει στη Γαλλική Σχολή 

(Van Rijckevorsel, 1987). Συχνά το ζητούµενο είναι µόνο η βέλτιστη ποσοτικοποίηση 

των κατηγορικών µεταβλητών ή/και η βέλτιστη ταξιθέτηση των αντικειµένων, που 

επιτυγχάνονται στον πρώτο παραγοντικό άξονα της ΑΟ (ή της ΠΑΑ). Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα η έννοια της οµοιογένειας να συνδέεται µε το ερώτηµα του κατά πόσο το 

υπό εξέταση φαινόµενο είναι µονοδιάστατο, δηλαδή αν οι µεταβλητές που 

συµµετέχουν στην ανάλυση αποτελούν µία ενιαία κλίµακα, η οποία µετρά τελικά το 

“ ίδιο πράγµα” (π.χ. χαρακτηριστικό, ιδιότητα, λανθάνουσα δοµή, παράγοντα). Αν 

έχουµε στη διάθεσή µας µια κλίµακα µε ποσοτικές µεταβλητές, τότε αυτή θεωρείται 

οµοιογενής ή αξιόπιστη (εσωτερικά συνεπής) όταν όλες οι µεταβλητές που την 

αποτελούν είναι γραµµικά συσχετισµένες (Carmines & Zeller 1979, Spector 1992, 

Traub 1994, Hair et al., 1995). Στην περίπτωση που η κλίµακα αποτελείται από 

µικτού τύπου µεταβλητές (ονοµαστικές, διάταξης και ποσοτικές), τότε αυτή είναι “εν 

δυνάµει οµοιογενής” αν όλες οι µεταβλητές που την αποτελούν µπορούν να 

µετασχηµατιστούν ή να ποσοτικοποιηθούν, έτσι ώστε η νέα κλίµακα που θα 

προκύψει να είναι οµοιογενής (Michailidis, 1996). Η οµοιογένεια µιας κλίµακας µε 

κεντροποιηµένες µεταβλητές, δηλαδή µε µέσο όρο ίσο µε µηδέν, συνδέεται µε το 

άθροισµα τετραγώνων (µεταβλητότητα) των βαθµών µεταξύ των αντικειµένων 

(between objects) και το άθροισµα τετραγώνων των βαθµών ανάµεσα στα 
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αντικείµενα (within objects). Πλήρης ή τέλεια οµοιογένεια επιτυγχάνεται όταν το 

άθροισµα τετραγώνων των βαθµών µέσα στα αντικείµενα είναι ίσο µε µηδέν (Traub 

1994, Κ. Μπαγιάτης 1997). Έτσι, ο βαθµός της οµοιογένειας της κλίµακας µπορεί να 

µετρηθεί µέσω του λόγου του αθροίσµατος τετραγώνων µεταξύ των αντικειµένων 

προς το ολικό άθροισµα τετραγώνων (Nishisato, 1980). Πρωταρχικός στόχος της ΑΟ 

είναι η ανάθεση βέλτιστων αριθµητικών τιµών στα αντικείµενα και στις κατηγορίες 

των ποιοτικών µεταβλητών, έτσι ώστε να µεγιστοποιείται η οµοιογένεια. Το ολικό 

µέγιστο της οµοιογένειας επιτυγχάνεται στον πρώτο παραγοντικό άξονα, η ιδιοτιµή 

του οποίου εκφράζει και το βαθµό ή την έντασή της (Tenenhaus & Young 1985, De 

Leeuw 1993 και 1988, Gower 1990, Greenacre 1993α και 1984, Nishisato 1994 και 

1980, Gifi 1996, Michailidis 1996, Michailidis & De Leeuw 1998). Οι επόµενοι 

άξονες αποτελούν τοπικά µέγιστα. Η εξέταση των αλληλεπιδράσεων µεταξύ ων 

κατηγοριών των µεταβλητών, η ερµηνεία των παραγοντικών αξόνων και επιπέδων 

έρχονται σε δεύτερο επίπεδο (Greenacre, 1991).  

 

Η) Θα πρέπει να τονιστεί ότι µια ενδεχόµενη υψηλή τιµή της πρώτης 

χαρακτηριστικής τιµής δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά ότι οι µεταβλητές µετρούν την 

ίδια λανθάνουσα δοµή. Στην περίπτωση αυτή, εκείνο που είναι δεδοµένο είναι ότι οι 

συσχετίσεις των µεταβλητών ανά δύο είναι υψηλές. Βέβαια, υψηλή συσχέτιση 

παρουσιάζεται και όταν οι µεταβλητές οδηγούν στον ίδιο διαµελισµό των 

αντικειµένων, µε άλλα λόγια, όταν οι µεταβλητές τµηµατοποιούν τα αντικείµενα σε 

οµοιογενείς οµάδες µε τις ίδιες ή σχεδόν ίδιες ιδιότητες (Meulman & Heiser, 2004). 

Έτσι, σύµφωνα µε το Nishisato (1994 και 1980), είναι συχνά χρήσιµο τα 

αποτελέσµατα της ΑΟ να συνοδεύονται και από µια εκτίµηση του δείκτη sα  του 

Cronbach για κάθε παραγοντικό άξονα (βλέπε Nunnally 1978, Carmines & Zeller 

1979, Spector 1992, Norusis 1992α, Traub 1994, Hair et al. 1995, Κ. Μπαγιάτης 

1997, Strub 2000). Ο δείκτης sα  είναι συνάρτηση της αδράνειας sλ  και του πλήθους 

q των µεταβλητών. Στην ΑΟ υπολογίζεται από τη σχέση (Nishisato 1994 και 1980, 

SPSS Inc. 2004α): 
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Ο δείκτης sα  αποτελεί µέτρο της εσωτερικής συνέπειας ή αξιοπιστίας του άξονα s 

και εκφράζει το βαθµό της συσχέτισης των βαθµών των αντικειµένων επί του s µε τις 

αντίστοιχες ποσοτικοποιηµένες µεταβλητές. Σύµφωνα µε το Nishisato (1994 και 

1980), επί του πρώτου παραγοντικού άξονα µεγιστοποιείται η τιµή του δείκτη sα  

(βλέπε και Heiser & Meulman, 1994). Η µέγιστη δυνατή τιµή του δείκτη είναι 1, ενώ 

µπορεί να πάρει και αρνητικές τιµές. Κατά σύµβαση, ικανοποιητικοί θεωρούνται 

δείκτες εσωτερικής συνέπειας της τάξης του 0,70 και πάνω (Nunnaly, 1978) ή ακόµα 

και πάνω από 0,60 (Malhotra 1996, Σιάρδος 1999). Στην περίπτωση της ΑΟ, ο 

δείκτης sα  έχει την παρακάτω ιδιότητα: 

 

Ακόµη και στην περίπτωση που οι µεταβλητές έχουν σχετικά χαµηλή συσχέτιση 

µεταξύ τους, το κοινό τους χαρακτηριστικό, αν όντως αυτό υπάρχει και µε δεδοµένο 

ότι το πλήθος των µεταβλητών που το µοιράζονται είναι σχετικά µεγάλο, θα 

“κυριαρχήσει”, δηλαδή θα επηρεάσει σηµαντικά τη διαµόρφωση των βαθµών των 

αντικειµένων, οι οποίοι, όπως είδαµε, δεν είναι παρά οι µέσοι όροι των βέλτιστα 

ποσοτικοποιηµένων ιδιοτήτων που τα χαρακτηρίζουν. 

 

Από τη σχέση [2.79] είναι φανερό ότι για να είναι ο δείκτης θετικός sα  θα πρέπει η 

αδράνεια sλ  να είναι µεγαλύτερη από 1 q . Αρνητικές τιµές του sα  θεωρούνται 

απαράδεκτες (Nishisato 1980, Spector 1992) και, συνεπώς, η ποσότητα 1 q  µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί ως εµπειρική οριακή τιµή για την επιλογή των σηµαντικών 

αξόνων. Η τιµή 1 q  εκφράζει τη µέση αναµενόµενη αδράνεια ανά άξονα, κάτω από 

την υπόθεση της τυχαίας µεταβλητότητας των δεδοµένων. Παραγοντικοί άξονες µε 

αδράνεια µικρότερη ή ίση από 1 q  θεωρούνται, εν γένει, “θόρυβος”. Για τον 

Greenacre (2003)11 το υπό εξέταση φαινόµενο σταµατά στους άξονες µε αδράνεια 

µεγαλύτερη από 1 q , κατά την ανάλυση του πίνακα Ζ, και στους άξονες µε αδράνεια 

µεγαλύτερη από 21 q  για την περίπτωση του πίνακα Burt. 

 

Θ) Λόγω της ισοδυναµίας της ΑΟ µε την ΠΑΑ, για την ερµηνεία των γραφικών 

αποτελεσµάτων µπορούµε να συνδυάσουµε τις ιδιότητες και των δύο µεθόδων. Αξίζει 
                                                 
 
11 Μετά από προσωπική επικοινωνία στο International Conference on Correspondence Analysis and 
Related Methods 2003 (CARME 2003) in Barcelona, Spain, 29 June-2 July, 2003.  
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να παρατηρήσουµε ότι στο λογισµικό SyStat, στα παραγοντικά επίπεδα σχεδιάζονται 

και τα διανύσµατα θέσης των προβαλλόµενων σηµείων. Έτσι, είναι δυνατό να 

αναδειχθούν οµάδες ιδιοτήτων ή αντικειµένων που προβάλλονται στο ίδιο 

τεταρτηµόριο του παραγοντικού επιπέδου και τα αντίστοιχα διανύσµατα θέσης έχουν 

περίπου την ίδια διεύθυνση (SAS Institute, 1990). Με τον τρόπο αυτό, η κατά 

παράγοντες ερµηνεία των αποτελεσµάτων µπορεί να συνδυαστεί µε την κατά οµάδες 

ερµηνεία, η οποία είναι ανάλογη µε αυτή που χρησιµοποιείται στην Ανάλυση 

Συστάδων (Bacher, 1995). Γενικά, η ΠΑΑ, όπως αυτή εφαρµόζεται στη Γαλλική 

Σχολή, υπερτερεί έναντι της ΑΟ τόσο ως προς την παρεχόµενη βοήθεια στην 

ερµηνεία των αποτελεσµάτων όσο και ως προς την ευελιξία που έχει στην απευθείας 

ανάλυση πολλών τύπων πινάκων εισόδου. 

 

2.4  Άλλοι Πίνακες Εισόδου στην Παραγοντική Ανάλυση 

των Αντιστοιχιών 

Στην πράξη, εκτός από τους πίνακες F, Z0-1 και Β, η µέθοδος της ΠΑΑ µπορεί να 

εφαρµοστεί απευθείας, χωρίς προσαρµογές, και σε άλλους πίνακες εισόδου που 

ικανοποιούν τις προϋποθέσεις οµοιογένειας που αναφέρθηκαν στην Εισαγωγή του 

τρέχοντος Κεφαλαίου. Στην ενότητα αυτή παραθέτουµε τους σηµαντικότερους 

τύπους πινάκων συµπτώσεων, επί των οποίων µπορεί να εφαρµοστεί η µέθοδος, ενώ 

στην Ενότητα Β4 του Παραρτήµατος Β παρουσιάζουµε ορισµένους ειδικούς πίνακες 

που µπορούν να δοθούν ως είσοδος στην ΠΑΑ. 

 

2.4.1  Πίνακες Τύπου «Στοίβας», Πίνακες Τύπου «Φέτας» και 

Υποπίνακες του Πίνακα Burt 

Οι πίνακες τύπου «στοίβας» αποτελούνται από πίνακες συµπτώσεων µε κοινή 

µεταβλητή στήλης, οι οποίοι τοποθετούνται ο ένας πάνω στον άλλο, ενώ οι πίνακες 

«φέτα», κατασκευάζονται από πίνακες συµπτώσεων µε κοινή µεταβλητή γραµµής 

που τοποθετούνται ο ένας δίπλα στον άλλο (βλέπε Σχήµα 2.4). Εφαρµογές της ΠΑΑ 

σε πίνακες τύπου «στοίβας» και «φέτας» συναντάµε στους Cazes (1980), Benzécri 

(1983), Moussa και Ouda (1988), Van der Heijden και De Leeuw (1989), Weller και 

Romney (1990), Higgs (1991), Παπαδηµητρίου και Φλώρου (1992), Van de Geer 
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(1993β), Greenacre (1994β και 1993α), Aluja-Banet και Nonell-Torrent (1993), 

Blasius (1994), Martens (1994), De Lagarde (1995), Clausen (1998), Romney, Moore 

και Brazill (1998) και Lebart, Morineau και Piron (2000). Η µέθοδος µπορεί να 

εφαρµοστεί και σε υποπίνακες του πίνακα Burt (βλέπε Σχήµα 2.3) (Benzécri, 1992). 

Στην περίπτωση αυτή, η µέθοδος χαρακτηρίζεται ως «Σύνθετη» (Composite) ΠΑΑ 

(Israëls, 1987). Μάλιστα, αν έχουµε Q σε πλήθος κατηγορικές µεταβλητές Χi (i=1,…, 

Q), οι οποίες µπορούν να διαµεριστούν σε δύο υποσύνολα µε Q1 και Q2 µεταβλητές 

αντίστοιχα, τέτοια ώστε οι µεταβλητές µέσα σε κάθε υποσύνολο να είναι ανά δύο 

ανεξάρτητες ή ασυσχέτιστες, τότε µπορεί να δειχθεί (Greenacre 1984, Lebart, 

Morineau & Warwick 1984) ότι η εφαρµογή της ΠΑΑ στις Q µεταβλητές είναι 

ισοδύναµη µε την εφαρµογή της µεθόδου στον πίνακα συµπτώσεων F που 

δηµιουργείται, όταν οι κλάσεις των Q1 µεταβλητών τοποθετηθούν στις γραµµές και οι 

κλάσεις των Q2 µεταβλητών τοποθετηθούν στις στήλες του πίνακα F (ή αντίστροφα). 

Στο Κεφάλαιο 4 (Ενότητα 4.8.1) προτείνουµε µέθοδο εντοπισµού υποπίνακα του 

Burt, που να περιλαµβάνει όλες τις µεταβλητές που συµµετέχουν στην ανάλυση και η 

εφαρµογή της ΠΑΑ σε αυτόν να αποδίδει την πλησιέστερη “εικόνα” του φαινοµένου 

σε αυτή που προκύπτει από την εφαρµογή της µεθόδου στον αρχικό πίνακα Burt. 
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όπου ijF  είναι ο πίνακας συµπτώσεων απολύτων συχνοτήτων της µεταβλητής i µε τη 

µεταβλητή j (i, j=1,…, 5). 

Σχήµα 2.4: Πίνακας «Στοίβα», Πίνακας «Φέτα» και Υποπίνακας του Burt. 
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Να τονίσουµε ότι κατά την εφαρµογή της ΠΑΑ στους τρεις πίνακες, που 

προαναφέρθηκαν, αναλύονται µόνο οι συσχετίσεις των µεταβλητών για τις οποίες ο 

αντίστοιχος απλός πίνακας συµπτώσεων συµµετέχει στην κατασκευή τους. Έτσι, 

στην ανάλυση του πίνακα «φέτα», του Σχήµατος 2.4, θα ληφθούν υπόψη µόνο οι 

συσχετίσεις µεταξύ των µεταβλητών (Χ1, Χ2), (Χ1, Χ3), (Χ1, Χ4 ) και (Χ1, Χ5). Ανάλογα 

ισχύουν για τους άλλους δύο πίνακες. 

 

Στην περίπτωση που δύο ή περισσότερες µεταβλητές δεν παρουσιάζουν σηµαντική 

συσχέτιση µεταξύ τους ή η συσχέτισή τους δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον, τότε είναι 

χρήσιµο από τις µεταβλητές αυτές να δηµιουργήσουµε µια νέα µεταβλητή 

«αλληλεπίδρασης», οι τιµές της οποίας θα είναι οι συνδυασµοί των τιµών των 

αρχικών µεταβλητών (Israëls 1987, Van der Heijden & De Leeuw 1989, Andersen 

1991, Van de Geer 1993β, Greenacre 1993α, Michailidis 1996, Clausen 1998). Πιο 

συγκεκριµένα, αν έχουµε δύο µεταβλητές Χ και Υ µε 2 και 3 κλάσεις αντίστοιχα, τότε 

µπορούµε να δηµιουργήσουµε µια νέα µεταβλητή Ζ που θα παίρνει 2×3=6 

διακεκριµένες τιµές, όσοι είναι δηλαδή και οι συνδυασµοί των κλάσεων των δύο 

αρχικών µεταβλητών Χ και Υ. Για τη διευκόλυνση των υπολογισµών είναι χρήσιµο να 

εισάγουµε έναν τελεστή αλληλεπίδρασης, τον οποίο συµβολίζουµε µε Int(*), ο οποίος 

δίνεται από την παρακάτω σχέση: 

 
Int(Χ1, Χ2, …, Χq)

1 2

1 2 010 10 10
q

q q
X X Xv v v− −= + + +K , 

 
όπου 

1Xv είναι κωδικοποιηµένη τιµή12 της µεταβλητής iX  µε i=1,…, q. 

 

Παράδειγµα ∆ηµιουργίας Μεταβλητής Αλληλεπίδρασης 

 
Έστω ότι η µεταβλητή Φύλο παίρνει δύο τιµές {Άνδρας=1, Γυναίκα=2} και η 

µεταβλητή Ηλικία τρεις τιµές {20-30 ετών=1, 31-50 ετών=2, 51 και άνω=3. Τότε ο 

τελεστής Int (Φύλο, Ηλικία), για q=2, δίνει στη νέα µεταβλητή Z το σύνολο τιµών 

{11, 12, 13, 21, 22, 23} όπου, για παράδειγµα, η τιµή “12” δεν εκφράζει µέτρηση, 

δηλαδή τον αριθµό 12, αλλά το συνδυασµό ιδιοτήτων “Άνδρας, Ηλικίας 31-50 ετών”.  

 

                                                 
 
12 Θεωρούµε ότι οι κλάσεις της µεταβλητής έχουν κωδικοποιηθεί µε τους διαδοχικούς θετικούς 
αριθµούς 1, 2, …, q. 



 -173- 

Οι νέες µεταβλητές αλληλεπίδρασης µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 

κατασκευή πινάκων των τριών τύπων που παρουσιάστηκαν ανωτέρω. 

 

2.4.2  Γενικευµένοι Λογικοί Πίνακες 

Σύµφωνα µε τους Le Roux και Rouanet (2004), η βαρυκεντρική και ασαφής 

κωδικοποίηση των µεταβλητών επεκτείνει τους λογικούς πίνακες 0-1Z  σε 

«γενικευµένους» πίνακες σχεδιασµού της µορφής «αντικείµενα × µεταβλητές». Στους 

πίνακες αυτούς, για τη κωδικοποίηση των µεταβλητών, δεν χρησιµοποιούνται πλέον 

οι αριθµοί 0 και 1, αλλά ποσοστά, τα οποία αντιπροσωπεύουν ένα είδος σχετικής 

κατανοµής των ιδιοτήτων (κατηγοριών) των µεταβλητών για κάθε αντικείµενο (SAS 

Institute, 1990). Τα ποσοστά αυτά, για κάθε αντικείµενο και για κάθε µεταβλητή 

έχουν άθορισµα ίσο µε τη µονάδα, µε αποτέλεσµα το βάρος κάθε αντικειµένου να 

εξακολουθεί να είναι ίσο µε το πλήθος των µεταβλητών q, όπως, δηλαδή, και στους 

λογικούς πίνακες 0-1Z . Έτσι, στην τιµή κάθε ιδιότητας µιας µεταβλητής ανατίθεται 

θετική µάζα ή, κατά µία έννοια, ένα µέτρο πιθανότητας13, η οποία κατανέµεται σε δύο 

ή περισσότερους πόλους (Greenacre, 1984). Αν υποθέσουµε ότι οι τιµές 0 και 1, που 

χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των συνήθων λογικών πινάκων, εκφράζουν την 

πιθανότητα ένα αντικείµενο να έχει µια συγκεκριµένη ιδιότητα ή να ανήκει σε µια 

συγκεκριµένη κλάση, τότε µπορούµε να θεωρήσουµε ότι η λογική κωδικοποίηση 0-1 

αποτελεί µια “τετριµµένη” βαρυκεντρική διάσπαση. Κάτω από αυτή τη θεώρηση, οι 

λογικοί πίνακες αποτελούν ειδικές περιπτώσεις των γενικευµένων. Στη συνέχεια, 

δίνουµε µερικά παραδείγµατα βαρυκεντρικής και ασαφούς κωδικοποίησης. 

Παραδείγµατα 

 
Ο Πίνακας 2.10 παρουσιάζει στοιχεία για το φύλο και την ηλικία πέντε ατόµων µε 

βαρυκεντρική κωδικοποίηση για τις ελλείπουσες τιµές, κάτω από την υπόθεση ότι η 

κατανοµή των ανδρών και των γυναικών καθώς και των τριών ηλικιακών οµάδων 

είναι οµοιόµορφη για το συγκεκριµένο δείγµα ή πληθυσµό.  

 

                                                 
 
13 Σχετικά µε τη σχέση µάζας και πιθανότητας παραπέµπουµε στον Menexes (1998). 
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Αν µε βάση προηγούµενη γνώση ή εµπειρία, για το συγκεκριµένο πληθυσµό, η 

κατανοµή των ανδρών και των γυναικών είναι 35% και 65% αντίστοιχα, τότε η 

βαρυκεντρική κωδικοποίηση των ελλειπουσών τιµών θα µπορούσε να είναι 0,35 για 

τη στήλη των ανδρών και 0,65 για τη στήλη των γυναικών. Στην περίπτωση αυτή, οι 

ελλείπουσες τιµές αντικαθίστανται µε ένα ζεύγος συµπληρωµατικών πιθανοτήτων, 

όπου το πρώτο στοιχείο του ζεύγους εκφράζει την πιθανότητα κάποιο άτοµο, 

επιλεγµένο τυχαία, να είναι άνδρας, και το δεύτερο την πιθανότητα να είναι γυναίκα. 

 
Πίνακας 2.10: Γενικευµένος Λογικός Πίνακας-Βαρυκεντρική Κωδικοποίηση 

Ελλειπουσών Τιµών 
 

 ∆εδοµένα Γενικευµένη Λογική Κωδικοποίηση  

Άτοµα Φύλο Ηλικία Άνδρας Γυναίκα 
20-30 
ετών 

31-40 
ετών 

41-60 
ετών 

Σύνολο 

Α Άνδρας 20-30 ετών 1 0 1 0 0 2 
Β Γυναίκα 31-40 ετών 0 1 0 1 0 2 
Γ Γυναίκα 41-60 ετών 0 1 0 0 1 2 
∆ Άνδρας * 1 0 0,333 0,333 0,333 2 
Ε * 31-40 ετών 0,5 0,5 0 1 0 2 

* Ελλείπουσα Τιµή 
 

Αν µε βάση προηγούµενη γνώση ή εµπειρία, για το συγκεκριµένο πληθυσµό, η 

κατανοµή των ανδρών και των γυναικών είναι 35% και 65% αντίστοιχα, τότε η 

βαρυκεντρική κωδικοποίηση των ελλειπουσών τιµών θα µπορούσε να είναι 0,35 για 

τη στήλη των ανδρών και 0,65 για τη στήλη των γυναικών. Στην περίπτωση αυτή, οι 

ελλείπουσες τιµές αντικαθίστανται µε ένα ζεύγος συµπληρωµατικών πιθανοτήτων, 

όπου το πρώτο στοιχείο του ζεύγους εκφράζει την πιθανότητα κάποιο άτοµο, 

επιλεγµένο τυχαία, να είναι άνδρας, και το δεύτερο την πιθανότητα να είναι γυναίκα. 

Αυτή η προσέγγιση, αποτελεί για τον Verkuilen (2001) την «πιθανολογική 

κωδικοποίηση» (probabilistic coding) που εκφράζει το βαθµό στον οποίο ένα 

αντικείµενο είναι δυνατό να ανήκει σε ένα ορισµένο σύνολο ιδιοτήτων. Άλλωστε, 

όπως είδαµε και στη διµεταβλητή εκδοχή της ΠΑΑ (βλέπε Ενότητα 2.2.3), τα προφίλ 

των γραµµών (στηλών) εκφράζουν κατανοµές δεσµευµένων πιθανοτήτων. 

 

Ο Πίνακας 2.11 παρουσιάζει τη βαρυκεντρική διάσπαση σε ποσοστά που πρότεινε ο 

Μοσχίδης (2003β, σ. 342), για τις απαντήσεις πέντε ατόµων σε µια ερώτηση µε πέντε 

διαβαθµισµένες κατηγορίες. Στο παράδειγµα αυτό, οι πέντε διαβαθµίσεις θα 

µπορούσαν να αντιστοιχούν σε κλάσεις µιας ποσοτικής µεταβλητής που 
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κατηγοριοποιήθηκε µε µια από τις µεθόδους που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη 

ενότητα. 

Πίνακας 2.11: Γενικευµένος Λογικός Πίνακας-Βαρυκεντρική Κωδικοποίηση  
 

  
Λογική 

Κωδικοποίηση 
Γενικευµένη Λογική Κωδικοποίηση  

Άτοµα Ερώτηση*  ΣΑ Σ Ο ∆ ∆Α ΣΑ Σ Ο ∆ ∆Α Σύνολο 
Α ΣΑ 1 0 0 0 0 0,83 0,11 0,04 0,014 0,006 1 
Β Σ 0 1 0 0 0 0,17 0,66 0,11 0,04 0,02 1 
Γ Ο 0 0 1 0 0 0,06 0,11 0,66 0,11 0,06 1 
∆ ∆ 0 0 0 1 0 0,02 0,04 0,11 0,66 0,17 1 
Ε Α∆ 0 0 0 0 1 0,006 0,014 0,04 0,11 0,83 1 

* ΣΑ: Συµφωνώ Απόλυτα, Σ: Συµφωνώ, Ο: Ουδέτερη Άποψη, ∆: ∆ιαφωνώ και ∆Α: ∆ιαφωνώ 
Απόλυτα 
 

Ο Πίνακας 2.12 παρουσιάζει τα αρχικά δεδοµένα για εννέα τύπους αυτοκινήτων. Για 

κάθε τύπο έχει µετρηθεί η τιµή του σε $ και ο κυβισµός της µηχανής του (Van 

Rijckevorsel, 1987, p. 148). Το εύρος των τιµών των δύο ποσοτικών µεταβλητών 

(τιµή και κυβισµός) έχει µοιραστεί σε µια σειρά διαδοχικών διαστηµάτων µε 

αυθαίρετα όρια, ως εξής: 

 

Τιµή: 4000-5000, 5000-6000, 6000-7000, 7000-8000 και 8000-9000 

Κυβισµός: 50-100, 100-150, 150-200, 200-250, 250-300 και 300-350 

 

Εποµένως, για τη λογική κωδικοποίηση 0-1 της “Τιµής” θα πρέπει να 

χρησιµοποιηθούν πέντε διαστήµατα (κλάσεις) του τύπου «από-έως» και έξι 

διαστήµατα για τον “Κυβισµό”. 

 
Πίνακας 2.12: Τιµή και Κυβισµός για Εννέα Τύπους Αυτοκινήτων 

 
Τύπος 

Αυτοκινήτου 
Τιµή Κυβισµός 

Α 5700 134 
Β 4350 92 
Γ 6100 97 
∆ 6850 152 
Ε 8200 258 
Ζ 7200 173 
Η 7200 232 
Θ 6700 225 
Ι 7550 318 
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Στον Πίνακα 2.13 έχουµε τη συνηθισµένη κωδικοποίηση 0-1, ενώ στον Πίνακα 2.14 

µία πρόταση ασαφούς κωδικοποίησης των δύο ποσοτικών µεταβλητών (Van 

Rijckevorsel, 1987, σ. 149).  

 
Πίνακας 2.13: Λογική Κωδικοποίηση των Κατηγοριοποιηµένων Ποσοτικών 

Μεταβλητών 
 

 Λογική Κωδικοποίηση  

Τύπος 
∆ιαστήµατα της 

“Τιµής” 
∆ιαστήµατα του 

“Κυβισµού” 
Σύνολο 

Α 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 
Β 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 
Γ 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 
∆ 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 
Ε 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 
Ζ 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 
Η 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 
Θ 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 
Ι 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

 
Πίνακας 2.14: Ασαφής Κωδικοποίηση των Κατηγοριοποιηµένων Ποσοτικών 

Μεταβλητών 
 

 Γενικευµένος Λογικός Πίνακας  
 Τιµή Κυβισµός  

Τύπος 4000 5000 6000 7000 8000 9000 50 100 150 200 250 300 350 Σύνολο 
Α 0 0,3 0,7 0 0 0 0 0,32 0,68 0 0 0 0 2 
Β 0,65 0,35 0 0 0 0 0,16 0,84 0 0 0 0 0 2 
Γ 0 0 0,9 0,1 0 0 0,06 0,94 0 0 0 0 0 2 
∆ 0 0 0,15 0,85 0 0 0 0 0,95 0,04 0 0 0 2 
Ε 0 0 0 0 0,8 0,2 0 0 0 0 0,84 0,16 0 2 
Ζ 0 0 0 0,8 0,2 0 0 0 0,54 0,46 0 0 0 2 
Η 0 0 0 0,8 0,2 0 0 0 0 0,36 0,64 0 0 2 
Θ 0 0 0,3 0,7 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 2 
Ι 0 0 0 0,45 0,55 0 0 0 0 0 0 0,64 0,36 2 

 

Παρατηρούµε ότι στην ασαφή κωδικοποίηση οι στήλες του γενικευµένου λογικού 

πίνακα δεν αντιστοιχούν σε διαστήµατα αλλά στα όρια των διαστηµάτων. Κάτω από 

µια γενική θεώρηση, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι για κάθε τύπο αυτοκινήτου η 

τιµή κάθε στήλης εκφράζει ένα µέτρο πιθανότητας για την αντίστοιχη οριακή τιµή 

της µεταβλητής. Αν και η ΠΑΑ θα µπορούσε να εφαρµοστεί σε πίνακες όπως ο 2.14 

χωρίς υπολογιστικό πρόβληµα, ωστόσο, στο συγκεκριµένο παράδειγµα, προκύπτουν 

δυσκολίες σε σχέση µε την ερµηνεία των αποτελεσµάτων, αφού οι στήλες του 

ασαφούς πίνακα δεν αντιστοιχούν κατ’ ανάγκη σε παρατηρούµενες ιδιότητες των 

αυτοκινήτων. Συνεπώς, είναι ανάγκη η κατηγοριοποίηση µιας ποσοτικής µεταβλητής 
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σε κλάσεις να πραγµατοποιείται λαµβάνοντας υπόψη τόσο στατιστικά όσο και 

θεωρητικά κριτήρια, ώστε τα διαστήµατα που θα προκύψουν να έχουν φυσική 

ερµηνεία και κλινική ή πρακτική σηµαντικότητα, στο πλαίσιο του επιστηµονικού 

χώρου που διεξάγεται ή έρευνα. Πάντως, από τη στιγµή που επιλεγεί (ή/και 

συµφωνηθεί) η κατάλληλη κατηγοριοποίηση, οι κλάσεις των µεταβλητών 

αναδεικνύουν πλέον συγκεκριµένες ιδιότητες των αντικειµένων και ως προς αυτές θα 

πρέπει να ερµηνευτούν τα αποτελέσµατα. ∆ιαφορετική κατηγοριοποίηση αποδίδει, εν 

γένει, και διαφορετικές ιδιότητες. 

 

2.4.3  Επεκτάσεις και Πεδία Εφαρµογής της Παραγοντικής 

Ανάλυσης των Αντιστοιχιών 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι σε όλες τις περιπτώσεις πινάκων, που παρουσιάστηκαν στην 

προηγούµενη ενότητα (βλέπε και Ενότητα Β4 του Παραρτήµατος Β), η ΠΑΑ 

εφαρµόζεται αλγοριθµικά και εννοιολογικά µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Οι πίνακες 

αντιµετωπίζονται, τελικά, ως απλοί πίνακες συµπτώσεων δύο µεταβλητών, µε τη 

γενική µορφή «αντικείµενα ×  ιδιότητες». Κάτω από αυτή την ενιαία θεώρηση των 

πινάκων εισόδου σε συνδυασµό µε τη διεισδυτική προσέγγιση στην ανάλυση των 

δεδοµένων, η ΠΑΑ έχει αναδειχθεί σε ένα γενικό σύστηµα ή, καλύτερα, 

“πλατφόρµα” στατιστικής επεξεργασίας που βρίσκει εφαρµογές σε όλα σχεδόν τα 

ερευνητικά πεδία (βλέπε Greenacre 1984, Benzécri 1992, Blasius & Greenacre 1994, 

Gifi 1996, Beh 2004). Η µέθοδος εφαρµόζεται είτε όπως έχει είτε µε παραλλαγές και 

τροποποιήσεις, οι οποίες επιβάλλονται από περιορισµούς ή ιδιαιτερότητες του 

επιστηµονικού πεδίου, στο πλαίσιο του οποίου θα ερµηνευτούν τα αποτελέσµατα της 

έρευνας. Αξίζει να αναφερθούµε στο χώρο της Οικολογίας των Φυτών, όπου η ΠΑΑ 

χρησιµοποιείται κυρίως ως µέθοδος ταξιθέτησης (ordination) σταθµών (περιοχών) µε 

βάση την εµφάνιση (ποικιλότητα, πυκνότητα και υπεροχή) των παρατηρούµενων 

φυτικών ειδών (Hill 1974, Kent & Coker 1996, Ter Braak 2002 και 1985). Στο 

συγκεκριµένο επιστηµονικό χώρο έχουν αναπτυχθεί δύο σηµαντικές παραλλαγές της 

µεθόδου. Η πρώτη, που ονοµάζεται «Detrended Correspondence Analysis» (Hill & 

Gauch, 1980), αφορά στη διόρθωση των συντεταγµένων των προβαλλόµενων 

σηµείων επί των παραγοντικών επιπέδων, ώστε να απαλειφθεί η επίδραση του 

φαινοµένου «Guttman» στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων. Ως φαινόµενο Guttman 

χαρακτηρίζεται η παραβολοειδής διάταξη των προβαλλόµενων σηµείων στο 
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παραγοντικό επίπεδο 1×2 (Greenacre 1984, Van Rijckevorsel 1987, Weller & 

Romney 1990, Manly 1994). Εµφανίζεται συχνά στις µεθόδους ταξιθέτησης και 

θεωρείται, εν γένει, µειονέκτηµα της ΠΑΑ. Νεότερες προσεγγίσεις στην 

αντιµετώπιση του προβλήµατος έχουν δείξει ότι από το φαινόµενο Guttman είναι 

δυνατό να εξαχθεί χρήσιµη πληροφορία (βλέπε Camiz, 2005) και ότι δεν θα πρέπει 

υποχρεωτικά να θεωρείται µειονέκτηµα της µεθόδου ή ένδειξη ακαταλληλότητας των 

δεδοµένων που αναλύονται (Gifi 1996, Verkuilen 2001). Η φυσική του ερµηνεία είναι 

ότι ο πρώτος παραγοντικός άξονας συνδέεται µε σχέση δευτέρου βαθµού µε τον 

δεύτερο, µε σχέση τρίτου βαθµού µε τον τρίτο κ.ο.κ. (Baccini, Caussinus & De 

Falguerolles 1993, Verkuilen 2001). Έτσι, στο παραγοντικό επίπεδο 1×2 οι 

ποσοτικοποιήσεις των σηµείων επί του δεύτερου άξονα αποτελούν συναρτήσεις 

δευτέρου βαθµού των ποσοτικοποιήσεων του πρώτου. Το πρακτικό συµπέρασµα 

είναι ότι ο πίνακας δεδοµένων που αναλύεται έχει στην ουσία µονοδιάστατη δοµή 

και, εποµένως, ο πρώτος παραγοντικός άξονας εκφράζει µια κυρίαρχη και σχετικά 

οµοιογενή σύνθετη µεταβλητή, ως προς την οποία θα πρέπει να ερµηνευτούν τα 

αποτελέσµατα (Gifi 1996, De Leeuw, Wang & Michailidis 1999). Από µια άλλη 

σκοπιά, η εµφάνιση του φαινοµένου Guttman θα µπορούσε να θεωρηθεί ως δείκτης 

ποιότητας της λύσης της ΠΑΑ, ιδιαίτερα στην περίπτωση που το ζητούµενο είναι ο 

έλεγχος ή η επιβεβαίωση του µονοδιάστατου χαρακτήρα του υπό εξέταση 

φαινοµένου (Guttman 1941, Gifi 1996, Verkuilen 2001). Άλλες µέθοδοι 

αποκατάστασης του φαινοµένου Guttman έχουν προταθεί από τους Van Rijckevorsel 

(1987) και Camiz (2005). Η δεύτερη παραλλαγή της µεθόδου ονοµάζεται 

«Κανονικοποιηµένη ή Κανονική Ανάλυση των Αντιστοιχιών» (Canonical 

Correspondence Analysis) (Ter Braak, 1986) και αναπτύχθηκε ώστε κατά την 

εφαρµογή της ΠΑΑ να λαµβάνεται υπόψη και επιπλέον διαθέσιµη εξωτερική 

πληροφορία σχετικά µε κλιµατολογικές, εδαφολογικές και άλλες περιβαλλοντικές 

παραµέτρους, οι οποίες µπορεί να είναι ποσοτικές ή ποιοτικές (Kent & Coker 1996, 

Ter Braak 2002). Χαρακτηριστικό της µεθόδου είναι ότι κατά την υλοποίηση της 

ΠΑΑ εφαρµόζεται ο αλγόριθµος Reciprocal Averaging, στον οποίο εισάγονται 

περιορισµοί, ώστε οι παραγοντικοί άξονες να αποτελούν γραµµικούς συνδυασµούς 

των εξωτερικών περιβαλλοντικών µεταβλητών.  
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Τόσο οι πίνακες εισόδου όσο και τα συστήµατα κωδικοποίησης στα οποία 

αναφερθήκαµε δεν είναι τα µοναδικά αλλά τα πιο συχνά χρησιµοποιούµενα. Μεγάλη 

ποικιλία τεχνικών πινακοποίησης και κωδικοποίησης των δεδοµένων συναντάµε στα 

ερευνητικά πεδία του Μάρκετινγκ και της Οικονοµίας. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι 

ειδική κωδικοποίηση απαιτείται όταν: α) οι προς ανάλυση µεταβλητές αντιστοιχούν 

σε ερωτήσεις πολλαπλής απάντησης, κατάταξης ή προτίµησης (Kaciak & Louviere 

1990, Nishisato 1996, 1994, 1993, 1980 και 1978, Van der Heijden, Teunissen & Van 

Orlé 1997, Van de Velden 2000, Torres & Greenacre 2002, Torres & Van de Velden 

2007), β) η µέθοδος πρόκειται να εφαρµοστεί σε πίνακες µε δεδοµένα κυριαρχίας-

υπεροχής (Dzhafarov 1999, Greenacre & Torres 1999) ή ζευγαρωτών συγκρίσεων 

(Greenacre, 2003) και γ) πρόκειται να αναλυθούν ειδικές κατηγορίες πινάκων 

(συµµετρικών και µη) που περιγράφουν µεταβολές µιας κατάστασης ή φαινοµένου, 

για παράδειγµα, µετακινήσεις (εργασιακές, µεταναστευτικές) ατόµων και πληθυσµών 

και οικονοµικά αποτελέσµατα εισροών-εκροών (Van der Heijden, De Vries & Van 

Hooff 1990, Blasius 1994, Gower & Greenacre 1996, Greenacre & Clavel 1998, 

Greenacre 2000, Τζήµος & Παπαδηµητρίου 2004). Θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι 

στις περισσότερες από τις παραπάνω περιπτώσεις η ΠΑΑ δεν εφαρµόζεται άµεσα, 

αλλά µετά από τροποποιήσεις στον αλγόριθµο και στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων 

της. Προσαρµογές, επίσης, απαιτούνται για την ανάλυση κοινωνιοµετρικών πινάκων 

διπλής εισόδου (βλέπε Noma & Smith 1985, Greenacre 2000, Roberts 2000 και 1996) 

και για τη σύγκριση δύο ή περισσότερων πινάκων συµπτώσεων µε ζευγαρωτές 

µετρήσεις (βλέπε Greenacre, 2003).  

 

Στην περίπτωση που για τη συλλογή των δεδοµένων έχει εφαρµοστεί κάποιο 

ιεραρχικό δειγµατοληπτικό σχέδιο πολλών επιπέδων, έχουν προταθεί παραλλαγές της 

ΠΑΑ, οι οποίες λαµβάνουν υπόψη την ενδεχόµενη επίδραση του δειγµατοληπτικού 

σχήµατος στα αποτελέσµατα. Ειδικότερα, η Escofier (1987) πρότεινε την «Υπό 

Συνθήκη ή ∆εσµευµένη Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών» (Analyse des 

Correspondances Multiples Conditionelles), κατά την οποία οι µεταβλητές που 

αναλύονται ελέγχονται ως προς τα επίπεδα µιας τρίτης µεταβλητής, οι τιµές της 

οποίας µπορεί να δηλώνουν στρώµατα ή συστάδες του υπό εξέταση πληθυσµού. 

Κατά την προσέγγιση αυτή, πραγµατοποιούνται δύο αναλύσεις, η «Ενδοταξική» 

(Intra-Classes) ΠΑΑ και η «∆ιαταξική» (Inter-Classes) ΠΑΑ. Η µέθοδος 

εφαρµόζεται στην περίπτωση που είναι επιθυµητό να απαλειφθεί η επίδραση της 
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διαταξικής αδράνειας µεταξύ των οµάδων (στρώµατα, συστάδες) του πληθυσµού 

ΠΑΑ από τις σχέσεις των υπολοίπων µεταβλητών. Αποτελεί µια ειδική περίπτωση 

της «Εσωτερικής Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών» (Internal 

Correspondence Analysis) (βλέπε Lobry & Chessel 2003, Bècue-Bertaut & Pagès 

2004), που αναπτύχθηκε από τους Benzécri (1983) και Escofier και Drouet (1983). Ο 

Michalidis (1996) παρουσίασε µεθοδολογία σύµφωνα µε την οποία η Ανάλυση 

Οµοιογένειας και άλλες µέθοδοι της Ολλανδικής Σχολής µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν σε περιπτώσεις όπου τα δεδοµένα έχουν συγκεντρωθεί µε 

δειγµατοληψία κατά συστάδες πολλών σταδίων. Η προσέγγιση του Michailidis είναι 

περισσότερο γνωστή ως «Ανάλυση Οµοιογένειας Πολλαπλών Επιπέδων» (Multi-

Level Homogeneity Analysis). Χρησιµοποιείται για την ανάλυση και σύγκριση 

δεδοµένων, τα οποία έχουν συγκεντρωθεί ιεραρχικά (κατά στάδια). Σκοπός της 

µεθόδου είναι να ληφθούν υπόψη τόσο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οµάδων 

αντικειµένων, που συγκροτούνται σε κάθε στάδιο-επίπεδο, όσο και η επίδραση τους 

στη διαµόρφωση των σχέσεων των µεταβλητών που εξετάζονται (βλέπε Michailidis 

& De Leeuw, 2000 και 1997). Στον Israëls (1987) συναντάµε τη «Μερική 

Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών» (Partial Correspondence Analysis), όπου 

η συνάφεια δύο µεταβλητών ελέγχεται, αφού αφαιρεθεί ή επίδραση µιας τρίτης. Οι 

Bècue-Bertaut και Pagès (2004) πρότειναν την «Πολλαπλή Παραγοντική Ανάλυση 

για Πίνακες Συνάφειας» (Multiple Factor Analysis for Contingency Tables-MFACT) 

µε σκοπό τη σύγκριση δύο ή περισσοτέρων πινάκων συµπτώσεων, που προέρχονται 

από διαφορετικά δείγµατα ή πληθυσµούς, µε κοινές γραµµές (στήλες) αλλά 

διαφορετικές στήλες (γραµµές). Γενικά, τροποποιήσεις της ΠΑΑ για την ανάλυση 

δεδοµένων που είναι οργανωµένα σε πίνακες τριπλής εισόδου14 (ή µπορούν να 

θεωρηθούν ως τέτοιοι) έχουν προταθεί από πολλούς ερευνητές. Ενδεικτικά 

αναφέρουµε τις εργασίες των Cazes (1980), Benzécri (1983, 1982 και 1979), Escofier 

(1983), Escofier και Drouet (1983), Deville και Saporta (1983), De Leeuw και Van 

der Heijden (1988), Van der Heijden και De Leeuw (1989 και 1985), Novak και 

Hoffman (1990), Παπαδηµητρίου (1991), Burtschy και Papadimitriou (1991), 

Παπαδηµητρίου και Φλώρου (1992), Aluja-Banet και Nonell-Torrent (1993), Martens 

(1994), Carlier και Kroonenberg (1998 και 1996), Escofier και Pagès (1998), 

                                                 
 
14 Συχνά η τρίτη διάσταση καθορίζεται από µεταβλητή οι τιµές της οποίας εκφράζουν διαφορετικές 
χρονικές περιόδους.  
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Μπεχράκη (1999), Greenacre (2003), Lobry και Chessel (2003) και Bècue-Bertaut και 

Pagès (2004). Σε κάθε περίπτωση, στόχος των παραπάνω γενικεύσεων είναι η 

ανάδειξη και η σύγκριση των εσωτερικών δοµών των επιµέρους πινάκων διπλής 

εισόδου που συνθέτουν τον αρχικό τριδιάστατο πίνακα. Να επισηµάνουµε ότι σε 

ορισµένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγµα της Escofier (1983), η απόσταση που 

χρησιµοποιείται δεν µπορεί να ερµηνευτεί ως 2χ . 

 

Θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι εφαρµογές και παραλλαγές της ΠΑΑ για την 

ανάλυση πινάκων µε ιδιαίτερη δοµή ως προς την κατασκευή ή/και το πληροφοριακό 

τους περιεχόµενο συναντάµε, πλέον, και σε ερευνητικούς τοµείς, όπου ο ρόλος των 

Πολυδιάστατων Στατιστικών Μεθόδων ήταν τουλάχιστον κατά το παρελθόν λιγότερο 

εµφανής. Στις µέρες µας, η µέθοδος χρησιµοποιείται και σε νέα ερευνητικά πεδία στα 

οποία έδωσε ώθηση κυρίως η ανάπτυξη της Τηλεπληροφορικής. Η ΠΑΑ έχει 

“εισαχθεί” και εφαρµόζεται στο χώρο της Μηχανικής Μάθησης (Merz, 1997), της 

Αναγνώρισης Προτύπων (Queiros, Gelsema & Timmers, 1983), της Βιο-Ιατρικής 

(Perrière & Thioulouse, 2003), της Ιατρικής (Greenacre 1992, Kaminska et al. 1999), 

της Επιδηµιολογίας (Guinot et al. 2001, Grassi et al. 2003), της Κοινωνικής Ιατρικής 

(Kakai et al., 2003), της Βιο-Πληροφορικής (Busold et al., 2005), της Μηχανικής 

(Bouilland & Loslever, 1998), των Πολυκριτηρίων Αποφάσεων (Cheung, 1994 και 

1991, Λούκας & Παπαδηµητρίου 2005), της Γεωλογίας (Teil, 1975), της 

Ωκεανογραφίας (Malmgren et al., 1978), της Γεωχηµείας (Hongjin, Yongzheng & 

Xisheng, 1995), της Βιο-Χηµείας (Hans, Ojasoo & Doré, 2000), της Μικροβιολογίας 

(Sieber, Petrini & Greenacre, 1998), της Γενετικής (Lobry & Chessel, 2003), της 

Χηµείας (Mellinger, 1987), της Τεχνολογίας Τροφίµων (McEwan & Schlich, 1992), 

της Αρχαιολογίας (Bolviken et al. 1982, Ringrose 1992), της Βιβλιοθηκονοµίας 

(Μάλλιαρη, 2004), της Μουσικής (Purwins et al., 2003), της ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

(Ngai & Cheng, 1997), της ∆ιαχείρισης Πόρων (Kishino et al., 1998), της 

Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης (Καραπιστόλης, 1999 και 1996), της 

Οικονοµετρίας (Deville & Saporta, 1983), της Εργονοµίας (Miyake, Loslever & 

Hancock, 2001), της Κοινωνιολογίας (De Nooy, 2003), της Εκπαίδευσης 

(Αναστασιάδου 2000, Αναστασιάδου & Καράκος 2005, Αθανασιάδης 2005) και του 

Αθλητισµού (Μαυροµάτης, 1999).  
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Ένα γενικό συµπέρασµα που προκύπτει από τη ανασκόπηση της παραπάνω 

ενδεικτικής βιβλιογραφίας είναι ότι η ΠΑΑ είναι αρκετά ευέλικτη και µπορεί να 

προσαρµοστεί στις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε ερευνητικού προβλήµατος και στους 

περιορισµούς που θέτει το θεωρητικό πλαίσιο, εντός του οποίου θα ερµηνευτούν τα 

αποτελέσµατα. Στην πράξη, η µόνη αυστηρή απαίτηση για την εφαρµογή της 

µεθόδου είναι η ύπαρξη ενός πίνακα διπλής εισόδου µε µη αρνητικά στοιχεία. 

Βέβαια, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην κατάστρωση του πίνακα, που θα δοθεί ως 

είσοδος στην ανάλυση, ώστε να µπορεί να αναδειχθεί η φυσική ερµηνεία των δοµών 

(σχέσεων, οµοιοτήτων, τάσεων και αντιθέσεων) που παρουσιάζουν ενδιαφέρον σε 

κάθε ερευνητική περίπτωση. Στο Κεφάλαιο 7 προτείνουµε µεθοδολογία για την 

εφαρµογή της ΠΑΑ σε πίνακες σχεδιασµού που προκύπτουν από πειραµατικές 

διατάξεις. 

 

2.5  Ιδιότητες Βέλτιστης Κλιµάκωσης της Παραγοντικής 

Ανάλυσης των Αντιστοιχιών 

Καταρχήν θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι η ΠΑΑ ως µέθοδος βέλτιστης κλιµάκωσης, 

που ποσοτικοποιεί ποιοτικά δεδοµένα (Young 1981, Greenacre 1993α, De Leeuw 

1993, Meulman 1999), είναι στενά συνδεδεµένη και µε άλλες στατιστικές µεθόδους, 

όπως είναι η Κανονικοποιηµένη Συσχέτιση (Greenacre 1984, Lebart, Morineau & 

Warwick 1984, Tenenhaus & Young 1985, Gower 1990, Andersen 1991, Van de Geer 

1993β, De Leeuw, Wang & Michailidis 1999), η ∆ιακρίνουσα Ανάλυση (Nishisato 

1980, Greenacre 1984, Lebart, Morineau & Warwick 1984, Van der Heijden, 

Mooijaart & Takane 1994), η Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες (Tenenhaus & Young 

1985, Greenacre 1991 και 1984, Van de Geer 1993α και 1993β, Heiser & Meulman 

1994, Gifi 1996, Van de Velden 2000), η Ανάλυση ∆ιακύµανσης (Tenenhaus & 

Young 1985, Nishisato 1994 και 1980), η Γραµµική Παλινδρόµηση (Nishisato 1980, 

Greenacre 1984, Van Rijckevorsel 1987, Buja 1990, De Leeuw 1993 και 1988, Heiser 

& Meulman 1994, Michailidis 1996, Michailidis & De Leeuw 1998, De Leeuw, 

Wang & Michailidis 1999), η Ανάλυση Λανθανουσών Κλάσεων (Latent Class 

Analysis) (Israëls 1987, Andersen 1991, Gifi 1996, Van der Heijden, Gilula & Van 

der Ark 1999) και η Πολυδιάστατη Κλιµάκωση (Heiser 1987, Hoffman & De Leeuw 

1992, Gifi 1996, Romney, Moore & Brazill 1998). Σε κάθε περίπτωση, παρόλο που 
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τίθενται διαφορετικά κριτήρια βελτιστοποίησης, τα οποία ικανοποιούνται µε 

διαφορετικούς υπολογιστικούς αλγόριθµους εν γένει, ωστόσο τα παραγόµενα βασικά 

αριθµητικά αποτελέσµατα ταυτίζονται (µε προσέγγιση συντελεστών 

κανονικοποίησης). Όπως είδαµε στα προηγούµενα, µέσω της ΠΑΑ για κάθε 

αντικείµενο σε κάθε παραγοντικό άξονα υπολογίζεται µία αριθµητική τιµή (βαθµός ή 

σκορ). Οι βαθµοί αυτοί δεν είναι παρά οι συντεταγµένες των προβολών των 

αντικειµένων πάνω στους αντίστοιχους άξονες. Ανάλογα, στις κατηγορίες (ιδιότητες 

ή κλάσεις) των κατηγορικών µεταβλητών ανατίθενται αριθµητικά βάρη, µε τέτοιο 

τρόπο ώστε οι κατηγορίες να προβάλλονται στο κέντρο βάρους των αντικειµένων που 

χαρακτηρίζονται από τις αντίστοιχες ιδιότητες. Η ποσοτικοποίηση αντικειµένων και 

µεταβλητών έχει τις παρακάτω συνέπειες:  

• Μεγιστοποιείται η διάκριση µεταξύ των αντικειµένων ως προς τη λανθάνουσα 

δοµή που εκφράζει ο κάθε άξονας. Ειδικότερα, στον πρώτο παραγοντικό άξονα η 

διακύµανση (αδράνεια) των βαθµών των αντικειµένων, και συνεπώς η διάκρισή 

τους, είναι η µέγιστη δυνατή.  

• Στην περίπτωση πολλών µεταβλητών, επί του πρώτου παραγοντικού άξονα 

µεγιστοποιείται το τετράγωνο της µέσης συσχέτισης µεταξύ των βαθµών των 

αντικειµένων και των ποσοτικοποιηµένων πλέον κατηγορικών µεταβλητών. Στη 

διµεταβλητή περίπτωση µεγιστοποιείται η (κανονικοποιηµένη) συσχέτιση των 

δύο µεταβλητών. Οι προβολές των αντικειµένων και των κλάσεων των 

µεταβλητών στον πρώτο άξονα αποτελούν θέσεις βέλτιστης ταξιθέτησης που 

αναδεικνύουν τη διάταξη των αντίστοιχων σηµείων. 

• Μεγιστοποιείται η οµοιογένεια των µεταβλητών και η αξιοπιστία (εσωτερική 

συνέπεια) των παραγοντικών αξόνων.  

• Τα σύνολα των βαθµών των αντικειµένων σε κάθε άξονα είναι ανά δύο γραµµικά 

ασυσχέτιστα. Με άλλα λόγια, οι παραγοντικοί άξονες, ως νέες σύνθετες 

ποσοτικές µεταβλητές, εκφράζουν γραµµικά ανεξάρτητες δοµές ή διαστάσεις του 

υπό εξέταση φαινοµένου. Οι νέες µεταβλητές ή, αλλιώς, οι “παράγοντες” 

µπορούν, στη συνέχεια, να χρησιµοποιηθούν σε περαιτέρω στατιστικές 

αναλύσεις. Βέβαια, η κλίµακα µέτρησης των βέλτιστων βαθµών των 

αντικειµένων είναι αυθαίρετη. Από τη στιγµή που δοθεί φυσική ερµηνεία στους 

άξονες, οι αντίστοιχοι παραγοντικοί βαθµοί, για πρακτικούς λόγους, µπορούν να 
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αναχθούν σε µια νέα κλίµακα µέτρησης µε συγκεκριµένο εύρος και τυποποίηση. 

Για παράδειγµα, ο παρακάτω µετασχηµατισµός: 

 
( )

( ) ( )
ij ij

ij
ij ij

x min x
z

max x min x

−
=

−
×100, 

 
όπου xij είναι ο βαθµός του i αντικειµένου στον j άξονα, µετασχηµατίζει και 

τυποποιεί τις παραγοντικές συντεταγµένες των αντικειµένων στην κλίµακα από 0 

έως 100. Το 0 αντιστοιχεί σε αντικείµενο µε τις συγκριτικά χαµηλότερες τιµές στη 

δοµή (ιδιότητα, χαρακτηριστικό) που εκφράζει ο αντίστοιχος παράγοντας, ενώ το 

100 σε αντικείµενο µε τις συγκριτικά υψηλότερες. Έτσι, αν τα αντικείµενα είναι 

“επώνυµα”, οι νέοι βαθµοί ijz  µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε για την 

κατάταξη (ranking) είτε για την ανάπτυξη τυπολογιών των αντικειµένων. 

 
Να υπενθυµίσουµε ότι κατά τον υπολογισµό των βέλτιστων τιµών: 

 
• Έχουν ληφθεί υπόψη οι συσχετίσεις ανά δύο όλων των κατηγορικών µεταβλητών 

που συµµετέχουν στην ανάλυση. 

• Η 2χ  απόσταση εξασφαλίζει ότι για κάθε ιδιότητα λαµβάνεται υπόψη, κατά την 

ανάλυση, η κατανοµή της σε σχέση µε την ιδιαιτερότητά της (σπανιότητα) ως 

προς τις υπόλοιπες ιδιότητες. 

 
Πληροφοριακά αναφέρουµε ότι έχουν γίνει προσπάθειες ενοποίησης των µεθόδων 

βέλτιστης κλιµάκωσης µε µεθόδους που στηρίζονται στα Γενικά Γραµµικά 

Υποδείγµατα, όπως είναι η Γραµµική Παλινδρόµηση, η Κανονικοποιηµένη 

Συσχέτιση και η Ανάλυση ∆ιακύµανσης (βλέπε Perreault & Young 1980, Sands & 

Young 1980, Young 1981). Οι προτεινόµενες µέθοδοι στηρίζονται στον αλγόριθµο 

ALS µε εναλλασσόµενες φάσεις και έχουν ως σκοπό την επέκταση των δυνατοτήτων 

που προσφέρουν τα γραµµικά µοντέλα σε καταστάσεις, όπου οι διαθέσιµες 

µεταβλητές είναι µικτού τύπου, δηλαδή κατηγορικές και ποσοτικές (συνεχείς ή 

ασυνεχείς). Οι προς εκτίµηση παράµετροι µπορούν να χωριστούν σε δύο οµάδες. Στη 

µία οµάδα ανήκουν οι παράµετροι των γραµµικών υποδειγµάτων και στην άλλη οι 

παράµετροι βέλτιστης κλιµάκωσης των δεδοµένων. Σε κάθε επανάληψη του 
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αλγόριθµου, οι υπό συνθήκη15 εκτιµητές ελαχίστων τετραγώνων των παραµέτρων της 

µιας οµάδας εναλλάσονται µε αυτούς της άλλης. Οι νέοι εκτιµητές αντικαθιστούν 

τους παλιούς και η διαδικασία συνεχίζεται εωσότου τα κριτήρια βελτιστοποίησης της 

αντίστοιχης συνάρτησης απώλειας ικανοποιηθούν. Όµως, οι µέθοδοι αυτοί 

παρουσιάζουν δύο βασικά µειονεκτήµατα: α) τα αποτελέσµατα παρουσιάζουν 

αστάθεια λόγω του υπερβολικά µεγάλου αριθµού παραµέτρων που εκτιµώνται κατά 

την υλοποίηση του αλγόριθµου και β) οι περιορισµοί που επιβάλλονται από τις 

τεχνικές και θεωρητικές προϋποθέσεις καταλληλότητας εφαρµογής των γραµµικών 

υποδειγµάτων σε συνδυασµό µε αυτούς των τεχνικών βέλτιστης κλιµάκωσης είναι 

δυνατό να οδηγήσουν σε τοπικά και όχι ολικά βέλτιστες λύσεις. Για το λόγο αυτό θα 

πρέπει τα αποτελέσµατα να ελέγχονται τόσο ως προς την εγκυρότητά τους όσο και ως 

προς τη διαµόρφωση των αρχικών τυχαίων τιµών που ανατίθενται στις δύο οµάδες 

παραµέτρων κατά την εκκίνηση του αλγόριθµου. 

 

2.6  Σχόλια και Συµπεράσµατα Κεφαλαίου 

Η ΠΑΑ θεωρείται κυρίως ως µία περιγραφική µέθοδος για τη διερεύνηση της σχέσης 

µεταξύ δύο ή περισσότερων κατηγορικών µεταβλητών, χωρίς a priori υποθέσεις και 

προϋποθέσεις. Μπορεί να χαρακτηριστεί ως επέκταση της Ανάλυσης σε Κύριες 

Συνιστώσες για την ανάλυση κατηγορικών δεδοµένων. Πρωταρχικός σκοπός της 

µεθόδου είναι η ανάδειξη και οπτικοποίηση της ενδογενούς δοµής του πίνακα που θα 

δοθεί ως είσοδος στην ανάλυση σε χώρους προβολής µε µικρότερες διαστάσεις από 

τον αρχικό, στον οποίο µπορεί να αναλυθεί το υπό εξέταση φαινόµενο. Μέσω της 

ΠΑΑ το πληροφοριακό περιεχόµενο του πίνακα εισόδου, όπως αυτό µετριέται µέσω 

της αδράνειας, διασπάται σε παραγοντικούς άξονες και “µεγεθύνεται”. Έτσι, 

αναδεικνύονται οµοιότητες, αντιπαραθέσεις και αλληλεπιδράσεις µεταξύ των 

προβαλλόµενων σηµείων, οι οποίες δεν είναι άµεσα αντιληπτές αλλά βρίσκονται σε 

λανθάνουσα µορφή. Μάλιστα, αυτό επιτυγχάνεται χωρίς τη χρήση στατιστικών 

ελέγχων σηµαντικότητας για την απόρριψη ή όχι υποθέσεων σχετικά µε αυτά. Η 

ΠΑΑ χρησιµοποιείται για την ανάλυση ποιοτικών ή/και κατάλληλα 

κατηγοριοποιηµένων (κωδικοποιηµένων) ποσοτικών δεδοµένων, τα οποία µπορούν 

να οργανωθούν σε απλούς και σύνθετους πίνακες συνάφειας. Είναι αρκετά ευέλικτη, 

                                                 
 
15 ∆ιατηρώντας σταθερές τις παραµέτρους της άλλης οµάδας. 
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ώστε να µπορεί να εφαρµοστεί σχεδόν σε κάθε πίνακα της µορφής «αντικείµενα × 

µεταβλητές», µε µη αρνητικά στοιχεία και µη µηδενικά αθροίσµατα γραµµών και 

στηλών, αρκεί οι µεταβλητές να είναι οµοιογενείς. Στην πράξη, µπορεί να εφαρµοστεί 

σε οποιονδήποτε πίνακα διπλής εισόδου µε θετικά στοιχεία. Η δυνατότητα αυτή σε 

συνδυασµό µε τις ιδιότητες των αποτελεσµάτων της την καθιστούν ένα γενικό 

σύστηµα ανάλυσης κατηγορικών δεδοµένων. Ο πολυδιάστατος και πολυµεταβλητός 

χαρακτήρας της µεθόδου επιτρέπει την ανάδειξη σχέσεων και δοµών που δεν θα 

µπορούσαν να εντοπιστούν µε απλή εξέταση των µεταβλητών κατά ζεύγη. Σήµερα, η 

µέθοδος χρησιµοποιείται σχεδόν σε όλα τα ερευνητικά επιστηµονικά πεδία είτε όπως 

έχει είτε µε παραλλαγές και τροποποιήσεις στο αλγοριθµικό της µέρος. 

 
Η παράλληλη και ανεξάρτητη εξέλιξη της ΠΑΑ σε ερευνητικά πεδία ποικίλων 

επιστηµονικών περιοχών είχε ως αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν διάφορες σχολές και 

κατευθύνσεις τόσο σε σχέση µε το αλγοριθµικό όσο και σε σχέση µε το θεωρητικό 

υπόβαθρο της µεθόδου. Οι δύο Σχολές Ανάλυσης ∆εδοµένων που ξεχωρίζουν είναι η 

Γαλλική και η Ολλανδική (Σύστηµα GIFI). Στα πορίσµατά τους στηρίζονται οι 

υπολογιστικοί αλγόριθµοι των σύγχρονων εµπορικών λογισµικών στατιστικής 

επεξεργασίας δεδοµένων που διαθέτουν την ΠΑΑ. Στη Γαλλική Σχολή δίνεται 

µεγαλύτερη έµφαση στη γεωµετρική ερµηνεία των δεδοµένων µέσω της απόστασης 

2χ  κατά Benzécri και το υπολογιστικό της µέρος είναι κατά βάση αλγεβρικό. Η 

πολυµεταβλητή εκδοχή της ΠΑΑ εφαρµόζεται αλγοριθµικά και εννοιολογικά 

ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο όπως και στην περίπτωση των δύο µεταβλητών. Στην 

Ολλανδική, η µέθοδος, ιδιαίτερα στην πολυµεταβλητή εκδοχή της, αντιµετωπίζεται 

ως πρόβληµα βέλτιστης κλιµάκωσης ή, κατά µία άλλη έννοια, ως µέθοδος 

ποσοτικοποίησης κατηγορικών (ποιοτικών) δεδοµένων. Στην περίπτωση αυτή, στόχος 

είναι η εξεύρεση, µέσω του επαναληπτικού αλγόριθµου ALS, βέλτιστων βαθµών για 

τις γραµµές και τις στήλες του πίνακα που αναλύεται, ώστε να ελαχιστοποιείται µια 

συγκεκριµένη συνάρτηση απώλειας κάτω από περιορισµούς. Οι βέλτιστες τιµές 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν, στη συνέχεια, σε περαιτέρω στατιστικές αναλύσεις. Η 

προσέγγιση των Ολλανδών οδήγησε στην ανάπτυξη της µεθόδου της Ανάλυσης 

Οµοιογένειας, η οποία αποτελεί τον πυρήνα του συστήµατος GIFI. Η µέθοδος 

παράγει ισοδύναµα αποτελέσµατα µε αυτά που προκύπτουν από την εφαρµογή της 

ΠΑΑ στο λογικό πίνακα q κατηγορικών µεταβλητών. Όµως, οι δύο προσεγγίσεις 
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διαφέρουν ριζικά τόσο ως προς το υπολογιστικό όσο και ως προς το θεωρητικό 

πλαίσιο και την προβληµατική που οδήγησε στην ανάπτυξή τους. Η “άγνοια” της 

µεθοδολογικής βάσης, πάνω στο οποίο τα διάφορα λογισµικά στηρίζουν τους 

υπολογισµούς τους, µπορεί να οδηγήσει σε εσφαλµένη συµπερασµατολογία. 

Ειδικότερα, στο πνεύµα της Γαλλικής Σχολής, η µέθοδος κανονικοποίησης των 

τυποποιηµένων συντεταγµένων των προβολών των σηµείων γραµµών και στηλών, 

του πίνακα συµπτώσεων, πάνω στους παραγοντικούς άξονες είναι η Κύρια 

Κανονικοποίηση, ενώ η Ολλανδική Σχολή προσφέρει και άλλες µεθόδους, οι οποίες 

οδηγούν στην κατασκευή biplot διαγραµµάτων. Η µέθοδος κανονικοποίησης που 

εφαρµόζεται σε κάθε Σχολή καθορίζεται από διαφορετικά κριτήρια. Στη Γαλλική 

Σχολή η Κύρια Κανονικοποίηση έχει ως αποτέλεσµα οι αποστάσεις µεταξύ των 

σηµείων γραµµών (στηλών) να προσεγγίζουν τις αποστάσεις 2χ . Στην Ολλανδική, το 

κριτήριο κανονικοποίησης καθορίζεται από την επιβολή περιορισµών ως προς την 

επιθυµητή τιµή του σταθµισµένου αθροίσµατος τετραγώνων (αδράνειας, διασποράς) 

των συντεταγµένων των προβολών των σηµείων γραµµών και στηλών επί των 

παραγοντικών αξόνων. Σε κάθε περίπτωση, η ερµηνεία των αποτελεσµάτων, 

αριθµητικών και διαγραµµατικών είναι διαφορετική. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται 

στην ερµηνεία των French plots όπου στα παραγοντικά επίπεδα η ευκλείδεια 

απόσταση µεταξύ ενός σηµείου γραµµής και ενός σηµείου στήλης δεν ορίζεται. Έτσι, 

κατά τη γεωµετρική ερµηνεία των αποτελεσµάτων, το γεγονός ότι ένα σηµείο 

γραµµής βρίσκεται κοντά µε ένα σηµείο στήλης δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως 

απόδειξη υψηλής συσχέτισης µεταξύ των δύο αντίστοιχων κατηγοριών. Αυτό είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικό αν αναλογιστούµε ότι στις δηµοσιευµένες εργασίες αυτό που 

συνήθως παρουσιάζεται, από τα αποτελέσµατα της ΠΑΑ, είναι ένα ή περισσότερα 

παραγοντικά διαγράµµατα και η όλη συζήτηση στηρίζεται πάνω σε αυτά.  

 

Στο κεφάλαιο αυτό, επιχειρήσαµε µια συγκριτική παρουσίαση της ΠΑΑ, όπως αυτή 

θεµελιώνεται και εφαρµόζεται στο πλαίσιο της Γαλλικής και Ολλανδικής Σχολής 

Ανάλυσης ∆εδοµένων. ∆είξαµε µε ποιο τρόπο οι δύο αυτές προσεγγίσεις συνδέονται 

και επισηµάναµε, δίνοντας ταυτόχρονα και τις σχετικές κατευθύνσεις (υποδείξεις), τα 

σηµεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά την ερµηνεία των αποτελεσµάτων 

(αριθµητικών και γραφικών). Προβάλαµε τις ιδιότητες και τις δυνατότητες της 

µεθόδου και παραθέσαµε αναφορές σχετικά µε τις σηµαντικότερες εξελίξεις στο 
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ερευνητικό της πλαίσιο. Επίσης, εισαγάγαµε νέα εννοιολογικά και µεθοδολογικά 

στοιχεία στο πεδίο εφαρµογής της. Πιο συγκεκριµένα, στην Ενότητα 2.2.14.4 

προτείναµε µέθοδο εντοπισµού, σε κάθε άξονα, των σηµαντικών κελιών σε πίνακα 

συµπτώσεων δύο µεταβλητών, ενώ στην πολυµεταβλητή περίπτωση ορίσαµε το 

Σχετικό ∆είκτη ∆ιακριτότητας µιας µεταβλητής (Ενότητα 2.3.4). Και οι δύο 

προτάσεις συνεισφέρουν στη διεισδυτική ερµηνεία των παραγόµενων 

αποτελεσµάτων. Προς την ίδια κατεύθυνση συµβάλει και ο συνδυασµός των 

ιδιοτήτων της ΠΑΑ και της Ανάλυσης Οµοιογένειας, όπως αυτές αναδεικνύονται από 

τη συγκριτική παράθεση των µεθοδολογικών προσεγγίσεων των δύο Σχολών 

Ανάλυσης ∆εδοµένων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 

Ειδικά Υπολογιστικά Θέµατα: ∆ύο 

Μεθοδολογικές Προτάσεις 

 

3.1  Εισαγωγή 

Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 1 (Ενότητα 1.3), ο σηµαντικότερος, ίσως, 

παράγοντας, που οδήγησε στην υιοθέτηση και διάδοση των µεθόδων της Ανάλυσης 

∆εδοµένων, ήταν η ανάπτυξη και η ευρεία χρήση των Η/Υ. Οι µέθοδοι απαιτούν 

πολύπλοκους αριθµητικούς υπολογισµούς που µόνο µε τη βοήθεια Η/Υ είναι δυνατό, 

µέσα στα όρια της ανθρώπινης υποµονής, να επιτευχθούν, ιδιαίτερα όταν πρόκειται 

να αναλυθούν µεγάλα σύνολα δεδοµένων. Έτσι, σήµερα, διαδεδοµένα εµπορικά 

(αµερικανικά) στατιστικά πακέτα, όπως το SPSS και το SAS, διαθέτουν τη 

στατιστική διαδικασία της ΠΑΑ, γεγονός το οποίο οδήγησε στην εφαρµογή της 

µεθόδου σε ερευνητικές µελέτες από όλα σχεδόν τα επιστηµονικά πεδία. Ειδικότερα, 

το SPSS θεωρείται ένα από τα πιο δηµοφιλή και φιλικά στο χρήστη προγράµµατα 

στατιστικής επεξεργασίας δεδοµένων και αποτελεί λογισµικό αναφοράς. ∆ιαθέτει το 

υποσύστηµα Categories, το οποίο υλοποιεί τις σηµαντικότερες µεθόδους βέλτιστης 

κλιµάκωσης του συστήµατος GIFI της Ολλανδικής Σχολής (Gifi 1996, SPSS Inc. 

2004α, 1998α και 1997, Meulman & Heiser 2004 και 2001). Περιλαµβάνει, επίσης, 

και τη στατιστική διαδικασία Correspondence Analysis (Ανάλυση των Αντιστοιχιών), 

η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη διερεύνηση της σχέσης µεταξύ δύο µόνον 

κατηγορικών µεταβλητών. Στο SPSS, µέχρι και την έκδοση 12, η πολυµεταβλητή 

εκδοχή της ΠΑΑ είναι διαθέσιµη, ως ένα βαθµό, µέσω της διαδικασίας HOMALS, 

δηλαδή της Ανάλυσης Οµοιογένειας µε τη χρήση του αλγόριθµου ALS (βλέπε 

Ενότητα 2.3.4). Όµως, τα παραγόµενα αποτελέσµατα δεν έχουν την ίδια αµεσότητα 

στην ερµηνεία µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα, τα οποία προκύπτουν από την 

εφαρµογή της ΠΑΑ στο πλαίσιο της Γαλλικής Σχολής (Μενεξές, 2001). Κατά την 

εφαρµογή της ΑΟ, τα µόνα αριθµητικά αποτελέσµατα που υπολογίζονται είναι οι 
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ιδιοτιµές των παραγοντικών αξόνων, τα µέτρα διακριτότητας των µεταβλητών και οι 

κύριες συντεταγµένες των κλάσεων των µεταβλητών. Ο χρήστης θα πρέπει να 

προκαθορίσει τον αριθµό των επιθυµητών λύσεων (αξόνων) της ΑΟ, ενώ για τα 

αντικείµενα υπολογίζονται µόνο οι τυποποιηµένες συντεταγµένες των προβολών τους 

πάνω στους παραγοντικούς άξονες. Με εξαίρεση τα µέτρα διακριτότητας, δεν 

παρέχεται καµία άλλη βοήθεια στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων. Από την έκδοση 

13 και µετά, του SPSS, η διαδικασία HOMALS αντικαταστάθηκε από τη Multiple 

Correspondence Analysis (Πολλαπλή Ανάλυση των Αντιστοιχιών), η οποία είναι 

“συµβατή” µε το πνεύµα της Γαλλικής Σχολής (βλέπε Meulman & Heiser 2004, SPSS 

Inc. 2004α). Η διαδικασία παράγει τα ίδια βασικά αποτελέσµατα µε αυτά που 

υπολογίζονται κατά την εφαρµογή της ΠΑΑ σε λογικό πίνακα 0-1, µετά από επιλογή 

των κατάλληλων κανονικοποιήσεων των συντεταγµένων των σηµείων (αντικειµένων 

και ιδιοτήτων) (βλέπε Ενότητα 2.3.3.2). Και στην περίπτωση αυτή, η µέθοδος 

υλοποιείται µέσω του επαναληπτικού αλγόριθµου ALS και βασικός στόχος 

εξακολουθεί να είναι η ποσοτικοποίηση ποιοτικών µεταβλητών και η ανάθεση 

βέλτιστων βαθµών στα αντικείµενα (Meulman & Heiser, 2004). 

 

Στο SPSS η ΠΑΑ δεν µπορεί να εφαρµοστεί άµεσα σε γενικευµένους πίνακες 

συµπτώσεων Burt, δυνατότητα η οποία, στην περίπτωση µεγάλων συνόλων 

δεδοµένων, θα βελτίωνε σηµαντικά τους χρόνους επεξεργασίας και τη διαχείριση 

µνήµης του Η/Υ. Στη Γαλλική Σχολή, η ΠΑΑ εφαρµόζεται σχεδόν αποκλειστικά σε 

πίνακες Burt, µε αποτέλεσµα να µην είναι εφικτός ο άµεσος υπολογισµός των 

συντεταγµένων των αντικειµένων επί των παραγοντικών αξόνων, ο οποίος, όµως, 

είναι εφικτός αν η ανάλυση εφαρµοστεί στον αντίστοιχο λογικό πίνακα 0-1. Η 

δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιµη, διότι οι παραγοντικές συντεταγµένες 

(βαθµοί) των αντικειµένων µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη συνέχεια σε άλλες 

αναλύσεις, όπως είναι η Ταξινόµηση. Από την άλλη πλευρά, η εφαρµογή της µεθόδου 

σε µεγάλους λογικούς πίνακες είναι προβληµατική. Είτε η επεξεργασία καθυστερεί 

σηµαντικά είτε δεν είναι εφικτή. Στις ενότητες που ακολουθούν: α) περιγράφουµε µια 

διαδικασία, µε την οποία µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τις δυνατότητες του SPSS 

για την εφαρµογή της ΠΑΑ σε πίνακες Burt και β) προτείνουµε έναν αποτελεσµατικό 

αλγόριθµο εφαρµογής της ΠΑΑ σε µεγάλους λογικούς πίνακες στο πνεύµα της 

Γαλλικής παράδοσης. 
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3.2  Ανάλυση Πινάκων Burt Μέσω του SPSS 

Η υλοποίηση της προτεινόµενης διαδικασίας απαιτεί την επίλυση δύο βασικών 

προβληµάτων: α) τη δηµιουργία του πίνακα Burt και β) την κωδικοποίησή του, ώστε 

να τεθεί σε µορφή αναγνωρίσιµη και επεξεργάσιµη από το SPSS. Από τη στιγµή που 

ο πίνακας Burt εισαχθεί στο λογισµικό, τότε µέσω της διαδικασίας Correspondence 

Analysis είναι δυνατό να αναλυθεί ως απλός πίνακας συµπτώσεων δύο µεταβλητών 

επιλέγοντας µία από τις τρεις µεθόδους κανονικοποίησης RPN, CPN ή PN (βλέπε 

Ενότητες 2.2.14.1, 2.3.3.2 και 2.3.3.5). 

 

3.2.1  Σύντοµη Περιγραφή της ∆ιαδικασίας 

Για την εφαρµογή της ΠΑΑ σε πίνακες Burt µέσω του SPSS ακολουθούµε την 

παρακάτω πορεία: 

    
• Καταχωρούµε τα αρχικά δεδοµένα (αντικείµενα × µεταβλητές) σε αρχείο τύπου 

*.sav στο SPSS. 

• Στο ίδιο αρχείο δεδοµένων δηµιουργούµε νέες µεταβλητές µε λογική 

κωδικοποίηση, ώστε να κατασκευαστεί ο πίνακας 0-1. 

• ∆ηµιουργούµε τον πίνακα Burt µε “τέχνασµα” που στηρίζεται στις δυνατότητες 

παραγωγής αναφορών (υποσύστηµα Tables) του SPSS. 

• Εισάγουµε µε κατάλληλη κωδικοποίηση τον πίνακα Burt σε ένα νέο αρχείο 

δεδοµένων και αποδίδουµε βάρη στις γραµµές του νέου πίνακα.  

• Αναλύουµε τον πίνακα Burt µε τη στατιστική διαδικασία Correspondence 

Analysis εφαρµόζοντας µία από τις τρεις µεθόδους κανονικοποίησης RPN, CPN ή 

PN. 

• Σε ένα νέο αρχείο δεδοµένων αποθηκεύουµε τις συντεταγµένες των προβολών 

των σηµείων γραµµών (ή στηλών) πάνω στους παραγοντικούς άξονες για 

περεταίρω αναλύσεις. 

 
Στην Ενότητα Γ1 του Παραρτήµατος Γ παρουσιάζουµε την αναλυτική περιγραφή της 

διαδικασίας κάνοντας χρήση αριθµητικού παραδείγµατος. 

 



  -192- 
 

3.2.2  Συµπεράσµατα και Σχόλια 

Η διαδικασία που προτείνουµε αποτελείται από πολλά επιµέρους βήµατα και απαιτεί 

καλή γνώση του προγράµµατος SPSS. Με δεδοµένο ότι το SPSS είναι ένα δηµοφιλές 

και διαδεδοµένο πακέτο, η συγκεκριµένη διαδικασία αποτελεί µια λύση για τους 

ερευνητές, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε ειδικό λογισµικό εφαρµογής της 

πολλαπλής εκδοχής της ΠΑΑ στο πρότυπο της Γαλλικής Σχολής, όπως είναι για 

παράδειγµα το SPAD. 

 

Το Βήµα 3 (βλέπε Ενότητα Γ1 του Παραρτήµατος Γ) είναι γενικότερα χρήσιµο για 

την εισαγωγή και κωδικοποίηση στο SPSS δευτερογενών (π.χ. δηµοσιευµένων ή ήδη 

επεξεργασµένων) πινάκων συµπτώσεων απολύτων συχνοτήτων, αφού, στην 

περίπτωση αυτή, δεν είναι διαθέσιµα τα αναλυτικά πρωτογενή δεδοµένα. Ο τρόπος 

κωδικοποίησης που προτείνουµε µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την εισαγωγή 

πινάκων τύπου “στοίβας”, “φέτας” ή άλλης µορφής υποπινάκων του Burt. Γενικά, 

µπορούµε να εισάγουµε όλους τους τύπους πινάκων που παρουσιάστηκαν στις 

Ενότητες 2.4 και Β3 (βλέπε Παράρτηµα Β). Ειδικότερα, αν παραλείψουµε το Βήµα 2 

(βλέπε Ενότητα Γ1), µπορούµε να εισάγουµε µε την “κατακόρυφη” µορφή του 

Πίνακα Γ1.7 της Ενότητας Γ1 και τον ίδιο το λογικό πίνακα 0-1. Αν εισάγουµε τον 

πίνακα Burt που αντιστοιχεί σε δύο µόνο µεταβλητές, τότε η εφαρµογή της ΠΑΑ 

δίνει τα ίδια αποτελέσµατα µε τη µέθοδο κανονικοποίησης των Carroll, Green & 

Schaffer (1986 και 1987) (βλέπε Παρατήρηση 2.3 της Ενότητας 2.2.14.2). 

 

Με την εφαρµογή της ΠΑΑ απευθείας στον πίνακα Burt, οι ελλείπουσες τιµές δεν 

δηµιουργούν υπολογιστικό πρόβληµα, αφού αυτές µπορούν να µην ληφθούν υπόψη 

κατά την κατασκευή των επιµέρους απλών πινάκων συµπτώσεων που απαρτίζουν τον 

Burt. 

 

Κατά την εφαρµογή της διαδικασίας Correspondence Analysis είναι δυνατό να 

υπολογιστούν, µέσω της µεθόδου «∆έλτα» (βλέπε Ενότητα 2.2.14.2 και Ενότητα ΣΤ1 

του Παραρτήµατος ΣΤ), εκτιµητές των διασπορών και συνδυασπορών τόσο των 

χαρακτηριστικών τιµών των παραγοντικών αξόνων όσο και των προβαλλόµενων 

σηµείων (SPSS Inc., 2004α και 1997). Η δυνατότητα αυτή, όπως θα δούµε στο 

Κεφάλαιο 6 (Ενότητα 6.3), είναι σηµαντική στην κατασκευή διαστηµάτων ή 
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περιοχών εµπιστοσύνης για τον έλεγχο της σταθερότητας και εγκυρότητας των 

παραγόµενων αποτελεσµάτων.  

 

Η προτεινόµενη διαδικασία έχει ελεγχθεί για τις εκδόσεις 10, 11.5 και 13 του SPSS 

και επαληθεύτηκε µε την ανάλυση συνόλων δεδοµένων από τη βιβλιογραφία. 

 

3.3  Ένας Αποτελεσµατικός Αλγόριθµος Εφαρµογής της 

ΠΑΑ σε Μεγάλα Σύνολα ∆εδοµένων 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη ενότητα, στην περίπτωση πολλών µεταβλητών 

και στο πλαίσιο της Γαλλικής Σχολής, η ΠΑΑ εφαρµόζεται συνήθως στον πίνακα 

Burt, µε αποτέλεσµα να µην είναι εφικτός ο άµεσος υπολογισµός των συντεταγµένων 

των αντικειµένων, ο οποίος, όµως, είναι εφικτός αν η ανάλυση πραγµατοποιηθεί στον 

αντίστοιχο λογικό πίνακα 0-1. Στα επόµενα επιχειρούµε µια σύνδεση των δύο 

προσεγγίσεων. Η βασική ιδέα της προτεινόµενης µεθοδολογίας στηρίζεται στο 

γεγονός ότι, παρόλο που κατά την ανάλυση του Burt “χάνεται” η πληροφορία για τα 

αντικείµενα και ο αρχικός πίνακας δεδοµένων δεν µπορεί να ανασυσταθεί, ωστόσο 

είναι δυνατός ο υπολογισµός των παραγοντικών συντεταγµένων των αντικειµένων, 

ώστε τα αποτελέσµατα να ταυτίζονται µε αυτά που προκύπτουν από την ανάλυση του 

πίνακα 0-1. 

 

3.3.1  Πρόταση Μεθόδου Υπολογισµού των Τυποποιηµένων και 

Κύριων Συντεταγµένων των Αντικειµένων από τον Πίνακα 

Burt 

Έστω ότι έχουµε Ν αντικείµενα που χαρακτηρίζονται από q κατηγορικές µεταβλητές 

µε lk κλάσεις (ιδιότητες) η κάθε µια (k=1,…, q). Ας είναι 
1

q

k
k

j l
=

= ∑  το πλήθος των 

κατηγοριών των q µεταβλητών. Έστω ∆ ο Ν×q πίνακας δεδοµένων της µορφής 

«αντικείµενα × µεταβλητές». Από τον ∆ κατασκευάζουµε τον αντίστοιχο Ν×j λογικό 

πίνακα Ζ ( 0-1Z ). Από τη σχέση Β=ΖΤ
Ζ (βλέπε Ενότητα 2.3.2) προκύπτει ο 

συµµετρικός j×j γενικευµένος πίνακας συµπτώσεων απολύτων συχνοτήτων B, 

δηλαδή ο πίνακας Burt. 
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Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 2 (Ενότητα 2.3.4.2), στην Ολλανδική Σχολή η 

διαδικασία της Ανάλυσης Οµοιογένειας (ΑΟ) παράγει αποτελέσµατα συγκρίσιµα µε 

αυτά της ΠΑΑ της Γαλλικής Σχολής. Κατά την υλοποίηση της ΑΟ βελτιστοποιείται 

µε χρήση του επαναληπτικού αλγορίθµου ALS η συνάρτηση απώλειας [2.70] κάτω 

από τους περιορισµούς i) και ii) (βλέπε Ενότητα 2.3.4). Οι παραγοντικές 

συντεταγµένες των Ν αντικειµένων, που υπολογίζονται στην ΑΟ, είναι οι 

τυποποιηµένες, οι οποίες προκύπτουν αν η ΠΑΑ εφαρµοστεί απευθείας στον Z 

(βλέπε Ενότητα 2.3.4.2, Παρατήρηση Α). Όµως, η εφαρµογή της ΠΑΑ στον Z είτε 

δεν είναι πάντα εφικτή υπολογιστικά είτε οι υπολογισµοί καθυστερούν σηµαντικά. 

Για παράδειγµα, έστω ότι έχουµε 20 κατηγορικές µεταβλητές µε 82 συνολικά 

κατηγορίες σε ένα δείγµα 12.480 αντικειµένων. Στην περίπτωση αυτή ο πίνακας Burt 

είναι διαστάσεων 82×82, ενώ ο αντίστοιχος πίνακας Ζ είναι διαστάσεων 12.480×82. 

Είδαµε στο Κεφάλαιο 2, ότι ο αλγόριθµος της ΠΑΑ στηρίζεται στη µέθοδο SVD 

κατάλληλα κεντροποιηµένων πινάκων ίδιων διαστάσεων µε τους αρχικούς (Burt ή Ζ). 

Ενδεικτικά, αναφέρουµε ότι στο λογισµικό MATLAB, έκδοση 6.5 R13, η εφαρµογή 

της SVD σε πίνακα διαστάσεων 12.480×82 είναι περίπου 130 φορές πιο αργή από την 

εφαρµογή της SVD στον αντίστοιχο πίνακα Burt (82×82)16. Έτσι, από τη µια πλευρά, 

η εφαρµογή της ΠΑΑ στον Burt έχει υπολογιστικό πλεονέκτηµα αλλά, από την άλλη, 

έχει ως αποτέλεσµα να µην είναι διαθέσιµη η πληροφορία για τα 12.480 αντικείµενα, 

πληροφορία η οποία θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί σε περαιτέρω αναλύσεις, όπως 

η είναι η Ανάλυση Συστάδων (Ταξινόµηση). 

 

Ας είναι SZ και SB οι πίνακες που διαγωνοποιούνται κατά την εφαρµογή της ΠΑΑ 

στους πίνακες Ζ και Β αντίστοιχα (βλέπε Ενότητα 2.3.3). Από την εφαρµογή της 

SVD προκύπτουν οι σχέσεις (βλέπε Ενότητα 2.3.3.5 και σχέσεις [2.67] και [2.68]):  

 
SZ = UDVT   [3.1] 

 
και 
 

SB = T
Z ZS S = VD2VT    [3.2] 

 
µε τους περιορισµούς UTU=I , VTV=I, όπου Ι είναι ο µοναδιαίος πίνακας, D και D2 

διαγώνιοι πίνακες διαστάσεων, το πολύ, (j-q) × (j-q).  
                                                 
 
16 Η δοκιµή πραγµατοποιήθηκαν σε Η/Υ µε επεξεργαστή Pentium(R) 4, CPU 2.8 GHz και 1GB RAM. 
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Στη σχέση [3.1] ο U είναι ο πίνακας µε στήλες τα αριστερά ορθοκανονικά 

χαρακτηριστικά διανύσµατα (χ.δ.) του SZ, D είναι ο διαγώνιος πίνακας µε τις 

χαρακτηριστικές τιµές (χ.τ.) d1, d2, …, dp (p=j-q, βλέπε Ενότητα 2.3.3.1) σε φθίνουσα 

σειρά κατά µήκος της κύριας διαγωνίου και VT είναι ο ανάστροφος του V, του οποίου 

οι στήλες είναι τα δεξιά ορθοκανονικά (χ.δ.) του SZ. Στη σχέση [3.2] ο D2 είναι ο 

διαγώνιος πίνακας µε στοιχεία τις ιδιοτιµές λ1=
2
1d , λ2=

2
2d ,..., λp=

2
pd  του SB. Οι 

ιδιοτιµές sλ  (s=1,…, p) είναι ίσες µε τις αδράνειες των αντίστοιχων παραγοντικών 

αξόνων από την ανάλυση του SZ. Τα ιδιοδιανύσµατα του SB είναι οι στήλες v1, v2,…, 

vp του V, δηλαδή είναι ίσα µε τα δεξιά χ.δ. του SZ. Τα αριστερά χ.δ. του SZ µπορούν 

να υπολογιστούν από το γραµµικό µετασχηµατισµό του V: U=SZVD-1. Κατά την 

εφαρµογή της ΠΑΑ (βλέπε Τρίτο Βήµα της Ενότητας 2.2.14), οι τυποποιηµένες 

συντεταγµένες (τ.σ.) των στηλών των πινάκων Ζ και Β, επί του άξονα s, δίνονται από 

τις σχέσεις [3.3] και [3.4] αντίστοιχα: 

 

ms
ms

m

v
c

c
= , [3.3] 

 
όπου s=1,…, p και ο δείκτης m (m=1,…, j) δηλώνει τη στήλη m του Ζ, η οποία έχει 

µάζα ίση µε cm, 

 
και 
 

ms
ms

m

v
c

c
=

′
, [3.4] 

 
όπου s=1,…, p και ο δείκτης m (m=1,…, j) αντιστοιχεί στη στήλη m του Β η οποία 

έχει µάζα mc′ . 

 

Η ποσότητα cm στη σχέση [3.3] είναι ίση µε το σύνολο mf+  της στήλης m διαιρεµένο 

µε το γενικό σύνολο Nq του πίνακα Ζ (βλέπε Ενότητα 2.3.1.1). Αντίστοιχα, η µάζα 

mc′  της σχέσης [3.4] είναι ίση µε το σύνολο mqf+  της στήλης m διαιρεµένο µε το 

γενικό σύνολο 2Nq  του πίνακα Β (βλέπε Ενότητα 2.3.2.1). Συνεπώς έχουµε: 

 

m
m

f
c

Nq
+=  

και 
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2
m

m

qf
c

Nq
+′ = . 

 
Από τις παραπάνω σχέσεις είναι φανερό ότι: 

 

m mc c′= . [3.5] 
 
Έτσι, αν cZ(s) είναι το διάνυσµα των τ.σ. των j κατηγοριών (ιδιοτήτων) των q 

µεταβλητών πάνω στον άξονα s από την ανάλυση του Ζ και cB(s) το αντίστοιχο 

διάνυσµα των τ.σ. των κατηγοριών των µεταβλητών από την ανάλυση του Β, τότε 

από τις σχέσεις [3.3], [3.4] και [3.5] συνεπάγεται ότι: 

 
cZ(s) = cB(s),   [3.6] 

 
δηλαδή, οι τ.σ. των προβολών των κατηγοριών των q µεταβλητών επί των 

παραγοντικών αξόνων είναι ίσες για τους πίνακες Ζ και Β.  

 

Τώρα, αν kΖ(s) είναι το διάνυσµα των κύριων συντεταγµένων (κ.σ.) των j κατηγοριών 

των q µεταβλητών στον άξονα s από την ανάλυση του Ζ και kΒ(s) το αντίστοιχο 

διάνυσµα των κ.σ. των κατηγοριών από την ανάλυση του Β, τότε έχουµε (βλέπε 

Τέταρτο Βήµα της Ενότητας 2.2.14 και σχέσεις [2.16] και [2.17]):  

 
kB(s) = 2

sd ×cB(s) = sλ ×cB(s), [3.7] 
 
και 
 

kΖ(s) = sd ×cZ(s) = sλ × cZ(s),  [3.8] 

 
όπου sλ  και sd είναι οι χ.τ. των πινάκων SB και SZ που αντιστοιχούν στον άξονα s.  

 

Λόγω της σχέσης [3.6] η [3.8] µπορεί να γραφεί και ως εξής: 

 

kΖ(s) = sλ ×cB(s)  [3.9] 

 
Από την [3.9] προκύπτει ότι οι τ.σ. των κατηγοριών των µεταβλητών από την 

ανάλυση του Β θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν επί s sdλ =  για να δώσουν τις κ.σ., 

όπως αυτές προκύπτουν από την ανάλυση του Ζ.  

 



  -197- 
 

Χρησιµοποιώντας τους συµβολισµούς της Ενότητας 2.1.14.2, ας είναι isϕ  και isr  οι 

κύριες και τυποποιηµένες συντεταγµένες αντίστοιχα του αντικειµένου i (i=1,…, N) 

στον άξονα s (s=1,…, (j-q)) και tsγ  η κ.σ. της ιδιότητας t (t=1,…, j) επί του ίδιου 

άξονα. Από τις σχέσεις µετάβασης έχουµε τα εξής: 

 
Από τη σχέση [2.16]: .is s isd rϕ =   

 

Από τη σχέση [2.18]: 
1

1
.

j
it

is ts
ts i

p

d r
ϕ γ

=
= ∑  

 
Από τις [2.16] και [2.17] συνεπάγεται ότι: 

 

2
1 1

1 1
.

j j
it it

s is ts is ts
t ts i s i

p p
d r r

d r d r
γ γ

= =
= ⇒ =∑ ∑  [3.10] 

 
Η σχέση [3.10] στην περίπτωση του πίνακα Ζ γράφεται (βλέπε Ενότητα 2.3.3): 

 

2
1 1 1

1 1 1 1
.

it

j j j
it

is ts ts it ts
t t ts i s s

z
p Nq

r z
qd r q

Nq

γ γ γ
λ λ= = =

= = =∑ ∑ ∑  [3.11] 

 
όπου itz  είναι στοιχείο του πίνακα Ζ µε τιµές 0 ή 1, sλ  και sd οι χ.τ. του άξονα s από 

την ανάλυση των πινάκων BS  και ZS  αντίστοιχα.  

 

Από την [3.11] διαπιστώνουµε ότι οι τ.σ. των αντικειµένων σε κάθε άξονα µπορούν 

να υπολογιστούν ως ο µέσος όρος ανά µεταβλητή των νέων κανονικοποιηµένων 

συντεταγµένων των κατηγοριών, οι οποίες προέκυψαν από την ανάλυση του πίνακα 

Burt και τη σχέση [3.9], διαιρεµένος µε τη χ.τ. του αντίστοιχου άξονα ( 2
s sdλ = ). 

Εποµένως, λόγω της [2.16] οι κ.σ. των αντικειµένων σε κάθε άξονα µπορούν να 

υπολογιστούν πολλαπλασιάζοντας τις τ.σ. επί την τετραγωνική ρίζα της χ.τ. του 

αντίστοιχου άξονα ( sd = sλ ). Πιο συγκεκριµένα, αν το αντικείµενο i (i=1,…, Ν) 

χαρακτηρίζεται από τις ιδιότητες lgk (k=1,…, q και g=1,…, lk) και αν συµβολίσουµε 

τώρα µε ygk(s) τις κ.σ. των προβολών των ιδιοτήτων πάνω στον άξονα s, τότε η 

τυποποιηµένη isr  και η κύρια isϕ  συντεταγµένη του αντικειµένου i στον άξονα s 

δίνονται από τις παρακάτω σχέσεις αντίστοιχα: 



  -198- 
 

( ) ( )
1 1

2

q q

gk gk
k k

is
s s

y s y s
r

q qdλ
= =
∑ ∑

= = , [3.12] 

και 
 

isϕ = is s is sr r dλ = .  [3.13] 

 

Οι κ.σ. των N αντικειµένων πάνω στον άξονα s, οι οποίες υπολογίζονται από τη 

σχέση [3.11], έχουν µέση τιµή 0 και διακύµανση ίση µε την χ.τ. sλ , δηλαδή την 

αδράνεια του άξονα s από την ανάλυση του πίνακα Ζ (βλέπε Παρατήρηση 2.2 της 

Ενότητας 2.2.14.1 και Παρατήρηση Α της Ενότητας 2.3.4.2). 

 

Συνοπτικά και σε πρακτικό επίπεδο η παραπάνω διαδικασία περιλαµβάνει τα 

ακόλουθα βήµατα: 

 
1) Εφαρµογή της ΠΑΑ στον πίνακα Burt. 

2) Υπολογισµός και κανονικοποίηση των τ.σ. των γραµµών (ή στηλών) του Burt 

µέσω της σχέσης [3.9] για κάθε παραγοντικό άξονα s. 

3) Αντικατάσταση στον πίνακα δεδοµένων ∆ των κωδικοποιηµένων τιµών των 

ιδιοτήτων των µεταβλητών µε τις νέες κανονικοποιηµένες συντεταγµένες, που 

υπολογίστηκαν στο προηγούµενο βήµα, για κάθε άξονα s. 

4) Υπολογισµός των τ.σ. των αντικειµένων µέσω της σχέσης [3.12] για κάθε s. 

5) Υπολογισµός των κ.σ. των αντικειµένων µέσω της σχέσης [3.13] για κάθε s.  

 
Τα βήµατα 3), 4) και 5) επαναλαµβάνονται το πολύ p φορές, όσες είναι δηλαδή και οι 

διαστάσεις του χώρου, στον οποίο µπορεί να αναλυθεί η βασική δοµή των πινάκων 

SB και SZ χωρίς απώλεια πληροφορίας. Αν επιθυµούµε λύση µε τους πρώτους t < p 

παραγοντικούς άξονες, τότε τα βήµατα 3), 4) και 5) επαναλαµβάνονται µόνο t φορές 

µε αποτέλεσµα να εξοικονοµείται επιπλέον υπολογιστικό έργο. 

 

Στην Ενότητα Γ2 του Παραρτήµατος Γ δίνουµε ένα αριθµητικό παράδειγµα 

εφαρµογής του προτεινόµενου αλγόριθµου. Στην ενότητα που ακολουθεί 

παρουσιάζουµε δύο εφαρµογές που αναδεικνύουν την αποτελεσµατικότητα του 
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προτεινόµενου αλγόριθµου. Η πρώτη αφορά στην Ταξινόµηση αντικειµένων και η 

δεύτερη στην ανάλυση µεγάλων πινάκων δεδοµένων.  

 

3.3.2  Αποτελεσµατικότητα του Αλγόριθµου 

3.3.2.1  Εφαρµογή στην Ταξινόµηση Αντικειµένων 

 
Οι παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσµατα (δοµή και ιεραρχία), τα οποία 

προκύπτουν από την εφαρµογή µιας µεθόδου Ιεραρχικής Ταξινόµησης στα 

αντικείµενα (γραµµές) ως προς τις µεταβλητές (στήλες) ενός πίνακα δεδοµένων της 

µορφής «αντικείµενα × µεταβλητές», µπορούν να συνοψιστούν στους εξής: 1) οι 

µονάδες µέτρησης των µεταβλητών, 2) η διακύµανση των µεταβλητών, 3) η ύπαρξη 

πολυ-συγγραµµικότητας µεταξύ των µεταβλητών, 4) η ύπαρξη έκτοπων τιµών 

(outliers), 5) η συµµετοχή αντικειµενικά “άσχετων” µεταβλητών µε το υπό εξέταση 

φαινόµενο (µεταβλητές θορύβου), και 6) η αλληλεπίδραση της µεθόδου ταξινόµησης 

µε το είδος των δεδοµένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο και 

την κατεύθυνση που οι πρώτοι πέντε παράγοντες µπορούν να επηρεάσουν τα 

αποτελέσµατα µιας ταξινόµησης παραπέµπουµε στους Williams (1971), Aldenderfer 

και Blashfield (1984), Kaufman και Rousseeuw (1990), Everitt (1993), Hair et al. 

(1995), Johnson (1998) και Hair και Black (2000). Κρίνουµε ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει ο έκτος παράγοντας. Η µέθοδος ταξινόµησης αναφέρεται στην 

απόσταση µεταξύ των αντικειµένων και στο κριτήριο σχηµατισµού των συστάδων, 

ενώ το είδος των δεδοµένων καθορίζεται τόσο από την κλίµακα µέτρησης των 

µεταβλητών (δυαδική, ονοµαστική, διάταξης, διαστήµατος και αναλογίας) όσο και 

από την ακρίβεια µέτρησης των τιµών των µεταβλητών. Η αλληλεπίδραση της 

µεθόδου ταξινόµησης µε το είδος των δεδοµένων είναι αρκετά σύνθετη. Ενδεικτικά 

αναφέρουµε τις παρακάτω περιπτώσεις: 

 
• Για το ίδιο σύνολο δεδοµένων και για την ίδια απόσταση η εφαρµογή 

διαφορετικών κριτηρίων σχηµατισµού των συστάδων οδηγεί, εν γένει, σε 

διαφορετικά αποτελέσµατα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που για το ίδιο 

κριτήριο χρησιµοποιηθούν δύο διαφορετικές αποστάσεις. 
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• Στην περίπτωση κατηγορικών µεταβλητών χρησιµοποιούνται, εν γένει, 

διαφορετικές αποστάσεις και κριτήρια απ’ ότι στην περίπτωση των ποσοτικών 

µεταβλητών. 

 
Η παραπάνω αλληλεπίδραση γίνεται πιο πολύπλοκη αν συνδυαστεί µε το 

επιστηµονικό αντικείµενο, στο πλαίσιο του οποίου θα ερµηνευθούν τα αποτελέσµατα 

της ταξινόµησης. Έτσι, για παράδειγµα, για το ίδιο σύνολο (ή είδος) δεδοµένων η 

εφαρµογή µιας µεθόδου ταξινόµησης Α µπορεί να έχει καλύτερη φυσική ερµηνεία 

από µια άλλη µέθοδο Β όταν τα αποτελέσµατα θα ερµηνευθούν από έναν 

κοινωνιολόγο, ενώ µπορεί να συµβεί το αντίθετο, δηλαδή η µέθοδος Β να κριθεί ως 

καταλληλότερη, στην περίπτωση που τα αποτελέσµατα ερµηνευθούν από έναν 

οικονοµολόγο. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση σχετικά µε την επιλογή της µεθόδου 

ταξινόµησης φαίνεται να εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ιδιαιτερότητα των 

δεδοµένων και το σκοπό της έρευνας. Στο πλαίσιο αυτό, µια άλλη σηµαντική 

απόφαση που πρέπει να ληφθεί είναι σχετικά µε την τυποποίηση ή, αντίθετα, την 

απόδοση “βάρους” στις µεταβλητές κατά την εφαρµογή της ταξινόµησης. 

 

Η τυποποίηση των µεταβλητών (π.χ. σε z-scores) αποτελεί ένα συνηθισµένο 

προπαρασκευαστικό στάδιο µετασχηµατισµού των δεδοµένων πριν την εφαρµογή 

µιας µεθόδου ταξινόµησης (Manly, 1994). Με την τυποποίηση των µεταβλητών 

επιτυγχάνονται δύο στόχοι: α) η απαλοιφή της επίδρασης των µονάδων µέτρησης των 

µεταβλητών στα αποτελέσµατα και β) η απόδοση ίδιου βάρους στις µεταβλητές που 

συµµετέχουν στην ταξινόµηση (Williams, 1971). Όµως, σε ορισµένες περιπτώσεις, η 

τυποποίηση των µεταβλητών οδηγεί σε λανθασµένες τυπολογίες και ταξινοµήσεις 

(Aldenderfer & Blashfield 1984, Kaufman & Rousseeuw 1990, Everitt 1993, Manly 

1994, Hair et al. 1995, Johnson 1998, Hair & Black 2000). ∆υστυχώς, δεν υπάρχει 

ένας γενικός κανόνας τυποποίησης, ο οποίος να οδηγεί στη βέλτιστη λύση όλων των 

προβληµάτων. Το ζήτηµα αντιµετωπίζεται τοπικά ανάλογα µε τους στόχους της 

εκάστοτε µελέτης και την αλληλεπίδραση της µεθόδου ταξινόµησης µε το είδος των 

δεδοµένων (βλέπε Williams 1971, Stoddard 1979, Schaffer & Green 1996, Cao et al. 

1999). 

 

Στον αντίποδα του προηγούµενου προβληµατισµού βρίσκεται η έννοια της 

“σηµαντικότητας” των µεταβλητών. Ο όρος σηµαντικότητα χρησιµοποιείται για να 
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δηλώσει τη βαρύτητα που πρέπει να έχουν κάποιες µεταβλητές, ώστε να επηρεάσουν 

τα αποτελέσµατα της ταξινόµησης (Morrison 1967, Williams 1971, Makarenkov & 

Legendre 2001). Σε πολλές περιπτώσεις τα βάρη των µεταβλητών καθορίζονται 

υποκειµενικά, από τους ερευνητές, και εισάγονται ως συντελεστές βαρύτητας στη 

µαθηµατική έκφραση της απόστασης µεταξύ των αντικειµένων (Morrison, 1967). Ο 

προβληµατισµός σχετικά µε τη σηµαντικότητα των µεταβλητών γίνεται πιο έντονος 

στην περίπτωση κατά την οποία ως µεταβλητές στην ταξινόµηση χρησιµοποιηθούν οι 

συντεταγµένες των προβολών των αντικειµένων σε παραγοντικούς άξονες, οι οποίοι 

προκύπτουν από την εφαρµογή της Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες (Principal 

Component Analysis – PCA) ή της ΠΑΑ στις αρχικές µεταβλητές. Οι δύο αυτές 

διαδικασίες µπορούν να παράγουν δύο τύπους συντεταγµένων: τις τυποποιηµένες και 

τις κύριες (Greenacre 1993α, Gifi 1996, Johnson 1998). Οι τ.σ. των αντικειµένων, εκ 

κατασκευής, έχουν µέση τιµή 0 και διασπορά ίση µε 1, ενώ οι κ.σ. έχουν, επίσης, 

µέση τιµή 0 αλλά διασπορά ίση µε την αδράνεια του αντίστοιχου παραγοντικού 

άξονα. Το ερώτηµα που προκύπτει είναι το κατά πόσο είναι σκόπιµο η ταξινόµηση 

των αντικειµένων να πραγµατοποιείται µε τις τ.σ. στους παραγοντικούς άξονες, µε 

δεδοµένη τη διαφορετική βαρύτητα, τουλάχιστον στην ερµηνεία, που έχει ο κάθε 

άξονας µε βάση το ποσοστό της ολικής διακύµανσης (αδράνειας) που ερµηνεύει. Η 

χρήση των τ.σ. σε ρόλο µεταβλητών έχει ως αποτέλεσµα να συµµετέχουν στην 

ταξινόµηση µε το ίδιο βάρος, γεγονός το οποίο έρχεται σε αντίθεση µε τη 

διαφορετική σηµαντικότητα-βαρύτητα που έχει ο κάθε άξονας στην ερµηνεία των 

αποτελεσµάτων. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε ότι στο στατιστικό πακέτο SPSS οι 

συντεταγµένες των αντικειµένων επί των παραγοντικών αξόνων, οι οποίες 

υπολογίζονται από τις διαδικασίες PCA και Ανάλυση Οµοιογένειας (HOMALS), είναι 

οι τυποποιηµένες (βλέπε Ενότητα 2.3.4). Έτσι, αν δεν υπάρχει κάποιο a priori ή post-

hoc σύστηµα (θεωρητικό, µεθοδολογικό) ανάθεσης βάρους στους παραγοντικούς 

άξονες, µια φυσική επιλογή θα µπορούσε να είναι η κανονικοποίηση των 

συντεταγµένων των αντικειµένων µε τέτοιο τρόπο, ώστε η συµµετοχή των 

παραγοντικών αξόνων στην ταξινόµηση να γίνεται µε βάρος ίσο µε την αδράνειά 

τους. Με άλλα λόγια, αντί των τυποποιηµένων να χρησιµοποιηθούν οι κύριες. Με τον 

αλγόριθµο, που προτείναµε στα προηγούµενα, οι παράγοντες (συντεταγµένες των 

αντικειµένων), οι οποίοι προκύπτουν από την εφαρµογή της ΠΑΑ, µπορούν να 

εισαχθούν, ως νέες σύνθετες µεταβλητές, σε ανάλυση Ταξινόµησης των αντικειµένων 

µε βάρος ίσο µε την αδράνεια τους. 
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Είδαµε στο Κεφάλαιο 2 ότι η εφαρµογή της ΠΑΑ σε πίνακα συµπτώσεων έχει ως 

αποτέλεσµα την προβολή των αντικειµένων (γραµµών) και των αντίστοιχων 

ιδιοτήτων τους (στηλών) σε ένα κοινό χώρο, συνήθως µικρότερης διάστασης απ’ ότι 

ο χώρος των αρχικών δεδοµένων, ώστε οι κατά Benzécri χ2 αποστάσεις µεταξύ των 

αντικειµένων ή των ιδιοτήτων να προσεγγίζονται από ευκλείδειες. Όταν πρόκειται να 

αναλυθούν q κατηγορικές µεταβλητές που έχουν j σε πλήθος κλάσεις-ιδιότητες, τότε 

ο µέγιστος αριθµός παραγοντικών αξόνων, στους οποίους µπορεί να αναλυθεί η 

αδράνεια του πίνακα συµπτώσεων, είναι ίσος µε p=j-q. Σε περίπτωση που 

χρησιµοποιηθούν όλες οι δυνατές διαστάσεις (άξονες) της λύσης που προκύπτει από 

την ΠΑΑ, τότε το τετράγωνο της απόστασης χ2 µεταξύ δύο αντικειµένων είναι ίσο µε 

το τετράγωνο της ευκλείδειας απόστασής τους στο χώρο των p διαστάσεων. Η 

ισότητα αυτή είναι εφικτή µόνο όταν χρησιµοποιηθούν οι κ.σ. των αντικειµένων 

στους p παραγοντικούς άξονες (Greenacre, 1993α και 1984). Έτσι, οδηγούµαστε στην 

ανάλυση πινάκων διαστάσεων Ν×p µε διάσταση στηλών αρκετά µικρότερη απ’ ότι 

του λογικού πίνακα Ζ, αφού p<j. Για να διαπιστώσουµε εµπειρικά τα προηγούµενα, 

πραγµατοποιήσαµε στα δεδοµένα του Πίνακα Γ1.1 (βλέπε Ενότητα Γ1 του 

Παραρτήµατος Γ) δύο ταξινοµήσεις των αντικειµένων µε το SPSS: µία µε βάση τις 

τυποποιηµένες και µία άλλη µε τις κύριες συντεταγµένες τους επί των παραγοντικών 

αξόνων, οι οποίοι προέκυψαν από την εφαρµογή της ΠΑΑ σύµφωνα µε τη 

µεθοδολογία της Ενότητας 3.3.1. Στις αναλύσεις χρησιµοποιήθηκε ως απόσταση το 

τετράγωνο της ευκλείδειας και οι συστάδες σχηµατίστηκαν σύµφωνα µε το κριτήριο 

του Ward (Ward, 1963). Συγκρίναµε, στη συνέχεια, τα αποτελέσµατα των δύο 

αναλύσεων µε τα αποτελέσµατα της ταξινόµησης στον αντίστοιχο πίνακα Ζ. Στην 

περίπτωση αυτή χρησιµοποιήσαµε ως απόσταση τη χ2 και το κριτήριο του Ward 

(Lebart, Morineau & Warwick 1984, Benzécri 1992, Lebart 1994, Καραπιστόλης 

1999, Lebart, Marineau & Piron 2000, Παπαδηµητρίου 2006, 2004 και 1994). Η 

ανάλυση έγινε µε το λογισµικό MAD (Καραπιστόλης, 2002). Τα αντίστοιχα 

δενδρογράµµατα παρουσιάζονται στα ∆ιαγράµµατα 3.1 και 3.2. Ένα άτοµο 

εξαιρέθηκε από την ανάλυση διότι θεωρήθηκε ως έκτοπο (outlier). Τελικά, ο πίνακας 

δεδοµένων ∆ που αναλύθηκε ήταν διαστάσεων 49×6. Για το συγκεκριµένο 

παράδειγµα έχουµε: Ν=49, q=6, j=16, p=10, ο πίνακας Β (Burt) είναι διαστάσεων 

16×16, ενώ ο Ζ είναι πίνακας 49×16. Η ταξινόµηση των αντικειµένων ως προς τις 

κύριες και τυποποιηµένες συντεταγµένες τους έγινε σε πίνακες διαστάσεων 49×10. Η 
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σύγκριση των δενδρογραµµάτων οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η εφαρµογή της 

ταξινόµησης, µε απόσταση το τετράγωνο της ευκλείδειας, στις κ.σ. των αντικειµένων 

(Ταξινόµηση Β), δίνει όµοια αποτελέσµατα (δοµή και ιεραρχία) µε την εφαρµογή της 

ταξινόµησης στον πίνακα Ζ µε απόσταση τη χ2 (Ταξινόµηση Γ). 

 

Ταξινόµηση Α µε Τυποποιηµένες 
Συντεταγµένες 

Ταξινόµηση Β µε Κύριες Συντεταγµένες 

  
 

∆ιάγραµµα 3.1: Αποτελέσµατα Ταξινοµήσεων: ∆ενδρογράµµατα 
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Ταξινόµηση Γ 
Εφαρµογή στον Πίνακα Ζ 

 
 
∆ιάγραµµα 3.2: ∆ενδρόγραµµα Ταξινόµησης Αντικειµένων στο Λογικό Πίνακα Ζ 

 
 
3.3.2.2  Εφαρµογή σε Μεγάλα Σύνολα ∆εδοµένων 

 
Για να ελέγξουµε την αποτελεσµατικότητα του προτεινόµενου αλγόριθµου σε µεγάλα 

σύνολα δεδοµένων πραγµατοποιήσαµε µια σειρά πειραµάτων µε δεδοµένα τα οποία 

προέκυψαν από προσοµοίωση. Κατασκευάσαµε 10.000 τεχνητά σύνολα δεδοµένων 

για πέντε οµάδες πινάκων της µορφής «αντικείµενα × µεταβλητές». Για κάθε οµάδα 

δηµιουργήσαµε 2.000 πίνακες δεδοµένων µε διαφορετικό αριθµό γραµµών 

(αντικειµένων). Πιο συγκεκριµένα, η πρώτη οµάδα περιλάµβανε πίνακες µε 100.000 

γραµµές, η δεύτερη µε 200.000, η τρίτη µε 300.000, η τέταρτη µε 400.000 και η 

πέµπτη µε 500.000. Σε κάθε περίπτωση, διατηρήσαµε σταθερό τον αριθµό των 
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µεταβλητών, ίσο µε 15, και το συνολικό πλήθος των κατηγοριών τους, ίσο µε 120. Οι 

κατηγορίες των µεταβλητών κυµαίνονταν από 2 έως 6 µε περιθώριες απόλυτες 

συχνότητες από την Οµοιόµορφη Κατανοµή. Σε κάθε σύνολο δεδοµένων 

εφαρµόσαµε τον προτεινόµενο αλγόριθµο και τον “παραδοσιακό” που περιγράψαµε 

στην Ενότητα 2.2.14. Η αποτελεσµατικότητα των δύο προσεγγίσεων αξιολογήθηκε 

µε βάση το χρόνο εκτέλεσης, σε sec, στον Η/Υ. Η χρονοµέτρηση άρχιζε από το 

στάδιο κατασκευής των πινάκων Z και τελείωνε µε τον υπολογισµό των κύριων 

συντεταγµένων των αντικειµένων στους p άξονες (p=120-15=105). Τα πειράµατα 

πραγµατοποιήθηκαν σε Η/Υ µε επεξεργαστή Pentium(R) 4, CPU 2.8 GHz και 1GB 

RAM. Τα τεχνητά δεδοµένα και οι αναλύσεις των πειραµάτων υλοποιήθηκαν µε τη 

συναρτησιακή γλώσσα προγραµµατισµού MATLAB, έκδοση 6.5 R13. Η 

αποτελεσµατικότητα των δύο αλγόριθµων µετρήθηκε µε το δείκτη: 

 
( )1 2

1

100
t t

E
t

−
= × , 

 
όπου 1t  και 2t  είναι οι µέσοι χρόνοι εκτέλεσης (για 2.000 µετρήσεις) του 

παραδοσιακού και του προτεινόµενου αλγόριθµου αντίστοιχα.  

 

Ο δείκτης Ε εκφράζει τη διαφορά των µέσων χρόνων εκτέλεσης των δύο αλγόριθµων 

ως ποσοστό (%) του µέσου χρόνου εκτέλεσης του παραδοσιακού. 

 

Για κάθε µία από τις πέντε οµάδες συνόλων δεδοµένων υπολογίστηκαν οι µέσοι 

χρόνοι εκτέλεσης των δύο αλγόριθµων και οι αντίστοιχοι δείκτες 

αποτελεσµατικότητας Ε. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1. 

 
Πίνακας 3.1: Αποτελεσµατικότητα των ∆ύο Αλγόριθµων 

 
 Οµάδες Πινάκων ∆εδοµένων- ∆ιαστάσεις Λογικού Πίνακα 
 100.000 ×120 200.000 ×120 300.000 ×120 400.000 ×120 500.000 ×120 

1t  (sec) 9,59 22,13 32,13 47,65 * 

2t  (sec) 6,00 13,79 19,15 27,32 36,21 

Ε (%) 37,35 37,66 40,39 42,66 - 

*∆εν ήταν εφικτός ο υπολογισµός του πίνακα ZS .  

 



  -206- 
 

Καταρχήν παρατηρούµε ότι για την πέµπτη οµάδα δεδοµένων δεν ήταν εφικτός ο 

υπολογισµός του πίνακα ZS  µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να εφαρµοστεί ο 

παραδοσιακός αλγόριθµος. Αυτό αποτελεί και τη βασικότερη ένδειξη της 

αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης µεθοδολογίας. Εποµένως, η εφαρµογή της 

ΠΑΑ απευθείας σε λογικούς πίνακες της τάξης των 500.000 αντικειµένων, τα οποία 

χαρακτηρίζονται από ένα πλήθος 120 ιδιοτήτων, δεν ήταν εφικτό να υλοποιηθεί στο 

πλαίσιο των συνθηκών και των µέσων του πειραµατισµού. Αντίθετα, δεν 

παρατηρήθηκε τέτοιο πρόβληµα εφαρµόζοντας τον προτεινόµενο αλγόριθµο. 

Εποµένως, οι παραγοντικές συντεταγµένες των αντικειµένων µπορούν να 

υπολογιστούν και, στη συνέχεια, να χρησιµοποιηθούν σε άλλες αναλύσεις, όπως είναι 

η Ταξινόµηση (βλέπε προηγούµενη ενότητα). Κατά την εφαρµογή του παραδοσιακού 

αλγόριθµου οι πίνακες ZS , που αναλύονται µέσω της SVD, έχουν µεταβλητό πλήθος 

γραµµών, ενώ οι πίνακες BS , οι οποίοι χρησιµοποιούνται στον προτεινόµενο, είναι 

πάντα 120×120. Για να γίνει περισσότερο αντιληπτή η διαφορά των δύο 

προσεγγίσεων δίνουµε το ακόλουθο ακραίο παράδειγµα: Έστω ότι σε µια 

επιδηµιολογική µελέτη έχουν συγκεντρωθεί στοιχεία για 50.000 άτοµα σε σχέση µε 

την εµφάνιση ή όχι 5 κλινικών σηµείων. Στην περίπτωση αυτή ο πίνακας ZS  είναι 

διαστάσεων 50.000×10, ενώ ο BS  είναι πίνακας 10×10.  

 

Από τον Πίνακα 3.1 διαπιστώνουµε την υπεροχή του προτεινόµενου αλγόριθµου και 

στις υπόλοιπες τέσσερις οµάδες δεδοµένων µε αριθµό γραµµών έως 400.000. 

Μάλιστα παρατηρούµε αυξητική τάση του δείκτη E καθώς το πλήθος γραµµών των 

πινάκων γίνεται όλο και µεγαλύτερο. Ο προτεινόµενος αλγόριθµος φαίνεται να είναι 

περισσότερο αποτελεσµατικός όταν εφαρµόζεται σε µεγαλύτερα σύνολα δεδοµένων. 

 

Αξίζει να παρατηρήσουµε ότι πειραµατιστήκαµε και µε το SPSS στο οποίο 

εφαρµόσαµε τις διαδικασίες HOMALS, στην έκδοση 11.5 του πακέτου, και Multiple 

Correspondence Analysis, στην έκδοση 13. Κατασκευάσαµε τυχαία σύνολα 

δεδοµένων µε 60.000 αντικείµενα και 12 µεταβλητές. Οι αντίστοιχες ιδιότητες ήταν 

συνολικά 60. Αν και δεν µπορούµε να συγκρίνουµε άµεσα την αποτελεσµατικότητα 

του αλγόριθµου ALS µε αυτή της προτεινόµενης µεθοδολογίας, ενδεικτικά 

αναφέρουµε ότι η διαδικασία HOMALS δεν ήταν δυνατό να υλοποιηθεί, ενώ η 
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Multiple Correspondence Analysis ολοκληρώθηκε σε 64 δευτερόλεπτα κατά µέσο 

όρο. 

 

3.3.3  Συµπεράσµατα και Σχόλια 

Στην περίπτωση πολλών µεταβλητών, η ΠΑΑ εφαρµόζεται συνήθως στο γενικευµένο 

πίνακα συµπτώσεων Burt, µε αποτέλεσµα να µην είναι εφικτός ο άµεσος 

υπολογισµός των συντεταγµένων των αντικειµένων επί των παραγοντικών αξόνων, ο 

οποίος, όµως, είναι εφικτός, αν η ανάλυση εφαρµοστεί στον αντίστοιχο λογικό 

πίνακα 0-1. Η εφαρµογή της ΠΑΑ στον πίνακα Burt B απαιτεί µικρότερο 

υπολογιστικό έργο (λόγω µικρότερων διαστάσεων του πίνακα), αλλά δεν µπορεί να 

οδηγήσει σε άµεση ανασύσταση του αρχικού πίνακα δεδοµένων ∆. Αντίθετα, η 

εφαρµογή της ΠΑΑ στον Ζ απαιτεί µεγαλύτερο υπολογιστικό έργο, αλλά µπορεί να 

γίνει η ανασύσταση του ∆. Συνεπώς, µε τη µεθοδολογία που προτείνουµε 

εξισορροπούνται οι δύο περιπτώσεις.  

 

Τα αποτελέσµατα των πειραµατισµών επιβεβαιώνουν την αποτελεσµατικότητα του 

προτεινόµενου αλγόριθµου στην ανάλυση µεγάλων πινάκων δεδοµένων µε πιθανές 

εφαρµογές, για παράδειγµα, στις τεχνικές «Εξόρυξης ∆εδοµένων» (Data Mining) 

(βλέπε Βαζιργιάννης & Χαλκίδη 2003, Dunham 2004) και στις επιδηµιολογικές 

έρευνες µεγάλης κλίµακας (βλέπε Lindelöf et al. 1991, Kroke et al. 2001, Magnussen 

2003, Manfredi 2004).  

 

Η ταξινόµηση των αντικειµένων, ως προς τις κύριες συντεταγµένες τους, οδηγεί στην 

επεξεργασία πινάκων µικρότερων διαστάσεων απ’ ότι στην περίπτωση της ανάλυσης 

του Ζ, µε ταυτόσηµα αποτελέσµατα. Με την προτεινόµενη µεθοδολογία, οι 

παραγοντικοί άξονες, ως νέες σύνθετες µεταβλητές, κανονικοποιούνται µε τρόπο, 

ώστε να συµµετέχουν στην ταξινόµηση µε βάρος ίσο µε την αδράνειά τους. Βέβαια, 

αυτό είναι αληθινό µόνο στην περίπτωση που οι αναλύσεις και τα κριτήρια που 

αναφέρθηκαν (ΠΑΑ, Ιεραρχική Ταξινόµηση, χ2 απόσταση, ευκλείδεια απόσταση και 

κριτήριο του Ward) κριθούν ως κατάλληλα για την ανάλυση ενός µεγάλου συνόλου 

κατηγορικών δεδοµένων. Τέλος, να σηµειώσουµε ότι το πλήθος των υπολογισµών 

µπορεί να µειωθεί περισσότερο στην περίπτωση που ο χρήστης εφαρµόσει την 

ανάλυση Ταξινόµησης όχι στους p παράγοντες αλλά στους t πρώτους (µε t<p). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4 

Σχέσεις Αδράνειας σε Πίνακες 

Συµπτώσεων, Γενικευµένους και Λογικούς 

∆ύο ή Περισσότερων Μεταβλητών 

 

4.1  Εισαγωγή 

Στην περίπτωση δύο µεταβλητών η ΠΑΑ µπορεί να εφαρµοστεί σε τρεις τουλάχιστον 

πίνακες συµπτώσεων: α) στον απλό πίνακα συµπτώσεων F, β) στον αντίστοιχο 

πίνακα σχεδιασµού Ζ ή, αλλιώς, πίνακα λογικής περιγραφής 0-1, και γ) στον 

αντίστοιχο γενικευµένο πίνακα συµπτώσεων Β (πίνακας Burt). Όπως είδαµε στο 

Κεφάλαιο 3, στην πολυµεταβλητή περίπτωση η ΠΑΑ εφαρµόζεται συνήθως στον 

πίνακα Β. Τόσο στη διµεταβλητή όσο και στην πολυµεταβλητή εκδοχή της ΠΑΑ, η 

εικόνα επί των παραγοντικών επιπέδων του φαινοµένου που εξετάζεται είναι η ίδια, 

ανεξάρτητα από τον πίνακα δεδοµένων, στον οποίο θα εφαρµοστεί η ανάλυση 

(Lebart, Morineau & Tabard 1977, Greenacre 1984, Israëls 1987, Gifi 1996, Lebart, 

Morineau & Piron 2000, Μάρκος & Παπαδηµητρίου 2003). Η ισοδυναµία των 

πινάκων Ζ και Β έχει ήδη εξηγηθεί στην Ενότητα 2.3.3.5. Όµως, η ολική αδράνεια 

και η αδράνεια που ερµηνεύει κάθε παραγοντικός άξονας είναι διαφορετικές, 

ανάλογα µε τον πίνακα, στον οποίο θα εφαρµοστεί η ανάλυση. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα το ποσοστό της ολικής αδράνειας που ερµηνεύουν, για παράδειγµα, οι 

δύο πρώτοι παραγοντικοί άξονες να αποτελεί άλλοτε “φτωχότερη” και άλλοτε 

“πλουσιότερη” ένδειξη προσαρµογής των δεδοµένων και της πληροφορίας που 

αναλύεται κάθε φορά (Greenacre 2005 και 1993α, Μάρκος & Παπαδηµητρίου 2003). 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι, κατά παράδοση, σε στατιστικές διαδικασίες, όπως είναι η 

Γραµµική Παλινδρόµηση και η Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες, επιβάλλονται, 

µάλλον αυθαίρετα, όρια στο ποσοστό διακύµανσης (συνήθως ≥60%), το οποίο θα 
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“πρέπει” να ερµηνεύεται κάθε φορά, ώστε τα αποτελέσµατα των αναλύσεων να είναι 

κατάλληλα για την εξαγωγή συµπερασµάτων. Έτσι, στην περίπτωση που κατά την 

εφαρµογή της ΠΑΑ οι δύο πρώτοι παραγοντικοί άξονες ερµηνεύουν, για παράδειγµα, 

το 27% της ολικής αδράνειας, η τιµή αυτή θα µπορούσε να θεωρηθεί ως δείκτης 

κακής προσαρµογής των δεδοµένων και ποιότητας της πληροφορίας. Ένας τέτοιος 

ισχυρισµός µάλλον θα ήταν βιαστικός, αν προηγουµένως δεν έχει ληφθεί υπόψη το 

µέγεθος του υπό ανάλυση πίνακα δεδοµένων (Μάρκος & Παπαδηµητρίου, 2003). 

Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι για τα δεδοµένα του συνόλου Α (βλέπε αρχείο 

data_files.xls, στο Παράρτηµα CDΑ του CD που συνοδεύει τη διατριβή), η εφαρµογή 

της ΠΑΑ στους πίνακες F, Z και Β, οι οποίοι περιγράφουν, για 138 φοιτητές, τη 

σχέση των µεταβλητών «είδος διακοπών φοιτητή» και «επάγγελµα του πατέρα» µε 6 

και 7 κατηγορίες αντίστοιχα, έδωσε τα παρακάτω αποτελέσµατα:  

 
Οι δύο πρώτοι άξονες ερµηνεύουν: 

 
• Το 30,8% της ολικής αδράνειας, από την ανάλυση του 138×13 πίνακα Ζ (p=11). 

• Το 43,9% της ολικής αδράνειας, στην περίπτωση του 13×13 πίνακα Burt (p=11). 

• Tο 93,2% της ολικής αδράνειας, κατά την επεξεργασία του 6×7 πίνακα F (p=5). 

 
Και στις τρεις περιπτώσεις, οι σχετικές θέσεις των σηµείων επί των παραγοντικών 

επιπέδων είναι οι ίδιες (Μάρκος & Παπαδηµητρίου, 2003). Όµως, τα ποσοστά 

ερµηνείας των παραγοντικών αξόνων είναι διαφορετικά καθώς και η “εντύπωση” που 

δηµιουργούν για την ποιότητα της λύσης της ΠΑΑ. Γενικά, τα ποσοστά ερµηνείας 

εξαρτώνται από το µέγεθος του πίνακα που αναλύεται και φυσικά από τις δοµές που 

ενθυλακώνουν τα ίδια τα δεδοµένα. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, οι τρεις πίνακες 

περιγράφουν το ίδιο φαινόµενο. Εποµένως, η διαφοροποίηση οφείλεται µόνο στο 

µέγεθος των πινάκων που αναλύονται και συνεκδοχικά στο µέγιστο αριθµό p των 

παραγοντικών αξόνων, οι οποίοι µπορούν να προκύψουν από την εφαρµογή της ΠΑΑ 

σε κάθε περίπτωση.  

 

Αν θεωρήσουµε την ολική αδράνεια ως ένα µέτρο της πληροφορίας που περιέχεται 

στον πίνακα ή ως ένα δείκτη µεγέθους του αποτελέσµατος (effect size), τότε είναι 

χρήσιµο να εξετάσουµε τις σχέσεις που συνδέουν τις ολικές αδράνειες των πινάκων, 

στους οποίους µπορεί να εφαρµοστεί η ΠΑΑ. Οι σχέσεις αυτές αναδεικνύουν κυρίως 
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την ποιότητα της πληροφορίας που παράγεται από την ΠΑΑ, όπως, για παράδειγµα, 

τη φυσική ερµηνεία της ολικής αδράνειας ανάλογα µε τον πίνακα που αναλύεται κάθε 

φορά και την ανάγκη για κάποιου είδους διόρθωση ή τροποποίηση των βασικών 

αριθµητικών αποτελεσµάτων της µεθόδου. Επίσης, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 

την εξεύρεση πρακτικών κριτηρίων σχετικά µε την επιλογή (υπό)πινάκων που θα 

συµπεριληφθούν στην ανάλυση. Έτσι, στις επόµενες ενότητες: 

 

α) Αρχικά, εξετάζουµε τις µαθηµατικές σχέσεις που συνδέουν τις ολικές αδράνειες 

των τριών πινάκων δεδοµένων στην περίπτωση δύο µεταβλητών (Ενότητες 4.2 έως 

4.4) και, στη συνέχεια, τις αντίστοιχες γενικεύσεις των σχέσεων στην περίπτωση 

περισσότερων µεταβλητών (Ενότητα 4.6). Το ενδιαφέρον, στην προσέγγισή µας, είναι 

ότι οι αποδείξεις των σχέσεων δεν στηρίζονται στην εφαρµογή της συνηθισµένης στο 

χώρο άλγεβρας πινάκων, αλλά κυρίως στις εξής επισηµάνσεις: 

 
1. Κατά το σχεδιασµό µιας µελέτης, η πειραµατική ή δειγµατοληπτική µονάδα άλλες 

φορές ταυτίζεται µε τη µονάδα παρατήρησης και άλλες φορές όχι (Kirk, 1995). 

Για παράδειγµα: Σε µια µελέτη εκπαιδευτικής έρευνας η πειραµατική ή 

δειγµατοληπτική µονάδα µπορεί να είναι η τάξη, αλλά µονάδα παρατήρησης οι 

µαθητές της τάξης. 

 
2. Στην πράξη, εκτός από τους πίνακες F, Z και Β, η ΠΑΑ εφαρµόζεται και σε 

άλλους τύπους πινάκων δεδοµένων που πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρµογής της 

(βλέπε Ενότητα 2.4). Χαρακτηριστικά αναφέρουµε τους πίνακες τύπου “στοίβας” 

και “φέτας», όπου πίνακες συµπτώσεων τοποθετούνται είτε ο ένας κάτω από τον 

άλλο είτε ο ένας δίπλα στον άλλο (βλέπε Ενότητα 2.4.1). Σε κάθε περίπτωση, ο 

αλγόριθµος της ΠΑΑ εφαρµόζεται µε τον ίδιο τρόπο (βλέπε Ενότητα 2.4). Οι 

πίνακες αντιµετωπίζονται, τελικά, ως απλοί πίνακες συµπτώσεων δύο 

µεταβλητών, οι οποίοι έχουν τη γενική µορφή «αντικείµενα × ιδιότητες» (Benzécri 

& Collaborateurs 1973, Israëls 1987, Weller & Romney 1990, Andersen 1991, 

Benzécri 1992, Greenacre 1993α και 1984, Gifi 1996, Clausen 1998, Escofier & 

Pagès 1998, Lebart, Marineau & Piron 2000). Έτσι, η ολική αδράνεια Ι του 

πίνακα δεδοµένων, ο οποίος αναλύεται κάθε φορά, δίνεται υπολογιστικά από τη 

σχέση: 
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Q
I

N
= , 

 
όπου Q  είναι το στατιστικό χ2 που αντιστοιχεί στον πίνακα που αναλύεται και N 

είναι το πλήθος των µονάδων παρατήρησης.  

 
Όπως θα φανεί στη συνέχεια, ο ρόλος και το πλήθος των µονάδων παρατήρησης 

µεταβάλλονται κατάλληλα ανάλογα µε τον τύπο του πίνακα δεδοµένων. 

 
β) Στην Ενότητα 4.7 εισάγουµε την έννοια της «Ενδιαφέρουσας Αδράνειας», κατά 

την εφαρµογή της πολυµεταβλητής εκδοχής της ΠΑΑ στον πίνακα Burt, βάσει της 

οποίας προτείνουµε µέθοδο εντοπισµού υποπίνακα του Burt, ο οποίος περιλαµβάνει 

όλες τις µεταβλητές που συµµετέχουν στην ανάλυση και η εφαρµογή της ΠΑΑ σε 

αυτόν αποδίδει την “πλησιέστερη εικόνα” του φαινοµένου σε αυτή που προκύπτει 

από την εφαρµογή της µεθόδου στον αρχικό πίνακα Burt (Ενότητα 4.8.1). 

 
γ) Προτείνουµε έλεγχο της στατιστικής σηµαντικότητας της ενδιαφέρουσας 

αδράνειας (Ενότητα 4.8.2). 

 
δ) Με αφετηρία τη φυσική ερµηνεία της ενδιαφέρουσας αδράνειας, προτείνουµε στην 

Ενότητα 4.8.3 µέθοδο διόρθωσης των αδρανειών των παραγοντικών αξόνων, ώστε τα 

αντίστοιχα ποσοστά ερµηνείας να αντικατοπτρίζουν την πραγµατική ποιότητα της 

λύσης της ΠΑΑ. 

 

4.2  Περίπτωση 1η: Απλός Πίνακας Συµπτώσεων ∆ύο 

Μεταβλητών 

Έστω Fk×l ο απλός πίνακας συµπτώσεων απολύτων συχνοτήτων δύο κατηγορικών 

µεταβλητών Χ και Υ. Στην περίπτωση αυτή θεωρούµε ότι ο αντίστοιχος σχεδιασµός 

της µελέτης περιλαµβάνει ως πειραµατική ή δειγµατοληπτική µονάδα το αντικείµενο 

και µάλιστα η πειραµατική µονάδα και η µονάδα παρατήρησης ταυτίζονται. 
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Πίνακας 4.1: Ο Απλός Πίνακας Συµπτώσεων F µε Περιθώρια Στήλη και Γραµµή  
 

  Μεταβλητή Y  
  Κλάσεις ή ιδιότητες της Y  

 
Μεταβλητή 

X 
1 2 … l Άθροισµα 

1 f11 f12 … f1l 1f +  

2 f21 f22 … f2l 2f +  

M  M  M  M  M  M  

Κλάσεις ή 
ιδιότητες 
της X 

k fk1 fk2 ... fkl kf +  

 Άθροισµα 1f+  2f+  … lf+  N 

 

Γνωρίζουµε ότι η ολική αδράνεια FI  του πίνακα F συνδέεται µε τις χαρακτηριστικές 

τιµές και ιδιοτιµές των πινάκων, οι οποίοι διαγωνοποιούνται κατά την εφαρµογή της 

ΠΑΑ, µέσω των παρακάτω σχέσεων (βλέπε ∆εύτερο Βήµα της Ενότητας 2.2.14): 

 

2

1

p

F s
s

I d
=

=∑  ή 
1

,
p

F s
s

I λ
=

=∑  

 
όπου id  είναι οι χαρακτηριστικές τιµές του πίνακα S, λi είναι οι ιδιοτιµές του πίνακα 

TS S, 2
s sd λ=  και p=min{ k-1, l-1}. 

 
Υπολογιστικά η FI  δίνεται και από την παρακάτω σχέση (βλέπε Ενότητα 2.2.5): 

 

,F

Q
I

N
=  [4.1] 

 
όπου Ν είναι το πλήθος των µονάδων παρατήρησης και Q  το στατιστικό χ2 που 

υπολογίζεται, µε βάση τους συµβολισµούς του Πίνακα 4.1, από τη σχέση: 

 
2

1 1

i j
ijk l

i ji j

f f
f

N
Q

f f

N

+ +

+ += =

 
− 

 =∑∑ . [4.2] 

 
Παρατήρηση 4.1 

Από τη σχέση [4.1] φαίνεται ότι η ολική αδράνεια του πίνακα F εκφράζει τη µέση 

απόκλιση ανά µονάδα παρατήρησης από την κατάσταση ανεξαρτησίας των δύο 

µεταβλητών Χ και Υ, όπως αυτή µετριέται µέσω του στατιστικού χ2.  
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4.3  Περίπτωση 2η: Λογικός Πίνακας 0-1 ∆ύο Μεταβλητών 

Έστω ΖΝ×(k+l) ο αντίστοιχος λογικός πίνακας του F µε στοιχεία 0 ή 1. Το σύνολο κάθε 

γραµµής του Ζ είναι ίσο µε 2 και η περιθώρια γραµµή αποτελεί την ένωση της 

περιθώριας γραµµής και της περιθώριας στήλης του πίνακα F (βλέπε Πίνακα 4.2). 

Στην περίπτωση αυτή, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι ο πίνακας Ζ δεν είναι παρά ένας 

“αραιός” αλλά απλός πίνακας συµπτώσεων δύο µεταβλητών. Η µεταβλητή που 

ορίζεται από το σύνολο των γραµµών αφορά τα αντικείµενα ή υποκείµενα της 

µελέτης και θεωρούµε ότι έχει Ν κλάσεις, ενώ η µεταβλητή που ορίζεται από το 

σύνολο των στηλών αφορά στο προφίλ των γραµµών, ως προς τις εξεταζόµενες δύο 

αρχικές µεταβλητές Χ και Υ, και θεωρούµε ότι έχει k+l κλάσεις ή ιδιότητες. 

Υποθέτουµε ότι η µεταβλητή των στηλών αποτελεί µια νέα µεταβλητή, έστω E, η 

οποία δηµιουργείται από την ένωση των µεταβλητών Χ και Υ. Στην περίπτωση αυτή, 

επιβάλουµε µια εννοιολογική αλλαγή στον πειραµατικό σχεδιασµό της µελέτης. 

Θεωρούµε ότι το σχέδιο της µελέτης περιλαµβάνει ως πειραµατική ή 

δειγµατοληπτική µονάδα το αντικείµενο ή το υποκείµενο, ενώ ως µονάδα 

παρατήρησης την απόκρισή του (response) στη νέα µεταβλητή E. Με άλλα λόγια, για 

κάθε αντικείµενο ή υποκείµενο οι µονάδες παρατήρησης αντιστοιχούν στις ιδιότητες, 

από τις οποίες αυτό χαρακτηρίζεται. Ως ιδιότητες λαµβάνονται οι κατηγορίες της 

µεταβλητής Ε. Κάτω από την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ελλείπουσες τιµές, το 

σύνολο των µονάδων παρατήρησης είναι ίσο µε 2Ν. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα 

µε την Παρατήρηση 4.1, µπορούµε να υποθέσουµε ότι η ολική αδράνεια Ι0-1 του 

πίνακα Ζ εκφράζει τη µέση απόκλιση ανά µονάδα παρατήρησης από την κατάσταση 

ανεξαρτησίας µεταξύ της µεταβλητής των γραµµών και της µεταβλητής των στηλών, 

όπως αυτή µετριέται µέσω του στατιστικού χ2. Πιο συγκεκριµένα, βάσει της 

επισήµανσης (2) ισχύει: 

 

0 1
0 1 ,

2

Q
I

N
−

− =  [4.3]  

 
όπου 0 1Q −  είναι το στατιστικό χ2 που αντιστοιχεί στο λογικό πίνακα Ζ.  
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Πίνακας 4.2: Ο Λογικός Πίνακας Ζ µε Περιθώρια Στήλη και Γραµµή  
 

 Μεταβλητή X Μεταβλητή Y  

 Κλάσεις ή ιδιότητες της X Κλάσεις ή ιδιότητες της Y  

 1 2 … k 1 2 … l  

 Κλάσεις ή ιδιότητες της νέας µεταβλητής E  

Αντικείµενα 

ή 

Υποκείµενα 

1 2 ... k k+1 k+2 ... k+l Άθροισµα 

1 b11 b12 ... b1k b1(k+1) b1(k+2) ... b1(k+l) 2 

2 b21 b22 ... b2k b2(k+1) b2(k+2) ... b2(k+l) 2 

3 b31 b32 ... b3k b3(k+1) b3(k+2) ... b3(k+l) 2 

M M M M M M M M M M 

Ν bΝ1 bN2 ... bNk bN(k+1) bN(k+2) ... bN(k+l) 2 

Άθροισµα t1 t2 ... tk tk+1 tk+2 ... tk+l 2Ν 

Άθροισµα 1f +  2f +  ... kf +  1f+  2f+  ... lf+  2Ν 

 

Στη συνέχεια, χρησιµοποιώντας τους συµβολισµούς του Πίνακα 4.2, αποδεικνύουµε 

την παρακάτω πρόταση: 

 
Πρόταση 1 

 
Η ολική αδράνεια Ι0-1 του λογικού πίνακα Ζ, στην περίπτωση δύο κατηγορικών 

µεταβλητών X και Y, δίνεται από την παρακάτω σχέση: 

 

0 1
0 1 1,

2 2

Q k l
I

N
−

−

+
= = −  

 
όπου 0 1Q −  είναι το στατιστικό χ2 που αντιστοιχεί στον πίνακα Ζ, 2Ν είναι το πλήθος 

των µονάδων παρατήρησης, k είναι οι κλάσεις (ιδιότητες) της µεταβλητής Χ και l 

είναι οι κλάσεις (ιδιότητες) της µεταβλητής Υ. 

 

Προϋπόθεση: ∆εν υπάρχουν ελλείπουσες τιµές και όλες οι γραµµές και οι στήλες του 

πίνακα Ζ είναι ενεργές για την εφαρµογή της ΠΑΑ. 
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Απόδειξη: 
 
Υπολογίζουµε την ποσότητα 0 1Q − , η οποία αντιστοιχεί στο λογικό πίνακα, µε το 

συνήθη τρόπο (βλέπε Ενότητα 2.2.5):  

 

0 1Q − =

2( )
,

O E

E

−
∑∑  [4.4]  

 
όπου Ο είναι η παρατηρούµενη και Ε η αναµενόµενη συχνότητα ενός κελιού.  

 

Έχουµε: 

 

( ) [ ( ) ]2 22

0 1
1 1 1 1

2
2

2 .
2

2

j j j
N k l N k lij ij ij

j ji j i j

t t t
b b b

N N NQ
t t

N N

+ +

−
= = = =

− − +
= =∑∑ ∑∑  

 

Επειδή 
1 1

2
N k l

ij
i j

b N
+

= =

=∑∑  και 
1

2
k l

j
j

t N
+

=

=∑ , προκύπτει ότι: 

 
2 2

0 1
1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 .
N k l N k l N k l N k l

ij j ij
ij

ji j i j i j i j j

b t b N
Q b N N N

t N t N
N

+ + + +

−
= = = = = = = =

= − + = − ⋅ + ⋅∑∑ ∑∑ ∑∑ ∑∑  

 
Επιπλέον, επειδή ijij bb =2  προκύπτει ότι: 

 
2

0 1
1 1 1 1

4 2 2
N k l N k l

ij ij

i j i jj j

b b
Q N N N N

t t

+ +

−
= = = =

 
= − + = −  

 
∑∑ ∑∑ . [4.5]  

 

Για το άθροισµα 
1 1

N k l
ij

i j j

b

t

+

= =
∑∑  ισχύει το εξής: από τους Ν(k+l) όρους οι 2Ν είναι διάφοροι 

του µηδενός και οι υπόλοιποι είναι ίσοι µε µηδέν. Οι 2Ν όροι που είναι διάφοροι του 

µηδενός είναι της µορφής 
jt

1
. Εποµένως: 

 

1 2
1 1 1 1 1 2

1 1 1 1
1 1 1 .

N k l N k l
ij

j
i j i j k l όj j j

k l ό

b
t t t k l

t t t t t ροι

ροι

+ +

= = = = +

+

= = + + + = + + + = +∑∑ ∑∑ L L14243
144424443

 
[4.6]  
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Η δεύτερη ισότητα στην παραπάνω σχέση προκύπτει από το γεγονός ότι ο όρος 
1

1

t
 

εµφανίζεται t1 φορές, ο όρος 
2

1

t
 εµφανίζεται t2 φορές,… και ο όρος 

jt

1
 εµφανίζεται tj 

φορές, µε 2jt N=∑  για j=1, …, k+l . 

 
 
Έτσι, από τις σχέσεις [4.5] και [4.6] έχουµε τελικά ότι: 
 

( )0 1 2 .Q N k l− = + −  

 
Με βάση τη σχέση [4.3], η ολική αδράνεια του λογικού πίνακα είναι ίση µε: 

 
( ) ( )0 1

0 1

2 1
2 1.

2 2 2 2

N k lQ k l
I k l

N N
−

−

+ − +
= = = + − = −  

 
Συνεπώς,  
  

1
210 −
+

=−

lk
I .  [4.7]  

 
Στο αποτέλεσµα αυτό έχουν καταλήξει και άλλοι ερευνητές µε διαφορετική όµως 

µεθοδολογία (Lebart, Morineau & Tabard 1977, Greenacre 1984, Israëls 1987, Gifi 

1996, Lebart, Morineau & Piron 2000). Στην προτεινόµενη προσέγγιση, είναι η 

εννοιολογική αλλαγή στον πειραµατικό σχεδιασµό που επέτρεψε να καταλήξουµε στο 

ίδιο αποτέλεσµα. Η σχέση [4.7] αποτελεί ειδική περίπτωση της σχέσης [2.60] (βλέπε 

Ενότητα 2.3.3.1) για j=k+l και q=2. 

 

Παρατήρηση 4.2 

 
Από τη σχέση [4.7] διαπιστώνουµε ότι η ολική αδράνεια του πίνακα Ζ εξαρτάται 

µόνο από το συνολικό αριθµό κλάσεων ή ιδιοτήτων των δύο µεταβλητών και, φυσικά, 

από το πλήθος των µεταβλητών (ο αριθµός 2 που υπάρχει στον παρονοµαστή του 

κλάσµατος). ∆εν φαίνεται να λαµβάνεται υπόψη η συνάφεια (συσχέτιση, 

αλληλεπίδραση) µεταξύ των δύο µεταβλητών ούτε και το πλήθος Ν των αντικειµένων 

της µελέτης. Τελικά, η φυσική ερµηνεία της ολικής αδράνειας, όπως αυτή 

υπολογίζεται από τη σχέση [4.7], είναι δύσκολο να δοθεί. 
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4.3.1  ∆ύο Ειδικοί Πίνακες 

Θεωρούµε τον πίνακα Χ, στον οποίο οι κλάσεις ή ιδιότητες της µεταβλητής Χ 

διασταυρώνονται µεταξύ τους: 

 
Πίνακας 4.3.1: Ο Πίνακας Χ µε Περιθώρια Στήλη και Γραµµή  

 
  Μεταβλητή X  
  Κλάσεις ή ιδιότητες  
 Μεταβλητή X 1 2 … k Άθροισµα 

1 f11 0 0 0 1f +  

2 0 f22 0 0 2f +  

M  M  M M M  M  

Κλάσεις 
ή 

ιδιότητες 
k 0 0 0 fkk kf +  

 Άθροισµα 1f+  2f+  ... kf+  Ν 
 
Παρατηρούµε ότι ο k×k πίνακας Χ είναι διαγώνιος και ισχύει: 
 

ij ii jj i jf f f f f+ += = = = , για i=j  [4.8] 
 
Στη συνέχεια, χρησιµοποιώντας τους συµβολισµούς του Πίνακα 4.3.1, 

αποδεικνύουµε την παρακάτω πρόταση: 

 
Πρόταση 2  

 
Η ολική αδράνεια ΙΧX  του πίνακα Χ δίνεται από την παρακάτω σχέση: 

 

1XX

Q
I k

N
= = − , 

 
όπου Q  είναι το στατιστικό χ2 που αντιστοιχεί στον πίνακα Χ, Ν είναι το πλήθος των 

µονάδων παρατήρησης και k οι κλάσεις (ιδιότητες) της µεταβλητής Χ. 

 

Απόδειξη: 

 
Με συλλογισµό ανάλογο µε αυτό που χρησιµοποιήσαµε για την απόδειξη της 

Πρότασης 1, υπολογίζουµε την ποσότητα χ2 (Q) που αντιστοιχεί στον πίνακα Χ. 

Έχουµε: 
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2

1 1

i j
ijk k

i ji j

f f
f

N
Q

f f

N

+ +

+ += =

 
− 

 =∑∑ . 

 
Στο άθροισµα αυτό, από τους k2 όρους οι k2−k είναι ίσοι µε 0 και οι υπόλοιποι k όροι 

διάφοροι του 0 και λόγω της σχέσης [4.8] το άθροισµα µπορεί να γραφεί ως εξής: 

 

( )

2 3 2
2

2 2

2
1 1 1

2

1 1 1

2

2

2 2 1 .

ii iiii ii
iiiik k k

ii
ii

ii iii i iii

k k k
ii

ii
i i i

f ff f ff
N N fN

Q N f
f f f N
N N

f
N f Nk N N N k

N

= = =

= = =

   − +−        = = = − + = 
 

= − + = − + = −

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑

 

 
Εποµένως, η ολική αδράνεια ΙΧX  του πίνακα Χ δίνεται από τη σχέση: 

 

ΙXΧ  =
( )1

1
N kQ

k
N N

−
= = − .    [4.9] 

 
Ανάλογα εργαζόµενοι για τη µεταβλητή Υ, µπορούµε να δείξουµε ότι η ολική 

αδράνεια του αντίστοιχου l×l διαγώνιου πίνακα Υ (Πίνακας 4.3.2) είναι ίση µε: 

 
ΙΥY  = 1−l . [4.10]  

 

Πίνακας 4.3.2: Ο Πίνακας Υ µε Περιθώρια Στήλη και Γραµµή  
 

  Μεταβλητή Υ  
  Κλάσεις ή ιδιότητες  

 
Μεταβλητή 

Υ 
1 2 … l Άθροισµα 

1 f11 0 0 0 1f +  

2 0 f22 0 0 2f +  

M  M  M M M  M  

Κλάσεις 
ή 

ιδιότητες 
l 0 0 0 fll lf +  

 Άθροισµα 1f+  2f+  ... lf+  Ν 

 

Παρατήρηση 4.3 

 
Από τις σχέσεις [4.7], [4.9] και [4.10] έχουµε: 
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0 1

2 1 1
1 .

2 2 2 2
XX YYI Ik l k l k l

I −

++ + − − + −
= − = = =  

 
Συνεπώς,  
 

210
YYXX II

I
+

=− . [4.11]  

 
Από τη σχέση [4.11] προκύπτει µια νέα ερµηνεία της ολικής αδράνειας του πίνακα Ζ 

στην περίπτωση δύο κατηγορικών µεταβλητών Χ και Υ: η Ι0-1 εκφράζει τη µέση 

αδράνεια ανά µεταβλητή των αδρανειών των ειδικών πινάκων Χ και Υ. Ο πίνακας Χ 

αντιστοιχεί στην περιθώρια κατανοµή απολύτων συχνοτήτων της µεταβλητής Χ και η 

αδράνειά του είναι ίση µε τη µέγιστη αδράνεια που µπορεί να έχει ένας k×k πίνακας 

συνάφειας (βλέπε Κεφάλαιο 5, Ενότητα 5.10). Ανάλογα ισχύουν για τον πίνακα Υ.  

 

Παρατήρηση 4.4 

 
Γνωρίζουµε ότι στην περίπτωση του λογικού πίνακα δύο κατηγορικών µεταβλητών η 

αδράνεια µιας µεταβλητής U δίνεται από τη σχέση (βλέπε σχέση [2.61] της Ενότητας 

2.3.3.1): 

 

( ),1
2

1
−= mI U  [4.12]  

 
όπου m είναι ο αριθµός των κλάσεων ή ιδιοτήτων της µεταβλητής U.  

 

Έτσι, στην περίπτωσή που εξετάζουµε, η ολική αδράνεια Ι0-1 του πίνακα Ζ λόγω της 

[4.12] µπορεί να γραφεί και ως εξής: 

 

,
2

1

2

1

2

11
10 YX II

lklk
I +=

−
+

−
=

−+−
=−  [4.13]  

 
όπου ΙΧ και ΙΥ είναι οι αδράνειες των µεταβλητών Χ και Υ αντίστοιχα στην περίπτωση 

του λογικού πίνακα. Συνεπώς, µια άλλη προσέγγιση στη φυσική ερµηνεία της ολικής 

αδράνειας Ι0-1 του πίνακα Ζ είναι ότι εκφράζει το άθροισµα των αδρανειών των δύο 

µεταβλητών. 
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4.4  Περίπτωση 3η: Γενικευµένος Πίνακας Συµπτώσεων ∆ύο 

Μεταβλητών 

Έστω Β(k+l)×(k+l) ο γενικευµένος πίνακας συµπτώσεων απολύτων συχνοτήτων (πίνακας 

Burt) των δύο κατηγορικών µεταβλητών Χ και Υ µε γενικό στοιχείο bij, i=1,…, k+l, 

j=1,…, k+l. Χρησιµοποιώντας τους συµβολισµούς του Πίνακα 4.4 και θεωρώντας τον 

πίνακα Β ως ένα απλό πίνακα συµπτώσεων, µπορούµε να εφαρµόσουµε τη 

µεθοδολογία, την οποία χρησιµοποιήσαµε για την απόδειξη της Πρότασης 1, για να 

δείξουµε την παρακάτω πρόταση: 

 
Πρόταση 3 

 
Η ολική αδράνεια ΙΒ του γενικευµένου πίνακα συµπτώσεων Β, στην περίπτωση δύο 

κατηγορικών µεταβλητών Χ και Υ, δίνεται από την παρακάτω σχέση: 

 

0 1 ,
4 2

FB
B

I IQ
I

N
− +

= =  

 
όπου BQ  είναι το στατιστικό χ2 που αντιστοιχεί στον πίνακα Β, 4Ν είναι το πλήθος 

των µονάδων παρατήρησης, Ι0-1 είναι η ολική αδράνεια του αντίστοιχου λογικού 

πίνακα Ζ και ΙF η ολική αδράνεια του απλού πίνακα συµπτώσεων F απολύτων 

συχνοτήτων των δύο µεταβλητών Χ και Υ. 

 
Προϋπόθεση: ∆εν υπάρχουν ελλείπουσες τιµές και όλες οι γραµµές και οι στήλες του 

πίνακα Β είναι ενεργές για την εφαρµογή της ΠΑΑ. 

 
Σηµείωση: Για τη διευκόλυνση των αλγεβρικών πράξεων στην απόδειξη, στον 

Πίνακα 4.4 αντί του γενικού συµβολισµού ijb  για τη δήλωση των στοιχείων του 

πίνακα Burt, θα χρησιµοποιήσουµε τους συµβολισµούς του απλού πίνακα 

συµπτώσεων των δύο µεταβλητών όπως αυτοί συνδέονται µε τους αντίστοιχους του 

Burt. 
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Πίνακας 4.4: Ο Γενικευµένος Πίνακας Συµπτώσεων Β µε Περιθώρια Γραµµή και Στήλη 
 

 Μεταβλητή X Μεταβλητή Y   
 Κλάσεις ή ιδιότητες της X Κλάσεις ή ιδιότητες της Y   

Κλάσεις 
ή 

ιδιότητες  
1 2 … i … k 1 2 … j … l Άθροισµα Άθροισµα 

1 1f +  0 … 0 … 0 f11 f12 … fij … f1l t1 2 1f +  

2 0 2f +  … 0 … 0 f21 f22 … f2j … f2l t2 2 2f +  

M M M M M M M M M M M M M M M 
i 0 0 0 if +  … 0 fi1 fi2 … fij … fil ti 2 if +  

M M M M M M M M M M M M M M M 
k 0 0 … 0 … kf +  fk1 fk2 ... fkj ... fkl tk 2 kf +  

1 f11 f21 … fi1 ... fk1 1f+  0 ... 0 ... 0 tk+1 2 1f+  

2 f12 f22 … fi2 … fk2 0 2f+  … 0 … 0 tk+2 2 2f+  

M M M M M M M M M M M M M M M 
j f1j f2j … fij … fkj 0 0 … jf+  … 0 tk+j 2 jf+  

M M M M M M M M M M M M M M M 
l f1l f2l … fil … fkl 0 0 … 0 … lf+  tk+l 2 lf+  

Άθροισµα t1 t2 ... ... ... tk tk+1 tk+2 ... tk+j ... tk+l 4N 4N 
Άθροισµα 2 1f +  2 2f +  ... ... ... 2 kf +  2 1f+  2 2f+  ... 2 jf+  ... 2 lf+  4N  
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Απόδειξη: 
 

Καταρχήν θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι στην περίπτωση του πίνακα Β το πλήθος 

των µονάδων παρατήρησης είναι ίσο µε 4N. Στη συνέχεια, υπολογίζουµε την 

ποσότητα BQ  που αντιστοιχεί στον πίνακα Β µε τη βοήθεια της σχέσης [4.4]. Έχουµε:  

 
22

2

1 1 1 1

2 2

1 1 1 1 1 1 1 1

2
4 44

4 4

2 2 4 4
4

4 4

i j i ji j
ij ijijk l k l k l k l

B
i j i ji j i j

k l k l k l k l k l k l k l k l
ij i j ij

ij
i j i ji j i j i j i j

t t t tt t b bb N NN
Q

t t t t

N N

b t t b
b N N

t t t tN
N N

b

+ + + +

= = = =

+ + + + + + + +

= = = = = = = =

    − +  −       = = =

= − + = − ⋅ + =

=

∑∑ ∑∑

∑∑ ∑∑ ∑∑ ∑∑

2

1 1

4 .

4

k l k l
ij

i ji j

N
t t

N

+ +

= =

−∑∑

 

 
Στα ενδιάµεσα βήµατα των υπολογισµών χρησιµοποιήσαµε τις σχέσεις: 

 

1 1

4
k l k l

ij
i j

b N
+ +

= =

=∑∑  και 
1 1

4 .
4

k l k l
i j

i j

t t
N

N

+ +

= =

=∑∑  

 
Ο πίνακας Β περιέχει (k+l)2 κελιά από τα οποία τα 2kl+k+l δεν περιέχουν µηδενικά.  

Έτσι το άθροισµα: 
 

2

1 1

,

4

k l k l
ij

i ji j

b

t t

N

+ +

= =
∑∑  

[4.14]  

 
αποτελείται από 2kl+k+l µη µηδενικούς όρους από τους οποίους οι k+l αφορούν τα 

στοιχεία της κύριας διαγωνίου του πίνακα Β. Το µέρος του αθροίσµατος [4.14] που 

αντιστοιχεί στα k+l στοιχεία της κύριας διαγωνίου είναι της µορφής: 
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( )

2 22 2 2 2
1 2 1 2

1 1 2 2 1 1 2 2

22
1
2 2

1

4 44 4 4 4

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

44
.

4 4

k l

k k l l

l

l k ό l ό

Nf NfNf Nf Nf Nf

f f f f f f f f f f f f

NfNf
N N N N N N N k l

f f ροι ροι

+ ++ + + +

+ + + + + + + + + + + +

++

+ +

+ + + + + + + =

= + + = + + + + + + + = +

L L

L L L1442443 1442443

 

 
 
 
 

[4.15]  

 
Το µέρος του αθροίσµατος [4.14] που αντιστοιχεί στα kl µη µηδενικά στοιχεία, τα 

οποία στην ουσία αποτελούν τα στοιχεία του αρχικού απλού πίνακα συµπτώσεων F, 

είναι της µορφής: 

 
2 2 2 22 2

1 1 211 12

1 1 1 2 1 1 2

4 4 4 44 4

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
l k k kl

l k k k l

Nf Nf Nf NfNf Nf

f f f f f f f f f f f f+ + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + =L L L  
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11

1 1 1 1

,
k l

ijkl
F

k l i ji j

fff
Q N

f f f f f f

N N N
+ + + + + += =

= + + = = +∑∑L  
[4.16]  

 
όπου FQ  είναι το στατιστικό χ2 που αντιστοιχεί στον πίνακα F. Στην τελευταία 

ισότητα της παραπάνω σχέσης κάναµε χρήση της σχέσης: 

 

2 2

1 1 1 1

k l k l
ij ij

F F
i j i ji j i j

f f
Q N Q N

f f f f

N N
+ + + += = = =

 
 

= − ⇒ + = 
  
 

∑∑ ∑∑ . [4.17]  

 
Τέλος, το µέρος του αθροίσµατος [4.14] που αντιστοιχεί στα τελευταία kl µη 

µηδενικά στοιχεία, τα οποία αποτελούν τα στοιχεία του πίνακα FΤ, είναι ίσο και αυτό 

µε: 

 

FQ N+  [4.18]  
 
Από τις σχέσεις [4.15], [4.16] και [4.18] έχουµε τελικά: 

 

( ) ( ) ( )
2

1 1

4 2 4 2 2

4

k l k l
ij

B F F
i ji j

b
Q N N k l Q N N N k l Q

t t

N

+ +

= =

= − = + + + − = + − +  ∑∑  
[4.19]  

 
Βάσει της επισήµανσης (2) η ολική αδράνεια του πίνακα Β δίνεται από την παρακάτω 

σχέση: 
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4
B

B

Q
I

N
= . [4.20]  

 
Λόγω, όµως, της [4.19], η [4.20] γράφεται: 

 
( )2 2 2

.
4 4 2

F F
B

N k l Q Qk l
I

N N

+ − + + −
= = +  [4.21]  

 
Η σχέση [4.21] λόγω της [4.1] και της [4.7] γράφεται: 

 

( )0 1

2 1 1 1
1

4 2 2 2 2B F F F

k l k l
I I I I I−

+ − + = + = − + = + 
 

. [4.22]  

 
Τελικά, η σχέση που συνδέει την ολική αδράνεια του γενικευµένου πίνακα 

συµπτώσεων Β µε τις ολικές αδράνειες των πινάκων F και Ζ δίνεται από την 

παρακάτω σχέση: 

 

2
10 F

B

II
I

+
= −

.  [4.23]  

 

Παρατήρηση 4.5 

 
Από την [4.23] προκύπτει µια νέα προσέγγιση στον υπολογισµό και στην ερµηνεία 

της ολικής αδράνεια του πίνακα Β δύο κατηγορικών µεταβλητών Χ και Υ: η IB 

εκφράζει τη µέση αδράνεια των πινάκων F και Ζ. Ο πίνακας Β είναι ένας block 

πίνακας που αποτελείται από 4 υποπίνακες τους Χ, Υ, F και FT. Η σχέση [4.23] λόγω 

της σχέσης [4.11] µπορεί να γραφεί και ως εξής: 

 

⇒
+

+

=
2

2

2

2
FYYXX

B

III

I  ,
4

TXX yy F F
B

I I I I
I

+ + +
=  

[4.24]  

 
όπου ΙΧΧ και ΙΥΥ είναι οι ολικές αδράνειες των πινάκων Χ και Υ αντίστοιχα 

και TFF II =  οι ολικές αδράνειες των πινάκων F και FT. Με τον τρόπο αυτό, 

επιτυγχάνουµε µια νέα προσέγγιση στον υπολογισµό και στην ερµηνεία της ολικής 

αδράνειας του πίνακα Β δύο κατηγορικών µεταβλητών Χ και Υ: η IB εκφράζει τη 

µέση αδράνεια των 4 υποπινάκων που απαρτίζουν τον πίνακα Β. 
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4.5  Σχέσεις Αδρανειών των Αξόνων στη ∆ιµεταβλητή 

Περίπτωση 

Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούµε συνοπτικά, µέσω του Πίνακα 4.5, στις σχέσεις, 

οι οποίες συνδέουν τις αδράνειες των αντίστοιχων πινάκων που διαγωνοποιούνται 

κατά την ΠΑΑ, δηλαδή τις σχέσεις που συνδέουν τις αδράνειες των παραγοντικών 

αξόνων στις τρεις περιπτώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες παραπέµπουµε στους 

Greenacre (1984), Israëls (1987), Gifi (1996) και Lebart, Morineau και Piron (2000).  

 

Από την τελευταία στήλη του Πίνακα 4.5, η οποία παρουσιάζει τις σχέσεις που 

συνδέουν τις αδράνειες των παραγοντικών αξόνων των τριών πινάκων, µπορούµε να 

αιτιολογήσουµε, σε ένα πρώτο επίπεδο, γιατί η εικόνα επί των παραγοντικών 

επιπέδων του φαινοµένου που εξετάζεται είναι η ίδια και στις τρεις περιπτώσεις. 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι η ανάλυση των πινάκων Z και Β έχει ως αποτέλεσµα µια 

αλλαγή στην κλίµακα µέτρησης, διαφορετική κάθε φορά, των συντεταγµένων των 

προβολών των σηµείων γραµµών και στηλών επί των παραγοντικών αξόνων σε 

σχέση µε τις συντεταγµένες των σηµείων, όπως αυτές υπολογίζονται αρχικά από την 

ανάλυση του πίνακα F. 

 
Πίνακας 4.5: Σχέσεις Αδρανειών 

 

Τύπος Πίνακα 
∆ιαστάσεις 
Πίνακα 

Μέγιστη ∆ιάσταση 
Λύσης της ΠΑA 

Αδράνεια 
 Άξονα 

Πίνακας Συµπτώσεων F k×l p=min{ k-1, l-1} Fλ  

Λογικός Πίνακας 0-1 Ζ Ν×(k+l) 
k+l-2 

µε Ν>> k+l-2 
1

2
Fλλ

+
=   * 

Γενικευµένος Πίνακας 
Συµπτώσεων (Burt) B=ΖΤ

Ζ 
(k+l)×(k+l) k+l-2 2λ  * 

* Στη διµεταβλητή περίπτωση, οι σχέσεις ισχύουν για τους πρώτους p άξονες. Στην πολυµεταβλητή 

ισχύουν για όλους τους j-q άξονες, όπου j είναι το συνολικό πλήθος των κατηγοριών των q µεταβλητών 

(βλέπε Ενότητα 2.3.3.5). 

 

Οι χαρακτηριστικές τιµές των πινάκων, που διαγωνοποιούνται στις τρεις περιπτώσεις, 

παίρνουν τιµές στο διάστηµα [0,1] (βλέπε ∆εύτερο Βήµα της Ενότητας 2.2.14) και 

είναι εύκολο να δειχθεί ότι γενικά ισχύει λ≥λ2≥ Fλ . Μάλιστα, αν εξαιρέσουµε τις 

τετριµµένες χαρακτηριστικές τιµές 0 και 1 (βλέπε Παρατήρηση 2.1), τότε λ>λ2> Fλ . 
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Χωρίς περιορισµό της γενικότητας, µπορούµε να υποθέσουµε ότι p=min{ k-1, l-1}=k-

1 οπότε k+l-2=p+l-1, δηλαδή p<k+l-2. Στην περίπτωση αυτή, οι ολικές αδράνειες των 

τριών πινάκων δίνονται από τις παρακάτω σχέσεις (βλέπε ∆εύτερο Βήµα της 

Ενότητας 2.2.14): 

 

1

s

F Fi
i

I λ
=

=∑ , 
1

0 1
1

s l

i
i

I λ
+ −

−
=

= ∑ , 
1

2

1

.
s l

B i
i

I λ
+ −

=

= ∑  

 
Από τις παραπάνω σχέσεις αν λάβουµε υπόψη ότι, εν γένει, λ>λ2> Fλ  είναι φανερό 

ότι: 
 

FB III >>−10 . 

 
Επίσης, από τις σχέσεις της τελευταίας στήλης του Πίνακα 4.5 µπορεί να δειχθεί ότι 

0,5<λ<1 και 0,25<λ2<1. Συνεπώς, ένα κριτήριο για την αξιολόγηση της ποιότητας της 

πληροφορίας είναι το εξής: στην περίπτωση του Z θα πρέπει για την ερµηνεία των 

αποτελεσµάτων να επιλέξουµε τους παραγοντικούς άξονες, για τους οποίους οι 

αντίστοιχες αδράνειες είναι µεγαλύτερες από 0,5=1 q (για q=2), ενώ στην περίπτωση 

του Β τους άξονες για τους οποίους οι αδράνειές τους είναι µεγαλύτερες από 

0,25= 21 q (q=2). Η διαπίστωση αυτή συµφωνεί µε τα εµπειρικά κριτήρια για τη 

σηµαντικότητα των αξόνων που παρουσιάσαµε στις Ενότητες 2.3.3.6 και 2.3.4.2 

(βλέπε Παρατήρηση Η).  

 
Παρατήρηση 4.6  
 

Σχετικά µε την ποσότητα της πληροφορίας, µε την έννοια της αδράνειας, η οποία 

αναλύεται µέσω της ΠΑΑ, έχουµε να παρατηρήσουµε ότι ο πίνακας Ζ περιέχει 

περισσότερη πληροφορία από τον Β και αυτός µε τη σειρά του περισσότερη από τον 

F. Όµως, η αδράνεια σε κάθε περίπτωση διαχέεται σε διαφορετικό αριθµό 

παραγοντικών αξόνων µε αποτέλεσµα τα ποσοστά της συνολικής αδράνειας που 

ερµηνεύουν οι 2 ή 3 πρώτοι παραγοντικοί άξονες να δίνουν µερικές φορές µια 

απαισιόδοξη εικόνα σχετικά µε την ερµηνεία του φαινοµένου που εξετάζεται. 
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4.6  Γενικεύσεις των Προτάσεων 1 και 3 

Στην ενότητα αυτή µελετάµε τις γενικεύσεις των σχέσεων, οι οποίες δείχθηκαν στα 

προηγούµενα, στην περίπτωση πολλών µεταβλητών. 

 

4.6.1  Γενίκευση της Πρότασης 1 

Πρόταση 4 

 
Η ολική αδράνεια Ι0-1 του λογικού πίνακα Ζ, στην περίπτωση q κατηγορικών 

µεταβλητών Xi, µε i=1, …, q, δίνεται από την παρακάτω σχέση: 

 

0 1
0 1 1,

Q j q j
I

qN q q
−

−

−
= = = −  [4.25]  

 
όπου 0 1Q −  είναι το στατιστικό χ2 που αντιστοιχεί στον πίνακα Ζ, qΝ είναι το πλήθος 

των µονάδων παρατήρησης, j είναι το συνολικό πλήθος των κλάσεων (ιδιοτήτων) των 

q µεταβλητών Χi, δηλαδή ∑
=

=
q

i
ijj

1

, όπου j i είναι οι κλάσεις της µεταβλητής Xi.  

 
Προϋπόθεση: ∆εν υπάρχουν ελλείπουσες τιµές και όλες οι γραµµές και οι στήλες του 

πίνακα Ζ είναι ενεργές για την εφαρµογή της ΠΑΑ.  

 
Σηµείωση: Το πλήθος των πειραµατικών ή δειγµατοληπτικών µονάδων της µελέτης 

εξακολουθεί να είναι Ν αλλά το πλήθος των µονάδων παρατήρησης είναι qΝ. Επίσης, 

η ολική αδράνεια του πίνακα Ζ υπολογίζεται και ως εξής (βλέπε Ενότητα 2.3.3.1):  

 

0 1
1

,
p

s
s

I λ−
=

=∑  

 
όπου sλ  είναι η αδράνεια του άξονα s και p=j-q. 

 

Απόδειξη (α): 

 
Η σχέση [4.25] είναι ήδη γνωστή από τη βιβλιογραφία (Lebart, Morineau & Tabard 

1977, Greenacre 1984, Israëls 1987, Gifi 1996, Lebart, Morineau & Piron 2000, βλέπε 

και Ενότητα 2.3.3.1). Εναλλακτικά, µπορούµε να εφαρµόσουµε το συλλογισµό και τη 
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µεθοδολογία που χρησιµοποιήσαµε για την απόδειξη της Πρότασης 1. Μπορούµε, 

δηλαδή, να θεωρήσουµε το Ν×j λογικό πίνακα Ζ ως ένα “αραιό” αλλά απλό πίνακα 

συµπτώσεων δύο µεταβλητών, όπου η µεταβλητή που ορίζεται από το σύνολο των 

γραµµών αφορά στα αντικείµενα ή υποκείµενα της µελέτης και έχει Ν κλάσεις, ενώ η 

µεταβλητή που ορίζεται από το σύνολο των στηλών αφορά στο προφίλ των γραµµών, 

ως προς τις εξεταζόµενες µεταβλητές Χi, και έχει j κλάσεις ή ιδιότητες. Υποθέτουµε 

και πάλι ότι η µεταβλητή των στηλών αποτελεί µια νέα µεταβλητή, η οποία 

δηµιουργείται από την ένωση των µεταβλητών Χi. Κάτω από την προϋπόθεση ότι δεν 

υπάρχουν ελλείπουσες τιµές, το σύνολο των µονάδων παρατήρησης είναι ίσο µε qΝ. 

Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε την Παρατήρηση 4.1, µπορούµε πάλι να 

υποθέσουµε ότι η ολική αδράνεια Ι0-1 του πίνακα Ζ εκφράζει τη µέση απόκλιση ανά 

µονάδα παρατήρησης από την κατάσταση ανεξαρτησίας µεταξύ της µεταβλητής των 

γραµµών και της µεταβλητής των στηλών, όπως αυτή µετριέται µέσω του 

στατιστικού χ2. Πιο συγκεκριµένα, ισχύει: 

 

0 1
0 1 ,

Q
I

qN
−

− =  

 
όπου 0 1Q − είναι το στατιστικό χ

2 που αντιστοιχεί στο λογικό πίνακα Ζ. Εργαζόµενοι 

στο δεύτερο µέλος της σχέσης καταλήγουµε στη σχέση [4.25].  

 

Μια άλλη προσέγγιση για την απόδειξη της σχέσης [4.25] είναι η εξής: 

 
Απόδειξη (β): 
 
Από την Παρατήρηση 4.4 έχουµε ότι στη διµεταβλητή περίπτωση η ολική αδράνεια 

του αντίστοιχου πίνακα Ζ είναι ίση µε το άθροισµα των αδρανειών των δύο 

µεταβλητών. Γνωρίζουµε, επίσης, (βλέπε Ενότητα 2.3.3.1) ότι στην περίπτωση των q 

µεταβλητών η αδράνεια 
iXI κάθε µεταβλητής Χi,, όπως αυτή υπολογίζεται από το 

λογικό πίνακα Ζ, είναι ίση µε: 

 

( ),1
1

−= iX j
q

I
i

 

 
όπου j i είναι οι κλάσεις ή ιδιότητες της µεταβλητής Χi. 
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Γενικεύοντας, είναι εύκολο να δειχθεί ότι η ολική αδράνεια του πίνακα Ζ είναι ίση µε 

το άθροισµα των αδρανειών των q µεταβλητών, δηλαδή: 

 

0 1
1

.
i

q

X
i

I I−
=

=∑  [4.26]  

 
Πράγµατι, εργαζόµενοι στο δεύτερο µέλος της σχέσης [4.26] έχουµε: 

 

( ) ( ) 0 1
1

1 1
1 1

i

q q

X i
i i

j
I j j q I

q q q −
=

= − = − = − =∑ ∑ , αφού jj
q

i
i =∑

=1

.  

 
Τέλος, µε συλλογισµό ανάλογο µε αυτόν της Παρατήρησης 4.3, µπορούµε εύκολα να 

γενικεύσουµε τη σχέση [4.11] στην περίπτωση των q µεταβλητών: 

 

( )
1 1 1 1 1

0 1

1 1
1 1

q q q q q

i i i i
i i i i i

j j q j j
j

I
q q q q q

= = = = =
−

− − −
= − = − = = = ⇒

∑ ∑ ∑ ∑ ∑
 

 

1
0 1 ,

i i

q

X X
i

I
I

q
=

− =
∑

 
[4.27]  

 
όπου 

ii XXI  είναι η αδράνεια του πίνακα Χi (i=1, …, q) που διασταυρώνει τις κλάσεις 

ή ιδιότητες της µεταβλητής Xi µεταξύ τους. 

 

Παρατήρηση 4.7  

 
Οι σχέσεις [4.26] και [4.27] οδηγούν στη διαπίστωση ότι η ολική αδράνεια του 

πίνακα Ζ εκφράζει είτε το άθροισµα των αδρανειών των q µεταβλητών είτε τη µέση 

αδράνεια, ανά µεταβλητή, των πινάκων Χi (i=1, …, q). Η διαπίστωση αυτή οδηγεί σε 

µια νέα προσέγγιση στην ερµηνεία της ολικής αδράνειας του πίνακα Ζ. 

 

4.6.2  Γενίκευση της Πρότασης 3 

Πρόταση 5 

 
Η ολική αδράνεια ΙΒ του γενικευµένου πίνακα συµπτώσεων Β, q κατηγορικών 

µεταβλητών Χi, δίνεται από την παρακάτω σχέση: 
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0 1
2

2 hw
h wB

B

I
IQ

I
Nq q q q

− <

 
 
 = = +
 
 
 

∑
, µε h, w=1,…, q [4.28] 

 
όπου BQ  είναι το στατιστικό χ2 που αντιστοιχεί στον πίνακα Β, Νq2 είναι το πλήθος 

των µονάδων παρατήρησης, Ι0-1 είναι η ολική αδράνεια του αντίστοιχου λογικού 

πίνακα Ζ και hw
h w

I
<
∑  το άθροισµα των αδρανειών των ( )1 2q q−  διαφορετικών 

απλών πινάκων συµπτώσεων των q µεταβλητών ανά δύο. Η ποσότητα hwI  εκφράζει 

την αδράνεια του υποπίνακα που σχηµατίζεται από τη διασταύρωση της µεταβλητής 

hX  µε τη wX . 

 
Προϋπόθεση: ∆εν υπάρχουν ελλείπουσες τιµές και όλες οι γραµµές και οι στήλες του 

πίνακα Β είναι ενεργές για την εφαρµογή της ΠΑΑ.  

 
Σηµείωση: Το πλήθος των πειραµατικών ή δειγµατοληπτικών µονάδων της µελέτης 

εξακολουθεί να είναι Ν αλλά το πλήθος των µονάδων παρατήρησης είναι Νq2. 

Επίσης, η ολική αδράνεια του πίνακα Β υπολογίζεται και ως εξής (βλέπε Ενότητα 

2.3.3.5):  

 

1

,
p

B Bs
s

I λ
=

=∑  

 
όπου Bsλ  είναι η αδράνεια του άξονα s και p=j-q. 

 
Απόδειξη: 
 

Μπορούµε, και στην περίπτωση αυτή, να θεωρήσουµε τον πίνακα Β ως ένα απλό 

πίνακα συµπτώσεων και να υπολογίσουµε το αντίστοιχο στατιστικό χ2, όπως ακριβώς 

εργαστήκαµε για την απόδειξη της Πρότασης 3. 

 
Θα πρέπει όµως να επισηµάνουµε τα παρακάτω: 
 

1. Ο πίνακας Β είναι διαστάσεων j×j, µε 
1

q

i
i

j j
=

=∑ , όπου j i είναι οι κλάσεις ή 

ιδιότητες της µεταβλητής Χi. 
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2. Ο Β είναι ένας block πίνακας που αποτελείται από q2 υποπίνακες από τους 

οποίους: οι q σε πλήθος είναι διαγώνιοι, στους οποίους οι κλάσεις ή ιδιότητες της 

κάθε µεταβλητής Χi διασταυρώνονται µεταξύ τους (όπως ο ειδικός πίνακας Χ που 

παρουσιάστηκε στα προηγούµενα), οι ( )1 2q q−  υποπίνακες αντιστοιχούν στους 

πίνακες συµπτώσεων των q µεταβλητών ανά δύο και οι υπόλοιποι ( )1 2q q−  

υποπίνακες αντιστοιχούν στους ανάστροφους απλούς πίνακες συµπτώσεων των q 

µεταβλητών ανά δύο (βλέπε Ενότητα 2.3.2). 

3. Τα στοιχεία της περιθώριας γραµµής των συνόλων στηλών ταυτίζονται µε τα 

στοιχεία της περιθώριας στήλης των συνόλων γραµµών (βλέπε Ενότητα 2.3.2.1). 

4. Το συνολικό πλήθος αποκρίσεων (µονάδων παρατήρησης) είναι ίσο µε Νq2. 

5. Αν j i είναι σε πλήθος οι κλάσεις της µεταβλητής Xi και di, µε i=1, …, q, είναι ο 

1×j i πίνακας γραµµή µε στοιχεία τις απόλυτες συχνότητες των j i κλάσεων ή 

ιδιοτήτων της µεταβλητής Xi, τότε η περιθώρια γραµµή (αντίστοιχα στήλη) των 

στηλών (αντίστοιχα γραµµών) του πίνακα Β αποτελεί ένα block πίνακα γραµµή 

(αντίστοιχα στήλη) µε στοιχεία τους di πίνακες όπου, όµως, τα στοιχεία τους είναι 

πολλαπλασιασµένα επί q (βλέπε Πίνακα 2.7 της Ενότητας 2.3.2 και Ενότητα 

2.3.2.1). 

 
Αρχικά, υπολογίζουµε την ποσότητα BQ  που αντιστοιχεί στον πίνακα Β µε τη 

βοήθεια της σχέσης [4.4]. Αν bpr είναι το γενικό στοιχείο του B µε p, r=1, …, j 

(
1

q

i
i

j j
=

=∑ ) και tl (l=1, …, j) το γενικό στοιχείο της περιθώριας γραµµής (αντίστοιχα 

στήλης) της l στήλης (αντίστοιχα γραµµής) του πίνακα Β, τότε έχουµε: 
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2
2

1 1
2

.
j j

pr

p rp r

b
Nq

t t

Nq
= =

= −∑∑  

 
Στα ενδιάµεσα βήµατα των υπολογισµών χρησιµοποιήσαµε τις σχέσεις: 

 

2

1 1

j j

pr
p r

b Nq
= =

=∑∑  και 2
2

1 1

j j
p r

p r

t t
Nq

Nq= =
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Τώρα, µε συλλογισµό ανάλογο µε αυτό που χρησιµοποιήσαµε στην απόδειξη της 

Πρότασης 3 για τον επιµερισµό των όρων του αθροίσµατος 

 
2

1 1
2

j j
pr

p rp r

b

t t

Nq
= =
∑∑ . 

 
και λαµβάνοντας υπόψη τις παραπάνω πέντε επισηµάνσεις, καταλήγουµε τελικά στο 

ότι:  

 

( )
1

2 2 ,
q

B i hw hw
i h w h w

Q N j q Q N j q Q
= < <

  
= − + = − +  

  
∑ ∑ ∑  µε , 1, ,h w q= K .  [4.29]  

 
όπου hwQ  είναι το στατιστικό χ2 που αντιστοιχεί στον απλό πίνακα συµπτώσεων των 

µεταβλητών Xh και Xw και hw
h w

Q
<
∑  είναι το άθροισµα των στατιστικών χ2 που 

αντιστοιχούν στους ( )1 2q q−  διαφορετικούς απλούς πίνακες συµπτώσεων των q 

µεταβλητών ανά δύο. Εποµένως, η ποσότητα 
hw

h w

Q

N
<
∑

 εκφράζει το άθροισµα των 

αδρανειών των παραπάνω πινάκων. 

 

Βάσει της επισήµανσης (2) η ολική αδράνεια του πίνακα Β δίνεται από τη σχέση: 

 

2
B

B

Q
I

Nq
= . [4.30]  

 
Λόγω, όµως, της [4.29], η [4.30] γράφεται: 
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( )
2 2 2 2 2

2 2

2
2 2

2
.

hw hw hw
h w h w h w

B

hw
h w

N j q Q Q Q
j q j q

I
Nq q N q q q N

j q
I

q q

< < <

<

− +
− −

= = + ⋅ = + ⋅ =

−
= + ⋅

∑ ∑ ∑

∑

 

 
 
 
 
 

[4.31]  

 
Η [4.31] µπορεί να γραφεί και ως εξής: 
 

2

1
2 2hw hw

h w h w
B

j
I I

j q q
I

q q q q q q
< <

−
−

= + ⋅ = + ⋅ ⇒
∑ ∑

 

 

0 1 2
.

hw
h w

B

I
I

I
q q q
− <

 
 
 = +
 
 
 

∑
 [4.32]  

 
Λόγω της Πρότασης 4, ( ) 1j q −  είναι η συνολική αδράνεια I0-1 του αντίστοιχου 

λογικού πίνακα Ζ των q µεταβλητών Xi. Από τη σχέση [4.32], η οποία συνδέει για 

πρώτη φορά τη ΙΒ µε τη Ι0-1 και τις αδράνειες των απλών πινάκων συµπτώσεων που 

απαρτίζουν τον πίνακα Β, παρατηρούµε ότι η ολική αδράνεια του πίνακα Β εκφράζει 

ένα µέσο µέγεθος αποτελέσµατος ανά µεταβλητή. Ένα µάλλον πολύπλοκο µέσο 

µέγεθος αποτελέσµατος. Όµως, από την Παρατήρηση 4.5 και τη σχέση [4.24] 

διαπιστώσαµε ότι µια άλλη προσέγγιση στην ερµηνεία της ολικής αδράνειας του 

πίνακα Β δύο κατηγορικών µεταβλητών Χ και Υ είναι ότι εκφράζει τη µέση αδράνεια 

των 4 υποπινάκων που απαρτίζουν τον πίνακα Β. Γενικεύοντας την παρατήρηση αυτή 

θα πρέπει η ολική αδράνεια του πίνακα Β, στην περίπτωση q µεταβλητών, να δίνεται 

ως ο µέσος όρος των αδρανειών των q2 σε πλήθος υποπινάκων που απαρτίζουν τον 

πίνακα Β. Πράγµατι: 

 

( )
1

2 2 2 2

2 1 2 2
2

q

diag hw i hw hw hw
q h w i h w h w h w

I I j I j q I I
j q

q q q q q q
< = < < <

 + − + − +  −  = = = + =
 
 
 

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
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0 1

1
2 2 2

,

hw hw hw
h w h w h w

B

j q j
I I I

Iq q

q q q q q q q q q

I

< < − <

−      
−     

     = + = + = + =
     
     
     

=

∑ ∑ ∑

 

 

όπου το άθροισµα diag
q

I∑  εκφράζει την αδράνεια των q διαγώνιων υποπινάκων του 

πίνακα Β.  
 

Συνεπώς, 
 

2

2diag hw
q h w

B

I I

I
q

<

+

=
∑ ∑

.  
[4.33]  

 
Άµεσες συνέπειες της Πρότασης 5 και της σχέσης [4.33] είναι τα παρακάτω 

Πορίσµατα: 

 
Πόρισµα 1 

 
Η ολική αδράνεια ενός πίνακα “φέτα”, ο οποίος αποτελείται από t πίνακες 

συµπτώσεων τοποθετηµένους τον ένα δίπλα στον άλλο (βλέπε Ενότητα 2.4.1), είναι 

ίση µε τη µέση αδράνεια των t υποπινάκων. 

 

Πόρισµα 2 

 
Η ολική αδράνεια ενός πίνακα “στοίβα”, ο οποίος αποτελείται από t πίνακες 

συµπτώσεων τοποθετηµένους τον ένα κάτω από τον άλλο (βλέπε Ενότητα 2.4.1), 

είναι ίση µε τη µέση αδράνεια των t υποπινάκων. 

 
Πόρισµα 3 
 
Η ολική αδράνεια ενός υποπίνακα του Burt, ο οποίος αποτελείται από t υποπίνακες 

συµπτώσεων (βλέπε Ενότητα 2.4.1), είναι ίση µε τη µέση αδράνεια των t υποπινάκων. 
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Παρατήρηση 4.8  

 
Από τη σχέση [4.33] προκύπτει µια νέα προσέγγιση στον υπολογισµό και στην 

ερµηνεία της ολικής αδράνεια του πίνακα Β: η ολική αδράνεια του πίνακα Β, στην 

περίπτωση q µεταβλητών, εκφράζει τη µέση αδράνεια των αδρανειών των q2, σε 

πλήθος, υποπινάκων που τον απαρτίζουν. Από τις γενικές σχέσεις που απορρέουν από 

την Πρόταση 5 (σχέσεις [4.28], [4.32] και [4.33]) διαπιστώνουµε ότι οι αδράνειες των 

απλών πινάκων συµπτώσεων των µεταβλητών ανά δύο συµµετέχουν δύο φορές στον 

υπολογισµό της ολικής αδράνειας του πίνακα Β. Έτσι, δηµιουργείται η εντύπωση ότι 

η ΠΑΑ αναλύει τελικά ένα διπλό µέγεθος του αποτελέσµατος, µε την έννοια της 

αδράνειας, δηµιουργώντας την αίσθηση της “υπερπληροφορίας”. Τέλος, η ύπαρξη 

των διαγώνιων υποπινάκων του B δηµιουργεί πρόβληµα σε ό,τι αφορά τουλάχιστον 

τη γεωµετρική ερµηνεία των αποτελεσµάτων (Israëls 1987, Gifi 1996, Greenacre 

2005, 1994β, 1993γ, 1993α, 1991, 1990, 1989 και 1988α). Φαίνεται να αποτελεί 

περισσότερο “θόρυβο” παρά πληροφορία. Για το λόγο αυτό έχουν προταθεί διάφορες 

διορθώσεις τόσο σε σχέση µε τα αριθµητικά αποτελέσµατα, τα οποία παράγονται από 

την ΠΑΑ, όσο και σε σχέση µε τη µορφή του πίνακα Β που θα αναλυθεί (Greenacre, 

2005, 1994β και 1993γ). Ενδεικτικά αναφέρουµε τις παρακάτω διορθώσεις και 

τροποποιήσεις: 

 
α) ∆ιορθώσεις των Αδρανειών 
 

Ο Benzécri (1979) προτείνει οι αδράνειες που προκύπτουν από την ανάλυση του 

πίνακα Β να διορθωθούν σύµφωνα µε την παρακάτω σχέση: 

 
2 2

1

1
adj
Bs Bs

q

q q
λ λ

   
= × −   −   

, για 
1

.Bs q
λ >   

 
όπου q είναι ο αριθµός των µεταβλητών και Bsλ  η αδράνεια του άξονα s που 

προκύπτει από την ανάλυση του πίνακα Burt. Στη συνέχεια, οι διορθωµένες 

αδράνειες εκφράζονται ως ποσοστό του αθροίσµατος των διορθωµένων αδρανειών 

των αξόνων για τους οποίους η αντίστοιχη ιδιοτιµή Bsλ  είναι µεγαλύτερη από 1 q .  
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Η διόρθωση του Greenacre συνίσταται στον ίδιο µετασχηµατισµό µε αυτόν του 

Benzécri µε τη διαφορά οι διορθωµένες αδράνειες εκφράζονται ως ποσοστό της 

ποσότητας (Greenacre 2005, 1994β και 1993α): 

 

21m B

q j q
I I

q q

 −
= − −  

, 

 
όπου BI  είναι η ολική αδράνεια του πίνακα Burt και j το συνολικό πλήθος των 

κατηγοριών των q µεταβλητών.  

 

Οι δύο αυτές διορθώσεις υπάρχουν ως επιλογές στην διαδικασία της ΠΑΑ στο 

στατιστικό πακέτο SAS (SAS Institute, 1999). 

 
β) Τροποποιήσεις του πίνακα Burt 

 

Κατά τον Israëls (1987) οι διαγώνιοι υποπίνακες του πίνακα Β µπορούν να 

αντικατασταθούν µε τους αντίστοιχους πίνακες που προκύπτουν κάτω από την 

υπόθεση της ανεξαρτησίας των γραµµών και των στηλών τους, δηλαδή µε πίνακες 

όπου τα στοιχεία τους είναι οι αντίστοιχες αναµενόµενες συχνότητες. Με τον τρόπο 

αυτό, οι αδράνειες των διαγώνιων υποπινάκων είναι ίσες µε µηδέν, οπότε δεν 

συνεισφέρουν στην ολική αδράνεια του πίνακα Β. Ο Greenacre (1993γ και 1984) 

προτείνει τα στοιχεία των διαγώνιων πινάκων να αντικατασταθούν µε µηδενικά ή να 

θεωρηθούν ως ελλείπουσες τιµές, ώστε και πάλι οι αδράνειές τους να µη 

συµµετέχουν στον υπολογισµό της ολικής αδράνειας του πίνακα Β. Τέλος, η πιο 

ενδιαφέρουσα εκδοχή φαίνεται να είναι η εφαρµογή της Joint Correspondence 

Analysis που προτείνει ο Greenacre (2005, 1998, 1994β, 1993α και 1988), κατά την 

οποία αναλύονται µόνο οι ( )1 2q q−  σε πλήθος υποπίνακες συµπτώσεων των q 

µεταβλητών ανά δύο (βλέπε επίσης Boik 1996, Tateneni & Browne 2000 και Van de 

Velden 2000). Να παρατηρήσουµε ότι: α) η Joint Correspondence Analysis δεν 

περιλαµβάνεται σε κανένα από τα εµπορικά στατιστικά πακέτα που εξετάσαµε στην 

Ενότητα 2.2.14.2, β) οι λύσεις της δεν είναι ιεραρχικά διακλαδιζόµενες και γ) δεν 

ισχύουν πλέον οι ιδιότητες βέλτιστης κλιµάκωσης της ΠΑΑ. Σύµφωνα µε τον 

Greenacre (2005, 1993γ και 1993α), η διόρθωση που προτείνει έχει ως αποτέλεσµα τα 

παραγόµενα αποτελέσµατα να είναι συγκρίσιµα µε αυτά της Joint Correspondence 
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Analysis. Εκείνο που έχουµε να επισηµάνουµε, επίσης, είναι ότι η διόρθωση του 

Benzécri αποσκοπεί µόνο στη βελτίωση της ποιότητας της λύσης της ΠΑΑ, µε την 

έννοια της αύξησης του ποσοστού της αδράνειας, το οποίο ερµηνεύουν οι 

παραγοντικοί άξονες, ώστε να µη δηµιουργείται η αίσθηση της φτωχής προσαρµογής 

των δεδοµένων. Η διόρθωση του Greenacre έχει διπλό στόχο: α) να βελτιώσει το 

ποσοστό ερµηνείας της αδράνειας και β) να διορθώσει το πρόβληµα που 

δηµιουργούν, κατά τη γεωµετρική ερµηνεία των αποστάσεων 2χ  µεταξύ των 

σηµείων επί των παραγοντικών επιπέδων, οι διαγώνιοι πίνακες και οι ανάστροφοι των 

απλών πινάκων συµπτώσεων που συγκροτούν τον πίνακα Burt. Οι δύο διορθώσεις 

έχουν ως αποτέλεσµα να τροποποιούνται τόσο οι συντεταγµένες των προβολών των 

σηµείων στους παραγοντικούς άξονες όσο και τα άλλα αριθµητικά αποτελέσµατα της 

ΠΑΑ, όπως για παράδειγµα ο δείκτης CTR, στον υπολογισµό των οποίων λαµβάνεται 

υπόψη η αδράνεια των αξόνων. Και στις δύο περιπτώσεις οι σχετικές θέσεις των 

σηµείων δεν µεταβάλλονται. Στην Ενότητα 4.8.3 παραθέτουµε περισσότερα στοιχεία 

για τις διορθώσεις του Greenacre και του Benzécri και προτείνουµε µία εναλλακτική 

µέθοδο διόρθωσης των αδρανειών του πίνακα Burt, η οποία βασίζεται στην έννοια 

της «Ενδιαφέρουσας Αδράνειας» την οποία ορίζουµε στην επόµενη ενότητα. 

 

4.7  Ενδιαφέρουσα Αδράνεια του Πίνακα Burt 

Σύµφωνα µε τη Γαλλική παράδοση, στην πολυµεταβλητή περίπτωση, η ΠΑΑ 

εφαρµόζεται στον πίνακα Β (Burt). Οι q2 σε πλήθος υποπίνακες, οι οποίοι απαρτίζουν 

τον πίνακα Β, αναλύονται σε q πίνακες που αντιστοιχούν στους διαγώνιους 

υποπίνακες και σε ( )2 1 2q q× −  υποπίνακες που αντιστοιχούν στους απλούς πίνακες 

συµπτώσεων των q µεταβλητών µεταξύ τους. Από τη σχέση [4.33] προκύπτει ότι η 

ολική αδράνεια του πίνακα Burt εκφράζει ένα µέσο µέγεθος του αποτελέσµατος, 

αφού είναι ίση µε τη µέση αδράνεια των q2 υποπινάκων από τους οποίους δοµείται. 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι το µέρος της ολικής αδράνειας του πίνακα Burt, που εκφράζει 

όλες τις σχέσεις µεταξύ των µεταβλητών ανά δύο και παρουσιάζει ενδιαφέρον να 

µελετηθεί, είναι η µέση αδράνεια των ( )1 2q q−  σε πλήθος διαφορετικών απλών 

πινάκων συµπτώσεων των q µεταβλητών ανά δύο (Israëls 1987, Boik 1996, Gifi 

1996, Tateneni & Browne 2000, Greenacre 2005, 1994β, 1993γ, 1993α, 1991, 1990, 
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1989 και 1988α). Έτσι, ορίζουµε ως «Ενδιαφέρουσα Αδράνεια» BI ε  του πίνακα Burt 

(B) την ποσότητα: 

 

B , , 1, ,
( 1)

2

hw
h w

I
I h w q

q qε
<= =

−

∑
K . [4.34]  

 
όπου hw

h w

I
<
∑  είναι το άθροισµα των αδρανειών των ( )1 2q q−  διαφορετικών απλών 

πινάκων συµπτώσεων των q µεταβλητών ανά δύο. Η ποσότητα hwI  εκφράζει την 

αδράνεια του υποπίνακα που σχηµατίζεται από τη διασταύρωση της µεταβλητής hX  

µε τη wX . 

 

Η φυσική ερµηνεία της ενδιαφέρουσας αδράνειας είναι ότι εκφράζει τη µέση 

αδράνεια των ( )1 2q q−  σε πλήθος διαφορετικών απλών πινάκων συµπτώσεων των 

q µεταβλητών ανά δύο, οι οποίοι συµµετέχουν στην κατασκευή του πίνακα Burt. 

Στην περίπτωση που οι q µεταβλητές είναι ανά δύο ασυσχέτιστες, τότε η αδράνεια 

κάθε απλού υποπίνακα συµπτώσεων hwI  είναι ίση µε µηδέν µε αποτέλεσµα και η τιµή 

της ενδιαφέρουσας αδράνειας να είναι ίση µε µηδέν. 

 

Με βάση τα παραπάνω, διαπιστώνουµε ότι η ΠΑΑ αναλύει, τελικά, ένα “πακέτο” 

διµεταβλητών σχέσεων ή, αλλιώς, τις αλληλεπιδράσεις πρώτης τάξης όλων των 

µεταβλητών ανά δύο (βλέπε και Ενότητα 2.3.3.5). Αν, µάλιστα, θεωρήσουµε ότι η 

ολική αδράνεια εκφράζει ένα µέτρο της πληροφορίας που περιέχει ο αντίστοιχος 

πίνακας ή ένα συνολικό µέγεθος αποτελέσµατος, τότε µπορούµε να ισχυριστούµε ότι 

κάθε φορά αναλύεται ένα µέσο µέγεθος του αποτελέσµατος, το οποίο προκύπτει από 

διµεταβλητές και όχι από πολυµεταβλητές σχέσεις (βλέπε σχέση [4.32]). Στο σηµείο 

αυτό θα πρέπει να τονίσουµε ότι στην περίπτωση που οι µεταβλητές είναι ανά δύο 

ασυσχέτιστες ή σχεδόν ασυσχέτιστες, τότε η ποσότητα  

 

2 hw
h w

I

q q
<

 
 
 
 
 
 

∑
, 
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της σχέσης [4.32], θα είναι ίση µε µηδέν ή θα τείνει στο µηδέν. Έτσι, δεν συµβάλει 

στην ολική αδράνεια και δεν παρέχει πρόσθετη πληροφορία. Στην περίπτωση αυτή 

(ασυσχέτιστες µεταβλητές), η ολική αδράνεια του πίνακα Β είναι ίση µε 

 

0 1
2

1

B

j
I j qq

I
q q q
−

−
−

= = =  

 
ή πολύ κοντά στην ποσότητα αυτή. Με άλλα λόγια, φαίνεται ο πίνακας Β να έχει 

αδράνεια διάφορη του µηδενός και να περιέχει πληροφορία, γεγονός καθόλου 

ρεαλιστικό. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε εσφαλµένα συµπεράσµατα ειδικά από 

“αφελείς” χρήστες της µεθόδου, οι οποίοι εµπιστεύονται πλήρως τα αποτελέσµατα 

που παράγονται από τα στατιστικά πακέτα.  

 
Συµπερασµατικά, επιβάλλεται ένας προ-έλεγχος των διµεταβλητών συσχετίσεων των 

µεταβλητών που θα αναλυθούν µε την ΠΑΑ. Στην περίπτωση που τα δεδοµένα 

προέρχονται από απλή τυχαία δειγµατοληψία και το µέγεθος του δείγµατος είναι 

αρκούντος µεγάλο µπορεί να εφαρµοστεί ο στατιστικός έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 για 

τις ( )1 2q q− , σε πλήθος, συσχετίσεις των µεταβλητών ανά δύο. Μια ανάλογη 

πρακτική εφαρµόζεται για την επιλογή µεταβλητών στην Ανάλυση σε Κύριες 

Συνιστώσες. Μεταβλητές που δεν έχουν σηµαντική συσχέτιση µε τις υπόλοιπες 

αποµακρύνονται από την ανάλυση (Hair et al. 1995, Sharma 1996, Coakes & Steed 

1999). Μάλιστα, ορισµένοι ερευνητές θεωρούν απόλυτα επιβεβληµένο τον έλεγχο 

των διµεταβλητών συσχετίσεων στις Παραγοντικές Αναλύσεις (Cohen & Cohen 

1983, Fouladi & Steiger 1999). Αν δεν ανιχνευθούν σηµαντικές συσχετίσεις, τότε δεν 

υπάρχει λόγος εφαρµογής των µεθόδων αυτών. Στο µεθοδολογικό πλαίσιο της ΠΑΑ, 

µια εναλλακτική προσέγγιση θα µπορούσε να είναι ο έλεγχος αρχικά της 

προσαρµογής του λογαριθµογραµµικού υποδείγµατος, που αντιστοιχεί στην υπόθεση 

της πλήρους ανεξαρτησίας των q µεταβλητών, και, στη συνέχεια, αφού η 

προηγούµενη υπόθεση απορριφθεί, ο έλεγχος της καλής προσαρµογή του 

υποδείγµατος, στο οποίο συµµετέχουν µόνο οι κύριες επιδράσεις των µεταβλητών και 

οι αλληλεπιδράσεις πρώτης τάξης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα 

λογαριθµογραµµικά υποδείγµατα και τις εφαρµογές τους παραπέµπουµε στους Knoke 

και Burke (1980), Bishop, Fienberg και Holland (1991), Andersen (1991), Ishii-Kuntz 

(1994), Fienberg (2000 και 1991) και Agresti (2002 και 1984). Στην Ενότητα 4.8.2 



 -241- 

προτείνουµε µέθοδο για τον έλεγχο της στατιστικής σηµαντικότητας της 

ενδιαφέρουσας αδράνειας του πίνακα Burt, η οποία, όπως είδαµε στα προηγούµενα, 

είναι συνάρτηση των διµεταβλητών συσχετίσεων των µεταβλητών που συµµετέχουν 

στην ανάλυση. 

 

4.8  Προτάσεις Εφαρµογών  

Στην παρούσα ενότητα προτείνουµε ορισµένες µεθοδολογικές και θεωρητικές 

εφαρµογές των ευρηµάτων που συζητήθηκαν στις προηγούµενες ενότητες. 

 

4.8.1  Μέθοδος Επιλογής Υποπίνακα µε την Πλησιέστερη Απεικόνιση 

µέσω της ΠΑΑ σε αυτήν του Πίνακα Burt 

Ένα από τα σηµαντικότερα αριθµητικά αποτελέσµατα της ΠΑΑ, τα οποία 

λαµβάνονται υπόψη για την εξαγωγή συµπερασµάτων, είναι το ποσοστό της 

αδράνειας που ερµηνεύει ο κάθε παραγοντικός άξονας. Στην περίπτωση µεγάλου 

αριθµού µεταβλητών, ο συνολικός αριθµός των κλάσεών τους µπορεί να αυξηθεί σε 

τέτοιο βαθµό, ώστε: α) τα ποσοστά ερµηνείας της ολικής αδράνειας, ιδιαίτερα στους 

δύο πρώτους άξονες, να θεωρηθούν χαµηλά και η απεικόνιση, επί των παραγοντικών 

αξόνων, φτωχή και β) η ερµηνεία του υπό εξέταση φαινοµένου να καθίσταται πλέον 

δυσχερής. Είναι γνωστό ότι όσο ελαττώνονται οι διαστάσεις του υπό ανάλυση πίνακα 

τόσο λεπτοµερέστερη είναι η απεικόνιση επί του παραγοντικού επιπέδου (Μάρκος & 

Παπαδηµητρίου, 2003). Εποµένως, το πρόβληµα που τίθεται είναι το κατά πόσο είναι 

δυνατό να επιλεγεί υποπίνακας του πίνακα Burt, µε µικρότερες διαστάσεις, ο οποίος 

να περιλαµβάνει όλες τις υπό εξέταση µεταβλητές και η εφαρµογή της ΠΑΑ σε αυτόν 

να αποδίδει την “πλησιέστερη εικόνα” του φαινοµένου σε αυτή που προκύπτει από 

την εφαρµογή της µεθόδου στον αρχικό πίνακα Burt. Με την έκφραση “πλησιέστερη 

εικόνα” εννοούµε ότι οι σχετικές θέσεις και οι οµάδες σηµείων, επί του παραγοντικού 

επιπέδου 1×2, θα πρέπει να είναι σχεδόν ίδιες για τις δύο αναλύσεις. Αξίζει να 

τονιστεί ότι το πρόβληµα αυτό τίθεται για πρώτη φορά στο χώρο της Ανάλυσης 

∆εδοµένων. 
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Για την πληρέστερη κατανόηση του προβλήµατος δίνουµε ένα παράδειγµα 

εντοπισµού των διαφορετικών υποπινάκων ενός πίνακα Burt. Έστω Β ο γενικευµένος 

πίνακας συµπτώσεων τριών µεταβλητών, Χ1, Χ2 και Χ3 µε 7, 6 και 2 κατηγορίες 

αντίστοιχα. Οι διαφορετικοί υποπίνακες του Β που περιλαµβάνουν και τις τρεις 

µεταβλητές είναι οι εξής:  

 
• Ο 7×8 πίνακας “φέτα” F1(2∪∪∪∪3) που διασταυρώνει τη µεταβλητή Χ1 µε τις Χ2 και 

Χ3.  

• Ο 6×9 πίνακας “φέτα” F2(1∪∪∪∪3) που διασταυρώνει τη µεταβλητή Χ2 µε τις Χ1 και 

Χ3.  

• Ο 2×13 πίνακας “φέτα” F3(1∪∪∪∪2) που διασταυρώνει τη µεταβλητή Χ3 µε τις Χ1 και 

Χ2.  

 
Στη θέση των παραπάνω πινάκων θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν και οι 

ανάστροφοί τους, δηλαδή οι αντίστοιχοι πίνακες “στοίβες”. Οι απλοί πίνακες 

συµπτώσεων, όπως, για παράδειγµα ο F12, που διασταυρώνει τις µεταβλητές Χ1 και 

Χ2, αν και είναι υποπίνακες του B ωστόσο δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την 

περίπτωση στην οποία αναφερόµαστε, γιατί περιλαµβάνουν µόνο δύο από τις τρεις 

µεταβλητές. Θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι σε έναν πίνακα “φέτα”, για παράδειγµα 

στον F1(2∪∪∪∪3), κατά την εφαρµογή της ΠΑΑ λαµβάνεται υπόψη µόνο η συσχέτιση 

(συνάφεια) της µεταβλητής Χ1 µε τη Χ2 και της Χ1 µε τη Χ3. ∆εν λαµβάνεται υπόψη η 

συσχέτιση της Χ2 µε τη Χ3. Αν η συσχέτιση των Χ2 και Χ3 είναι αµελητέα, τότε δεν 

έχει ιδιαίτερη αξία η ερµηνεία της σχέσης των δύο αυτών µεταβλητών επί των 

παραγοντικών επιπέδων. Ανάλογα συµπεράσµατα ισχύουν και για τους πίνακες τύπου 

“στοίβας” και τους υποπίνακες του Burt. Σε κάθε περίπτωση, µέσω της ΠΑΑ 

αναλύονται µόνο οι συσχετίσεις µεταξύ των µεταβλητών για τις οποίες υπάρχει 

πίνακας διασταύρωσης των κατηγοριών τους. 

 
Το προτεινόµενο κριτήριο επιλογής του “καλύτερου” υποπίνακα του Burt βασίζεται 

στην έννοια της ενδιαφέρουσας αδράνειας, η οποία, όπως είδαµε στην Ενότητα 4.7, 

ορίζεται ως η µέση αδράνεια των ( )1 2q q− , σε πλήθος, διαφορετικών απλών 

πινάκων συµπτώσεων που σχηµατίζουν q µεταβλητές ανά δύο (σχέση [4.34]). Αν 

θεωρήσουµε όλους τους δυνατούς υποπίνακες ως block πίνακες, που αποτελούνται 
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από απλούς πίνακες συµπτώσεων, τότε ως καλύτερος υποπίνακας επιλέγεται αυτός 

που η αδράνειά του µεγιστοποιεί το λόγο: 

  
*

,F

B

I
g

I ε
=  [4.35] 

 
όπου *F

I  είναι η αδράνεια του εξεταζόµενου υποπίνακα *F  και BI ε  η ενδιαφέρουσα 

αδράνεια του πίνακα Burt. 

 
Η φυσική ερµηνεία του λόγου g είναι ότι εκφράζει την αναλογία του πληροφοριακού 

περιεχοµένου του υποπίνακα *F , µε την έννοια της αδράνειας, ως προς την 

ενδιαφέρουσα αδράνεια του πίνακα Burt. Ο λόγος µπορεί να πάρει και τιµές 

µεγαλύτερες από 1. 

 
Οι αδράνειες των υποπινάκων *F µπορούν να υπολογιστούν µέσω των Πορισµάτων 

1, 2 και 3 (βλέπε Ενότητα 3.6.2). Με βάση την Πρόταση 5 και τα Πορίσµατα 1, 2 και 

3 η πληροφορία που ενθυλακώνει ο υποπίνακας *F αποτελεί, κατά µία έννοια, µέρος 

του πληροφοριακού περιεχοµένου του Burt, αφού σε κάθε περίπτωση τόσο οι 

αδράνειες των υποπινάκων όσο και η ενδιαφέρουσα αδράνεια του Burt εκφράζονται 

ως µέσοι όροι των αδρανειών των απλών πινάκων συµπτώσεων από τους οποίους 

συντίθενται.  

 
Η προτεινόµενη µεθοδολογία επιλογής υποπίνακα από τον πίνακα Burt, περιλαµβάνει 

τα παρακάτω βήµατα: 

 
Βήµα 1: Υπολογίζεται η ενδιαφέρουσα αδράνεια του πίνακα Burt µέσω της σχέσης 

[4.34]. 

 
Βήµα 2: ∆ηµιουργούνται όλοι οι δυνατοί υποπίνακες *F , που περιλαµβάνουν 

συνδυασµούς όλων των µεταβλητών, και υπολογίζεται η αδράνειά τους ως η µέση 

αδράνεια των επιµέρους πινάκων από τους οποίους δοµούνται (βλέπε Πορίσµατα 1, 2 

και 3). Αν ο αριθµός q των µεταβλητών είναι άρτιος, τότε το πλήθος των προς 

εξέταση διαφορετικών υποπινάκων, που περιλαµβάνουν συνδυασµούς όλων των 

µεταβλητών, είναι (Μάρκος, Μενεξές & Παπαδηµητρίου, 2005): 
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2
1 2

2

q
q q

q

      + + +          

K  

 
Αν το q είναι περιττός, τότε το πλήθος των προς εξέταση πινάκων είναι:  
 

1
1 2

2

q
q q

q

 
     + + + −        

 

K  

 
Βήµα 3: Για κάθε υποπίνακα υπολογίζεται ο λόγος g από τη σχέση [4.35] και τελικά, 

επιλέγεται εκείνος ο υποπίνακας που η αδράνειά του µεγιστοποιεί την ποσότητα g. 

 
Η προτεινόµενη µέθοδος είναι διαθέσιµη στο λογισµικό CHIC Analysis (Μάρκος, 

2006). 

 

Για να ελέγξουµε την αποτελεσµατικότητα της προτεινόµενης µεθοδολογίας 

εφαρµόσαµε την παραπάνω διαδικασία σε διαφορετικά σύνολα δεδοµένων µε γνωστή 

a priori δοµή. Σε όλες τις περιπτώσεις, που εξετάσαµε, οι απεικονίσεις επί των 

παραγοντικών επιπέδων ήταν “κοντά” σε αυτές που προκύπτουν από την ανάλυση 

των αντίστοιχων πινάκων Burt. Ενδεικτικά παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα για 

τέσσερα σύνολα δεδοµένων. 

 

Α) Σύνολο δεδοµένων Α που προέκυψε από πραγµατική έρευνα. 

  

Το σύνολο δεδοµένων Α (βλέπε αρχείο data_files.xls στο Παράρτηµα CDΑ του CD 

που συνοδεύει τη διατριβή) προέκυψε από έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε 138 

φοιτητές και περιλαµβάνει τρεις µεταβλητές, το «είδος διακοπών του φοιτητή» µε 6 

κλάσεις, το «επάγγελµα του πατέρα» µε 7 κλάσεις και το «φύλο του φοιτητή» µε 2 

κλάσεις (βλέπε Μάρκος & Παπαδηµητρίου, 2003). Από την εφαρµογή της 

προτεινόµενης µεθόδου στον 15×15 πίνακα Βurt προέκυψαν τρεις διαφορετικοί 

πίνακες “φέτες”, δηλαδή υποπίνακες του Burt, όπου µία από τις µεταβλητές 

εµφανίζεται στις γραµµές του πίνακα και οι υπόλοιπες δύο στις στήλες: 

 
α) Ο υποπίνακας 2 13A ××××  µε το «φύλο» στις γραµµές και το «επάγγελµα» µαζί µε τις 

«διακοπές» στις στήλες, β) ο υποπίνακας 7 8B ××××  µε τις «διακοπές» στις γραµµές και τις 
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άλλες δύο µεταβλητές στις στήλες και γ) ο υποπίνακας 6 9××××ΓΓΓΓ  µε το «επάγγελµα» στις 

γραµµές και τις άλλες στις στήλες. Για κάθε υποπίνακα υπολογίστηκε η αδράνειά του 

καθώς και ο λόγος g (βλέπε Σχήµα 4.1). Οι αδράνειες των υποπινάκων 2 13A ×××× , 7 8B ××××  

και 6 9××××ΓΓΓΓ  υπολογίστηκαν ως οι µέσοι όροι των αδρανειών των δύο απλών πινάκων 

συµπτώσεων, από τους οποίους συγκροτούνται (βλέπε Πόρισµα 1). Με βάση τους 

λόγους g, το πληροφοριακό περιεχόµενο (αδράνεια) του πρώτου υποπίνακα είναι ίσο 

µε το 10,5% της ενδιαφέρουσας αδράνειας του πίνακα Burt, του δεύτερου µε το 

144% και του τρίτου µε το 146%. Εποµένως, σύµφωνα µε το προτεινόµενο κριτήριο 

ως “καλύτερος” υποπίνακας επιλέγεται ο 6×9ΓΓΓΓ  µε gΓ  =146%. 

 
Για τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας της µεθόδου εφαρµόσαµε την ΠΑΑ τόσο 

στον πίνακα Burt όσο και στον επιλεγµένο υποπίνακα-φέτα 6×9ΓΓΓΓ . Πήραµε τα 

αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.6, στα ∆ιαγράµµατα 4.1 και 4.2 

και στο Σχήµα 4.1. 

 
Πίνακας 4.6: Αποτελέσµατα Εφαρµογής της ΠΑΑ στους Πίνακες Burt και Γ 

 
Πίνακας Burt (15×15) Υποπίνακας Γ (6×9) 

Άξονας Αδράνεια % Αθρ. % Άξονας Αδράνεια % Αθρ. % 
1 0,417 25,925 25,925 1 0,439 72,250 72,250 
2 0,237 14,694 40,619 2 0,104 17,126 89,376 
3 0,194 12,049 52,668 3 0,039 6,488 95,864 
4 0,158 9,783 62,450 4 0,022 3,646 99,510 
5 0,139 8,647 71,097 5 0,003 0,490 100,000 

 

Από τον Πίνακα 4.6 παρατηρούµε ότι στην περίπτωση της εφαρµογής της ΠΑΑ στον 

πίνακα Burt οι δύο πρώτοι άξονες ερµηνεύουν το 40,6%, ενώ στην περίπτωση του 

επιλεγµένου υποπίνακα 6×9ΓΓΓΓ  το 89,4% της ολικής αδράνειας. Αν εξετάσουµε την 

απεικόνιση των σηµείων επί των παραγοντικών επίπεδων (βλέπε ∆ιαγράµµατα 4.1 

και 4.2), που σχηµατίζουν ο πρώτος µε το δεύτερο άξονα, θα διαπιστώσουµε ότι οι 

σχετικές θέσεις των σηµείων είναι σχεδόν ίδιες και για τις δύο αναλύσεις.  
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∆ιάγραµµα 4.1: Παραγοντικό Επίπεδο 1×2 από την Ανάλυση του Burt (Σύνολο 

∆εδοµένων Α) 
 

 
 

∆ιάγραµµα 4.2: Παραγοντικό Επίπεδο 1×2 από την Ανάλυση του Υποπίνακα Γ 
(Σύνολο ∆εδοµένων Α) 
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0 1

13
1 3,333

3
I − = − = , από τη σχέση [2.60] 

 
0,057 0,03 1,160 1,247

0,416
3 3BI ε

+ +
= = = , από τη σχέση [4.34] 

 
3,333 2 1,247

1,388
3 3 3BI

 = + = 
 

, από τη σχέση [4.28] 

 
Υποπίνακας 2 13A ××××  

 Επάγγελµα (7 κλάσεις) ∆ιακοπές (6 κλάσεις) 
Φύλο (2 κλάσεις) 0,057 (p>0,05) * 0,03 (p>0,05) 
 χ

2(6)=7,866, Cramer’s V=0,239 χ
2(5)=4,14, Cramer’s V=0,173 

 
0,057 0,03

0,04352 0,105 ή 10,5%
0,416 0,416B

I
g

I ε

+

= = = =A
Α ,  

όπου I A η αδράνεια του 2 13A ××××  

 
Υποπίνακας 7 8B ××××  

 Φύλο (2 κλάσεις) Επάγγελµα (7 κλάσεις) 
∆ιακοπές (6 κλάσεις) 0,03  1,160 (p<0,05) 
  χ

2(30)=160,08, Cramer’s V=0,482 
 

0,03 1,160
0,602 1,44 ή 144%

0,416 0,416B

I
g

I ε

+

= = = =Β
Β ,  

όπου IB η αδράνεια του 7 8B ××××  

 
Υποπίνακας 6×9ΓΓΓΓ  

 ∆ιακοπές (6 κλάσεις) Φύλο (2 κλάσεις) 
Επάγγελµα (7 κλάσεις) 1,160 (p<0,05) 0,057 (p>0,05) 

1,160 0,057
0,612 1,46 ή 146%

0,416 0,416B

I
g

I ε

+

= = = =Γ
Γ ,  

όπου I Γ η αδράνεια του 6×9ΓΓΓΓ  

 
*Στα κελιά του υποπίνακα εµφανίζεται η αδράνεια του αντίστοιχου απλού πίνακα συµπτώσεων και 
µέσα σε παρένθεση η παρατηρούµενη στάθµη σηµαντικότητας (p-value) του ελέγχου ανεξαρτησίας χ2 
των δύο µεταβλητών. 

 
Σχήµα 4.1: Αποτελέσµατα της Εφαρµογής της Προτεινόµενης Μεθοδολογίας για το 

Σύνολο ∆εδοµένων Α 
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Από το Σχήµα 4.1 παρατηρούµε ότι η ολική αδράνεια του πίνακα Burt είναι ίση µε 

1,388, ενώ η αδράνεια του αντίστοιχου λογικού πίνακα είναι ίση 3,333. Είναι φανερό 

ότι ο λογικός πίνακας περιέχει περισσότερη πληροφορία, µε την έννοια της 

αδράνειας, απ’ ότι ο αντίστοιχος πίνακας Burt (βλέπε Παρατήρηση 4.6). ∆εδοµένου 

ότι ο µέγιστος αριθµός αξόνων και στις δύο περιπτώσεις είναι ίδιος (p=13-3=10), 

είναι αναµενόµενο ότι η διάχυση της αδράνειας στους παραγοντικούς άξονες θα 

οδηγήσει σε διαφορετικά ποσοστά ερµηνείας στις δύο περιπτώσεις. Ειδικότερα, κατά 

την εφαρµογή της ΠΑΑ στο λογικό πίνακα, που αντιστοιχεί στα δεδοµένα του 

συνόλου Α, οι δύο πρώτοι άξονες ερµηνεύουν το 28,3% της ολικής αδράνειας 0 1I −  

(16,15% ο πρώτος και 12,15% ο δεύτερος), ενώ στην ανάλυση του Burt οι δύο 

πρώτοι άξονες αιτιολογούν το 40,6% της αδράνειας BI  (25,9% ο πρώτος και 14,7% ο 

δεύτερος). Όταν όµως η ΠΑΑ εφαρµοστεί στον “καλύτερο” υποπίνακα 6×9ΓΓΓΓ , τότε επί 

του παραγοντικού επιπέδου 1×2 ερµηνεύεται το 89,35% της ολικής αδράνειας του 

πίνακα (72,25% στον πρώτο και 17,10% στον δεύτερο άξονα). Συνεπώς, έχουµε µια 

σηµαντική αύξηση της ποιότητας της πληροφορίας καθώς το µέγεθος του πίνακα που 

αναλύεται µικραίνει. Όµως, και στις τρεις περιπτώσεις το υπό εξέταση φαινόµενο 

είναι στην ουσία το ίδιο. Το µόνο που αλλάζει είναι ο πίνακας περιγραφής του.  

 

Από το Σχήµα 4.1 φαίνεται, επίσης, ότι η µεταβλητή «φύλλο» έχει µικρή συσχέτιση 

µε τις µεταβλητές «επάγγελµα» και «διακοπές» συγκρινόµενη µε τη συσχέτιση που 

έχουν αυτές οι δύο µεταβλητές µεταξύ τους. Επίσης, οι απλοί πίνακες συµπτώσεων, 

στους οποίους συµµετέχει το «φύλο», παρουσιάζουν αµελητέα αδράνεια σε σχέση µε 

την αδράνεια του πίνακα που διασταυρώνει τις άλλες δύο µεταβλητές. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα, όλη σχεδόν η σηµαντική πληροφορία να ενθυλακώνεται τελικά στον 

απλό πίνακα συµπτώσεων των µεταβλητών «επάγγελµα» και «διακοπές». Η 

µεταβλητή «φύλο» πρακτικά δεν επηρεάζει τα αποτελέσµατα και θα µπορούσε να 

αποµακρυνθεί από την ανάλυση. Μάλιστα, αν θεωρήσουµε ότι τα δεδοµένα 

προέρχονται από τυχαία δειγµατοληψία, διαπιστώνουµε και πάλι ότι η µόνη 

στατιστικά σηµαντική συσχέτιση, σε επίπεδο σηµαντικότητας α=0,05, είναι αυτή 

µεταξύ των µεταβλητών «επάγγελµα» και «διακοπές» (p<0,05). Το φύλο δεν 

παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µε καµία από τις δύο άλλες µεταβλητές 

(p>0,05). Εφόσον οι απλοί πίνακες συµπτώσεων που περιλαµβάνουν το «φύλο» δεν 

παρέχουν επιπλέον πληροφορία, για το συγκεκριµένο παράδειγµα, οι υποπίνακες 6×9ΓΓΓΓ  
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και 7 8B ××××  είναι ισοδύναµοι. Αποδίδουν και οι δύο σχεδόν την ίδια εικόνα µε αυτή που 

προκύπτει από την εφαρµογή της ΠΑΑ στον αρχικό πίνακα Burt. Άλλωστε, και οι 

λόγοι gΒ και gΓ  δεν διαφέρουν σηµαντικά. 

 

Β) Σύνολο δεδοµένων Β µε γνωστό a priori “καλύτερο” υποπίνακα.  

 

Οµοίως, εφαρµόσαµε την προτεινόµενη µέθοδο στον 15×15 πίνακα Burt, που 

προέκυψε από το σύνολο δεδοµένων Β (βλέπε αρχείο data_files.xls στο Παράρτηµα 

CDΑ του CD που συνοδεύει τη διατριβή), το οποίο περιλαµβάνει 360 αντικείµενα και 

4 µεταβλητές µε 15 συνολικά κλάσεις. Το σύνολο Β κατασκευάστηκε έτσι ώστε ο 

“καλύτερος” υποπίνακας να είναι γνωστός από πριν. Τα δεδοµένα δηµιουργήθηκαν 

µε τρόπο ώστε µόνο ορισµένοι απλοί πίνακες συµπτώσεων του Burt να έχουν 

σηµαντικές αδράνειες. Έτσι, προέκυψε ως “καλύτερος” ο 9×6 υποπίνακας, έστω K2, 

µε τις µεταβλητές Χ1 και Χ4 στις γραµµές και τις Χ2 και Χ3 στις στήλες. Ο αντίστοιχος 

λόγος g βρέθηκε ίσος µε 146%. Εποµένως, κατά την ερµηνεία των αποτελεσµάτων θα 

πρέπει η προσοχή του αναλυτή να στραφεί στις συσχετίσεις της µεταβλητής Χ1 µε τις 

Χ2 και Χ3 και της Χ4 µε τις Χ2 και Χ3 και όχι στη συνάφεια των Χ2 και Χ3. 

 
Τα αποτελέσµατα της ΠΑΑ για τους πίνακες Burt και K2 δίνονται στον Πίνακα 4.7 

και στα ∆ιαγράµµατα 4.3 και 4.4. 

Πίνακας 4.7: Αποτελέσµατα Εφαρµογής της ΠΑΑ στους Πίνακες Burt και K2 

 
Πίνακας Burt (15×15) Υποπίνακας K 2 (9×6) 

Άξονας Αδράνεια % Αθρ. % Άξονας Αδράνεια % Αθρ. % 
1 0,087 12,485 12,485 1 0,008 50,778 50,778 
2 0,081 11,632 24,117 2 0,005 32,632 83,411 
3 0,076 10,932 35,050 3 0,002 14,776 98,186 
4 0,067 9,702 44,751 4 0,000 1,814 100,000 
5 0,065 9,418 54,169 5 0,000 0,000 100,000 
6 0,061 8,827 62,996     
7 0,060 8,575 71,571     
8 0,058 8,318 79,890     
9 0,052 7,448 87,338     
10 0,046 6,558 93,896     

 

Παρατηρούµε ότι η εφαρµογή της ΠΑΑ στον πίνακα Burt δίνει αρκετά χαµηλά 

ποσοστά ερµηνείας της ολικής αδράνειας σε όλους τους παραγοντικούς άξονες, µε τις 

αντίστοιχες αδράνειες να µη διαφέρουν σηµαντικά (βλέπε Πίνακα 4.7). Αυτό καθιστά 

σχεδόν απαγορευτική την εφαρµογή της µεθόδου στον παραπάνω πίνακα, µε την 
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έννοια ότι κάθε άξονας εκφράζει µια διαφορετική “τοπική” και όχι καθολική 

λανθάνουσα δοµή, η οποία µπορεί να ερµηνευτεί από συγκεκριµένες, λίγες σε 

πλήθος, µεταβλητές, οι οποίες δεν συσχετίζονται σηµαντικά µε τις υπόλοιπες. 

 
Στην περίπτωση, όµως, της ανάλυσης του επιλεγµένου υποπίνακα, οι δύο πρώτοι 

άξονες ερµηνεύουν το 83,4% της ολικής. Γεγονός αναµενόµενο καθώς η πληροφορία 

συγκεντρώνεται σε µικρότερο αριθµό παραγοντικών αξόνων. Από τα ∆ιαγράµµατα 

4.3 και 4.4. διαπιστώνουµε και πάλι ότι οι σχετικές θέσεις των σηµείων είναι σχεδόν 

ίδιες και στις δύο αναλύσεις. 

 

 

∆ιάγραµµα 4.3: Παραγοντικό Επίπεδο 1×2 από την Ανάλυση του Burt (Σύνολο 
∆εδοµένων Β) 
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 ∆ιάγραµµα 4.4: Παραγοντικό Επίπεδο 1×2 από την Ανάλυση του Υποπίνακα 

K2 (Σύνολο ∆εδοµένων B) 
 
 

Γ) Σύνολο δεδοµένων Γ που κατασκευάστηκε µε γεννήτρια τυχαίων αριθµών 

 

Το τρίτο σύνολο δεδοµένων Γ (βλέπε αρχείο data_files.xls στο Παράρτηµα CDΑ του 

CD που συνοδεύει τη διατριβή), µε 500 αντικείµενα και 6 µεταβλητές µε 27 συνολικά 

κλάσεις, προέκυψε από γεννήτρια ψευδοτυχαίων αριθµών, µέσω του λογισµικού 

Excel (Blattner, 2001). Η εφαρµογή της µεθόδου στον αντίστοιχο27×27πίνακα Burt 

ανέδειξε ως “καλύτερο” τον 21×6 υποπίνακα “φέτα”, έστω Κ3, µε τη µεταβλητή Χ5 

στις στήλες και τις υπόλοιπες στις γραµµές (g=138%). 

 
Πίνακας 4.8: Αποτελέσµατα Εφαρµογής της ΠΑΑ στους Πίνακες Burt και K3 

 
Πίνακας Burt (27×27) Υποπίνακας K 3 (21×6) 

Άξονας Αδράνεια % Αθρ. % Άξονας Αδράνεια % Αθρ. % 
1 0,049 8,108 8,108 1 0,012 38,438 38,438 
2 0,046 7,651 15,759 2 0,007 23,534 61,971 
3 0,043 7,231 22,990 3 0,006 19,739 81,710 
4 0,039 6,460 29,450 4 0,003 9,608 91,318 
5 0,037 6,078 35,528 5 0,003 8,682 100,000 
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∆ιάγραµµα 4.5: Παραγοντικό Επίπεδο 1×2 από την Ανάλυση του Burt (Σύνολο 

∆εδοµένων Γ) 
 

 
∆ιάγραµµα 4.6: Παραγοντικό Επίπεδο 1×2 από την Ανάλυση του Υποπίνακα K3 

(Σύνολο ∆εδοµένων Γ) 
 
Η εφαρµογή της ΠΑΑ στον πίνακα Burt έδωσε αρκετά χαµηλό ποσοστό 

ερµηνεύσιµης αδράνειας στους δύο πρώτους παραγοντικούς άξονες ίσο µε 15,8% 
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(βλέπε Πίνακα 4.8). Όταν όµως η µέθοδος εφαρµόστηκε στον επιλεγµένο υποπίνακα 

το ποσοστό αυξήθηκε σε 62% για τους δύο πρώτους άξονες. Η εικόνα του 

φαινοµένου στα παραγοντικά επίπεδα των δύο αναλύσεων είναι σε γενικές γραµµές η 

ίδια, ενώ παρατηρήθηκε εναλλαγή των σηµαντικότερων σηµείων µεταξύ 2ου και 3ου 

άξονα. Η εναλλαγή µπορεί να αιτιολογηθεί λόγω της αστάθειας των παραγοντικών 

αξόνων που οφείλεται στη µικρή διαφορά των αδρανειών τους. Συµπερασµατικά, 

καλό είναι, στη συγκεκριµένη περίπτωση, η ερµηνεία του φαινοµένου να µην 

περιοριστεί µόνο στους δύο πρώτους παραγοντικούς άξονες. 

 

∆) Σύνολο δεδοµένων ∆ όπου µόνο µία απ’ τις µεταβλητές συσχετίζεται µε όλες τις 

υπόλοιπες, οι οποίες είναι µεταξύ τους ασυσχέτιστες 

 

Το σύνολο δεδοµένων ∆ (βλέπε αρχείο data_files.xls στο Παράρτηµα CDΑ του CD 

που συνοδεύει τη διατριβή) κατασκευάστηκε έτσι ώστε οι 4 από τις συνολικά 5 

µεταβλητές να είναι µεταξύ τους τελείως ασυσχέτιστες. Οι αδράνειες των 

αντίστοιχων πινάκων συµπτώσεων ήταν ίσες µε µηδέν. Το σύνολο περιλαµβάνει 1600 

αντικείµενα και 5 µεταβλητές µε 11 συνολικά κλάσεις. Ο καλύτερος υποπίνακας, 

έστω Κ4, είναι τύπου “στοίβας” διαστάσεων 8×3 µε τη µεταβλητή Χ5 στις στήλες και 

τις υπόλοιπες στις γραµµές (g=249%). Κατά την εφαρµογή της µεθόδου στον πίνακα 

Burt, το ποσοστό ερµηνείας της ολικής αδράνειας για τους δύο πρώτους άξονες είναι 

46,6%, ενώ φθάνει το 100% στην περίπτωση του επιλεγµένου υποπίνακα (βλέπε 

Πίνακα 4.9). 

 
Πίνακας 4.9: Αποτελέσµατα Εφαρµογής της ΠΑΑ στους Πίνακες Burt και K4 

 
Πίνακας Burt (11×11) Υποπίνακας K 4 (8×3) 

Άξονας Αδράνεια % Αθρ. % Άξονας Αδράνεια % Αθρ. % 
1 0,062 25,121 25,121 1 0,015 72,297 72,297 
2 0,053 21,501 46,622 2 0,006 27,703 100,000 
3 0,040 16,220 62,842     
4 0,040 16,220 79,061     
5 0,029 11,681 90,743     

 

Η εικόνα του φαινοµένου και για τις δύο αναλύσεις είναι σχεδόν η ίδια (βλέπε 

∆ιαγράµµατα 4.7 και 4.8). Το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα που προκύπτει είναι ότι 

στο παραγοντικό επίπεδο της εφαρµογής της µεθόδου στον “καλύτερο” υποπίνακα, 

αποφεύγεται η ερµηνεία σχέσεων µεταξύ µεταβλητών µε ελάχιστη ή καθόλου 

συσχέτιση. 
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∆ιάγραµµα 4.7: Παραγοντικό Επίπεδο 1×2 από την Ανάλυση του Burt (Σύνολο 
∆εδοµένων ∆) 

 

 
∆ιάγραµµα 4.8: Παραγοντικό Επίπεδο 1×2 από την Ανάλυση του Υποπίνακα K4 

(Σύνολο ∆εδοµένων ∆) 
 
4.8.1.1  Παρατηρήσεις 

 
Η προτεινόµενη µέθοδος παρέχει σηµαντική βοήθεια κατά την ερµηνεία των 

αποτελεσµάτων της ΠΑΑ. Συγκεκριµένα, αποφεύγεται η ερµηνεία σχέσεων µεταξύ 

µεταβλητών µε ελάχιστη ή καθόλου συνάφεια και επιτυγχάνεται συγκέντρωση 

ουσιαστικότερης πληροφορίας σε µικρότερο αριθµό αξόνων. Άλλωστε, ο Greenacre 

(1984) έδειξε ότι αν Q κατηγορικές µεταβλητές µπορούν να διαµεριστούν σε δύο 
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υποσύνολα µε Q1 και Q2 µεταβλητές αντίστοιχα, τέτοια ώστε οι µεταβλητές µέσα σε 

κάθε υποσύνολο να είναι ανά δύο ανεξάρτητες ή ασυσχέτιστες, τότε η εφαρµογή της 

ΠΑΑ στις Q µεταβλητές είναι ισοδύναµη µε την εφαρµογή της στον πίνακα 

συµπτώσεων που δηµιουργείται όταν οι κλάσεις των Q1 µεταβλητών τοποθετηθούν 

στις γραµµές και οι κλάσεις των Q2 µεταβλητών τοποθετηθούν στις στήλες του 

πίνακα (ή αντίστροφα) (βλέπε επίσης Lebart, Morineau & Warwick 1984, 

Παπαδηµητρίου 2006). 

 
Από την εφαρµογή της µεθόδου και σε άλλα σύνολα δεδοµένων προέκυψαν αρκετά 

εµπειρικά ευρήµατα. Αναφέρουµε τα σηµαντικότερα: 

 
 Όταν οι αδράνειες µεταξύ 2ου και 3ου άξονα δεν διαφέρουν σηµαντικά, 

παρατηρήθηκε εναλλαγή των σηµαντικότερων σηµείων των δύο αξόνων. Πιο 

συγκεκριµένα, σηµεία τα οποία αρχικά, κατά την ανάλυση του Burt, ήταν σηµαντικά 

στο δεύτερο άξονα, εµφανίζονται να είναι σηµαντικά στον τρίτο (και το αντίστροφο) 

όταν η ΠΑΑ εφαρµόζεται στον επιλεγµένο υποπίνακα. Εποµένως, η ερµηνεία της 

ΠΑΑ στον “καλύτερο” υποπίνακα δεν θα πρέπει να περιορίζεται µόνο στους δύο 

πρώτους άξονες, ιδιαίτερα όταν το αθροιστικό ποσοστό ερµηνείας της ολικής 

αδράνειας είναι χαµηλό και οι αδράνειες των πρώτων σε τάξη αξόνων δεν 

παρουσιάζουν απότοµη µεταβολή σε σχέση µε τις αδράνειες των υπόλοιπων. Γενικά, 

διαπιστώθηκε ότι σηµεία, τα οποία µε βάση τους δείκτες CTR και COR είναι 

σηµαντικά κατά την ανάλυση του πίνακα Burt, εξακολουθούν να είναι σηµαντικά και 

κατά την ανάλυση του “καλύτερου” υποπίνακα. Λόγω του γεγονότος ότι κατά την 

ανάλυση του “καλύτερου” υποπίνακα η πληροφορία συγκεντρώνεται σε µικρότερο 

αριθµό αξόνων, διαπιστώθηκε, σε αρκετές περιπτώσεις, η απεικόνιση επί του 

παραγοντικού επιπέδου να είναι λεπτοµερέστερη απ’ ότι κατά την ανάλυση του 

πίνακα Burt. Σηµεία, τα οποία στην περίπτωση του Burt αναδεικνύονται σε άξονες 

µικρής ερµηνευτικής ικανότητας, εµφανίζονται πλέον ως σηµαντικά στους δύο 

πρώτους παραγοντικούς άξονες του “καλύτερου” υποπίνακα. 

 
Επειδή σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένας υποπίνακας που να µεγιστοποιεί το λόγο g, 

από τα εµπειρικά ευρήµατα των πειραµατισµών µας φάνηκε ότι αν υπάρχει 

υποπίνακας µε την πλησιέστερη απεικόνιση, µέσω της ΠΑΑ, στον αντίστοιχο πίνακα 

Burt, αυτός θα πρέπει να αναζητηθεί στον υποπίνακα µε το µεγαλύτερο λόγο g. 



 -256- 

Βέβαια, περαιτέρω δοκιµές θα µπορούσαν να ενισχύσουν τον προηγούµενο 

ισχυρισµό και γενικότερα την αποτελεσµατικότητα της προτεινόµενης µεθοδολογίας. 

 

4.8.2  Στατιστική Σηµαντικότητα της Ενδιαφέρουσας Αδράνειας 

Στην περίπτωση που τα διαθέσιµα δεδοµένα αποτελούν τυχαίο δείγµα, τότε από τη 

σχέση [4.34] µέσω της [4.31] έχουµε ότι: 
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∑ είναι το άθροισµα των στατιστικών χ2 που αντιστοιχούν στους ( )1 2q q−  

διαφορετικούς απλούς πίνακες συµπτώσεων των q µεταβλητών ανά δύο.  

 

Κάτω από την υπόθεση της ανεξαρτησίας των q µεταβλητών ανά δύο η ποσότητα 
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∑  

βαθµούς ελευθερίας (β.ε.) (Bekker & De Leeuw 1988, Van der Heijden & De Leeuw 

1989, Gifi 1996), όπου j είναι το συνολικό πλήθος των κλάσεων των q µεταβλητών 

και ik  ο αριθµός των κατηγοριών της µεταβλητής i (i=1,…, q). Εποµένως, η 

στατιστική σηµαντικότητα της ενδιαφέρουσας αδράνειας BI ε  µπορεί να ελεγχθεί 

συγκρίνοντας το στατιστικό 
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µε την κρίσιµη τιµή της Κατανοµής χ2 µε ( ) ( )2 2
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∑  β.ε., σε επίπεδο 

σηµαντικότητας α. Μια ισοδύναµη προσέγγιση είναι η σύγκριση της παρατηρούµενης 

στάθµης σηµαντικότητας (p-value) (βλέπε Κεφάλαιο 5, Ενότητα 5.5) του στατιστικού 
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hw
h w

Q
<
∑  µε την προκαθορισµένη τιµή του α. Προφανώς, στην περίπτωση που οι q 

µεταβλητές είναι ανά δύο ασυσχέτιστες, τότε 0BI ε =  (ή πολύ κοντά στο µηδέν). 

 
Με βάση τα προηγούµενα, οι στατιστικές υποθέσεις που µπορούν να ελεγχθούν είναι 

οι εξής: 

 

Μηδενική Υπόθεση Η0: 0BI ε =  

Εναλλακτική Υπόθεση Η1: 0BI ε ≠ , 

 σε επίπεδο σηµαντικότητας α. 

 

Προϋποθέσεις για την εγκυρότητα του προτεινόµενου ελέγχου στατιστικής 

σηµαντικότητας της ενδιαφέρουσας αδράνειας του πίνακα Burt είναι οι εξής: α) τα 

δεδοµένα να έχουν συγκεντρωθεί µε απλή τυχαία δειγµατοληψία, β) το µέγεθος του 

δείγµατος να είναι αρκούντος µεγάλο, ώστε να ισχύει η ασυµπτωτική προσέγγιση της 

ποσότητας hw
h w

Q
<
∑  από την Κατανοµή χ2 και γ) οι αναµενόµενες συχνότητες των 

κελιών σε κάθε έναν από τους ( )1 2q q−  απλούς πίνακες συµπτώσεων, που 

συγκροτούν τον Burt, να είναι εν γένει ≥5, ώστε τα στατιστικά hwQ  να ακολουθούν 

ασυµπτωτικά την Κατανοµή χ2 (Κάτος 1986, Hinkle, Wiersma & Jurs 1988, Fienberg 

1991). 

 
Παράδειγµα Υπολογισµών 

 

Για τα δεδοµένα του συνόλου Α, που χρησιµοποιήσαµε στην προηγούµενη ενότητα, 

έχουµε: 

 
N=138, q=3, j=6+7+2=15, BI ε =0,416 και έστω ότι προκαθορίζουµε το επίπεδο 

σηµαντικότητας του ελέγχου σε α=0,05. 

 

Έχουµε, επίσης,  
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και 
 

β.ε.= ( ) ( ) ( )2 2 2

1

1 1
1 15 3 62 41

2 2

q

i
i

j q k
=

   − − − = − − =    
∑ . 

 
Συνεπώς, η ποσότητα *Q  θα είναι ίση µε: 
 

( ) ( )* 2
; 0,05

3 3 1
138 0,416 172,224 56,94 41

3 critical aQ χ =

−
= × = > =  και p=0,000 < α=0,05. 

 
Επειδή η παρατηρούµενη τιµή του στατιστικού *Q  είναι µεγαλύτερη από την κρίσιµη 

τιµή της Κατανοµής χ2 µε 41 β.ε., σε επίπεδο σηµαντικότητας α=0,05, απορρίπτεται η 

Μηδενική Υπόθεση και, συνεπώς, η ενδιαφέρουσα αδράνεια του αντίστοιχου πίνακα 

Burt είναι στατιστικά σηµαντική σε α=0,05, εφόσον βέβαια ικανοποιούνται οι 

προϋποθέσεις α), β) και γ) του ελέγχου. Το προηγούµενο αποτέλεσµα οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι το πληροφοριακό περιεχόµενο του πίνακα Burt, όπως αυτό µετριέται 

µέσω της BI ε , διαφέρει στατιστικά σηµαντικά από το µηδέν, δηλαδή δεν είναι 

αποτέλεσµα τυχαίων διακυµάνσεων ή επιδράσεων, και, εποµένως, έχει αξία να 

προχωρήσουµε σε περαιτέρω ανάλυση των συσχετίσεων των µεταβλητών µέσω της 

ΠΑΑ. 

 
4.8.3  Πρόταση Μεθόδου ∆ιόρθωσης των Αδρανειών του Πίνακα 

Burt 

Στην Ενότητα 4.6.3 (βλέπε Παρατήρηση 4.8) αναφερθήκαµε σε δύο µεθόδους 

διόρθωσης των αδρανειών των παραγοντικών αξόνων, οι οποίοι προκύπτουν από την 

εφαρµογή της πολυµεταβλητής εκδοχής της ΠΑΑ επί του γενικευµένου πίνακα 

συµπτώσεων απολύτων συχνοτήτων q µεταβλητών (πίνακας Burt). Η πρώτη 

διόρθωση (∆Β) οφείλεται στο Benzécri (1979), ενώ η δεύτερη (∆G) στον Greenacre 

(2005, 1994β, 1993α και 1984). Βασικός στόχος και των δύο µεθόδων διόρθωσης 

είναι η βελτίωση της ποιότητας της λύσης της ΠΑΑ, µε την έννοια της αύξησης του 

ποσοστού της αδράνειας που ερµηνεύουν οι παραγοντικοί άξονες, ώστε να µη 

δηµιουργείται η αίσθηση φτωχής προσαρµογής των δεδοµένων και χαµηλής 

ποιότητας της λύσης της ΠΑΑ. Επιπλέον κίνητρο για τη πρόταση του Greenacre είναι 

η διόρθωση του προβλήµατος που δηµιουργούν οι διαγώνιοι πίνακες και οι 

ανάστροφοι των απλών πινάκων συµπτώσεων που συγκροτούν τον πίνακα Burt, κατά 
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τη γεωµετρική ερµηνεία των αποστάσεων 2χ  µεταξύ των προβαλλόµενων σηµείων 

επί των παραγοντικών επιπέδων (Greenacre 2005, 1994β, 1993γ, 1993α, 1991, 1990, 

1989 και 1988α). Οι διορθώσεις ∆Β και ∆G έχουν ως αποτέλεσµα να τροποποιούνται 

τόσο οι συντεταγµένες των προβολών των σηµείων στους παραγοντικούς άξονες όσο 

και τα άλλα αριθµητικά αποτελέσµατα της ΠΑΑ, όπως για παράδειγµα οι δείκτες 

CTR, στον υπολογισµό των οποίων συµµετέχει η αδράνεια των αξόνων. Θα πρέπει να 

τονιστεί ότι και στις δύο περιπτώσεις οι σχετικές θέσεις των σηµείων, επί των 

παραγοντικών επιπέδων, δεν µεταβάλλονται. Απλά, επιβάλλεται µια αλλαγή στην 

κλίµακα µέτρησης του συστήµατος συντεταγµένων του υποχώρου προβολής 

(Greenacre, 2005 και 1994β). 

 

Σύµφωνα µε τη διόρθωση ∆Β του Benzécri, οι αδράνειες των παραγοντικών αξόνων 

που προκύπτουν από την ανάλυση του πίνακα Burt θα πρέπει να διορθωθούν 

σύµφωνα µε τη σχέση: 

 
2 2

1

1
adj
Bs Bs

q

q q
λ λ

   
= × −   −   

, για 
1

Bs q
λ >   

 
(∆B) 

 
 
όπου q είναι ο αριθµός των µεταβλητών, Bsλ  η αδράνεια του άξονα s που προκύπτει 

από την ανάλυση του πίνακα Burt και Bsλ  η αδράνεια του s από την ανάλυση του 

λογικού πίνακα Ζ (βλέπε Ενότητα 2.3.3.5).  

 

Στη συνέχεια, οι διορθωµένες αδράνειες εκφράζονται ως ποσοστό του αθροίσµατος 

των διορθωµένων αδρανειών των αξόνων, για τους οποίους η αντίστοιχη ιδιοτιµή 

Bsλ  είναι µεγαλύτερη από 1 q  (βλέπε επίσης Rovan 1994, SAS Institute 1999, 

Guinot et al. 2001, Greenacre 2005 και 1984). Με τον τρόπο αυτό, τα ποσοστά % 

ερµηνείας των παραγοντικών αξόνων έχουν άθροισµα 100%. 

 

Η διόρθωση ∆G του Greenacre συνίσταται στον ίδιο µετασχηµατισµό µε αυτόν του 

Benzécri µε τη διαφορά οι διορθωµένες αδράνειες εκφράζονται ως ποσοστό της 

ποσότητας (Greenacre 2005, 1994β και 1993α): 
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21m B

q j q
I I

q q

 −
= − −  

, [4.36] 

 
όπου BI  είναι η ολική αδράνεια του πίνακα Burt και j το συνολικό πλήθος των 

κατηγοριών των q µεταβλητών. Με τη διόρθωση του Greenacre τα ποσοστά % 

ερµηνείας των παραγοντικών αξόνων έχουν άθροισµα µικρότερο από 100%. 

 

Η προσέγγιση του Greenacre στηρίζεται στο εύρηµα ότι οι διορθωµένες αδράνειες 

που προκύπτουν από την εφαρµογή της ΠΑΑ στον πίνακα Burt δύο κατηγορικών 

µεταβλητών, είναι ίσες µε τις αδράνειες που προκύπτουν από την εφαρµογή της 

µεθόδου στον αντίστοιχο απλό πίνακα συµπτώσεων (Greenacre, 2005 και 1993α).  

 

Θα δείξουµε ότι η ποσότητα mI  είναι ίση µε την ενδιαφέρουσα αδράνεια BI ε  του 

πίνακα Burt, την οποία ορίσαµε στην Ενότητα 4.7. 

 

Απόδειξη: 

 
Από τη σχέση [4.34] έχουµε: 
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 [4.37] 

 
Από τη σχέση [4.28] µέσω της [4.37] και της [2.60] προκύπτει: 
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2
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.   [4.38] 
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Από την παραπάνω σχέση διαπιστώνουµε ότι η ποσότητα mI  εκφράζει τελικά τη 

µέση αδράνεια των µη διαγώνιων υποπινάκων του Burt, δηλαδή την ενδιαφέρουσα 

αδράνειά του.  

 

Στις Ενότητες 2.3.3.5, 4.6.2 και 4.7 διαπιστώσαµε ότι η ΠΑΑ αναλύει διµεταβλητές 

σχέσεις και όχι πολυµεταβλητές. Η διαπίστωση αυτή είναι αληθινή είτε η ανάλυση 

εφαρµοστεί στον πίνακα Burt είτε στο λογικό πίνακα Ζ, λόγω της ισοδυναµίας των 

δύο αναλύσεων (βλέπε Ενότητες 2.3.3.5 και 3.3). Είδαµε, επίσης, ότι το τµήµα της 

ολικής αδράνειας του πίνακα Burt, το οποίο έχει ενδιαφέρον να αναλυθεί και 

περιέχει, στην ουσία, όλη την απαραίτητη πληροφορία που αφορά στις συσχετίσεις 

των µεταβλητών ανά δύο, είναι η ενδιαφέρουσα αδράνεια. Εποµένως, αν συνδέσουµε 

τις αρχικές αδράνειες των παραγοντικών αξόνων (ή συναρτήσεις τους) µε την 

ενδιαφέρουσα αδράνεια και επιτύχουµε µια διαµέρισή της ανά άξονα, θα είναι δυνατή 

η αναγωγή της «µερικής» ενδιαφέρουσας αδράνειας του κάθε άξονα ως ποσοστό είτε 

της (ολικής) ενδιαφέρουσας αδράνειας του πίνακα Burt, όπως συµβαίνει στη 

διόρθωση ∆G, είτε ως προς το διορθωµένο µέρος της που αντιστοιχεί στους 

σηµαντικούς άξονες, όπως στην περίπτωση ∆Β. Με βάση τον προηγούµενο 

συλλογισµό προτείνουµε, στη συνέχεια, µέθοδο διόρθωσης των αδρανειών των 

παραγοντικών αξόνων που προκύπτουν από την εφαρµογή της ΠΑΑ στον πίνακα 

Burt q κατηγορικών µεταβλητών. 

 

Μπορεί να δειχθεί ότι (Gifi, 1996):  

 

( )2

1

1
1 ,

2

p

hw Bs
h w s

Q N q λ
< =

= −∑ ∑  [4.39] 

 
όπου hwQ  είναι το στατιστικό 2χ  που αντιστοιχεί στον απλό πίνακα συµπτώσεων των 

µεταβλητών Χh και Χw (h, w=1,…, q), p=j-q και Bsλ  η αδράνεια του άξονα s από την 

ανάλυση του πίνακα Burt. 

 

Πράγµατι: 
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Στην παραπάνω απόδειξη λάβαµε υπόψη:  

 

α) ότι το άθροισµα 
1

p
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=

=∑ , το οποίο µέσω της σχέσης [4.32] και της σχέσης 
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∑  (βλέπε απόδειξη της Πρότασης 5). 

 

Από την [4.39] κάνοντας χρήση και της [4.34] συνεπάγεται ότι: 
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[4.40] 

 
Παρατηρούµε ότι µέσω της σχέσης [4.40] έχουµε πετύχει τη σύνδεση της 

ενδιαφέρουσας αδράνειας µε τις ιδιοτιµές Bsλ  των παραγοντικών αξόνων που 

προκύπτουν από την ανάλυση του πίνακα Burt ή, ισοδύναµα, µε τις αδράνειες των 

αντίστοιχων αξόνων από την ανάλυση του λογικού πίνακα Ζ. Συνεπώς, η ποσότητα  

 

( )2

1

( 1)

Bsq

q q

λ −

−
 

 
εκφράζει για κάθε s=1,…, p τη «µερική» ενδιαφέρουσα αδράνεια που αντιστοιχεί σε 

κάθε παραγοντικό άξονα. 

 

Προτείνουµε, λοιπόν, οι αδράνειες των παραγοντικών αξόνων του πίνακα Burt να 

διορθωθούν σύµφωνα µε τη σχέση: 

 

( )2

*
1

( 1)

Bsadj
Bs

q

q q

λ
λ

−
=
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. [4.41] 

 
Το ερώτηµα που τίθεται τώρα είναι αν για τον υπολογισµό των ποσοστών ερµηνείας 

των παραγοντικών αξόνων θα πρέπει να ακολουθήσουµε την προσέγγιση του 

Benzécri ή του Greenacre. Στην Ενότητα 2.3.4.2 (Παρατήρηση Η) είδαµε ότι οι 

παραγοντικοί άξονες µε αδράνεια µικρότερη ή ίση από 1 q , στην περίπτωση του 

πίνακα Ζ, ή µικρότερη ή ίση από 21 q , στην περίπτωση του πίνακα Burt, 

θεωρούνται, εν γένει, “θόρυβος” και έχουν ως αποτέλεσµα οι συντελεστές 

εσωτερικής συνέπειας των αξόνων να παίρνουν αρνητικές τιµές. Επίσης, εµπειρικά 

ευρήµατα (βλέπε Παράδειγµα Εφαρµογής του Παραρτήµατος ∆) ενισχύουν τον 

προηγούµενο ισχυρισµό. Συνεπώς, η πρότασή µας είναι οι διορθωµένες αδράνειες 

των αξόνων, µέσω της σχέσης [4.41], να εκφραστούν ως ποσοστό του αθροίσµατος 

των διορθωµένων αδρανειών των αξόνων, για τους οποίους η αρχική, µη διορθωµένη, 

αδράνειά τους είναι µεγαλύτερη από 21 q . Έτσι, η προτεινόµενη µέθοδος διόρθωσης 

των αδρανειών του αξόνων που προκύπτουν από την ανάλυση του πίνακα Burt 

παίρνει τελικά τη µορφή: 
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Ποσοστό ερµηνείας του άξονα s = *
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1
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όπου s=1,…, p* και Bsλ  είναι η αρχική αδράνεια του άξονα s από την 

ανάλυση του Burt. 

 
[4.43] 

 
Με την προτεινόµενη µέθοδο διόρθωσης τα ποσοστά % ερµηνείας των παραγοντικών 

αξόνων έχουν άθροισµα 100%. 

 

Παρατήρηση 4.9 

 
Από τη σχέση διόρθωσης των αδρανειών που προτείνουν οι Benzécri και Greenacre, 

έχουµε: 
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Παρατηρούµε ότι ο αριθµητής του κλάσµατος της παραπάνω σχέσης είναι ίσος µε τον 

αριθµητή του κλάσµατος της σχέσης [4.42]. ∆ιαφέρουν, όµως, οι αντίστοιχοι 

παρονοµαστές. Εποµένως, οι διορθώσεις του Benzécri και του Greenacre δεν 

επιµερίζουν την ενδιαφέρουσα αδράνεια του πίνακα Burt σε κάθε άξονα. ∆ηλαδή 
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Το προηγούµενο συµπέρασµα οδηγεί σε ένα “παράδοξο” σχετικά µε τη µέθοδο 

διόρθωσης του Greenacre. Παρόλο που η αναγωγή των διορθωµένων αδρανειών 

γίνεται ως προς την ενδιαφέρουσα αδράνεια του πίνακα Burt (βλέπε σχέση [4.38]), 

ωστόσο οι διορθωµένες αδράνειες δεν αποτελούν διαµελισµό αυτής. Η προσέγγιση 

αυτή δηµιουργεί όχι µόνο εννοιολογικό αλλά και µαθηµατικό πρόβληµα. Συνεπώς, τα 
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ποσοστά ερµηνείας των παραγοντικών αξόνων µε τη µέθοδο ∆G δεν είναι καλά 

ορισµένα. 

 

Προφανώς, ισχύει η σχέση: 

 
* 1adj adj
Bs Bs

q

q
λ λ

−
= , [4.44] 

 
η οποία δηλώνει ότι οι διορθώσεις ∆Β και ∆G είναι ανάλογες µε την προτεινόµενη. 

Αποτέλεσµα της σχέσης [4.44] είναι ότι τα διορθωµένα ποσοστά ερµηνείας των 

αξόνων, τα οποία προκύπτουν από τη µέθοδο του Benzécri, είναι ίσα µε αυτά που 

υπολογίζονται µε την προτεινόµενη διόρθωση. Πράγµατι, από τη σχέση [4.43] λόγω 

της [4.44] έχουµε: 
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για *p  τέτοιο ώστε 21Bs qλ > . 

 

Βέβαια, στην περίπτωση που το πλήθος q των µεταβλητών είναι µεγάλο, τότε 

( ) ( )2
1 1q q q− ≈ −  και συνεπώς *adj adj

Bs Bsλ λ≈ . Συµπερασµατικά, µε την προτεινόµενη 

µέθοδο τροποποιούµε τις µαθηµατικές σχέσεις διόρθωσης των µεθόδων ∆Β και ∆G, 

ώστε να είναι εννοιολογικά συµβατές µε τη φυσική ερµηνεία της ενδιαφέρουσας 

αδράνειας. Από πρακτική σκοπιά ή προτεινόµενη µέθοδος είναι υπολογιστικά 

ισοδύναµη µε την προσέγγιση του ∆Β του Benzécri. 

 

Στο Παράρτηµα ∆ δίνουµε ένα αριθµητικό παράδειγµα εφαρµογής της προτεινόµενης 

µεθόδου διόρθωσης των αδρανειών του πίνακα Burt. 

 

4.9  Σχόλια και Συµπεράσµατα Κεφαλαίου 

Καταρχήν, θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι η γενίκευση της ΠΑΑ, όπως αυτή 

εφαρµόζεται στο πλαίσιο της Γαλλικής Σχολής, σε περισσότερες από δύο µεταβλητές 

δεν είναι άµεση και, για ορισµένους ερευνητές, δεν είναι και καλά ορισµένη (βλέπε 
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Παρατήρηση ΣΤ της Ενότητας 2.3.4.2). Είδαµε, για παράδειγµα, ότι η ολική αδράνεια 

του λογικού πίνακα Ζ εξαρτάται µόνο από τον αριθµό των µεταβλητών και από το 

συνολικό πλήθος των κατηγοριών τους. Φαίνεται να µη λαµβάνεται υπόψη ούτε το 

πλήθος των αντικειµένων ούτε τη συνάφεια - συσχέτιση µεταξύ των µεταβλητών που 

συµµετέχουν στην ανάλυση. Εποµένως, η ολική αδράνεια στην περίπτωση του 

πίνακα Ζ δεν έχει την ίδια φυσική ερµηνεία µε αυτή της διµεταβλητής περίπτωσης. 

Κατά την ανάλυση του πίνακα Burt, αν και συµµετέχουν όλες οι συσχετίσεις των 

µεταβλητών ανά δύο στον υπολογισµό της ολικής αδράνειας, ωστόσο οι διαγώνιοι 

πίνακες και το γεγονός ότι οι διµεταβλητές συσχετίσεις λαµβάνονται υπόψη δύο 

φορές δηµιουργούν προβλήµατα στη γεωµετρική ερµηνεία των αποτελεσµάτων και 

στη φυσική ερµηνεία της αδράνειας (De Leeuw & Van Rijckevorsel 1988, De Leeuw 

1993, Saporta & Tambrea 1993, Gifi 1996, Greenacre 2005, 1994β, 1993γ, 1993α, 

1991, 1990, 1989 και 1988α). Οι προηγούµενοι προβληµατισµοί µεταφέρονται 

αυτόµατα και στη φυσική ερµηνεία και καταλληλότητα της απόστασης 2χ  για τη 

σύγκριση των προφίλ γραµµών και στηλών των πινάκων Ζ και Β. 

 

Η διµεταβλητή εκδοχή της ΠΑΑ αναδεικνύει τη συσχέτιση µεταξύ δύο µεταβλητών ή 

δύο συνόλων µεταβλητών, όπως στην περίπτωση των πινάκων “φέτας”, “ στοίβας” 

και των υποπινάκων του Burt. Αντίθετα, στην πολυµεταβλητή περίπτωση το 

ενδιαφέρον εστιάζεται στην ανάλυση των ενδοσυσχετίσεων που ενθυλακώνει ένα 

µόνο σύνολο µεταβλητών. Σύµφωνα µε τον Greenacre (2005), αυτή η διαφοροποίηση 

θα πρέπει να διέπει τόσο την ανάλυση όσο και την ερµηνεία των αποτελεσµάτων. 

Κατά προτίµηση οι µεταβλητές θα πρέπει να έχουν την ίδια κλίµακα µέτρησης, το 

ίδιο πλήθος κατηγοριών και να διαπραγµατεύονται ένα συγκεκριµένο θέµα 

(Greenacre, 2005), όπως συµβαίνει στις έρευνες διερεύνησης στάσεων όπου, κατά 

κανόνα, οι κλάσεις των µεταβλητών – ερωτήσεων αντιστοιχούν σε διαβαθµισµένες 

κατηγορίες τύπου Likert. Με άλλα λόγια, ένα καλύτερο πλαίσιο ερµηνείας των 

αποτελεσµάτων της ΠΑΑ είναι αυτό της Ανάλυσης Οµοιογένειας (βλέπε Ενότητα 

2.3.4). Έτσι, από µια άλλη οπτική, είναι προτιµότερο να θεωρήσουµε την 

πολυµεταβλητή εκδοχή της ΠΑΑ ως µια επέκταση της Ανάλυσης σε Κύριες 

Συνιστώσες για κατηγορικές µεταβλητές, όπου αναλύονται όλες οι διµεταβλητές 

συσχετίσεις µεταξύ των µεταβλητών (Van de Geer 1993α και 1993β, Greenacre 

1994β, Gifi 1996). Με την προσέγγιση αυτή, η µέθοδος καθίσταται καθαρά µια 
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τεχνική µείωσης των διαστάσεων του χώρου των αρχικών δεδοµένων. Επίσης, η 

ΠΑΑ, ως µέθοδος κλιµάκωσης που ποσοτικοποιεί ποιοτικά δεδοµένα, ικανοποιεί µια 

πληθώρα κριτηρίων βελτιστοποίησης (βλέπε Ενότητα 2.5). Υπό αυτό το πρίσµα, αν 

τα κριτήρια αυτά συνάδουν µε τους στόχους της εκάστοτε µελέτης, τότε η µέθοδος 

µπορεί να εφαρµοστεί όπως έχει στον λογικό πίνακα Ζ ή, ισοδύναµα, στον πίνακα 

Burt µέσω της µεθοδολογίας που προτείναµε στην Ενότητα 3.3. Σε περιπτώσεις όπου 

δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η µελέτη των αντικειµένων του πίνακα δεδοµένων, η 

ΠΑΑ µπορεί να εφαρµοστεί στον αντίστοιχο πίνακα Burt, µε τη διόρθωση των 

αδρανειών των παραγοντικών αξόνων που προτείναµε στην Ενότητα 4.8.3. Γενικά, αν 

αποδεσµεύσουµε τη διµεταβλητή εκδοχή της ΠΑΑ από την ανάλυση των αποκλίσεων 

από την κατάσταση ανεξαρτησίας των µεταβλητών, η οποία αποκτά νόηµα µόνο όταν 

πρόκειται να αναλυθούν δεδοµένα που έχουν συγκεντρωθεί µε µεθόδους της τυχαίας 

δειγµατοληψίας, τότε η χρήση της απόστασης 2χ  ως µιας σταθµισµένης Ευκλείδειας 

(βλέπε Ενότητα 2.2.5) και η βαρυκεντρική ερµηνεία των αποτελεσµάτων (βλέπε 

Ενότητες 2.3.3 και 2.3.4 και Τέταρτο Βήµα της Ενότητας 2.2.14) εγγυώνται τη 

γενίκευση της µεθόδου σε οποιοδήποτε πίνακα συµπτώσεων που έχει τη γενική 

µορφή «αντικείµενα × ιδιότητες» και ικανοποιεί τις προϋποθέσεις εφαρµογής της 

ΠΑΑ που αναφέρθηκαν στην Ενότητα 2.1.  

 

Η µεθοδολογία υπολογισµού της ολικής αδράνειας των τριών πινάκων F, Z και Β 

στηρίχθηκε, αρχικά, στην παρατήρηση ότι ο πίνακας που αναλύεται κάθε φορά 

µπορεί να θεωρηθεί ως ένας απλός πίνακας συµπτώσεων δύο µεταβλητών, 

επιβάλλοντας έτσι µια εννοιολογική αλλαγή στο σχεδιασµό της µελέτης, ανάλογα µε 

τον πίνακα εισόδου στην ΠΑΑ. Οι έννοιες της δειγµατοληπτικής ή πειραµατικής 

µονάδας και της µονάδας παρατήρησης τροποποιούνται κατάλληλα, ανάλογα µε τον 

πίνακα που αναλύεται. Στη συνέχεια, ο υπολογισµός της ολικής αδράνειας Ι 

πραγµατοποιήθηκε µε την εφαρµογή της γνωστής σχέσης: 

 
Q

I
N

= , 

 
όπου Q  είναι το στατιστικό χ2 που αντιστοιχεί στον πίνακα που αναλύεται και N το 

πλήθος των αντίστοιχων µονάδων παρατήρησης.  

 



 -268- 

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουµε µια ενιαία µέθοδο υπολογισµού της ολικής 

αδράνειας ενός πίνακα συµπτώσεων της µορφής «αντικείµενα × ιδιότητες». Στην 

πολυµεταβλητή περίπτωση, η σχέση [4.33], που συνδέει την αδράνεια του πίνακα Β 

µε τις αδράνειες των υποπινάκων που τον απαρτίζουν, είναι ιδιαίτερα χρήσιµη, αφού 

η ολική αδράνεια του πίνακα Β µπορεί να υπολογιστεί a priori και όχι µε την 

εφαρµογή της SVD στον πίνακα που διαγωνοποιείται κατά την εφαρµογή της ΠΑΑ. 

Όλες οι νέες σχέσεις που αποδείχθηκαν ([4.11], [4.23], [4.24], [4.27], [4.28], [4.32] 

και [4.33]) καθώς και τα Πορίσµατα 1, 2 και 3 µπορούν να επαληθευτούν εµπειρικά 

µέσω των στατιστικών πακέτων που περιλαµβάνουν τη διαδικασία της ΠΑΑ. Οι 

µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού της ολικής αδράνειας καθώς και οι σχέσεις που 

συνδέουν τις ολικές αδράνειες των πινάκων F, Z και Β, στην περίπτωση των δύο 

µεταβλητών, και των πινάκων Z και Β, στην περίπτωση q µεταβλητών, αναδεικνύουν 

ποικίλες και ορισµένες νέες φυσικές ερµηνείες της ολικής αδράνειας του πίνακα που 

αναλύεται κάθε φορά. Στην Ενότητα 2.2.5 είδαµε ότι η ολική αδράνεια του πίνακα F 

εκφράζει µια γενικευµένη διασπορά και, πιο συγκεκριµένα, το σταθµισµένο µέσο όρο 

των τετραγώνων των χ2 αποστάσεων των προφίλ γραµµών (ή ισοδύναµα των προφίλ 

των στηλών) από το κέντρο βάρους τους. Από τη σχέση [4.1] διαπιστώνουµε ότι η 

ολική αδράνεια του πίνακα F εκφράζει, επίσης, τη µέση απόκλιση ανά µονάδα 

παρατήρησης από την κατάσταση ανεξαρτησίας µεταξύ των δύο µεταβλητών Χ και Υ, 

όπως αυτή µετριέται µέσω του στατιστικού χ2. Αυτή η ερµηνεία είναι έγκυρη µόνο 

όταν αναλύονται δύο τυχαίες µεταβλητές. 

 
Στην περίπτωση του πίνακα Z για δύο µεταβλητές φαίνεται να έχουµε τρεις 

τουλάχιστον επιλογές σχετικά µε τη φυσική ερµηνεία της ολικής αδράνειας: 

 
1) Μπορεί να θεωρηθεί ως η µέση απόκλιση ανά µονάδα παρατήρησης, από την 

κατάσταση ανεξαρτησίας της µεταβλητής των γραµµών και της µεταβλητής των 

στηλών, όπως αυτή µετριέται µέσω του στατιστικού χ2. Στην περίπτωση αυτή, η 

έννοια της ανεξαρτησίας είναι προτιµότερο να αντικατασταθεί µε την έννοια της 

οµοιογένειας των γραµµών (Greenacre, 2005). ∆ηλαδή, του κατά πόσο τα 

αντικείµενα της µελέτης έχουν το ίδιο προφίλ ως προς τη νέα µεταβλητή των στηλών 

Ε που σχηµατίζεται από την ένωση των µεταβλητών Χ και Υ. 
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2) Μπορεί να θεωρηθεί ως η µέση αδράνεια ανά µεταβλητή, των αδρανειών των 

πινάκων Χ και Υ, όπου Χ και Υ είναι οι διαγώνιοι πίνακες, οι οποίοι διασταυρώνουν 

τις κλάσεις ή ιδιότητες των µεταβλητών Χ και Υ µεταξύ τους. 

3) Μπορεί να θεωρηθεί ως το άθροισµα των αδρανειών των δύο µεταβλητών. 

 
Οι παραπάνω τρεις εκδοχές-επιλογές µπορούν να γενικευτούν για τον πίνακα Ζ και 

στην περίπτωση q µεταβλητών.  

 

Η ολική αδράνεια του πίνακα Β (Burt), στην περίπτωση των δύο µεταβλητών, 

εκφράζει είτε τη µέση αδράνεια ανά µεταβλητή των πινάκων Ζ και F είτε τη µέση 

αδράνεια των 4 υποπινάκων Χ, Υ, F και FT, από τους οποίους αποτελείται. Η 

τελευταία αυτή εκδοχή µπορεί να γενικευτεί και για περισσότερες µεταβλητές. Από 

τις σχέσεις [4.32] και [4.33] φαίνεται ότι στον υπολογισµό της ολικής αδράνειας του 

Β συµµετέχουν δύο µέρη. Το πρώτο αφορά την αδράνεια των διαγώνιων πινάκων και 

το δεύτερο την αδράνεια των απλών πινάκων συµπτώσεων των µεταβλητών ανά δύο 

(και µάλιστα δύο φορές). Το πρώτο δίνει την αίσθηση του θορύβου, ενώ το δεύτερο 

την αίσθηση της πλεονάζουσας πληροφορίας. Για το λόγο αυτό έχουν προταθεί 

διορθώσεις τόσο σε σχέση µε κάποια αριθµητικά αποτελέσµατα (π.χ. αδράνειες) που 

παράγονται από την ΠΑΑ όσο και σε σχέση µε τη µορφή του πίνακα Β που θα 

αναλυθεί. 

 
Η εφαρµογή της ΠΑΑ είτε στον πίνακα Ζ είτε στον Β, λόγω της σχέσης που συνδέει 

τους δύο πίνακες Β=ΖΤ
Ζ (βλέπε Ενότητα 2.3.3.5), έχει ως αποτέλεσµα η εικόνα, επί 

των παραγοντικών επιπέδων, του φαινοµένου που εξετάζεται να είναι η ίδια και στις 

δύο περιπτώσεις. ∆ιατηρεί, µάλιστα, τις ιδιότητες της βέλτιστης ή άριστης 

κλιµάκωσης (βλέπε Ενότητα 2.5) των συντεταγµένων των προβολών των σηµείων 

πάνω στους παραγοντικούς άξονες (Greenacre 2005 και 1993α, Gifi 1996). 

 

Η φυσική ερµηνεία της ενδιαφέρουσας αδράνειας που ορίσαµε στην Ενότητα 4.7 

αποδείχθηκε χρήσιµη στην ανάπτυξη των µεθόδων: α) εντοπισµού υποπίνακα του 

πίνακα Burt, ο οποίος περιλαµβάνει όλες τις µεταβλητές που συµµετέχουν στην 

ανάλυση και η εφαρµογή της ΠΑΑ σε αυτόν αποδίδει την “πλησιέστερη εικόνα” του 

φαινοµένου σε αυτήν την εικόνα που προκύπτει από την εφαρµογή της µεθόδου στον 

αρχικό πίνακα Burt και β) διόρθωσης των αδρανειών των παραγοντικών αξόνων, 
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ώστε τα αντίστοιχα ποσοστά ερµηνείας να µη δίνουν πλέον την εντύπωση φτωχής 

προσαρµογής των δεδοµένων και χαµηλής ποιότητας της λύσης της ΠΑΑ. Επιπλέον, 

ο έλεγχος της στατιστικής σηµαντικότητας της ενδιαφέρουσας αδράνειας αποτελεί 

έναν ακόµη συνδετικό κρίκο της Ανάλυσης ∆εδοµένων µε την Επαγωγική 

Στατιστική. Και οι τρεις εφαρµογές που προτείναµε στην Ενότητα 4.8 έχουν 

αλγοριθµοποιηθεί και υλοποιούνται στο λογισµικό CHIC Analysis (βλέπε Μάρκος, 

2006). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 

Ανάλυση Ισχύος και Καθορισµός Μεγέθους 

∆είγµατος στην Παραγοντική Ανάλυση των 

Αντιστοιχιών  

5.1  Εισαγωγή 

Η ΠΑΑ θεωρείται ως µία περιγραφική µέθοδος διερεύνησης της σχέσης δύο ή 

περισσότερων κατηγορικών µεταβλητών (βλέπε Κεφάλαιο 1). Τα αποτελέσµατα 

παρέχουν πληροφορία, η οποία είναι παρόµοια στη φύση της µε αυτή που παράγεται 

από τις τεχνικές της Παραγοντικής Ανάλυσης (Factor Analysis) και επιτρέπουν τη 

διερεύνηση των δοµών των σχέσεων µεταξύ των µεταβλητών που συµµετέχουν στην 

ανάλυση. Χαρακτηριστικό της µεθόδου είναι ότι τα δεδοµένα αντιµετωπίζονται σαν 

να αποτελούν ολόκληρο τον υπό εξέταση πληθυσµό, ανεξάρτητα µε το εάν αυτά 

προέρχονται από ένα δείγµα του. Όµως, στην περίπτωση δύο µεταβλητών, όπου η 

συλλογή των αντίστοιχων δεδοµένων έχει γίνει µε απλή τυχαία δειγµατοληψία, η 

στατιστική σηµαντικότητα της ολικής αδράνειας FI  του πίνακα συµπτώσεων µπορεί 

να ελεγχθεί µέσω της χ2 Κατανοµής (Lebart, Morineau & Tabard 1977, Lebart, 

Morineau & Piron 2000). Έτσι, αρκετοί συγγραφείς (Weller & Romney 1990, 

Greenacre 1993α, Van de Geer 1993β, Blasius 1994, Micheloud 1997, Clausen 1998) 

συνδυάζουν την εφαρµογή της ΠΑΑ µε τον έλεγχο ανεξαρτησίας χ2.  

 

Κατά παράδοση, ο στατιστικός έλεγχος υποθέσεων στην επιστηµονική έρευνα έχει να 

επιδείξει µια σαφή προτίµηση στη χρήση της στατιστικής σηµαντικότητας ως 

κριτηρίου απόρριψης ή όχι της µηδενικής υπόθεσης H0 (Τσάντας και άλλοι 1999, 

Huck 2000α και 2000β), µε αποτέλεσµα να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στον έλεγχο 

και στη διαχείριση του Σφάλµατος Τύπου Ι. Όµως, τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα 

µετά τις εργασίες του Jacob Cohen (1962, 1965 και 1988) σχετικά µε την Ανάλυση 

Ισχύος των στατιστικών ελέγχων (Statistical Power Analysis) στις Επιστήµες της 
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Συµπεριφοράς, η προσοχή των ερευνητών αρχίζει να στρέφεται και στον έλεγχο του 

Σφάλµατος Τύπου ΙΙ και στην αναγκαιότητα ανάλυσης της ισχύος των στατιστικών 

ελέγχων (Cohen 1988, Murphy & Myors 1998). Η αναγκαιότητα αυτή ξεπέρασε το 

χώρο των Επιστηµών της Συµπεριφοράς και εµφανίζεται πλέον σε αρκετά 

επιστηµονικά πεδία (βλέπε Cascio & Zedeck 1983, Κάτος 1986, Cohen & Nee 1987, 

Muller et al. 1992, Hubbard & Armstrong 1992, Verma & Goodale 1995, Aguinis 

1995, Buhl-Mortensen 1996, Thomas & Juanes 1996, Heidelbaugh & Nelson 1996, 

Meyer & Mark 1996, Mone, Mueller & Mauland 1996, Miller et al. 1997, MacCallum 

& Hong 1997, Sheppard 1999, Lee & Zelen 2000, Evans & Viengkham 2001, Foster 

2001, Di Stefano 2001, Nutahara et al. 2001, Pan 2001, Desmond & Glover 2002, 

Mumby 2002, Χατζηνικολάου 2002). Για µια εισαγωγική παρουσίαση της λογικής 

και των εννοιών που εµπλέκονται στην Ανάλυση Ισχύος των στατιστικών ελέγχων 

παραπέµπουµε στους Cohen (1988), Mohr (1990), Nemec (1991), Hallahan και 

Rosenthal (1996), Murphy και Myors (1998), Sheppard (1999), Kramer και Rosenthal 

(1999), Lewis (2000), Huck (2000α), Lenth (2001), Hoenig και Heisey (2001), 

Χατζηνικολάου (2002), Μενεξέ (2002), Stevens (2002) και Berger (2003). Οι 

Goldstein (1989), Thomas και Krebs (1997), Iwane, Palensky και Plante (1997) και 

Chernick και Liu (2002) επιχειρούν µια συγκριτική παρουσίαση λογισµικών που 

πραγµατοποιούν Ανάλυση Ισχύος, ενώ ο Μενεξές (2002) παραθέτει διευθύνσεις 

ιστοσελίδων µε πληροφοριακό υλικό σχετικά µε ειδικά λογισµικά. Μάλιστα, οι Gatti 

και Harwell (1998) προτείνουν τη χρήση λογισµικών για Ανάλυση Ισχύος έναντι των 

παραδοσιακών ∆ιαγραµµάτων Ισχύος (Power Charts), τα οποία δηµιουργούν 

δυσκολίες στην ανάγνωση των αριθµητικών τιµών και εσφαλµένες εκτιµήσεις λόγω 

της συχνά απαιτούµενης γραµµικής παρεµβολής.  

 

Στο πλαίσιο της Ανάλυσης Ισχύος των στατιστικών ελέγχων, που προτείνει ο Cohen 

(1988), είναι δυνατός και ο a priori υπολογισµός του ελάχιστου απαιτούµενου 

µεγέθους δείγµατος Ν, ώστε ο στατιστικός έλεγχος ανεξαρτησίας ή οµοιογένειας χ2 

δύο κατηγορικών µεταβλητών, σε επίπεδο σηµαντικότητας a, µε ισχύ γ να ανιχνεύσει 

ένα προκαθορισµένο µέγεθος αποτελέσµατος (Effect Size-ES) ως στατιστικά 

σηµαντικό. Το θέµα της Ανάλυσης Ισχύος του στατιστικού ελέγχου χ2 έχει 

απασχολήσει και άλλους ερευνητές (Meng & Chapman 1966, Nathan 1972, Guenther 

1977, Lachin 1977). Οι µεθοδολογίες που προτείνουν φαίνεται να λύνουν τοπικά το 
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πρόβληµα είτε για συγκεκριµένα δειγµατοληπτικά ή πειραµατικά σχέδια είτε για 

συγκεκριµένες εναλλακτικές υποθέσεις και όχι µέσα σε ένα γενικό µεθοδολογικό 

πλαίσιο, όπως η πρόταση του Cohen, η οποία, επιπλέον, όπως θα δειχθεί στη 

συνέχεια, επιτρέπει τη σύνδεση της Ανάλυσης Ισχύος µε την έννοια της ολικής 

αδράνειας του πίνακα συµπτώσεων απολύτων συχνοτήτων δύο κατηγορικών 

µεταβλητών. Σε περίπτωση πειραµατικής ή δειγµατοληπτικής έρευνας σηµαντική 

µέριµνα θα πρέπει να λαµβάνεται σχετικά µε τον υπολογισµό του ελάχιστου 

απαιτούµενου µεγέθους δείγµατος (Hansen, Hurwitz & Madow 1953, Cochran 1977, 

Cohen & Cohen 1983, Kraemer & Thiemann 1987, Cohen 1988, Hinkle, Wiersma & 

Jurs 1988, Lipsey 1990, Hair et al. 1995, Kirk 1995, Φίλιας 1996, Kirkwood 1996, 

Περσίδης 1997, Lindley 1997, Nicewander & Price 1997, Shih & Zhao 1997, Adcock 

1997, Murphy & Mayors 1998, Hoyle 1999, Lenth 2001, Lewis 2000, Horn & 

Vollandt 2000, Φαρµάκης 2003 και 1994, ∆αφέρµος 2005). Το µέγεθος του δείγµατος 

αποτελεί τον κρισιµότερο παράγοντα που επηρεάζει: α) τη σηµαντικότητα των 

αποτελεσµάτων και τη δυνατότητα γενίκευσής τους, β) την απορρόφηση και την 

κατανοµή των διαθέσιµων χρονικών και οικονοµικών πόρων και γ) την αποδοχή της 

αποτελεσµατικότητας και της χρηστικής αξίας της εκάστοτε έρευνας σε σχέση µε 

τους δεοντολογικούς και ηθικούς κανόνες, οι οποίοι διέπουν τα διάφορα 

επιστηµονικά ερευνητικά πεδία. 

 

Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούµε την ολική αδράνεια ως έναν ολικό δείκτη µεγέθους 

του αποτελέσµατος, βάσει του οποίου µπορεί να υπολογιστεί η παρατηρούµενη ισχύς 

(observed power) του στατιστικού ελέγχου χ2. Εισάγουµε την έννοια της «∆υναµικής 

Αδράνειας» ενός πίνακα συµπτώσεων δύο κατηγορικών µεταβλητών και προτείνουµε 

µεθοδολογία για την a priori και post-hoc Ανάλυση Ισχύος του στατιστικού ελέγχου 

χ2 χρησιµοποιώντας την ολική ή/και τη δυναµική αδράνεια ως δείκτες µεγέθους του 

αποτελέσµατος. Με την προτεινόµενη µεθοδολογία είναι δυνατή η εκτίµηση του 

ελάχιστου απαιτούµενου µεγέθους δείγµατος σε δειγµατοληπτική ή πειραµατική 

έρευνα, όπου στα δεδοµένα θα εφαρµοστεί η ΠΑΑ. Θα πρέπει να τονιστεί ότι αν και 

το πρόβληµα της εκτίµησης του απαιτούµενου µεγέθους δείγµατος είναι αντικείµενο 

έρευνας στο χώρο της Παραγοντικής Ανάλυσης και της Ανάλυσης σε Κύριες 

Συνιστώσες (βλέπε Guilford 1954, Comrey & Lee 1973, Everitt 1975, Cattell 1978, 

Barrett & Kline 1981, Gorsuch 1983, Arrindell & Van der Ende 1985, Browne & 
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Cudeck 1993, Hair et al. 1995, MacCallum et al. 1999, MacCallum et al. 2001), 

ωστόσο αυτό τίθεται για πρώτη φορά στο πλαίσιο της ΠΑΑ. 

 

Ειδικότερα, στην Ενότητα 5.1 αναφερόµαστε στον έλεγχο στατιστικής 

σηµαντικότητας της ολικής αδράνειας, ενώ στις Ενότητες 5.2 έως 5.5 παρουσιάζουµε 

τους βασικούς συµβολισµούς και έννοιες που σχετίζονται µε τη διαδικασία των 

στατιστικών ελέγχων υποθέσεων (για παράδειγµα, Σφάλµα Τύπου Ι, Σφάλµα Τύπου 

ΙΙ, Σφάλµα Τύπου ΙΙ½, Ισχύς και Παρατηρούµενη Στάθµη Σηµαντικότητας). Στη 

συνέχεια, επιχειρούµε µια σύνοψη των κύριων επιχειρηµάτων, πάνω στα οποία 

στηρίζεται η κριτική κατά των στατιστικών ελέγχων (Ενότητα 5.6). Στην Ενότητα 5.7 

κάνουµε µια εισαγωγή στην a priori και post hoc Ανάλυση Ισχύος. Κατόπιν, 

προτείνουµε µεθοδολογία Ανάλυσης Ισχύος του στατιστικού ελέγχου ανεξαρτησίας 

(ή οµοιογένειας) χ2, στην περίπτωση δύο κατηγορικών µεταβλητών, βάσει της σχέσης 

της ολικής αδράνειας του αντίστοιχου πίνακα συµπτώσεων µε το µέγεθος 

αποτελέσµατος, όπως αυτό ορίζεται από τον Cohen για τον έλεγχο ανεξαρτησίας ή 

οµοιογένειας χ2 (Ενότητα 5.8). Στην Ενότητα 5.9 προτείνουµε τρόπους 

προκαθορισµού του µεγέθους αποτελέσµατος και παρουσιάζουµε τις σχέσεις που 

συνδέουν την ολική αδράνεια µε άλλους δείκτες συνάφειας. Ακολούθως, εισάγουµε 

τις έννοιες της «a priori» και «post hoc» ∆υναµικής Αδράνειας ενός πίνακα 

συµπτώσεων δύο κατηγορικών µεταβλητών (Ενότητα 5.10). Στην Ενότητα 5.11 

επιχειρούµε γενίκευση της µεθόδου υπολογισµού του µεγέθους του δείγµατος στην 

περίπτωση πολλών µεταβλητών. Στην επόµενη ενότητα (5.12), παρουσιάζουµε 

µεθοδολογία Ανάλυσης Ισχύος του ελέγχου χ2 καλής προσαρµογής για τον 

προσδιορισµό του αριθµού των σηµαντικών παραγοντικών αξόνων που θα πρέπει να 

διατηρηθούν µετά την εφαρµογή της ΠΑΑ σε πίνακα συµπτώσεων δύο µεταβλητών. 

Για τον ίδιο σκοπό, προτείνουµε και ένα εµπειρικό κριτήριο βασισµένο στη φυσική 

ερµηνεία της ∆υναµικής Αδράνειας. Τέλος, στην Ενότητα 5.12, δίνουµε διάφορα 

αριθµητικά παραδείγµατα. Στο παράδειγµα της Ενότητας 5.13.4 παραθέτουµε 

εφαρµογή του κριτηρίου της «σπασµένης ράβδου» για τον εντοπισµό των σηµαντικών 

αξόνων στο πλαίσιο της ΠΑΑ. 
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Με βάση την προτεινόµενη µεθοδολογία, αναπτύξαµε17 το λογισµικό Power Analysis 

for AFC, το οποίο υλοποιεί a priori και post hoc Ανάλυση Ισχύος στο πλαίσιο της 

ΠΑΑ (βλέπε Παράρτηµα CDΒ στο CD που συνοδεύει τη διατριβή). Σύντοµη 

περιγραφή των δυνατοτήτων και του τρόπου χρήσης του λογισµικού παραθέτουµε 

στην Ενότητα Ε2 του Παραρτήµατος Ε.  

 

5.2  Στατιστική Σηµαντικότητα της Ολικής Αδράνειας 

Έστω Χ και Υ δύο κατηγορικές µεταβλητές µε k και l κλάσεις αντίστοιχα. 

Συµβολίζουµε µε (βλέπε Ενότητα 2.2): 

 

F τον k×l  πίνακα συµπτώσεων απολύτων συχνοτήτων µε στοιχεία fij (i=1,…,k και 

j=1,…,l), ο οποίος εκφράζει την από κοινού εµπειρική κατανοµή των µεταβλητών Χ 

και Y  

 

fi+ : την περιθώρια απόλυτη συχνότητα της γραµµής i, i = 1,…,k του πίνακα F 

 

f+j  : την περιθώρια απόλυτη συχνότητα της στήλης j, j = 1,…, l του πίνακα F 

 

Ν: το γενικό σύνολο του πίνακα F, το οποίο αντιστοιχεί στο µέγεθος του δείγµατος, 

όπου: 

 
Nff

j
j

i
i ==∑∑ ++  

 
P: τον k×l  πίνακα των αντιστοιχιών, του οποίου τα στοιχεία είναι τα στοιχεία του 

πίνακα F διαιρεµένα µε το Ν, δηλαδή τα στοιχεία του πίνακα P δίνονται από τη 

σχέση: 

 

N

f
p ij

ij = , i = 1,…,k και j = 1,…, l 

 
r i: τη µάζα της γραµµής i του πίνακα P, όπου:  

                                                 
 
17 Σε συνεργασία µε το συνάδελφο κ. Άγγελο Μάρκο, Υποψήφιο ∆ιδάκτορα του Τµήµατος 
Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 
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N

f

N

f
pr i

j j

ij
iji

+===∑ ∑ ,  i = 1,…,k και j = 1,…, l 

 

cj: τη µάζα της στήλης j του πίνακα P, όπου:  

 

∑ ∑ +===
i i

jij
ijj N

f

N

f
pc ,  i = 1,…,k και j = 1,…, l 

 
Στην Ενότητα 2.2.5 είδαµε ότι η ολική αδράνεια IF του πίνακα F εκφράζει µια 

γενικευµένη διασπορά και, πιο συγκεκριµένα, το σταθµισµένο µέσο όρο των 

τετραγώνων των χ2 αποστάσεων των προφίλ γραµµών (ή ισοδύναµα των προφίλ των 

στηλών) από το κέντρο βάρους τους. Υπολογιστικά, όµως, η IF δίνεται και από τις 

παρακάτω σχέσεις (βλέπε Ενότητα 2.2.5): 

 

∑∑
−

=
i j ji

jiij
F cr

crp
I

2)(
 [5.1] 

 
και 
 

N

Q
I F = . [5.2] 

 
Από τη σχέση [5.2] συνεπάγεται ότι: 

 
Q = NIF. [5.3] 

 
Στη σχέση [5.2] η ποσότητα Q είναι το στατιστικό χ2 που αντιστοιχεί στον πίνακα F 

και υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση: 

 

∑∑∑∑
−

=








−

=
++

++

i j ji

jiij

i j ji

ji
ij

cr

crp
N

N

ff

N

ff
f

Q
2

2

)(
. [5.4] 

 
Στην περίπτωση που τα δεδοµένα έχουν συγκεντρωθεί µε τη µέθοδο της απλής 

τυχαίας δειγµατοληψίας, από τη σχέση [5.3] και µε την παραδοχή ότι ισχύουν οι 

προϋποθέσεις εφαρµογής του στατιστικού ελέγχου ανεξαρτησίας χ2 (βλέπε Haberman 

1988, Agresti 1990), η στατιστική σηµαντικότητα της ποσότητας NIF µπορεί να 

ελεγχθεί µέσω της χ2 Κατανοµής µε (k-1)(l-1) βαθµούς ελευθερίας σε επίπεδο 
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σηµαντικότητας α (Lebart, Morineau & Tabard 1977, Lebart, Morineau & Warwick 

1984, Lebart, Morineau & Piron 2000). 

 

5.3  Σφάλµα Τύπου Ι και Σφάλµα Τύπου ΙΙ 

Σε ένα στατιστικό έλεγχο η απόφαση σχετικά µε την απόρριψη της H0 µπορεί να είναι 

σωστή ή λανθασµένη. Λανθασµένη απόφαση λαµβάνεται όταν: 

 

α) απορριφθεί η H0, ενώ στην πραγµατικότητα είναι αληθής. Λέµε τότε ότι έχει 

διαπραχθεί «Σφάλµα Τύπου Ι» ή «σφάλµα πρώτου είδους». Η πιθανότητα να 

διαπραχθεί Σφάλµα Τύπου Ι συµβολίζεται µε α και είναι η δεσµευµένη πιθανότητα: 

 
α = Ρ(απόρριψης της H0 / H0 αληθής). [5.5] 

 
β) δεν απορριφθεί η H0, ενώ στην πραγµατικότητα είναι ψευδής. Λέµε τότε ότι έχει 

διαπραχθεί «Σφάλµα Τύπου ΙΙ» ή «σφάλµα δεύτερου είδους». Η πιθανότητα να 

διαπραχθεί Σφάλµα Τύπου ΙΙ συµβολίζεται µε β και είναι η δεσµευµένη πιθανότητα: 

 
β = Ρ(µη απόρριψης της H0 / H0 λανθασµένη). [5.6] 

 
Όταν ελέγχεται η H0 επιλέγεται ως α µία τιµή που εκφράζει τη µέγιστη πιθανότητα 

αποδοχής διάπραξης Σφάλµατος Τύπου Ι. Η πιθανότητα αυτή ονοµάζεται «επίπεδο 

σηµαντικότητας» (ε.σ.) και είναι απαραίτητο να καθορίζεται από τον ερευνητή πριν 

από τη δειγµατοληψία ή την εκτέλεση ενός πειράµατος, ώστε τα αποτελέσµατα των 

στατιστικών αναλύσεων να µην επηρεάσουν την τιµή της (Cohen 1988, Hinkle, 

Wiersma & Jurs 1988, Kachigan 1991, Pagano & Gauvreau 2000). Έτσι, η τιµή του α 

δεν θα πρέπει να καθορίζεται µετά από προκαταρκτικές αναλύσεις των δεδοµένων, 

ούτε θα πρέπει να τροποποιείται έτσι ώστε να εξυπηρετεί την απόρριψη ή µη 

συγκεκριµένων µηδενικών υποθέσεων. Επίσης, το ε.σ. α εκφράζει την πιθανότητα να 

διαπραχθεί Σφάλµα Τύπου Ι µόνο όταν: α) οι µετρήσεις είναι έγκυρες και αξιόπιστες 

και β) ισχύουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του αντίστοιχου στατιστικού ελέγχου. 

 

Στην πράξη χρησιµοποιούνται παραδοσιακά οι συµβατικές (αυθαίρετες) τιµές α = 

0,10 ή α = 0,05 ή α= 0,01 (Hinkle, Wiersma & Jurs 1988, Kirk 1995, Hair et al. 1995, 

Hopkins 1997, Huck 2000α). Αν για παράδειγµα σε κάποιον έλεγχο καθοριστεί ως 

ε.σ. α = 0,05 ή 5% και απορριφθεί η H0, τότε θεωρητικά σε 100 όµοιες περιπτώσεις ή 
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σε 100 επαναλήψεις του πειράµατος µόνο σε 5 αναµένεται να ληφθεί λάθος απόφαση, 

δηλαδή να απορριφθεί η H0, ενώ στην πραγµατικότητα είναι σωστή. Έτσι, φαίνεται 

ότι το ε.σ. εκφράζει ένα ρυθµό σφάλµατος που συνδέεται κυρίως µε τη στατιστική 

διαδικασία και όχι µε την τιµή του στατιστικού (π.χ. t, F και χ2) του ελέγχου 

(Lohninger, 1999). 

 

Η πιθανότητα να µην απορριφθεί µία όντως αληθή H0 καθορίζεται από το ε.σ. α και 

δίνεται από τη σχέση: 

 
1 − α = Ρ(µη απόρριψης της H0 / H0 αληθής).  [5.7] 

 
Η πιθανότητα γ να απορριφθεί µία όντως ψευδής H0 καθορίζεται από την πιθανότητα 

β και ονοµάζεται «ισχύς» (power) του στατιστικού ελέγχου:  

 
γ = 1 − β= Ρ(απόρριψης της H0 / H0 λανθασµένη). [5.8] 

 
Οι σχέσεις [5.7] και [5.8] εκφράζουν την πιθανότητα να έχει ληφθεί σωστή απόφαση 

σε ένα στατιστικό έλεγχο.  

 

Άρα, για να µπορέσει κανείς, µε βάση τα δεδοµένα, να καταλήξει σε σχετικά ασφαλή 

και αξιόπιστα συµπεράσµατα θα πρέπει ο στατιστικός έλεγχος να ελαχιστοποιεί τα α 

και β. Όµως, κάθε προσπάθεια µείωσης του ενός κινδύνου αυξάνει τον άλλο 

(Κολυβά-Μαχαίρα & Μπόρα-Σέντα 1996, Τσάντας και άλλοι 1999). Σε πρακτικό 

επίπεδο, επιχειρείται η µείωση του σπουδαιότερου από τους δύο κινδύνους. Ένας 

τρόπος να µειωθούν και οι δύο κίνδυνοι ταυτόχρονα είναι να αυξηθεί το µέγεθος του 

δείγµατος (Zar 1996, Pagano & Gauvreau 2000, Χάλκος 2000), το οποίο δεν είναι 

πάντοτε εφικτό λόγω φυσικών, τεχνικών, οικονοµικών, χρονικών και δεοντολογικών 

περιορισµών. 

 

Όµως, ποιο από τα δύο σφάλµατα είναι σηµαντικότερο; Η απάντηση είναι σχετική 

και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως από το γενικό σκοπό και τους ειδικούς 

στόχους της έρευνας, από το θεωρητικό πλαίσιο, τις γνώσεις του ερευνητή ή από 

σκοπιµότητες (Μενεξές & Οικονόµου, 2001). Σε κάθε περίπτωση, στην απόφαση 

απόρριψης ή όχι µίας υπόθεσης πρέπει να υπολογίζονται και να λαµβάνονται υπόψη 

τόσο το α όσο και το β (Κολυβά-Μαχαίρα & Μπόρα-Σέντα, 1996). 
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Οι στατιστικοί έλεγχοι περιλαµβάνουν αρκετές συµβάσεις σε ότι αφορά τον 

προκαθορισµό του α και του β. Για παράδειγµα, πολλοί ερευνητές θέτουν το α ≤ 0,05 

και το β ≤ 0,20 (Kirk, 1995). Αυτό σηµαίνει ότι θεωρούν ως σοβαρότερο τον κίνδυνο 

να διαπράξουν Σφάλµα Τύπου Ι απ' ότι να διαπράξουν Σφάλµα Τύπου ΙΙ. Αν 

υπολογίσουµε το λόγο: 

 
Ρ(να διαπραχθεί Σφάλµα Τύπου ΙΙ) / Ρ(να διαπραχθεί Σφάλµα Τύπου Ι), 

 
για α=0,05 και β=0,20, έχουµε, 0,20 / 0,05 = 4. Στην περίπτωση αυτή, το Σφάλµα 

Τύπου Ι θεωρείται τέσσερις φορές πιο σοβαρό, πιο κρίσιµο, απ’ ότι το Σφάλµα Τύπου 

ΙΙ. Αν το β = 0,20, τότε η ισχύς είναι γ = 0,80. Πολλοί ερευνητές θέτουν ως ελάχιστη 

αποδεκτή ισχύ ενός στατιστικού ελέγχου την τιµή 0,80 και αν ο στατιστικός έλεγχος 

έχει ισχύ µικρότερη δεν εκτελούν ή ξανασχεδιάζουν την έρευνα (Kirk, 1995). 

 

5.4  Σφάλµα Τύπου ΙΙ ½ 

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για την αποφυγή του λανθασµένου συµπεράσµατος ότι 

η “αδυναµία” του ελέγχου να αποκαλύψει ένα στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα, 

όπως µια διαφορά, επίδραση ή συσχέτιση, αποτελεί απόδειξη ότι η διαφορά, ή η 

επίδραση, ή η συσχέτιση δεν υπάρχει στους αντίστοιχους πληθυσµούς. Ο εσφαλµένος 

αυτός συµπερασµός συχνά ονοµάζεται «Σφάλµα Τύπου ΙΙ ½» (Kritzer, 1996) ή, 

σύµφωνα µε το Hopkins (1997) «Σφάλµα Τύπου 0». Το σφάλµα αυτό είναι λογικό 

και αφορά την περίπτωση κατά την οποία, σε έναν υποθετικοπαραγωγικό 

συλλογισµό, θεωρείται ότι ισχύει η πρόταση του συµπεράσµατος (Dometrius 1992, 

Kargopoulos & Raftopoulos 1998). Θα πρέπει να τονιστεί ότι η µη απόρριψη της 

Μηδενικής Υπόθεσης δεν σηµαίνει την αποδοχή της (Kirkwood, 1996). Για ένα 

τέτοιο συµπέρασµα θα πρέπει να υπολογιστεί και η πιθανότητα να έχει διαπραχθεί 

Σφάλµα Τύπου ΙΙ. Ένα µη στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα σηµαίνει απλά ότι τα 

διαθέσιµα δειγµατικά ή πειραµατικά δεδοµένα δεν είναι αρκετά “ισχυρά” για να 

υποστηρίξουν την εναλλακτική υπόθεση ή, ισοδύναµα, ότι η H0 δεν είναι αληθής. Με 

άλλα λόγια, τα δεδοµένα δεν παρέχουν αρκετή µαρτυρία για την απόρριψη της 

µηδενικής υπόθεσης και συνεπώς η H0 “παραµένει”. 
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5.5  Παρατηρούµενη Στάθµη Σηµαντικότητας (p-value) 

Στα στατιστικά πακέτα υπολογίζεται η «παρατηρούµενη στάθµη σηµαντικότητας» 

(π.σ.σ.) (p-value ή probability level) των στατιστικών ελέγχων. Η π.σ.σ. εκφράζει την 

πιθανότητα να παρατηρηθεί µια τιµή του αντίστοιχου στατιστικού του ελέγχου 

µεγαλύτερη ή ίση από αυτήν που έδωσε το δείγµα µε δεδοµένο ότι η H0 είναι αληθής 

(James et al. 1997, Sackrowitz & Samuel-Cahn 1999), δηλαδή: 

 
p = P(Z ≥ |ź | / H0 είναι αληθής), [5.9] 

 
όπου Ζ είναι η τυχαία µεταβλητή που αντιστοιχεί στο στατιστικό του ελέγχου και ź  η 

τιµή του στατιστικού για το συγκεκριµένο δείγµα (π.χ. t, F και χ2). 

 

Η τιµή της π.σ.σ. στηρίζεται στα δεδοµένα και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα 

στηριχθεί η απόφαση σχετικά µε το αν θα απορριφθεί η H0 ή όχι. Αν η π.σ.σ. ενός 

ελέγχου είναι µικρότερη ή το πολύ ίση µε το ε.σ. α που έχει προκαθοριστεί, τότε 

απορρίπτεται η H0 σε ε.σ. α (Dometrius 1992, Kirk 1995, Kinnear & Gray 1999, 

Pagano & Gauvreau 2000). Αν η π.σ.σ. είναι µεγαλύτερη από το ε.σ. α που 

προκαθορίστηκε, τότε δεν απορρίπτεται η H0. Η π.σ.σ. εκφράζει την πιθανότητα ένα 

στατιστικό αποτέλεσµα, τόσο µεγάλο ή µεγαλύτερο από το παρατηρούµενο, θα 

µπορούσε να συµβεί στην “τύχη” αν η H0 είναι αληθής (Bryman & Cramer, 1999). Η 

τιµή της π.σ.σ. εκφράζει το χαµηλότερο ε.σ. στο οποίο µπορεί να απορριφθεί η H0 

(Τσάντας και άλλοι 1999, Χάλκος 2000). Να τονιστεί ότι σε κάθε περίπτωση το τι 

ισχύει στην πραγµατικότητα σχετικά µε την H0 είναι άγνωστο. 

 

5.6  Κριτική στους Ελέγχους Σηµαντικότητας της H0 

Παρόλο που στους στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων η Θεωρία Πιθανοτήτων και η 

Στατιστική συνδυάζονται ώστε να αποτελέσουν έναν πολύτιµο οδηγό για τη λήψη 

αποφάσεων κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας, ωστόσο σχετικά µε τη διαδικασία 

ελέγχου σηµαντικότητας της H0 (Null-Hypothesis Significance-Test Procedure-

NHSTP) έχει ασκηθεί κριτική ήδη από τη δεκαετία του ’60, η οποία και 

επαναλαµβάνεται περιοδικά από αρκετούς ερευνητές (Yates1951, Kish 1959, 

Rozeboom 1960, Bakan 1966, Pratt 1976, Cox 1977, Carver 1978, Parkhurst 1985, 
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Guttman 1985, Oakes 1986, Cohen 1988, Chatfield 1991, Loftus 1991, Yoccuz 1991, 

Habbard & Armstrong 1992, Schmidt 1996, Murphy & Myors 1998, Nix & Barnett 

1998, Brandstätter 1999, Huck 2000β, Haller & Krauss 2002). Μπορούµε να 

συνοψίσουµε τα βασικά επιχειρήµατα κατά της NHSTP ως εξής: 

 

� Η στατιστική σηµαντικότητα ενός αποτελέσµατος µπορεί να είναι αποτέλεσµα 

της κατάλληλης επιλογής του µεγέθους του δείγµατος και του επιπέδου 

σηµαντικότητας α. 

� Η H0 δεν µπορεί ποτέ να είναι αληθινή. 

� Από τη στατιστική σηµαντικότητα δεν µπορούµε να εξάγουµε συµπεράσµατα για 

την αντίστροφη πιθανότητα της υπόθεσης, δηλαδή την πιθανότητα η H0 να είναι 

αληθής µε βάση τα δεδοµένα. 

� Η στατιστική σηµαντικότητα δεν δίνει πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές των 

παραµέτρων του ή των πληθυσµών. 

� Ο έλεγχος του σφάλµατος Τύπου ΙΙ και η Ανάλυση Ισχύος των ελέγχων 

παραµελούνται αδικαιολόγητα. 

� Από τη στατιστική σηµαντικότητα δεν µπορεί να εξαχθεί κάποιο συµπέρασµα 

σχετικά µε την πρακτική ή κλινική σηµαντικότητα ενός αποτελέσµατος. 

� Η δυαδική λογική της NHSTP (η H0 απορρίπτεται ή όχι) δεν συµβαδίζει µε το 

γεγονός ότι η γνώση αποχτιέται βήµα προς βήµα. 

� Οι προϋποθέσεις (τεχνικές και θεωρητικές) εφαρµογής των στατιστικών ελέγχων 

σπάνια ικανοποιούνται στην πράξη. 

� Η διαδικασία εγκυµονεί κινδύνους για στοχαστικά και λογικά σφάλµατα καθώς 

και για παρανοήσεις. 

 
Όµως, στις περισσότερες περιπτώσεις, η κριτική που έχει ασκηθεί στηρίζεται σε 

λόγους που δεν αφορούν στην ίδια τη στατιστική διαδικασία, αλλά κυρίως στο 

γεγονός ότι οι λανθασµένες αντιλήψεις των ερευνητών και ο στοχαστικός 

αναλφαβητισµός είναι οι παράγοντες που οδηγούν σε εσφαλµένη χρήση και ερµηνεία 

των αποτελεσµάτων των στατιστικών ελέγχων σηµαντικότητας της H0 (Huck 2000α 

και 2000β, Μενεξές & Οικονόµου 2001, Harris 2001). 
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5.7  Ανάλυση Ισχύος 

Η Ανάλυση Ισχύος (ΑΙ) πραγµατοποιείται, συνήθως, κατά τη διάρκεια σχεδιασµού 

της έρευνας ή του πειράµατος, δηλαδή πριν ακόµα από τη συλλογή των δεδοµένων (a 

priori ), και χρησιµοποιείται για την εκτίµηση της πιθανότητας να απορριφθεί µια 

όντως λανθασµένη H0. Με άλλα λόγια, µε την ΑΙ επιχειρείται µια προσέγγιση του 

βαθµού εµπιστοσύνης που θα αποδοθεί στην “ικανότητα” ή τη “δύναµη” του ελέγχου 

να αναδείξει όντως στατιστικά σηµαντικά αποτελέσµατα (Χατζηνικολάου, 2002). Η 

ισχύς ενός στατιστικού ελέγχου γ εξαρτάται κυρίως από τρεις παράγοντες (Cohen 

1988, Murphy & Myors 1998):  

 
α) Το επίπεδο σηµαντικότητας α  

β) Το µέγεθος του δείγµατος Ν, και 

γ) Το µέγεθος ή την “ένταση” του αποτελέσµατος (Effect Size-ES).  

 
Το µέγεθος του αποτελέσµατος µπορεί να οριστεί γενικά ως η έκταση ή η ένταση του 

υπό εξέταση φαινοµένου (Cohen & Cohen, 1983). Αποτελεί ένα µέτρο του βαθµού 

στον οποίο ένα φαινόµενο πραγµατοποιείται (Cohen, 1965). Από στατιστική σκοπιά, 

το ES µπορεί να θεωρηθεί ως ο βαθµός απόκλισης του παρατηρούµενου 

αποτελέσµατος, όπως αυτό δηλώνεται στην εναλλακτική υπόθεση Η1, από το 

αποτέλεσµα που δηλώνεται κάτω από την ορθότητα της Η0 (Kramer & Rosental, 

1999). Η λειτουργικότητα του ES, µέσα στο πλαίσιο της ΑΙ, έγκειται στο γεγονός ότι 

είναι συνήθως καθαρός αριθµός, απαλλαγµένος από µονάδες µέτρησης, και, κυρίως, 

ανεξάρτητος από το µέγεθος του δείγµατος (Cohen, 1988). Σε κάθε στατιστικό έλεγχο 

αντιστοιχεί και διαφορετικό ES και µπορεί να µετρηθεί µε δύο τρόπους (Cohen 1988, 

Kramer & Rosental 1999, Murphy & Myors 1998, Χατζηνικολάου 2002, Μενεξές 

2002): α) ως διαφορά µέσων όρων ή ποσοστών, τυποποιηµένη ή µη (για παράδειγµα, 

οι διαφορές Cohen's d, Hedges's g και Glass's delta), ή β) ως συντελεστής συσχέτισης 

- συνάφειας ή συνάρτησής του (για παράδειγµα, οι συντελεστές r, R2, η2, ω2 και ϕ). 

Στην πράξη, το ES προκαθορίζεται από τον ερευνητή, που σχεδιάζει τη µελέτη, κάτω 

από “ενδιαφέρουσες” εναλλακτικές υποθέσεις (Κάτος, 1986, Sackrowitz & Samuel-

Cahn 1999). 
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 Οι τρεις παραπάνω παράγοντες µαζί µε την ισχύ αποτελούν ένα κλειστό σύστηµα18, 

µε την έννοια ότι εάν τρία από τα στοιχεία του συστήµατος είναι γνωστά και 

σταθερά, τότε το τέταρτο µπορεί να καθοριστεί πλήρως (Cohen & Cohen 1983, 

Cohen 1988, Nemec 1991, Murphy & Myors 1998). Ειδικότερα, για δοσµένα 

(σταθερά) N και ES η ισχύς του ελέγχου µεγαλώνει καθώς αυξάνεται το α, για 

δοσµένα α και ES η ισχύς αυξάνεται καθώς µεγαλώνει το N και για δοσµένα α και N 

η ισχύς µεγαλώνει καθώς αυξάνεται το ES (βλέπε ∆ιαγράµµατα Ε2.5, Ε2.1 και Ε2.4 

αντίστοιχα, στην Παρατήρηση Ε2.1 της Ενότητας Ε2 στο Παράρτηµα Ε). Σκοπός της 

ΑΙ είναι να εξισορροπήσει κατάλληλα τους τέσσερις παράγοντες του συστήµατος 

λαµβάνοντας υπόψη τόσο τους θεωρητικούς όσο και τους πρακτικούς στόχους της 

έρευνας σε συνδυασµό µε τους πόρους (οικονοµικούς, χρονικούς και τεχνολογικούς) 

που έχει στη διάθεσή του ο ερευνητής. Η εξισορρόπηση αυτή δεν θα πρέπει να 

αντιτίθεται στους ηθικούς-δεοντολογικούς περιορισµούς της έρευνας. 

 

Σε πρακτικό επίπεδο η ΑΙ, µεταξύ άλλων, µπορεί να απαντήσει στα δύο παρακάτω 

βασικά ερωτήµατα:  

 
α) Ποιο είναι το ελάχιστο µέγεθος δείγµατος N ώστε σε επίπεδο σηµαντικότητας α 

και για επίπεδο ισχύος γ ο στατιστικός έλεγχος που θα εφαρµοστεί να διαγνώσει ως 

στατιστικά σηµαντικό ένα ES ίσο µε d; Στην περίπτωση αυτή, το d, π.χ. 0,20, 

αποτελεί µια εκτίµηση του µικρότερου ES που έχει πρακτική ή κλινική 

σηµαντικότητα για τον ερευνητή και έχει αξία να ανιχνευθεί ως στατιστικά 

σηµαντικό. 

 
β) ∆οθέντος του µεγέθους δείγµατος N, του επιπέδου σηµαντικότητας α και του 

παρατηρούµενου ES, ποια είναι ισχύς γ του στατιστικού ελέγχου; 

 
Η απάντηση στο ερώτηµα α) αποτελεί την a priori προσέγγιση στην ανάλυση ισχύος, 

ενώ η απάντηση στο ερώτηµα β) την post-hoc. 

 

                                                 
 
18 Ο Μενεξές (2002) το ονοµάζει «Σύστηµα α-γ-Ν-ES». 
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5.8  Ανάλυση Ισχύος στην Παραγοντική Ανάλυση των 

Αντιστοιχιών 

Έστω F ο πίνακας συµπτώσεων απολύτων συχνοτήτων δύο κατηγορικών µεταβλητών 

Χ και Υ µε k και l κλάσεις αντίστοιχα. Έστω, επίσης, ότι ισχύουν οι προϋποθέσεις 

εφαρµογής του στατιστικού ελέγχου ανεξαρτησίας χ2. Τότε ο στατιστικός έλεγχος 

που πραγµατοποιείται είναι ο παρακάτω: 

 

Μηδενική Υπόθεση Η0: Οι Χ και Υ είναι ανεξάρτητες 

Εναλλακτική Υπόθεση Η1: όχι η H0, 

 σε επίπεδο σηµαντικότητας α. 
 

H H0 απορρίπτεται αν 
2
( 1)( 1);k lQ αχ − −> , όπου Q είναι το στατιστικό χ2 που αντιστοιχεί 

στον πίνακα F και 2
( 1)( 1);k l αχ − −  η κρίσιµη τιµή της χ2 Κατανοµής, σε επίπεδο 

σηµαντικότητας α , µε (k-1)(l-1) βαθµούς ελευθερίας (β.ε.).   

 

Αν η H0 είναι αληθής, τότε το Q ακολουθεί ασυµπτωτικά την Κατανοµή χ2 µε 

(k-1)(l-1) β.ε. Αν, όµως, η H1 είναι αληθής, τότε το Q ακολουθεί οριακά τη Mη 

Kεντρική (non-central) χ2 Κατανοµή µε (k-1)(l-1) β.ε και παράµετρο µη 

κεντρικότητας ή εκκεντρότητας λ (non-centrality parameter) (Cochran 1952, 

Chapman & Nam 1968, Lachin 1977, Guenther 1977, Χατζηνικολάου 2002). Για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη Mη Kεντρική χ2 Κατανοµή παραπέµπουµε 

στους Patnaik (1949), Sankaran (1963), Guenther (1964), Johnson και Pearson 

(1969), Han (1975), Lal Saxena και Alam (1982), Bishop, Fienberg και Holland 

(1991), Kent και Hainsworth (1995), López-Blázquez (2000) και Benton και 

Krishnamoorthy (2003). 

 

Γενικά, για την παράµετρο µη κεντρικότητας λ ισχύει (Lachin, 1977): 

 
λ=Νf(θθθθ0, θθθθa), [5.10] 
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όπου Ν είναι το µέγεθος δείγµατος και f η συνάρτηση των διανυσµάτων των 

παραµέτρων θθθθ0 και θθθθa που εµπλέκονται στο στατιστικό έλεγχο χ2 κάτω από την ισχύ 

των H0 και H1 αντίστοιχα.  

 

Από µια άλλη σκοπιά, η f µπορεί να θεωρηθεί ως ο βαθµός απόκλισης του 

παρατηρούµενου αποτελέσµατος από την κατάσταση που δηλώνεται µέσω της H0 

και, συνεπώς, αποτελεί συνάρτηση του αντίστοιχου ES του στατιστικού ελέγχου. Από 

τη σχέση [5.10] προκύπτει: 

 
Ν=λ / f(θθθθ0, θθθθa). [5.11] 

 
Εποµένως, αν εκτιµηθεί η παράµετρος λ και το αντίστοιχο ES, τότε από τη σχέση 

[5.11] µπορεί να υπολογιστεί το ελάχιστο µέγεθος δείγµατος Ν που απαιτείται ώστε 

σε επίπεδο σηµαντικότητας α και για επίπεδο ισχύος γ ο στατιστικός έλεγχος χ2 να 

διαγνώσει ως στατιστικά σηµαντικό το αντίστοιχο ES. 

 

5.8.1  Post-hoc Ανάλυση Ισχύος 

Λαµβάνοντας υπόψη τη σχέση [5.6] και όσα αναφέρθηκαν στην προηγούµενη 

ενότητα, το παρατηρούµενο Σφάλµα Τύπου ΙΙ βobs υπολογίζεται ως εξής: 

 

( ) ( )2 2
0 ( 1)( 1); ( 1)( 1);

2
( 1)( 1); / λανθασµένη ( )obs nc k l k l ak l aP Q H P αβ χ χ λ χ− − − −− −= < = < , [5.12] 

 
όπου ( )2

( 1)( 1)nc k lχ λ− −  είναι η τιµή της µη κεντρικής χ2 Κατανοµής µε παράµετρο λ και 

(k-1)(l-1) β.ε.  

 

Λόγω της σχέσης [5.8] η παρατηρούµενη ισχύς γobs του ελέγχου χ2 δίνεται από την 

παρακάτω σχέση: 

 

( )2 2
( 1)( 1); ( 1)( 1);1 ( )obs obs nc k l k l aP αγ β χ λ χ− − − −= − = ≥ . [5.13] 

 
Για τον υπολογισµό της γobs θα πρέπει να εκτιµηθεί η παράµετρος λ. Από τον Cohen 

(1988) έχουµε ότι: 

 
λ=Νw2, [5.14] 
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όπου Ν είναι το µέγεθος του δείγµατος και w µια εκτίµηση του ES, όπως ορίζεται από 

τον Cohen για τον έλεγχο ανεξαρτησίας χ2 δύο µεταβλητών.  

 

Το ES w εκτιµάται γενικά από την παρακάτω σχέση (Cohen, 1988): 

 

( )
∑

−
=

kl

i i

ii

p

pp
w

0

2
01 , [5.15] 

 
όπου p1i και p0i είναι οι σχετικές συχνότητες του κελιού i του πίνακα συµπτώσεων 

κάτω από την ισχύ των H1 και H0 αντίστοιχα. Στην συγκεκριµένη περίπτωση του 

πίνακα F, η σχέση [5.15] µέσω της σχέσης [5.1] γράφεται και ως εξής: 

 

F
i j ji

jiij I
cr

crp
w =

−
= ∑∑

2)(
. [5.16] 

 
Ο δείκτης w κυµαίνεται από 0 δηλώνοντας την ανεξαρτησία των δύο µεταβλητών έως 

τη µέγιστη τιµή p , όπου p=min(k-1, l-1) (Cohen, 1988). Η οριακή µέγιστη τιµή του 

w δηλώνει απόλυτη συνάφεια µεταξύ των δύο µεταβλητών. Εποµένως, η µέγιστη 

δυνατή τιµή της αδράνειας 2
FI w=  ενός πίνακα συµπτώσεων δύο µεταβλητών είναι 

ίση µε p. Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε αν θεωρήσουµε τη σχέση [2.4] (βλέπε 

Ενότητα 2.2.5), από την οποία έχουµε ότι FI = φ2, όπου φ2 είναι ο συντελεστής 

συνάφειας µέσου τετραγώνου του Pearson. Σύµφωνα µε τους Kalantari et al., (1993) 

η µέγιστη δυνατή τιµή του φ2 για ένα πίνακα συµπτώσεων k×l είναι min(k-1, l-1), 

δηλαδή ίση µε p (βλέπε επίσης Leik & Gove 1971, Acock & Stavig 1979). 

 

Από τη σχέση [5.16] συνεπάγεται ότι: 

 
2

Fw I= . [5.17] 
 
Επίσης, από τη σχέση [5.2] είναι φανερό ότι: 

 
2 Q

w
N

= . [5.18] 

 
Μέσω των σχέσεων [5.3] και [5.17], η σχέση [5.14] γράφεται: 
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λ = Nw2 = NIF = Q. [5.19] 
 
Συνεπώς, η παρατηρούµενη ισχύς του ελέγχου ανεξαρτησίας χ2 δίνεται από την 

παρακάτω σχέση: 

 

( )2 2
( 1)( 1); ( 1)( 1);( )obs nc k l F k lP NIα αγ χ χ− − − −= ≥ = ( )2 2

( 1)( 1); ( 1)( 1);( )nc k l k lP Qα αχ χ− − − −≥ . [5.20] 

 
Στην πράξη, ο αριθµητικός υπολογισµός της [5.20] µπορεί να γίνει µε τη βοήθεια 

πινάκων της µη κεντρικής χ2 Κατανοµής (Johnson & Pearson 1969, Haynam, 

Govindarajulu & Leone 1970) ή τη χρήση λογισµικών, όπως το SAS (βλέπε Castelloe 

2000, Bergerud & Sit 2001, Castelloe & O’Brien 2001) και το SPSS (βλέπε 

Χατζηνικολάου, 2002), τα οποία διαθέτουν ειδικές συναρτήσεις για τους σχετικούς 

υπολογισµούς. 

 

5.8.2  A priori Ανάλυση Ισχύος 

Από τις σχέσεις [5.11] και [5.19] είναι δυνατός ο a priori υπολογισµός του ελάχιστου 

απαιτούµενου µεγέθους δείγµατος όταν γνωρίζουµε µια εκτίµηση της παραµέτρου λ 

και το µεγέθους αποτελέσµατος w. Στην περίπτωση αυτή, το µέγεθος του δείγµατος 

δίνεται από την παρακάτω σχέση: 

 

2
F

N
w I

λ λ
= = . [5.21] 

 
Για τη Μη Κεντρική χ2 Κατανοµή, τιµές της παραµέτρου λ (a, β, u) που αντιστοιχούν 

σε ισχύ γ=1-β και σε επίπεδο σηµαντικότητας α, µε u βαθµούς ελευθερίας, υπάρχουν 

σε πίνακες (Haynam Govindarajulu & Leone 1970, Pearson & Hartley 1972) ή 

υπολογίζονται µε τη βοήθεια λογισµικών. Το πρόβληµα είναι να προκαθοριστεί µια 

εκτίµηση του w ή της IF που να έχει κλινική ή πρακτική σηµαντικότητα στο πλαίσιο 

της έρευνας που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί. 
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Παρατήρηση 5.1 

 

Τα λογισµικά GPower19 και Sample Power20 διαθέτουν διαδικασίες για την ΑΙ του 

ελέγχου 2χ . Όµως, και στα δύο δεν υπάρχει σύνδεση µε την ΠΑΑ, ενώ στο δεύτερο 

υπάρχει και σηµαντικός περιορισµός ως προς τον αριθµό των γραµµών και στηλών 

των πινάκων συµπτώσεων που µπορεί χειριστεί (µέχρι 8 στην έκδοση 1.2). Οι ίδιοι 

περιορισµοί ισχύουν και για τη χρήση των δηµοσιευµένων πινάκων (βλέπε Cohen, 

1988) µε τιµές για το απαιτούµενο µέγεθος δείγµατος και την ισχύ του ελέγχου 2χ .  

 

5.9  Προκαθορισµός του ES 

Ο προκαθορισµός του w ή της IF µπορεί να επιτευχθεί είτε από πιλοτικές έρευνες είτε 

από µετα-αναλύσεις προηγούµενων συγκρίσιµων ερευνών στο ίδιο ερευνητικό 

αντικείµενο (βλέπε Wolf, 1986). Μια εναλλακτική προσέγγιση είναι ο καθορισµός 

του ES µετά από δοκιµές σε πίνακες συµπτώσεων µε τεχνητά δεδοµένα, τέτοια ώστε 

να εκφράζουν κλινικά σηµαντικά δοµές ή διαφορές για το υπό εξέταση φαινόµενο. 

Με τον τρόπο αυτό, δηµιουργείται µια σειρά από “ενδιαφέρουσες” εναλλακτικές 

υποθέσεις. Επίσης, µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι συµβάσεις κατά Cohen (1988) 

σχετικά µε το τι µπορεί να θεωρηθεί ως “µικρό”, “ µεσαίο” και “µεγάλο” µέγεθος του 

αποτελέσµατος στο πλαίσιο του στατιστικού ελέγχου ανεξαρτησίας χ2 (βλέπε Πίνακα 

5.1).  

 

Πίνακας 5.1: Συµβάσεις κατά Cohen και Αντιστοιχία Μεταξύ w και IF 

 
Μικρό ES Μέτριο ES Μεγάλο ES 

w=0,10 w=0,30 w=0,50 

IF =0,01 IF =0,09 IF =0,25 

 

Πιο ενδιαφέρουσα φαίνεται να είναι η σύνδεση του w ή της IF µε δείκτες συνάφειας 

που βασίζονται στο στατιστικό Q. ∆ύο είναι οι βασικοί λόγοι που οδηγούν στην 

                                                 
 
19 Το λογισµικό είναι freeware και είναι διαθέσιµο στη διεύθυνση:  
http://www.psycho.uni-duesseldorf.de/aap/projects/gpower/ 
20 Το λογισµικό είναι εµπορικό και διατίθεται από την SPSS Inc. (για περισσότερες πληροφορίες βλέπε 
http://www.spss.com/samplepower/). 
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παραπάνω πρόταση: α) Οι δείκτες αυτοί µπορούν να υπολογιστούν σχετικά εύκολα 

από δηµοσιευµένα αποτελέσµατα αντίστοιχων ερευνών και β) εκφράζουν την ένταση 

ή το βαθµό της συνάφειας µεταξύ των µεταβλητών σε µια κλίµακα από 0 έως µια 

µέγιστη τιµή ≤1. ∆ύο από τους πιο συχνά χρησιµοποιούµενους δείκτες συνάφειας για 

πίνακες συµπτώσεων δύο µεταβλητών είναι ο δείκτης Contigency Coefficient C και ο 

δείκτης Cramer’s V. 

 

5.9.1  Σχέση των w και I F µε το δείκτη Contingency Coefficient C 

Ο δείκτης C δίνεται από τη σχέση (Goodman & Kruskal 1954, Reynolds 1984): 

 

Q
C

Q N
=

+
. [5.22] 

 
Η σχέση [5.22] µέσω των σχέσεων [5.18] και [5.17] γράφεται και ως εξής: 

 

2

2 1 1
F

F

Q
IwNC

Q N w I
N N

= = =
+ ++

. [5.23] 

 
Από τη σχέση [5.23] προκύπτει:  

 

FI
C

C
w =

−
=

2

2

1
. [5.24] 

 
Συνεπώς,  

 

2

2

1 C

C
I F −

= . [5.25] 

 
Η µέγιστη τιµή του δείκτη C εξαρτάται από τις διαστάσεις του πίνακα συµπτώσεων 

µε αποτέλεσµα να µην είναι εφικτή η άµεση σύγκριση δεικτών C που προέρχονται 

από πίνακες διαφορετικών διαστάσεων (Cohen, 1988).  
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5.9.2  Σχέση των w και I F µε το δείκτη Cramer’s V 

Ο δείκτης Cramer’s V δίνεται από τη σχέση (Goodman & Kruskal 1954, Reynolds 

1984): 

Q
V

Np
= , [5.26] 

 
όπου p=min(k-1, l-1). 

 

Η σχέση [5.26] λόγω των σχέσεων [5.18] και [5.17] µπορεί να γραφεί και ως εξής: 

 

FIw
V

pp
= = . [5.27] 

 
Από τη σχέση [5.27] έχουµε ότι: 

 

w V p= . [5.28] 

 
Συνεπώς, 

 
2

F FI V p I V p= ⇒ = . [5.29] 

 

5.10  ∆υναµική Αδράνεια του Πίνακα Συµπτώσεων ∆ύο 

Μεταβλητών 

Είδαµε στο Κεφάλαιο 2 ότι στην ΠΑΑ κεντρικό ρόλο παίζει η έννοια της αδράνειας. 

Από µια σκοπιά, η ολική αδράνεια ενός πίνακα συµπτώσεων δύο µεταβλητών 

εκφράζει µια γενικευµένη διασπορά. Από µια άλλη, µπορεί να θεωρηθεί ως ένας 

δείκτης της περιεχόµενης στον πίνακα πληροφορίας. Στα προηγούµενα δείχθηκε ότι η 

ολική αδράνεια, µέσω της σχέσης που τη συνδέει µε το w, µπορεί να θεωρηθεί και ως 

ένας ολικός δείκτης µεγέθους του αποτελέσµατος ES, ο οποίος εκφράζει το βαθµό ή 

την ένταση της συνάφειας µεταξύ δύο κατηγορικών µεταβλητών. Στην Ενότητα 5.8.1 

παρατηρήσαµε ότι η µέγιστη δυνατή τιµή, έστω maxI , της ολικής αδράνειας, µε µόνο 

περιορισµό τον αριθµό γραµµών και στηλών του πίνακα συµπτώσεων, είναι ίση µε p 
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όπου p=min(k-1, l-1). Από τη σχέση [5.2] συνεπάγεται ότι η µέγιστη δυνατή τιµή 

maxQ της ποσότητας Q είναι ίση µε Νp. 

 

Αν IF είναι η (παρατηρούµενη) αδράνεια του πίνακα συµπτώσεων F και Imax=p η 

µέγιστη δυνατή αδράνεια του F µε µόνο περιορισµό τον αριθµό γραµµών και στηλών 

του πίνακα για δοσµένο µέγεθος δείγµατος Ν, τότε ορίζουµε ως «∆υναµική 

Αδράνεια» ID του πίνακα F το λόγο: 

 

max

F
D

I
I

I
= . [5.30] 

 
Η δυναµική αδράνεια εκφράζει την παρατηρούµενη αδράνεια ως ποσοστό της 

µέγιστης δυνατής Imax και µπορεί να πάρει τιµές στο διάστηµα [0, 1]. Η σχέση [5.30] , 

µέσω των σχέσεων [5.2] και [5.26] µπορεί να γραφεί και ως εξής: 

 
2.D

Q
I V

Np
= =  [5.31] 

 
Συνεπώς, η δυναµική αδράνεια του πίνακα συµπτώσεων είναι ίση µε το τετράγωνο 

του συντελεστή συνάφειας Cramer’s V. Η ποσότητα ID×100 εκφράζει τη IF ως 

ποσοστό % της Imax. Η στατιστική σηµαντικότητα της DI  µπορεί να ελεγχθεί µε τη 

σύγκριση της ποσότητας DNpI Q=  µε την κρίσιµη τιµή της Κατανοµής 2χ  µε 

( )( )1 1k l− −  β.ε., σε ε.σ. α (βλέπε Srikantan, 1970). Επίσης, από τη σχέση [5.31], αν 

λάβουµε υπόψη ότι FI Q N=  και ότι p είναι ο µέγιστος αριθµός παραγοντικών 

αξόνων που µπορούν να προκύψουν από την εφαρµογή της ΠΑΑ στον πίνακα F, 

προκύπτει ότι: 

 

F
D

I
I

p
= . 

 
[5.32] 

 
 
Η σχέση [5.32] δηλώνει ότι η DI  είναι ίση µε τη µέση αδράνεια των p αξόνων.  

 

Για τους ερευνητές που είναι εξοικειωµένοι µε την έννοια της αδράνειας η δυναµική 

αδράνεια αποτελεί µια εναλλακτική προσέγγιση στον προκαθορισµό του µεγέθους 
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του αποτελέσµατος. Στη συνέχεια, δίνουµε τις σχέσεις που συνδέουν τη ID µε το w 

και τη IF. 

 
Από τις σχέσεις [5.28] και [5.31] συνεπάγεται ότι: 
 

Dw pI= . [5.33] 

 
Από τη σχέση [5.31] προκύπτει ότι: 
 

F DI pI= . [5.34] 
 
Η δυναµική αδράνεια, όπως ορίστηκε στα προηγούµενα, στηρίζεται σε έναν a priori, 

µε γενική ισχύ, υπολογισµό της µέγιστης αδράνειας Imax που µπορεί να έχει ένας k×l 

πίνακας συµπτώσεων δύο κατηγορικών µεταβλητών. Η εκτίµηση αυτή είναι 

ανεξάρτητη από τις περιθώριες κατανοµές συχνοτήτων των δύο µεταβλητών και 

λαµβάνει υπόψη µόνο τον αριθµό γραµµών και στηλών του πίνακα συµπτώσεων. Με 

άλλα λόγια, η τιµή της µέγιστης αδράνειας Imax, µε την έννοια του µέγιστου 

πληροφοριακού περιεχόµενου του πίνακα συµπτώσεων, είναι δεδοµένη πριν ακόµα 

την πραγµατοποίηση του υπό εξέταση φαινοµένου, εφόσον τα k και l είναι 

προκαθορισµένα. Για το λόγο αυτό µπορούµε να την ονοµάσουµε και «a priori 

∆υναµική Αδράνεια». Το ερώτηµα που τίθεται τώρα είναι το εξής: 

 

Ποια είναι η µέγιστη αδράνεια ph
DI  που µπορεί να έχει ο πίνακας συµπτώσεων F µετά 

την πραγµατοποίηση του υπό εξέταση φαινοµένου (post hoc), δοθέντων, δηλαδή, των 

κατανοµών συχνοτήτων των δύο µεταβλητών ή ισοδύναµα της περιθώριας γραµµής 

και στήλης του F. 

 

Το παραπάνω ερώτηµα µπορεί να αποδοθεί ως πρόβληµα µη γραµµικής 

βελτιστοποίησης µε δεσµεύσεις. Ειδικότερα, ζητάµε τη µεγιστοποίηση της 

αντικειµενικής συνάρτησης ( ) ( )Ff I=F F , δηλαδή:  

 

maximize( ( )f F )=maximize ( ( )FI F =
Q

N
)=maximize 

2

i j
ij

i j i j

f f
f

N

f f

+ +

+ +

  
 − 
  
 
 
 
 

∑∑ , 

µε F=[ ijf ], µε 1,i k= K και 1,l l= K , κάτω από τους περιορισµούς: 
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1) 1 1 1
1

l

j
j

f f a+
=

= =∑ , 2 2 2
1

l

j
j

f f a+
=

= =∑ , …, 
1

l

kj k k
j

f f a+
=

= =∑ , 

 

2) 1 1 1
1

k

i
i

f f b+
=

= =∑ , 2 2 2
1

k

i
i

f f b+
=

= =∑ , …, 
1

k

il l l
i

f f b+
=

= =∑ , 

3)
1 1

k l

ij
i j

f N
= =

=∑∑  

 
και 

 
4) 0, ,ijf i j≥ ∀ , 

 
όπου τα ia και jb  είναι οι παρατηρούµενες απόλυτες συχνότητες των κλάσεων της 

µεταβλητής γραµµών και στηλών αντίστοιχα, δηλαδή οι τιµές της περιθώριας 

γραµµής και στήλης. 

 

Επειδή το µέγεθος του δείγµατος Ν, κάτω από την ισχύ των δεσµεύσεων 1) και 2) για 

την περιθώρια γραµµή και στήλη του πίνακα συµπτώσεων, είναι καθορισµένο, το 

αρχικό πρόβληµα είναι ισοδύναµο µε το: 

 

maximize(Q)= maximize

2

i j
ij

i ji j

f f
f

N
f f

N

+ +

+ +

  
 − 
  
 
 
 
 

∑∑ , 

 
µε τους περιορισµούς: 

 

1*) 1 1 1
1

l

j
j

f f a+
=

= =∑ , 2 2 2
1

l

j
j

f f a+
=

= =∑ , …, 
1

l

kj k k
j

f f a+
=

= =∑ , 

 

2*) 1 1 1
1

k

i
i

f f b+
=

= =∑ , 2 2 2
1

k

i
i

f f b+
=

= =∑ , …, 
1

k

il l l
i

f f b+
=

= =∑  

 
και 

 
3*) 0, ,ijf i j≥ ∀ . 
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Η παραπάνω κατάστρωση αντιστοιχεί σε τυπικό πρόβληµα βέλτιστης µεταφοράς 

φορτίου µε k αφετηρίες, l προορισµούς, ai εφόδια (προϊόντα, προµήθειες, 

εµπορεύµατα, προσφορά) και bj απαιτήσεις (ζήτηση) και έχει βέλτιστη λύση (βλέπε 

Kalantari et al. 1993, Tofallis 1999). Πρόκειται για πρόβληµα µη γραµµικής 

βελτιστοποίησης21 και υπολογιστικά µπορεί να αντιµετωπιστεί µε τη βοήθεια ειδικού 

λογισµικού, όπως το επιπρόσθετο Solver (Επίλυση) του EXCEL (βλέπε Walsh & 

Diamond 1995, Fylstra et al. 1998, Brown 2001, Τσάντας & Βασιλείου 2000, 

Ασηµακόπουλος & Αραµπατζής 2002, Stokes & Plummer 2004, Buttrey 2005). Από 

τη στιγµή που υπολογιστεί η µέγιστη δυνατή τιµή, έστω max
FQ , του Q και, συνεπώς, η 

µέγιστη αδράνεια max max
F FI Q N=  του παρατηρούµενου πλέον πίνακα συµπτώσεων F, 

τότε µπορούµε να υπολογίσουµε και την post-hoc δυναµική αδράνεια ph
DI  από τη 

σχέση: 

 

max
ph F
D

F

I
I

I
= . [5.35] 

 
Όπως αναφέρθηκε στα προηγούµενα, η a priori µέγιστη δυνατή τιµή maxQ  της 

ποσότητας Q, µε µόνο περιορισµό τον αριθµό κλάσεων των µεταβλητών, είναι ίση µε 

Νp. Αν max
FQ είναι η post hoc µέγιστη δυνατή τιµή του Q µε επιπλέον περιορισµούς 

(1* και 2*) ως προς την περιθώρια γραµµή και στήλη, τότε: 

 
max

max FQ Np Q= ≥  που συνεπάγεται ότι max
max FI I≥ και συνεπώς ph

D DI I≤ . 

 
Επιπλέον, η βέλτιστη τιµή max

FQ  ικανοποιεί τις ανισότητες (Kalantari et al., 1993): 

 

( ) ( ) ( )max1 1 1, 1
1 F

N
k l Q Nmin k l Np

N
− − ≤ ≤ − − =

−
. 

 
Η παραπάνω σχέση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη µερική επαλήθευση της 

βέλτιστης λύσης του προβλήµατος. 

 

                                                 
 
21 Η αντικειµενική συνάρτηση είναι δευτέρου βαθµού, διαχωρίσιµη και αυστηρά κυρτή (Kalantari et 
al., 1993). 
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Η post-hoc δυναµική αδράνεια ph
DI  αποτελεί µία ακόµη προσέγγιση στον καθορισµό 

του µεγέθους του αποτελέσµατος ES, ειδικά στην περίπτωση που υπάρχουν 

διαθέσιµοι πίνακες συµπτώσεων από προηγούµενες έρευνες για το ίδιο υπό εξέταση 

φαινόµενο. Όταν το ε.σ. α και η ισχύς γ είναι σταθερά, τότε το µέγεθος του δείγµατος 

είναι φθίνουσα συνάρτηση του ES (Cohen & Cohen 1983, Cohen 1988, Murphy & 

Myors 1998). Εποµένως, στην περίπτωση που χρησιµοποιηθεί η ph
DI  ως εκτίµηση του 

ES για τον υπολογισµό του απαιτούµενου µεγέθους του δείγµατος, αναµένουµε, εν 

γένει, µικρότερες τιµές για το Ν. 

 

Στην Ενότητα Ε1 του Παραρτήµατος Ε παραθέτουµε ένα παράδειγµα υπολογισµού 

της post-hoc δυναµικής αδράνειας ενός πίνακα συµπτώσεων δύο κατηγορικών 

µεταβλητών. 

 

Παρατήρηση 5.2.  

 
Σε πρακτικές εφαρµογές, για τον a priori καθορισµό του µεγέθους του δείγµατος, 

είναι χρήσιµο να πραγµατοποιείται σχετικός έλεγχος ευαισθησίας, δίνοντας όρια για 

το ES, και ανάλυση κόστους - ωφέλειας για την εξισορρόπηση των διαθέσιµων πόρων 

σε σχέση µε τους στόχους της έρευνας. Στο λογισµικό Power Analysis for AFC 

έχουµε ενσωµατώσει τη δυνατότητα ανάλυσης ευαισθησίας των τεσσάρων 

παραµέτρων (α, γ, Ν και ES) που εµπλέκονται στην ΑΙ του στατιστικού ελέγχου 2χ . 

 

5.11  Καθορισµός του Μεγέθους ∆είγµατος στην Περίπτωση 

Πολλών Μεταβλητών 

Στην περίπτωση q κατηγορικών µεταβλητών η ΠΑΑ µπορεί να εφαρµοστεί είτε στο 

λογικό πίνακα Ζ είτε στον αντίστοιχο γενικευµένο πίνακα συµπτώσεων Β (Burt). Στις 

Ενότητες 2.3.3.5, 4.6, 4.7 και 4.9 είδαµε ότι, σε κάθε περίπτωση, η ΠΑΑ αναλύει, 

τελικά, ένα “πακέτο” διµεταβλητών σχέσεων ή, αλλιώς, τις αλληλεπιδράσεις όλων 

των µεταβλητών ανά δύο. Αν θεωρήσουµε ότι η ολική αδράνεια εκφράζει ένα µέτρο 

της πληροφορίας που περιέχει ο αντίστοιχος πίνακας ή ένα συνολικό µέγεθος 

αποτελέσµατος, τότε µπορούµε να ισχυριστούµε ότι κάθε φορά αναλύεται ένας µέσος 

δείκτης µεγέθους αποτελέσµατος, ο οποίος προκύπτει από διµεταβλητές και όχι από 
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πολυµεταβλητές σχέσεις. ∆ιαπιστώσαµε, επίσης, ότι κατά την ανάλυση του πίνακα Β, 

το µέρος της ολικής αδράνειας που εκφράζει τη συνάφεια όλων των µεταβλητών ανά 

δύο και έχει ενδιαφέρον να αναλυθεί είναι η ενδιαφέρουσα αδράνεια, η οποία 

εκφράζει τη µέση αδράνεια των ( 1) 2q q− , σε πλήθος, διαφορετικών απλών πινάκων 

συµπτώσεων που συγκροτούν τον Β. Μάλιστα, όταν το δείγµα προέρχεται από απλή 

τυχαία δειγµατοληψία επιβάλλεται ένας προ-έλεγχος των διµεταβλητών συσχετίσεων 

των µεταβλητών που θα αναλυθούν µε την ΠΑΑ (βλέπε Ενότητα 4.7). Την πιο απλή 

προσέγγιση αποτελεί η εφαρµογή του ελέγχου ανεξαρτησίας χ2 για τις ( 1) 2q q− , σε 

πλήθος, συσχετίσεις των µεταβλητών ανά δύο. Αν το πλήθος q των µεταβλητών είναι 

µεγάλο, τότε είναι επιβεβληµένη και κάποιου είδους διόρθωση, όπως για παράδειγµα 

η διόρθωση κατά Bonferroni (Brown & Melamed 1990, Girden 1992, Τσάντας και 

άλλοι 1999), του ε.σ. a των ελέγχων. 

 

Με βάση τα παραπάνω, προτείνουµε το ελάχιστο απαιτούµενο µέγεθος δείγµατος να 

υπολογιστεί για κάθε ζεύγος µεταβλητών χωριστά και, στη συνέχεια, να επιλεγεί η 

µεγαλύτερη από τις ( 1) 2q q−  σε πλήθος τιµές, που θα προκύψουν, ώστε να 

ικανοποιούνται οι απαιτήσεις σε ό,τι αφορά το µέγεθος δείγµατος, όλων των ελέγχων. 

Βέβαια, η διαδικασία αυτή απαιτεί τον προκαθορισµό ενός ES για κάθε διµεταβλητή 

συσχέτιση. 

 

5.12  Ανάλυση Ισχύος του Ελέγχου χ2 Καλής Προσαρµογής 

και Σηµαντικότητα του Υποχώρου Προβολής 

Κατά την εφαρµογή της ΠΑΑ στον πίνακα συµπτώσεων Fk×l δύο µεταβλητών η 

ανασύσταση των αρχικών συχνοτήτων του πίνακα επιτυγχάνεται από τη σχέση 

µετάβασης [2.42] (βλέπε Ενότητα 2.2.14.2): 

 

1

1
p

is js
ij i j

s s

φ γ
p rc

λ=

 
= +  

 
∑ , µε i=1,…,k και j=1,…,l, 

 
όπου λs είναι η ιδιοτιµή (αδράνεια) του παραγοντικού άξονα s και { ,is jsϕ γ } είναι οι 

κύριες συντεταγµένες των γραµµών και των στηλών αντίστοιχα του πίνακα F επί του 

παραγοντικού άξονα s, µε s=0,…,p και p=mim(k-1, l-1).  
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Αν πολλαπλασιάσουµε και τα δύο µέλη της παραπάνω σχέσης επί Ν, τότε προκύπτει: 

 

1

1
p

i j is js
ij

s s

f f φ γ
f

N λ
+ +

=

 
= +  

 
∑ . [5.36] 

 

Ο στατιστικός έλεγχος καλής προσαρµογής χ2 (Cohen, 1988) µπορεί να εφαρµοστεί 

για τη σύγκριση των παρατηρούµενων συχνοτήτων fij του πίνακα F, από τυχαίο 

δείγµα µεγέθους Ν, µε τις αναµενόµενες συχνότητες µij κάτω από την ισχύ της 

µηδενικής υπόθεσης Hs, η οποία δηλώνει ότι µόνο οι πρώτοι s ιδιοτιµές είναι 

διάφορες του µηδενός (Saporta & Tambrea 1993, Baccini, Caussinus & De 

Falguerolles 1993). Οι εκτιµητές σταθµισµένων ελαχίστων τετραγώνων των 

αναµενόµενων συχνοτήτων µij είναι οι τιµές που προκύπτουν από τη σχέση 

µετάβασης [5.36] όταν στο άθροισµα χρησιµοποιούνται µόνο οι s πρώτοι όροι 

(Andersen, 1991). Ο έλεγχος καλής προσαρµογής µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε το 

στατιστικό: 

 

( )2

ij ij

s
i j ij

f
Q

µ

µ

−
=∑∑ . [5.37] 

 
Στην περίπτωση που s=0, δηλαδή όταν οι δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες, το 

στατιστικό Q0 µπορεί να συγκριθεί, εφόσον ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις 

εφαρµογής του ελέγχου, µε την κρίσιµη τιµή της χ2 Κατανοµής µε (k-1)(l-1) βαθµούς 

ελευθερίας, σε ε.σ. α. Αν p=1, τότε το στατιστικό Q1 ακολουθεί ασυµπτωτικά τη χ2 

Κατανοµή µε (k-2)(l-2) βαθµούς ελευθερίας. Στη γενική περίπτωση, κάτω από την 

ισχύ της Hs το στατιστικό Qs µπορεί να συγκριθεί µε την κρίσιµη τιµή της χ2 

Κατανοµής µε (k-s-1)(l-s-1) βαθµούς ελευθερίας (Andersen 1991, Saporta & Tambrea 

1993, Rao 1995). Ο στατιστικός έλεγχος χ2 µπορεί να εφαρµοστεί για να ελέγξουµε 

την υπόθεση ότι οι s πρώτοι παραγοντικοί άξονες είναι αρκετοί και στατιστικά 

σηµαντικοί για την ανασύσταση του πίνακα F. Κάτω από µια άλλη οπτική, µε τη 

διαδικασία αυτή µπορούµε να εντοπίσουµε τον ελάχιστο στατιστικά σηµαντικό 

υποχώρο, στον οποίο µπορεί να προβληθεί το υπό εξέταση φαινόµενο χωρίς 

ουσιαστική απώλεια πληροφορίας. Έτσι, στην πράξη, πραγµατοποιούµε µια σειρά 

ελέγχων, ξεκινώντας µε s=0 µέχρι που η µηδενική υπόθεση Hs να γίνει αποδεκτή, σε 

επίπεδο σηµαντικότητας α. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή, το ενδιαφέρον εστιάζεται 
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στον υπολογισµό του βobs, ώστε να αποφευχθεί η διάπραξη Σφάλµατος Τύπου ΙΙ και 

Τύπου ΙΙ½. Η µέθοδος υπολογισµού της παρατηρούµενης ισχύος γobs του στατιστικού 

ελέγχου καλής προσαρµογής χ2 µπορεί να εφαρµοστεί µε τον ίδιο τρόπο όπως και 

στην περίπτωση του ελέγχου ανεξαρτησίας που παρουσιάσαµε στην Ενότητα 5.7.1 

(βλέπε Cohen 1988, Χατζηνικολάου 2002). 

 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο έλεγχος της στατιστικής σηµαντικότητας του υποχώρου 

προβολής είναι ανεξάρτητος από τη στατιστική σηµαντικότητα της ολικής αδράνειας 

του πίνακα συµπτώσεων F (Lebart 1976, Lebart, Morineau & Tabard 1977, Lebart, 

Morineau & Warwick 1984, Lebart, Morineau & Piron 2000). Αυτό σηµαίνει ότι η 

ολική αδράνεια του F µπορεί να µην είναι στατιστικά σηµαντική αλλά η ανασύσταση 

του F, για παράδειγµα, από το παραγοντικό επίπεδο 1×2 να µην οδηγεί σε απώλεια 

στατιστικά σηµαντικής πληροφορίας για τον υπό εξέταση πίνακα. 

 

Παρατήρηση 5.3  

 
Το στατιστικό Qs έχει το µειονέκτηµα ότι στην περίπτωση που οι παρατηρούµενες 

συχνότητες fij είναι µικρές, τότε οι εκτιµώµενες συχνότητες µij µπορούν να πάρουν 

και αρνητικές τιµές και, εποµένως, δεν µπορεί να εφαρµοστεί ο στατιστικός έλεγχος. 

Για να ξεπεραστεί το παραπάνω πρόβληµα ο Malinvaud (1987) προτείνει τη χρήση 

της ποσότητας i jf f

N
+ +  στον παρονοµαστή του κλάσµατος της σχέσης [5.37]. Αυτό 

οδηγεί σε ένα τροποποιηµένο στατιστικό *
sQ , το οποίο δίνεται από τη σχέση: 

 

( ) ( )
2

*
1 2

ij ij

s s s p
i ji j

f
Q N

f f

N
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λ λ λ+ +
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= = + + +∑∑ K . [5.38] 

 
Το στατιστικό *

sQ  είναι συνάρτηση των υπόλοιπων p-s, σε πλήθος, αδρανειών και 

ακολουθεί και αυτό ασυµπτωτικά την χ2 Κατανοµή µε (k-s-1)(l-s-1) βαθµούς 

ελευθερίας. Στην ουσία, µέσω του στατιστικού *
sQ , ελέγχεται η στατιστική 

σηµαντικότητα της πληροφορίας που χάνεται και δεν ερµηνεύεται από τους πρώτους 

s άξονες. Κάτω από µια σχετικά “χαλαρή” θεώρηση ο έλεγχος καλής προσαρµογής 

αντιστοιχεί στον έλεγχο σηµαντικότητας του ποσοστού της ολικής αδράνειας που 
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ερµηνεύει ο υποχώρος προβολής. Στατιστικούς ελέγχους για τη σηµαντικότητα του 

κάθε άξονα ξεχωριστά παρουσιάζουµε στην Ενότητα 6.2.13 του Κεφαλαίου 6.  

 

Αν το διαθέσιµο δείγµα δεν µπορεί να θεωρηθεί τυχαίο ή αν δεν ικανοποιούνται οι 

προϋποθέσεις εφαρµογής του ελέγχου 2χ , τότε ένα ακόµη εµπειρικό κριτήριο για τον 

εντοπισµό των σηµαντικών αξόνων µπορεί να στηριχθεί στη φυσική ερµηνεία της 

δυναµικής αδράνειας του πίνακα F, όπως αυτή ορίζεται µέσω της σχέσης [5.32]. 

Εφόσον η DI  εκφράζει τη µέση αδράνεια των p αξόνων ως σηµαντικοί µπορούν να 

θεωρηθούν οι άξονες που η αδράνειά τους είναι µεγαλύτερη από το µέσο όρο, δηλαδή 

µεγαλύτερη από τη δυναµική αδράνεια. 

 

5.13  Παραδείγµατα Εφαρµογών 

Οι απαραίτητοι αριθµητικοί υπολογισµοί πραγµατοποιήθηκαν στο EXCEL µε τη 

βοήθεια του επιπρόσθετου π-face22 το οποίο είναι διαθέσιµο στη διεύθυνση: 

ftp://ftp.stat.uiowa.edu/pub/rlenth/PiFace/. 

 

Προτιµήθηκε το λογισµικό EXCEL, ως πλατφόρµα για τους υπολογισµούς, για δύο 

κυρίως λόγους: α) είναι διαδεδοµένο, και β) παρέχει τη δυνατότητα δηµιουργίας 

σεναρίων και What if Analysis.  

 

Το π-face διαθέτει εκτός άλλων και τις συναρτήσεις Chi2Power και Chi2PowerNC. Η 

συνάρτηση Chi2Power δέχεται ως ορίσµατα το επιθυµητό επίπεδο σηµαντικότητας α 

του ελέγχου χ2, την παράµετρο µη κεντρικότητας λ και τους αντίστοιχους βαθµούς 

ελευθερίας. Η συνάρτηση επιστρέφει την παρατηρούµενη ισχύ obsγ  του ελέγχου και, 

εποµένως, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την post-hoc προσέγγιση της ΑΙ. Η 

συνάρτηση Chi2PowerNC δέχεται ως ορίσµατα το επιθυµητό επίπεδο 

σηµαντικότητας του ελέγχου χ2, την επιθυµητή ισχύ γ του ελέγχου και τους 

αντίστοιχους βαθµούς ελευθερίας. Επιστρέφει την παράµετρο µη κεντρικότητας λ 

και, συνεπώς, µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην a priori προσέγγιση της ΑΙ. 

                                                 
 
22 Το PiFace αναπτύχθηκε από τον Russell V. Lenth (Associate Professor, Department of Statistics and 
Actuarial Science, The University of Iowa). Περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα CDB του CD που 
συνοδεύει τη διατριβή. 
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5.13.1  Post hoc Ανάλυση Ισχύος 

Έστω ότι έχουµε δύο κατηγορικές µεταβλητές X και Y µε τρεις κλάσεις η κάθε µία. 

Το µέγεθος του δείγµατος είναι Ν=80. Ας υποθέσουµε ότι ο στατιστικός έλεγχος χ2 

έδωσε Q=14,32. Η τιµή του Q για 4 β.ε. είναι στατιστικά σηµαντική σε ε.σ. α=0,05 

(p<0,05). Το πρόβληµα που τίθεται είναι να υπολογιστεί η παρατηρούµενη ισχύς γobs 

του ελέγχου χ2 που αντιστοιχεί σε ε.σ. α=0,05. Η αδράνεια I του αντίστοιχου πίνακα 

συµπτώσεων των δύο µεταβλητών µπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση [5.2] και 

είναι I =0,179. Από τη σχέση [5.16] προκύπτει ότι η αδράνεια I αντιστοιχεί σε 

µέγεθος αποτελέσµατος w=0,423 (τείνει προς µεγάλο ES σύµφωνα µε τις συµβάσεις 

κατά Cohen, βλέπε Πίνακα 5.1). 

 

Από τη σχέση [5.19] µπορεί να εκτιµηθεί η παράµετρος µη κεντρικότητας λ η οποία 

είναι λ=14,32. Κάνοντας χρήση της σχέσης [5.20] και µε τη βοήθεια της συνάρτησης 

Chi2Power η παρατηρούµενη ισχύς του ελέγχου εκτιµάται σε γobs=0,875. Συνεπώς, η 

πιθανότητα ο έλεγχος χ2 να ανιχνεύσει ένα ES ίσο µε το παρατηρούµενο ως 

στατιστικά σηµαντικό, σε ε.σ. α=0,05, είναι περίπου 87,5%. 

 

Η ίδια διαδικασία µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την post hoc ΑΙ του ελέγχου 

σηµαντικότητας της ενδιαφέρουσας αδράνειας (βλέπε Ενότητες 4.7 και 4.8.2). Στην 

περίπτωση αυτή, κάτω από την υπόθεση της αµοιβαίας ανεξαρτησίας των q 

µεταβλητών που συµµετέχουν στην ανάλυση, η παράµετρος µη κεντρικότητας του 

ελέγχου είναι ίση µε *
hw hw

h w h w

Q Qλ λ
< <

= = =∑ ∑ , για , 1, ,h w q= K , όπου hwλ  είναι η 

παράµετρος µη κεντρικότητας που αντιστοιχεί στο στατιστικό hwQ  (Rencher 2000, 

Rao 2002). 

 

5.13.2  A priori Ανάλυση Ισχύος 

Έστω ότι κατά το στάδιο σχεδιασµού µιας έρευνας το ενδιαφέρον εστιάζεται στον 

έλεγχο της συνάφειας δύο κατηγορικών µεταβλητών X και Y µε τρεις και τέσσερις 

κλάσεις αντίστοιχα. Από προηγούµενη εµπειρία είναι γνωστό ότι ES που αντιστοιχεί 

σε αδράνεια Ι τουλάχιστον της τάξης του 0,04 έχει κλινική ή πρακτική 
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σηµαντικότητα σύµφωνα µε του στόχους και το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας. Το 

πρόβληµα που τίθεται είναι να εκτιµηθεί το ελάχιστο απαιτούµενο µέγεθος δείγµατος 

Ν ώστε ο στατιστικός έλεγχος χ2 (για 6 β.ε.), σε ε.σ. α=0,10 και µε ισχύ γ=0,99 να 

ανιχνεύσει το προκαθορισµένο ES ως στατιστικά σηµαντικό.  

 

Από τις σχέσεις [5.16], [5.27] για p=2 και [5.31] προκύπτει ότι η αδράνεια I=0,04 

αντιστοιχεί σε w=0,20, σε δείκτη Cramer’s V=0,14 και σε δυναµική αδράνεια ID 

=0,019. Με τη βοήθεια της συνάρτησης Chi2PowerNC υπολογίζεται η παράµετρος 

µη κεντρικότητας λ=24,65. Εποµένως, από τη σχέση [5.21] το ζητούµενο µέγεθος 

δείγµατος υπολογίζεται σε N=617 δειγµατοληπτικές µονάδες. Αν το επιθυµητό 

επίπεδο ισχύος του ελέγχου µειωθεί σε 0,95, τότε το εκτιµώµενο µέγεθος δείγµατος 

είναι N=447. Στην περίπτωση που τεθεί γ=0,90, το αντίστοιχο µέγεθος δείγµατος 

εκτιµάται σε N=367.  

 

Στο παράδειγµα αυτό, ο προκαθορισµός του κλινικά σηµαντικού ES θα µπορούσε 

από την αρχή να στηριχθεί στο δείκτη V ή στη δυναµική αδράνεια. 

 

Θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι το µέγεθος του δείγµατος, το οποίο θα επιδιωχθεί να 

συγκεντρωθεί τελικά, εξαρτάται και από τους διαθέσιµους πόρους (για παράδειγµα, 

οικονοµικούς και χρονικούς). Εποµένως, κατά το στάδιο σχεδιασµού της έρευνας θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη και τυχόν άλλοι, εξωγενείς σε σχέση µε το αντικείµενο της 

έρευνας, περιορισµοί. 

 

5.13.3  Καθορισµός του Μεγέθους ∆είγµατος στην Περίπτωση Τριών 

Μεταβλητών 

Έστω ότι κατά το στάδιο σχεδιασµού µιας έρευνας το ενδιαφέρον εστιάζεται στον 

έλεγχο της συνάφειας ανά δύο, τριών κατηγορικών µεταβλητών X, Y και Z µε τρεις, 

τέσσερις και πέντε κατηγορίες αντίστοιχα. Από προηγούµενη εµπειρία είναι γνωστό 

ότι για το ζεύγος µεταβλητών (X, Y) το ES που αντιστοιχεί σε δυναµική αδράνεια 

τουλάχιστον της τάξης του 0,005 έχει κλινική ή πρακτική σηµαντικότητα, ενώ για τα 

ζεύγη (X, Z) και (Y, Z) τα αντίστοιχα ES είναι της τάξης του 0,045 και 0,085. Το 

πρόβληµα που τίθεται είναι να εκτιµηθεί το ελάχιστο απαιτούµενο µέγεθος δείγµατος 
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για κάθε έναν από τους τρεις ελέγχους χ2, σε ε.σ. α=0,05, µε ισχύ γ=0,80. Τα 

δεδοµένα και τα αποτελέσµατα του προβλήµατος δίνονται στον Πίνακα 5.2. 

 
Πίνακας 5.2: Μέγεθος ∆είγµατος για Κάθε Ζεύγος Συσχετίσεων 

 
Ζεύγη 

Συσχετίσεων 
 
p 

Κλινικά Σηµαντικό ES: 
∆υναµική Αδράνεια ID 

Μέγεθος ∆είγµατος N 
για α=0,05 και γ=0,80 

(X, Y) 2 0,005 1503 
(X, Z) 2 0,045 152 
(Y, Z) 3 0,085 68 

 

Εφαρµόζοντας τη µεθοδολογία της a priori ΑΙ µπορεί να υπολογιστεί το µέγεθος 

δείγµατος για κάθε ζεύγος µεταβλητών. Από την τελευταία στήλη του Πίνακα 5.2 

διαπιστώνεται ότι µε µέγεθος δείγµατος Ν=1503 ικανοποιούνται οι απαιτήσεις και 

των τριών ελέγχων χ2. Λόγω του γεγονότος ότι θα πραγµατοποιηθούν τρεις 

στατιστικοί έλεγχοι χ2 το επίπεδο σηµαντικότητας µπορεί να διορθωθεί κατά 

Bonferroni, ώστε το Αθροιστικό Σφάλµα Τύπου Ι να είναι ίσο µε 0,05 (βλέπε 

Ενότητα Ε3.2 του Παραρτήµατος Ε). Στην περίπτωση αυτή, το ε.σ. α για κάθε έλεγχο 

µπορεί να προκαθοριστεί στο 0,05 3 0,0167≈  και, στη συνέχεια, να γίνουν οι 

σχετικοί υπολογισµοί. Βέβαια, µόνο για τρεις ελέγχους η παραπάνω διόρθωση είναι 

αρκετά “αυστηρή”, µε την έννοια ότι το απαιτούµενο µέγεθος δείγµατος θα αυξηθεί 

σηµαντικά, ενώ ταυτόχρονα θα µειωθεί η ισχύς των αντίστοιχων στατιστικών 

ελέγχων. Απλά, παρουσιάζουµε τη διόρθωση για τις ανάγκες του παραδείγµατος.  

 

5.13.4  Ανάλυση Ισχύος του Ελέγχου χ2 Καλής Προσαρµογής και 

Σηµαντικότητα του Υποχώρου Προβολής 

Ο Πίνακας 5.3 παρουσιάζει την κοινή κατανοµή απολύτων συχνοτήτων δύο 

κατηγορικών τυχαίων µεταβλητών Χ και Υ µε k=7 και l=6 κατηγορίες αντίστοιχα. 

Εποµένως, ο µέγιστος αριθµός παραγοντικών αξόνων που µπορούν να προκύψουν 

από την εφαρµογή της ΠΑΑ στον αντίστοιχο πίνακα συµπτώσεων F είναι p=5. 

Καταρχήν, να παρατηρήσουµε ότι ο στατιστικός έλεγχος ανεξαρτησίας 2χ  έδειξε ότι 

υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση - συνάφεια µεταξύ των δύο µεταβλητών, σε 

ε.σ. α=0,05 (Q=160,061, β.ε.=30, p=0,000 και Cramer’s V=0,482). Λόγω την υψηλής 

τιµής του δείκτη V ή ένταση της σχέσης φαίνεται να είναι ισχυρή. Από την εφαρµογή 

της ΠΑΑ προέκυψαν τα βασικά αποτελέσµατα που δίνονται στον Πίνακα 5.4. 



 -303- 

Από τον Πίνακα 5.4 διαπιστώνουµε ότι ο πρώτος παραγοντικός άξονας ερµηνεύει το 

75,5% της ολικής αδράνειας, ενώ ο δεύτερος το 17,6%. Συνεπώς, επί του 

παραγοντικού επιπέδου 1×2 αιτιολογείται το 93,3%, σχεδόν το σύνολο, της ολικής 

πληροφορίας του πίνακα συµπτώσεων. Λόγω της υψηλής ερµηνευτικής ικανότητας 

του πρώτου άξονα, µε µεγάλη διαφορά από το δεύτερο, το υπό εξέταση φαινόµενο θα 

µπορούσε να θεωρηθεί ως µονοδιάστατο. Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε αν 

χρησιµοποιήσουµε και το κριτήριο που προτείναµε στην Ενότητα 5.12 (Παρατήρηση 

5.3), σύµφωνα µε το οποίο ως σηµαντικοί µπορούν να θεωρηθούν οι άξονες για τους 

οποίους η αδράνειά τους είναι µεγαλύτερη από τη δυναµική αδράνεια του πίνακα 

συµπτώσεων. Για το συγκεκριµένο παράδειγµα, η δυναµική αδράνεια είναι ίση µε 

2
DI V= = (0,482)2≈0,232 (βλέπε σχέση [5.31]). Παρατηρούµε ότι µόνο για τον πρώτο 

άξονα ικανοποιείται το κριτήριο αυτό. Η αδράνεια του δεύτερου άξονα είναι ελάχιστα 

µικρότερη από την οριακή τιµή του κριτηρίου. Στην Ενότητα 2.2.14.3 αναφέρθηκε 

ότι ένα εµπειρικό κριτήριο που χρησιµοποιείται συχνά στην Ανάλυση σε Κύριες 

Συνιστώσες, για την επιλογή των σηµαντικών συνιστωσών, είναι αυτό της 

«σπασµένης ράβδου (broken stick)». Να τονίσουµε ότι η µέθοδος αυτή δεν έχει 

εφαρµοστεί στο πλαίσιο της ΠΑΑ. Το κριτήριο βασίζεται στη διαπίστωση ότι αν 

έχουµε µία ράβδο µε µήκος 1 (ή 100%) και τη σπάσουµε τυχαία σε p κοµµάτια, τότε 

το µεγαλύτερο σε µήκος από αυτά, έστω το κοµµάτι s, θα έχει (µέσο) αναµενόµενο 

µήκος sL  ίσο µε (Barton & David, 1956): 

 

1

1 1p

s
h

L
p h=

 =  
 

∑ . 

 
Το κριτήριο συνίσταται στην επιλογή των αξόνων για τους οποίους ισχύει (Καρλής, 

2005): 

 

1

s
sp

h
h

L
λ

λ
=

>

∑
, 

 

όπου p είναι το πλήθος των µεταβλητών που συµµετέχουν στην ανάλυση (µέγιστος 

αριθµός συνιστωσών), sλ  είναι η ιδιοτιµή της συνιστώσας s και 
1

p

h
h

pλ
=

=∑  είναι η 

συνολική διασπορά. 
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Η φυσική ερµηνεία της παραπάνω σχέσης είναι ότι επιλέγονται ως σηµαντικές οι 

συνιστώσες, για τις οποίες το αντίστοιχο ποσοστό ερµηνείας της ολικής διασποράς 

είναι µεγαλύτερο από την τιµή που αναµένεται κάτω από την υπόθεση της τυχαίας 

µεταβλητότητας των δεδοµένων, χωρίς δηλαδή την ύπαρξη συστηµατικών 

συσχετίσεων µεταξύ των µεταβλητών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το 

κριτήριο παραπέµπουµε στους Jackson (1993), Ferré (1995) και Καρλή (2005). 

 

Πίνακας 5.3: Πίνακας Συµπτώσεων των Μεταβλητών Χ και Υ µε Περιθώρια Γραµµή 
και Στήλη 

 
 Μεταβλητή Υ  

Μεταβλητή 
Χ 

Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 Σ6 Σύνολο 

Γ1 0 8 0 0 4 0 12 
Γ2 0 4 0 0 2 0 6 
Γ3 16 0 10 6 0 6 38 
Γ4 14 0 10 4 0 6 34 
Γ5 4 4 0 0 0 2 10 
Γ6 8 0 4 0 0 12 24 
Γ7 6 0 2 6 0 0 14 

Σύνολο 48 16 26 16 6 26 138 
 

Πίνακας 5.4: Αποτελέσµατα της ΠΑΑ (Αδράνειες και Ποσοστά Ερµηνείας Αξόνων, 
Τιµές Ελέγχου για το Κριτήριο της «Σπασµένης Ράβδου») 

 

Άξονας Αδράνεια % 
Αθροιστικό 

% sL * 

1 0,878 0,757 0,757 0,457 
2 0,204 0,176 0,933 0,257 
3 0,049 0,042 0,975 0,157 
4 0,029 0,025 1,000 0,090 
5 0,000 0,000 1,000 0,040 

Σύνολο 1,160 1,000   
* Τιµή σύγκρισης για τη σηµαντικότητα των αξόνων µε τη µέθοδο της 
«σπασµένης ράβδου». 

 

Για να εφαρµόσουµε το κριτήριο της «σπασµένης ράβδου» στο πλαίσιο της ΠΑΑ θα 

πρέπει απλά να παρατηρήσουµε ότι στην περίπτωση ανάλυσης ενός k×l πίνακα 

συµπτώσεων F δύο µεταβλητών ισχύουν τα εξής: α) ο µέγιστος αριθµός 

παραγοντικών αξόνων είναι ίσος µε p=min{ k-1, l-1}, β) sλ  είναι η αδράνεια του 
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άξονα s, γ) το άθροισµα 
1

p

h
h

Iλ
=

=∑ είναι ίσο µε την ολική αδράνεια του F και δ) ο 

λόγος 

 

1

s
p

h
h

λ

λ
=
∑

 

 
εκφράζει το ποσοστό της ολικής αδράνειας που ερµηνεύει ο άξονας s.  

 

Στον Πίνακα 5.4 έχουµε υπολογίσει την ποσότητα sL  για κάθε άξονα. Παρατηρούµε 

ότι σύµφωνα µε το κριτήριο της «σπασµένης ράβδου» µόνο ο πρώτος άξονας µπορεί 

να θεωρηθεί, και πάλι, σηµαντικός, αφού το αντίστοιχο ποσοστό ερµηνείας της 

ολικής αδράνειας 0,757 είναι µεγαλύτερο από την τιµή 1L =0,457. 

 

Στην Ενότητα 2.2.14.3 είδαµε, επίσης, ότι ένα συνηθισµένο εµπειρικό κριτήριο, το 

οποίο εφαρµόζεται στο πλαίσιο της ΠΑΑ, για την επιλογή των σηµαντικών αξόνων 

είναι αυτό βάσει του οποίου επιλέγονται οι άξονες που η αδράνειά τους είναι 

µεγαλύτερη από 1 p . Για τα δεδοµένα του παραδείγµατος έχουµε ότι 

1 1 5 0,20p = = . Με µεγάλη αυστηρότητα θα επιλέγαµε τους δύο πρώτους άξονες, 

αλλά µε κάποια αµφιβολία διότι η αδράνεια του δεύτερου άξονα είναι σχεδόν 

ασήµαντα µεγαλύτερη από 0,20. Η προηγούµενη διαπίστωση ενισχύεται και από τη 

µελέτη του ∆ιαγράµµατος των Ιδιοτιµών - Scree Plot (∆ιάγραµµα 5.1) από όπου 

φαίνεται το φαινόµενο να είναι µάλλον διδιάστατο. 

 

Το ερώτηµα που τίθεται είναι αν µόνο ο πρώτος άξονας αρκεί για την ανασύσταση, 

µέσω της σχέσης [5.35], του αρχικού πίνακα συµπτώσεων. Με άλλα λόγια, θέλουµε 

να ελέγξουµε αν ο πίνακας συµπτώσεων, ο οποίος θα προκύψει από την ανασύσταση, 

διαφέρει στατιστικά σηµαντικά, έστω σε ε.σ. α=0,05, από τον αρχικό πίνακα F. Το 

γενικότερο ερώτηµα, στο οποίο πρέπει να δοθεί απάντηση, είναι το πόσες είναι οι 

ελάχιστες διαστάσεις του βέλτιστου υποχώρου προβολής που απαιτούνται ώστε ο 

πίνακας συµπτώσεων, που θα προκύψει από την ανασύσταση, να µη διαφέρει 

στατιστικά σηµαντικά, σε ε.σ. α, από τον F.  
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Για να απαντήσουµε στα παραπάνω ερωτήµατα θα εφαρµόσουµε τη µεθοδολογία που 

παρουσιάσαµε στην Ενότητα 5.12. Ειδικότερα, θα πρέπει να ελέγξουµε διαδοχικά τις 

υποθέσεις Ηs, µε s=0,…, 5, οι οποίες δηλώνουν ότι οι s πρώτοι άξονες είναι 

στατιστικά σηµαντικοί για την ανασύσταση του αρχικού πίνακα συµπτώσεων. Για 

λόγους υπολογιστικής ευκολίας και την αποφυγή του προβλήµατος των ενδεχόµενων 

αρνητικών εκτιµήσεων των συχνοτήτων θα χρησιµοποιήσουµε τη σχέση [5.38].  
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∆ιάγραµµα 5.1: ∆ιάγραµµα των Ιδιοτιµών (Scree Plot) 
 

Υπόθεση 0sH = : Αντιστοιχεί στην υπόθεση ανεξαρτησίας των δύο µεταβλητών η 

οποία έχει ήδη απορριφθεί από τον αρχικό έλεγχο 2χ . Πράγµατι, από τη [5.38] για 

s=0 έχουµε: 

 

( )* *
0 1 2 5 0Q N Qλ λ λ= + + + ⇒ =K 138(0,878+0,204+…+0,000)=138×1,160=160,061. 

 
∆ηλαδή *

0Q =Q.  

 
Η τιµή του στατιστικού *

0Q  για (k-s-1)(l-s-1)=(7-0-1)(6-0-1)=6×5=30 β.ε. είναι 

στατιστικά σηµαντική σε ε.σ. α=0,05. H παρατηρούµενη ισχύς του ελέγχου (post-hoc 

ΑΙ, βλέπε Ενότητα 5.13.1) υπολογίστηκε σε γobs=1. Εποµένως, η απόφαση για την 

απόρριψη της υπόθεσης 0sH =  λαµβάνεται µε βεβαιότητα. Η απόρριψη της 0sH =  είναι 
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ισοδύναµη µε το αυτονόητο συµπέρασµα ότι και οι πέντε άξονες είναι στατιστικά 

σηµαντικοί για την ανασύσταση του αρχικού πίνακα F.  

 

Υπόθεση 1sH = : Αντιστοιχεί στην υπόθεση ότι ο πρώτος άξονας είναι στατιστικά 

σηµαντικός και αρκεί για την ανασύσταση του αρχικού πίνακα F. Εργαζόµενοι όπως 

και στην περίπτωση της 0sH = , έχουµε:  

 

( )* *
1 2 3 5 1Q N Qλ λ λ= + + ⇒ =K 138(0,204+0,049+…+0,000)=138×0,282=38,853. 

 
Η τιµή του στατιστικού *

1Q  για (k-s-1)(l-s-1)=(7-1-1)(6-1-1)=5×4=20 β.ε. είναι 

στατιστικά σηµαντική σε ε.σ. α=0,05 (p=0,007 και η κρίσιµη τιµή της Κατανοµής 

2
0,05(20)χ = 31,410<38,853). Επίσης, γobs= 0,988 και η απόφαση για την απόρριψη της 

1sH =  λαµβάνεται σχεδόν µε βεβαιότητα. Εποµένως, µόνο ο πρώτος άξονας δεν αρκεί 

για την ανασύσταση του αρχικού πίνακα συµπτώσεων (βλέπε επίσης Πίνακα 5.5 και 

∆ιάγραµµα 5.2). Το υπόλοιπο της πληροφορίας, µε την έννοια της αδράνειας, που 

ερµηνεύουν οι επόµενοι τέσσερις άξονες είναι σηµαντικό και δεν θα πρέπει να 

αγνοηθεί. 

 
Υπόθεση 2sH = : Αντιστοιχεί στην υπόθεση ότι οι δύο πρώτοι άξονες είναι στατιστικά 

σηµαντικοί και αρκούν για την ανασύσταση του αρχικού πίνακα F.  

 

( )* *
2 3 4 5 2Q N Qλ λ λ= + + ⇒ =138(0,049+0,029+0,000)=138×0,078=10,743. 

 
Η τιµή του στατιστικού *

2Q  για (k-s-1)(l-s-1)=(7-2-1)(6-2-1)=4×3=12 β.ε. δεν είναι 

στατιστικά σηµαντική σε ε.σ. α=0,05 (p=0,0,551 και η κρίσιµη τιµή της Κατανοµής 

2
0,05(12)χ = 21,026>10,743). Συνεπώς, οι δύο πρώτοι άξονες αρκούν για την 

ανασύσταση του αρχικού πίνακα συµπτώσεων. Ο πίνακας που προκύπτει από την 

ανασύσταση δεν διαφέρει στατιστικά σηµαντικά, σε ε.σ. α=0,05, από τον αρχικό 

πίνακα F (βλέπε επίσης Πίνακα 5.6 και ∆ιάγραµµα 5.3). Πρακτικά, η διαδικασία 

σταµατά εδώ. Αν συνεχίσουµε τους ελέγχους για τους επόµενους άξονες τα 

αντίστοιχα στατιστικά προφανώς και δεν θα είναι σηµαντικά. Ενδεικτικά δίνουµε τις 

τιµές των στατιστικών *
3Q =3,950 (p=0,683>0,05) και *

4Q =0,007 (p=0,997>0,05). 

Έτσι, κάτω από µια διαφορετική θεώρηση, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι ο 
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υποχώρος προβολής που ορίζουν οι δύο πρώτοι παραγοντικοί άξονες είναι ο 

ελάχιστος στατιστικά σηµαντικός υποχώρος, στον οποίο µπορεί να προβληθεί το υπό 

εξέταση φαινόµενο χωρίς ουσιαστική απώλεια πληροφορίας.  

 

Κατά τον έλεγχο της υπόθεσης 2sH =  η Μηδενική Υπόθεση του ελέγχου 

σηµαντικότητας 2χ  µέσω του στατιστικού *
2Q  δηλώνει ότι οι δύο πρώτοι άξονες 

είναι σηµαντικοί για την ανασύσταση του πίνακα F. Εµείς, µε βάση τα αποτελέσµατα 

του ελέγχου δεν την έχουµε απορρίψει και, κατά µία έννοια, την “αποδεχόµαστε, 

αφού, µάλιστα, δεν συνεχίζουµε τη διαδικασία για τους επόµενους άξονες µε s>2. 

Εποµένως, επιβάλλεται να εκτιµήσουµε την πιθανότητα να έχουµε διαπράξει Σφάλµα 

Τύπου ΙΙ στην απόφασή µας να “αποδεχθούµε” την 2sH =  ή ισοδύναµα να 

εκτιµήσουµε την παρατηρούµενη ισχύ γobs του ελέγχου 
2χ . Αν η ισχύς γobs είναι σε 

αποδεκτά επίπεδα, τότε µπορούµε µε µεγαλύτερη σιγουριά να ισχυριστούµε ότι 

τελικά οι δύο πρώτοι άξονες είναι σηµαντικοί, σε ε.σ. α=0,05, για την ανασύσταση 

του υπό εξέταση φαινοµένου. Θα εφαρµόσουµε τη µεθοδολογία που προτείναµε στην 

Ενότητα 5.13.1 για την post hoc ΑΙ του ελέγχου 2χ .  

 

Από τη σχέση [5.19] µπορούµε να εκτιµήσουµε την παράµετρο µη κεντρικότητας λ, η 

οποία, στην περίπτωση που εξετάζουµε, είναι ίση µε *
2Q =λ=10,743. Κάνοντας χρήση 

της σχέσης [5.20] και µε τη βοήθεια της συνάρτησης Chi2Power η παρατηρούµενη 

ισχύς του ελέγχου εκτιµάται σε γobs=0,543. Από τη σχέση [5.13] προκύπτει ότι 

βobs=0,457. Εποµένως, η πιθανότητα να έχουµε διαπράξει σφάλµα Τύπου ΙΙ είναι 

περίπου 45,7%, τιµή που εκφράζει ότι η απόφασή µας µε βάση τα διαθέσιµα 

δεδοµένα να “αποδεχθούµε” την υπόθεση ότι οι δύο πρώτοι άξονες είναι σηµαντικοί 

σε ε.σ. α=0,05, είναι αρκετά επισφαλής για το δοσµένο µέγεθος δείγµατος Ν=138. 

Αυτό που τελικά µπορούµε να ισχυριστούµε είναι ότι δεν έχουµε αρκετή δειγµατική 

µαρτυρία ώστε να απορρίψουµε την υπόθεση 2sH =  και, συνεπώς, η 2sH =  

“παραµένει”. Αν το ε.σ. α είχε προκαθοριστεί στην τιµή 0,10, τότε η γobs θα ήταν ίση 

µε 0,668 ή 66,8% και η πιθανότητα βobs ίση µε 0,332 ή 33,2%. Εποµένως, η απόφασή 

µας για την διατήρηση των δύο αξόνων θα “ενέπνεε” µεγαλύτερη σιγουριά. Επίσης, 

αν το µέγεθος δείγµατος ήταν διπλάσιο (δηλαδή Ν=276), τότε γobs=89,5% και 
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βobs=10,5% (σε ε.σ. α=0,05). Στην περίπτωση αυτή θα ισχυριζόµασταν µε µεγαλύτερη 

βεβαιότητα ότι η 2sH =  είναι αληθής. 

 
Παρατήρηση 5.4 

 
Οι Πίνακες 5.5 και 5.6 παρουσιάζουν την ανασύσταση του πίνακα F µε βάση τον 

πρώτο και τους δύο πρώτους άξονες αντίστοιχα. Η ανασύσταση πραγµατοποιήθηκε 

µέσω της σχέσης [5.37] και οι τιµές στα κελιά εµφανίζονται µε στρογγυλοποίηση 

στον πλησιέστερο ακέραιο. Από την απλή οπτική εξέταση και σύγκριση των αρχικών 

τιµών των κελιών του πίνακα F µε αυτές που προέκυψαν από την ανασύσταση δεν 

είναι εύκολο να βγάλουµε συµπεράσµατα σχετικά µε την ποιότητα της ανασύστασης 

στις δύο περιπτώσεις. Για το λόγο αυτό κατασκευάσαµε και τα διαγράµµατα 

διασποράς (∆ιαγράµµατα 5.2 και 5.3), όπου στον οριζόντιο άξονα x προβάλλονται οι 

τιµές των συχνοτήτων των κελιών του αρχικού πίνακα F, ενώ στον άξονα y οι 

αντίστοιχες συχνότητες, που προέκυψαν από την ανασύσταση. Σύµφωνα µε τον 

Greenacre (1993α), ένα εµπειρικό κριτήριο ελέγχου καλής προσαρµογής στηρίζεται 

στο συλλογισµό ότι στην περίπτωση τέλειας ή πλήρους προσαρµογής τα 

προβαλλόµενα σηµεία θα πρέπει να είναι διατεταγµένα κατά µήκος της ευθείας, η 

οποία διχοτοµεί τη γωνία των αξόνων x και y στο επίπεδο προβολής (βλέπε 

διακεκοµµένη γραµµή). Έτσι, όσο πλησιέστερα στη διχοτόµο βρίσκονται τα σηµεία 

τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα της ανασύστασης. Επίσης, η ύπαρξη πολλών 

αποµακρυσµένων σηµείων αποτελεί ένδειξη κακής προσαρµογής. Για περαιτέρω 

διευκόλυνση των συγκρίσεων σε κάθε διάγραµµα σχεδιάστηκε η ευθεία ελαχίστων 

τετραγώνων (βλέπε συνεχόµενη γραµµή) και υπολογίσαµε τους αντίστοιχους 

συντελεστές γραµµικής συσχέτισης r του Pearson, τους συντελεστές γραµµικού 

προσδιορισµού R2 και τους συντελεστές συσχέτισης τb του Kendal. 

 
Από την εξέταση και σύγκριση των δύο διαγραµµάτων είναι φανερό ότι η 

προσαρµογή βελτιώνεται σηµαντικά αν πραγµατοποιηθεί από τους δύο άξονες και όχι 

µόνο από τον πρώτο. Στο ∆ιάγραµµα 5.2 παρατηρούµε µεγαλύτερες αποκλίσεις των 

σηµείων τόσο από την ευθεία ελαχίστων τετραγώνων όσο και από τη διχοτόµο. 

Επίσης, τα σηµεία που αντιστοιχούν στις συχνότητες των κελιών 74 (Γ7, Σ4) και 66 

(Γ6, Σ6) δείχνουν αρκετά αποµακρυσµένα και από τις δύο ευθείες. 
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Πίνακας 5.5: Ανασύσταση του Πίνακα Συµπτώσεων των Μεταβλητών Χ και Υ µε 
βάση τον Πρώτο Άξονα   

 
 Μεταβλητή Υ  

Μεταβλητή 
Χ 

Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 Σ6 Σύνολο 

Γ1 0 8 0 0 4 0 12 
Γ2 0 4 0 0 2 0 6 
Γ3 16 0 9 5 0 8 38 
Γ4 14 0 8 5 0 8 34 
Γ5 3 3 1 1 1 1 10 
Γ6 10 0 5 3 0 5 24 
Γ7 6 0 3 2 0 3 14 

Σύνολο 48 16 26 16 6 26 138 
 

Πίνακας 5.6: Ανασύσταση του Πίνακα Συµπτώσεων των Μεταβλητών Χ και Υ µε 
βάση τους ∆ύο Πρώτους Άξονες  

 
 Μεταβλητή Υ  

Μεταβλητή 
Χ 

Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 Σ6 Σύνολο 

Γ1 0 8 0 0 4 0 12 
Γ2 0 4 0 0 2 0 6 
Γ3 16 0 9 7 0 7 38 
Γ4 14 0 8 5 0 7 34 
Γ5 2 3 1 0 1 2 10 
Γ6 9 0 5 -1 0 11 24 
Γ7 6 0 4 5 0 -1 14 

Σύνολο 48 16 26 16 6 26 138 
 

Η ποιότητα της ανασύστασης βελτιώνεται σηµαντικά στην δεύτερη περίπτωση 

(∆ιάγραµµα 5.3). Η ευθεία παλινδρόµησης συγκλίνει µε τη διχοτόµο, οι αποκλίσεις 

των σηµείων είναι µικρότερες και για τις δύο ευθείες και οι συχνότητες των δύο 

κελιών, (Γ7, Σ4) και (Γ6, Σ6), προσαρµόζονται πλέον ικανοποιητικά. Βέβαια, και οι 

τιµές των δεικτών r, R2 και τb δηλώνουν καλύτερη προσαρµογή, και µάλιστα µε 

διαφορά, στην περίπτωση ανασύστασης µε χρήση των δύο πρώτων αξόνων, αν και οι 

αντίστοιχοι δείκτες στην πρώτη περίπτωση έχουν και αυτοί υψηλές τιµές. 
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Συχνότητες Κελιών του Αρχικού Πίνακα
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∆ιάγραµµα 5.2: ∆ιάγραµµα ∆ιασποράς των Αρχικών Συχνοτήτων και των 
Συχνοτήτων µετά την Ανασύσταση (Πρώτος Άξονας) 
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r=0,983, R2=0,966 και τb =0,836 

∆ιάγραµµα 5.3: ∆ιάγραµµα ∆ιασποράς των Αρχικών Συχνοτήτων και των 
Συχνοτήτων µετά την Ανασύσταση (∆ύο Πρώτοι Άξονες) 
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Ένα βασικό συµπέρασµα που προκύπτει από την ενότητα αυτή είναι ότι τελικά 

απαιτείται µεγάλη προσοχή στην απόφαση σχετικά µε την επιλογή των σηµαντικών 

διαστάσεων του υποχώρου προβολής. Θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη αρκετά 

κριτήρια τα οποία είναι τις περισσότερες φορές αντιφατικά. Μάλλον, στην απόφαση 

θα πρέπει να επικουρήσουν οι ιδιαιτερότητες του ερευνητικού πεδίου καθώς και οι 

στόχοι της εκάστοτε µελέτης. 

 

  5.14  Σχόλια και Συµπεράσµατα Κεφαλαίου 

Στο Κεφάλαιο αυτό, εισαγάγαµε την έννοια της ∆υναµικής Αδράνειας (a priori και 

post hoc) και προτείναµε µεθοδολογία µε την οποία µπορεί να εκτιµηθεί τόσο η 

παρατηρούµενη ισχύς του στατιστικού ελέγχου χ2 (post hoc) όσο και το ελάχιστο 

απαιτούµενο µέγεθος δείγµατος (a priori) σε δειγµατοληπτική ή πειραµατική έρευνα, 

όπου στα δεδοµένα θα εφαρµοστεί η ΠΑΑ. Ο προκαθορισµός του µεγέθους του 

δείγµατος είναι, ίσως, το πιο κρίσηµο στάδιο κατά το σχεδιασµό µιας έρευνας. 

Απαιτεί τη συνεργασία των ερευνητών (συνήθως µη-στατιστικών) µε το στατιστικό 

αναλυτή για τον καθορισµό του µεγέθους του αποτελέσµατος (ES), το οποίο έχει 

κλινική ή πρακτική σηµαντικότητα και εποµένως έχει νόηµα να ανιχνευφθεί ως 

στατιστικά σηµαντικό. Ένα αποτέλεσµα µπορεί να είναι στατιστικά σηµαντικό, αλλά 

η κλινική του αξία να είναι ασήµαντη ή τελείως αναµενόµενη. Άλλωστε, όταν το 

µέγεθος του δείγµατος είναι µεγάλο, αναµένουµε και στατιστικά σηµαντικά 

ευρήµατα. Να τονίσουµε ότι το πρόβληµα του καθορισµού του µεγέθους δείγµατος 

τέθηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο της ΠΑΑ, αν και αποτελεί ερευνητικό 

αντικείµενο άλλων στατιστικών µεθόδων, όπως η Παραγοντική Ανάλυση και η 

Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες. Για την ανάπτυξη της προτεινόµενης µεθοδολογίας 

θεωρήσαµε την ολική και τη δυναµική αδράνεια του πίνακα συµπτώσεων δύο 

µεταβλητών ως εναλλακτικούς δείκτες µεγέθους του αποτελέσµατος και 

στηριχθήκαµε στο πλαίσιο Ανάλυσης Ισχύος του στατιστικού ελέγχου χ2 που 

προτάθηκε από τον Cohen.  

 

Αν και η ΠΑΑ θεωρείται εν γένει περιγραφική µέθοδος, ωστόσο κατά τη διερεύνηση 

της σχέσης µεταξύ δύο κατηγορικών µεταβλητών, όπου τα δεδοµένα έχουν 

συγκεντρωθεί µε τη µέθοδο της απλής τυχαίας δειγµατοληψίας, είναι δυνατός ο 
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συνδυασµός της ΠΑΑ µε τους στατιστικούς ελέγχους ανεξαρτησίας και καλής 

προσαρµογής χ2. Ο έλεγχος ανεξαρτησίας µπορεί να εφαρµοστεί πριν από την ΠΑΑ 

για να διαπιστώσουµε αν η συνάφεια – συσχέτιση µεταξύ των µεταβλητών είναι 

στατιστικά σηµαντική. Ο έλεγχος καλής προσαρµογής µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

µετά την εφαρµογή της ΠΑΑ για τον καθορισµό του µικρότερου σε διαστάσεις 

στατιστικά σηµαντικού υποχώρου προβολής, στον οποίο η παρατηρούµενη 

αλληλεπίδραση των µεταβλητών προβάλλεται χωρίς σηµαντική απώλεια 

πληροφορίας. Οι δύο διαδικασίες είναι ανεξάρτητες. Ο έλεγχος καλής προσαρµογής 

µπορεί να εφαρµοστεί ασχέτως του αποτελέσµατος που θα προκύψει από τον αρχικό 

έλεγχο ανεξαρτησίας. Κάτω από µια άλλη οπτική, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι ο 

έλεγχος καλής προσαρµογής αντιστοιχεί στον έλεγχο σηµαντικότητας του ποσοστού 

της ολικής αδράνειας που ερµηνεύει ο υποχώρος προβολής.  

 

Στην περίπτωση που το διαθέσιµο δείγµα δεν µπορεί να θεωρηθεί τυχαίο ή αν δεν 

ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ελέγχου καλής προσαρµογής 2χ , 

τότε µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ένα νέο εµπειρικό κριτήριο για τον εντοπισµό 

των σηµαντικών αξόνων. Το κριτήριο στηρίζεται στη φυσική ερµηνεία της a priori 

δυναµικής αδράνειας του πίνακα συµπτώσεων, η οποία εκφράζει τη µέση αδράνεια 

των αξόνων. Σύµφωνα µε το προτεινόµενο κριτήριο, σηµαντικοί θεωρούνται οι 

παραγοντικοί άξονες που η αντίστοιχη αδράνειά τους είναι µεγαλύτερη από τη 

δυναµική αδράνεια. Είναι σηµαντικό, η απόφασή µας σχετικά µε την επιλογή των 

αξόνων που χρήζουν ερµηνείας να λαµβάνεται µετά από εξέταση και άλλων 

κριτηρίων, όπως για παράδειγµα αυτό της «σπασµένης ράβδου», το οποίο 

προσαρµόσαµε στο µεθοδολογικό πλαίσιο της ΠΑΑ. Γενικά, απαιτείται µεγάλη 

προσοχή στην επιλογή των σηµαντικών διαστάσεων του υποχώρου προβολής. Λόγω 

του γεγονότος ότι τα διαθέσιµα κριτήρια είναι τις περισσότερες φορές αντιφατικά θα 

ήταν ενδεχοµένως χρήσιµο να λαµβάνονται υπόψη και οι ιδιαιτερότητες του 

ερευνητικού πεδίου καθώς και οι στόχοι της εκάστοτε µελέτης. 

 

Τα στοχαστικά και λογικά σφάλµατα, τα οποία είναι δυνατό να διαπραχθούν στους 

ελέγχους σηµαντικότητας, σε συνδυασµό µε τα επιχειρήµατα αυτών που ασκούν 

κριτική στη διαδικασία ελέγχου της Μηδενικής Υπόθεσης θέτουν τις βάσεις για έναν 

περαιτέρω προβληµατισµό σχετικά µε την εγκυρότητα της γνώσης, η οποία 
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παράγεται από τους στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων. Για παράδειγµα, ένα 

αποτέλεσµα µη στατιστικά σηµαντικό είναι πιο ενδιαφέρον από ένα αντίστοιχο 

στατιστικά σηµαντικό, ιδιαίτερα στην περίπτωση που το µέγεθος του δείγµατος είναι 

αρκετά µεγάλο (άλλωστε τα µη στατιστικά σηµαντικά αποτελέσµατα σπάνια 

δηµοσιεύονται). Θα συµφωνήσουµε µε τον Gras (1995) ότι  

 
«Χρειάζεται, κατά τη διερεύνηση της εγκυρότητας υποθέσεων, να βρεθεί µια σωστή 

ισορροπία ανάµεσα στην απλοϊκή χρήση των στατιστικών µεθόδων, την άρνηση 

επένδυσης σε αυτό το πεδίο και την στατιστικοµανία που οδηγεί σε µια πληθώρα 

ανεξερεύνητων αποτελεσµάτων, που συνοδεύονται από µια ψευδαίσθηση διαφάνειας». (σ. 

98). 

 

Κλείνοντας, θα πρέπει να επισηµάνουµε τον εξής κίνδυνο: ένας έµπειρος στατιστικός 

αναλυτής, ο οποίος κάνει αντιδεοντολογική χρήση της Στατιστικής, µπορεί να 

σχεδιάσει µια έρευνα µε τρόπο ώστε να εξισορροπήσει κατάλληλα τα Σφάλµατα 

Τύπου Ι και Τύπου ΙΙ, µε αποτέλεσµα, µετά από κατάλληλη επιλογή των α, β, του 

µεγέθους του αποτελέσµατος και του µεγέθους του δείγµατος, να προσανατολίσει τα 

συµπεράσµατα προς ορισµένες “επιθυµητές” κατευθύνσεις (βλέπε Παρατήρηση Ε2.1 

της Ενότητας Ε2 στο Παράρτηµα Ε). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6 

Εξωτερική Εγκυρότητα των 

Αποτελεσµάτων της Παραγοντικής 

Ανάλυσης των Αντιστοιχιών: Έλεγχοι 

Στατιστικής Σηµαντικότητας και Περιοχές 

Εµπιστοσύνης 

6.1  Εισαγωγή 

Όπως διαπιστώθηκε στο Κεφάλαιο 2, η ΠΑΑ αποτελεί ένα γενικό σύστηµα ανάλυσης 

κατηγορικών δεδοµένων και χρησιµοποιείται, πλέον, σχεδόν σε όλα τα ερευνητικά 

επιστηµονικά πεδία. Παρέχει στις εκροές της χρήσιµες οπτικοποιήσεις των προτύπων 

και των σχέσεων µεταξύ των κατηγορικών µεταβλητών, οι οποίες συµµετέχουν στην 

ανάλυση. Ωστόσο, τα παραγόµενα αποτελέσµατα (αριθµητικά και διαγραµµατικά) 

συχνά είναι δύσκολο να αξιολογηθούν (Lebart, 2005). Στην περίπτωση αυτή, 

“υποβόσκει” το ερώτηµα αν οι παρατηρούµενες δοµές είναι πραγµατικές ή 

αποτέλεσµα τυχαίων επιδράσεων. Στις µέρες µας, στην εποχή των Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών, δεν αρκεί να βασιζόµαστε µόνο σε εµπειρικά κριτήρια ερµηνείας των 

αποτελεσµάτων, τα οποία είχαν ευρεία εφαρµογή τις πρώτες δεκαετίες της Ανάλυσης 

∆εδοµένων. Στο φιλοσοφικό πλαίσιο της Γαλλικής Σχολής και κάτω από την 

καταλυτική επίδραση του Benzécri (βλέπε Ενότητα 1.5.2), η ΠΑΑ αναδείχθηκε ως 

µέθοδος ανεξάρτητη από µοντέλα – υποδείγµατα και η εφαρµογή της δεν συνδέεται 

µε a priori υποθέσεις και προϋποθέσεις (βλέπε Ενότητες 1.3, 1.4 και 1.4.1). Άλλωστε, 

για τον Benzécri η Ανάλυση ∆εδοµένων αποτελεί µια διαδικασία “µάθησης” και 

απόκτησης γνώσης µέσα από ποιοτικές και ποσοτικές καταγραφές πραγµατικών 

εµπειριών, κατά τις οποίες η φροντίδα και η ευθύνη της ερµηνείας των 

αποτελεσµάτων και των συνεπειών τους αφήνεται κυρίως στους ερευνητές – χρήστες 
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των µεθόδων και όχι σε πιθανολογικούς µηχανισµούς (βλέπε Ενότητα 1.5.2). Όµως, 

όπως τονίστηκε στην Ενότητα 1.5.5, η απόλυτη αποδοχή της παραπάνω θέσης θα 

µπορούσε να οδηγήσει σε µια υπέρµετρη απλοποίηση της στατιστικής σκέψης, όπου 

το ενδιαφέρον θα επικεντρώνεται µόνο στην εξεύρεση σωστών, κατά περίπτωση, 

λύσεων θέτοντας στο περιθώριο τη µαθηµατική αυστηρότητα και τη δυνατότητα 

γενίκευσης των αποτελεσµάτων. Η γενίκευση µπορεί να επιτευχθεί µε την εφαρµογή 

µεθόδων της Επαγωγικής Στατιστικής. Βέβαια, οι µέθοδοι αυτές απαιτούν την 

ικανοποίηση αρκετών πιθανοθεωρητικών και τεχνικών προϋποθέσεων (Gifi, 1996), 

που δεν συνδέονται µε τις γενικότερες επιστηµονικές υποθέσεις, οι οποίες 

προηγούνται και αποτελούν το κίνητρο για την πραγµατοποίηση µιας έρευνας, αλλά 

είναι απαιτήσεις µόνο των στατιστικών τεχνικών (Μπεχράκης, 1999). Μια 

εναλλακτική προσέγγιση αποτελεί η χρήση τεχνικών επαναδειγµατοληψίας, όπως η 

Bootstrap, όπου οι προϋποθέσεις είναι λιγότερο αυστηρές (Greenacre 1993α και 

1984, Gifi 1996, Michailidis 1996, Michailidis & De Leeuw 1998, Lebart 2005), αλλά 

δηµιουργούν αφορµές για περαιτέρω προβληµατισµούς (βλέπε Ενότητα 6.3.1). 

 

Στην Ενότητα 1.5.5 αναφέρθηκε ότι η σηµαντικότερη διαφορά των µεθόδων της 

Ανάλυσης ∆εδοµένων σε σχέση µε αυτές της Επαγωγικής Στατιστικής είναι ότι για 

την εφαρµογή τους δεν απαιτείται η προσαρµογή των δεδοµένων σε κάποιο 

στοχαστικό µοντέλο και η αντίστοιχη συµπερασµατολογία δεν υπάγεται σε κάποιο 

µηχανισµό επαγωγικού συλλογισµού, µε την έννοια της στατιστικής σηµαντικότητας. 

Η αλήθεια είναι ότι οι µέθοδοι και ιδιαίτερα η ΠΑΑ, συνήθως, δεν συνοδεύονται από 

στατιστικούς ελέγχους. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι δεν είναι δυνατό να υπάρξουν 

τέτοιοι και µάλιστα µε ελάχιστες τεχνικές προϋποθέσεις. Επίσης, δεν δίνεται ιδιαίτερη 

έµφαση στο µηχανισµό συλλογής και συγκρότησης των διαθέσιµων δεδοµένων 

(µέθοδος δειγµατοληψίας, πειραµατικός σχεδιασµός, ανεξαρτησία των 

παρατηρήσεων) αρκεί τα δεδοµένα να µπορούν να πινακοποιηθούν σε µορφή 

κατάλληλη για την εφαρµογή της µεθόδου. Τα δεδοµένα, έστω και αν προέρχονται 

από δείγµα, αντιµετωπίζονται σαν να αποτελούν ολόκληρο τον υπό εξέταση πληθυσµό 

(Greenacre, 1984), δίνοντας ένα περιγραφικό και διερευνητικό χαρακτήρα στην ΠΑΑ 

αποδυναµώνοντας οποιεσδήποτε γενικεύσεις, όπως αυτές νοούνται στην Επαγωγική 

Στατιστική.  
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Η δυνατότητα γενίκευσης των δοµών και σχέσεων, οι οποίες οπτικοποιούνται και 

αναδεικνύονται µέσω της ΠΑΑ, συνδέεται κυρίως µε τον έλεγχο της «εξωτερικής» 

εγκυρότητας των αποτελεσµάτων που παράγονται από την εφαρµογή της µεθόδου. 

Στο χώρο της Πολυδιάστατης Στατιστικής Ανάλυσης, ο όρος εξωτερική εγκυρότητα 

αναφέρεται στην περίπτωση που τα δεδοµένα έχουν συγκεντρωθεί από τον υπό 

εξέταση πληθυσµό µε µεθόδους της τυχαίας δειγµατοληψίας και εστιάζεται στον 

έλεγχο τού κατά πόσο συνεπή (σταθερά) είναι τα παραγόµενα αποτελέσµατα, στη 

θεωρητική περίπτωση που η ανάλυση επαναληφθεί σε άλλα τυχαία δείγµατα από τον 

ίδιο πληθυσµό (Greenacre 1993α και 1984, Markus 1994α, Chateau & Lebart 1996, 

Gifi 1996, Lebart 2005). Στο συγκεκριµένο χώρο, το ζήτηµα αντιµετωπίζεται σχεδόν 

αποκλειστικά µε την εφαρµογή µεθόδων επαναδειγµατοληψίας. Η τυχαία 

δειγµατοληψία εξασφαλίζει, ως ένα βαθµό, την απαίτηση της αντιπροσωπευτικότητας, 

ώστε το δείγµα να θεωρείται µικρογραφία του υπό εξέταση πληθυσµού. Σε ένα πιο 

αυστηρό πλαίσιο, η εξωτερική εγκυρότητα συνδέεται µε τη στατιστική σηµαντικότητα 

των αποτελεσµάτων (Greenacre 1984, Gifi 1996, Michailidis & De Leeuw 1998, 

Lebart 2005) και την απόδοση ενός βαθµού εµπιστοσύνης στα συµπεράσµατα που θα 

προκύψουν.  

 

Στο κεφάλαιο αυτό, αρχικά, επιχειρούµε µια σύντοµη ανασκόπηση των στατιστικών 

ελέγχων σηµαντικότητας, που είναι δυνατό να εφαρµοστούν ή/και να συνδυαστούν µε 

την ΠΑΑ, κατά την επεξεργασία δεδοµένων, τα οποία έχουν συγκεντρωθεί µε 

µεθόδους της τυχαίας δειγµατοληψίας (Ενότητα 6.2). Οι έλεγχοι αφορούν στην 

εξωτερική εγκυρότητα των βασικών αριθµητικών αποτελεσµάτων, τα οποία 

παράγονται στις εκροές της µεθόδου, τόσο στη διµεταβλητή όσο και στην 

πολυµεταβλητή εκδοχή της. Στην Ενότητα 6.3, προτείνουµε, για τη διµεταβλητή 

περίπτωση, δύο µεθόδους κατασκευής 100(1-α)% ελλείψεων εµπιστοσύνης επί των 

παραγοντικών επιπέδων µε κέντρα τις προβολές των γραµµών (στηλών) του 

αντίστοιχου πίνακα συµπτώσεων. Στην πρώτη προσέγγιση, οι συντεταγµένες των 

σηµείων θεωρούνται ως τυχαίες µεταβλητές, ενώ στη δεύτερη ως µέσοι όροι βέλτιστα 

ποσοτικοποιηµένων (µετασχηµατισµένων) βαθµών των πειραµατικών ή 

δειγµατοληπτικών µονάδων (βλέπε Ενότητα 2.5), οι οποίες συµµετέχουν στην 

ανάλυση. Η βασική ιδέα και στις δύο προσεγγίσεις είναι η εφαρµογή µιας «τοπικής» 

Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες γύρω από κάθε σηµείο γραµµής (στήλης). Ο 

προσανατολισµός των αξόνων των ελλείψεων και τα µήκη τους καθορίζονται µε 
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µέθοδο, η οποία συνδυάζει, ανάλογα µε την προσέγγιση, ιδιότητες της ∆ιδιάστατης 

Κανονικής Κατανοµής και το επίπεδο σηµαντικότητας α. Τέλος, στην Ενότητα 6.4 

προτείνουµε µέθοδο κατασκευής ενός “µη παραµετρικού” διαστήµατος εµπιστοσύνης 

για τον έλεγχο σηµαντικότητας των παραγοντικών αξόνων που αναδεικνύονται στην 

πολυµεταβλητή εκδοχή της ΠΑΑ. 

 

6.2  Έλεγχοι Στατιστικής Σηµαντικότητας στην ΠΑΑ 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουµε συνοπτικά τους στατιστικούς ελέγχους 

σηµαντικότητας που έχουν προταθεί κατά καιρούς και είναι δυνατό να εφαρµοστούν 

ή/και να συνδυαστούν µε την ΠΑΑ, στη διµεταβλητή και στην πολυµεταβλητή 

εκδοχή της.  

 
6.2.1  Η Περίπτωση ∆ύο Μεταβλητών 
 

6.2.1.1  Στατιστική Σηµαντικότητα της Ολικής Αδράνειας του Πίνακα 

Συµπτώσεων 

Είδαµε στην Ενότητα 5.2 ότι η στατιστική σηµαντικότητα της ολικής αδράνειας FI  

του πίνακα συµπτώσεων απολύτων συχνοτήτων F, δύο κατηγορικών τυχαίων 

µεταβλητών Χ και Υ µε k και l κλάσεις αντίστοιχα, µπορεί να ελεγχθεί µέσω της 

Κατανοµής 2χ  συγκρίνοντας την ποσότητα FQ NI=  µε την κρίσιµη τιµή της 

Κατανοµής 2χ  µε ( )( )1 1k l− −  βαθµούς ελευθερίας (β.ε.), σε επίπεδο 

σηµαντικότητας (ε.σ.) α. Η ποσότητα Q αντιστοιχεί στο στατιστικό 2χ  που 

υπολογίζεται κάτω από την υπόθεση ανεξαρτησίας των δύο µεταβλητών και N είναι 

το µέγεθος του δείγµατος. 

 

6.2.1.2  Στατιστική Σηµαντικότητα των Τυποποιηµένων Υπολοίπων του Πίνακα 

Συµπτώσεων 

Στην Ενότητα 2.2.5 παρατηρήσαµε ότι τα τυποποιηµένα υπόλοιπα που αντιστοιχούν 

στα κελιά του πίνακα F κάτω από την ισχύ της υπόθεσης της ανεξαρτησίας των δύο 

µεταβλητών έχουν µέση τιµή µηδέν, διακύµανση µικρότερη ή ίση από τη µονάδα και 

ακολουθούν ασυµπτωτικά την Τυποποιηµένη Κανονική Κατανοµή (Agresti, 2002). 
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Κελιά µε τυποποιηµένα υπόλοιπα σε απόλυτη τιµή µεγαλύτερη του 1,96≈2 

συνεισφέρουν στατιστικά σηµαντικά, σε ε.σ. α=0,05, στη σηµαντικότητα του 

στατιστικού Q και σε αυτά τα κελιά οφείλεται, κυρίως, η συνάφεια ή η 

αλληλεπίδραση των δύο µεταβλητών. Η τιµή 1,96 αντιστοιχεί στην κρίσιµη τιµή της 

Τυποποιηµένης Κανονικής Κατανοµής για α/2=0,025. Αν θέσουµε το α=0,01, τότε η 

τιµή σύγκρισης των τυποποιηµένων υπολοίπων είναι 2,58, ενώ αυτή µειώνεται σε 

1,64 για α=0,10. Τα τυποποιηµένα υπόλοιπα διαιρεµένα µε µια εκτίµηση της τυπικής 

τους απόκλισης ονοµάζονται «∆ιορθωµένα Τυποποιηµένα Υπόλοιπα» (Haberman 

1973, Everitt 1979, Agresti 2002). Έχουν µέση τιµή µηδέν και διακύµανση ίση µε τη 

µονάδα και η ασυµπτωτική τους συµπεριφορά προσεγγίζει καλύτερα την 

Τυποποιηµένη Κανονική Κατανοµή. Υπολογιστικά τα διορθωµένα τυποποιηµένα 

υπόλοιπα δίνονται από τη σχέση: 

 

1 1

i j
ij

i j ji

f f
f

N
f f ff

N N N

+ +

+ + ++

−

  − −  
  

, 

 
όπου καιi jf f+ +  είναι οι περιθώριες συχνότητες της γραµµής i και της στήλης j 

αντίστοιχα του πίνακα συµπτώσεων F µε γενικό στοιχείο ijf  ( )1, , 1, ,i k j l= =K K . 

 

Ο έλεγχος της στατιστικής σηµαντικότητας των τυποποιηµένων υπολοίπων εγείρει το 

πρόβληµα των πολλαπλών ελέγχων και την εξάπλωση του Αθροιστικού Σφάλµατος 

Τύπου Ι (βλέπε Ενότητα Ε3.2 του Παραρτήµατος Ε). Κατά συνέπεια, οι k×l σε 

πλήθος έλεγχοι θα πρέπει να συνοδεύονται και από κατάλληλη διόρθωση του ε.σ. α. 

 

6.2.1.3  Στατιστική Σηµαντικότητα των Παραγοντικών Αξόνων 

Η στατιστική σηµαντικότητα των παραγοντικών αξόνων ανάγεται στον έλεγχο 

σηµαντικότητας των αντίστοιχων ιδιοτιµών (αδρανειών) ή/και χαρακτηριστικών 

τιµών.  

 

Έστω sλ  η ιδιοτιµή (αδράνεια) που αντιστοιχεί στον παραγοντικό άξονα s (s=1,…, 

p), µε p=min{ k-1, l-1}. Από την Ενότητα 2.2.14 (∆εύτερο Βήµα) έχουµε ότι: 
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F s
s

I λ=∑ , µε 1 2 pλ λ λ≥ ≥ ≥L . 

 

Λόγω της σχέσης F

Q
I

N
= , ισχύει: 

 

1 2s p
s

Q N N N Nλ λ λ λ= = + + +∑ L . 

 
Ο Lebart (1976) έδειξε ότι κάτω από την υπόθεση της ανεξαρτησίας των δύο 

µεταβλητών η ποσότητα sNλ  έχει ασυµπτωτικά την ίδια κατανοµή µε αυτήν της 

s-ιοστής ιδιοτιµής µιας πολυδιάστατης τυχαίας µεταβλητής που ακολουθεί την 

Κεντρική Κατανοµή Wishart µε παραµέτρους (l-1) και (k-1) (βλέπε και Lebart, 

Morineau & Tabard 1977, Haberman 1981, Hirotsu 1983, Lebart, Morineau & 

Warwick 1984, Lebart, Morineau & Piron 2000, Lebart 2005). Ειδικότερα, αν l≤k, 

τότε η ποσότητα sNλ  θα πρέπει να συγκριθεί µε την κρίσιµη τιµή της ( )1lW −  µε (k-1) 

β.ε., σε ε.σ. α. Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται: α) στο γεγονός ότι η Πολυωνυµική 

Κατανοµή που ορίζεται από τα k×l κελιά του πίνακα συµπτώσεων µπορεί να 

προσεγγιστεί ασυµπτωτικά από την πολυδιάστατη Κανονική Κατανοµή και β) στο ότι 

µια κανονικοποιηµένη µορφή του πίνακα STS, ο οποίος δίνεται ως είσοδος στην SVD 

κατά την εφαρµογή της ΠΑΑ, είναι πίνακας Wishart. Αν και η πρόταση του Lebart 

αποτελεί την καλύτερη προσέγγιση (Greenacre, 1984), στην πράξη αποδεικνύεται 

δύσχρηστη (Lebart, 2005). Θα πρέπει να καταφύγει κανείς σε ειδικούς πίνακες ή 

διαγράµµατα για τον αντίστοιχο στατιστικό έλεγχο (βλέπε Hanumara & Thompson 

1968, Pearson & Hartley 1972, Clemm, Krishnaiah & Waikar 1973, Lebart 1976, 

Lebart, Morineau & Tabard 1977, Lebart, Morineau & Warwick 1984, Lebart, 

Morineau & Piron 2000) µε περιορισµένο, όµως, εύρος τιµών για τις παραµέτρους (l-

1) και (k-1). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την Κατανοµή Wishart 

παραπέµπουµε στους Aitken (1949), Mathew και Nordström (1997), Rao (2002), 

Mardia, Kent και Bibby (2003), Καρλή (2005) και Nadarajah και Kotz (2005). 

 

Ο Williams (1952), στο µεθοδολογικό πλαίσιο της Κανονικοποιηµένης Συσχέτισης 

για πίνακες συνάφειας δύο κατηγορικών µεταβλητών, έδειξε ότι η στατιστική 

σηµαντικότητα της ποσότητας sNλ  µπορεί να ελεγχθεί µέσω της 2χ  Κατανοµής µε 

(k-s)(l-s)-(k-s-1)(l-s-1) βαθµούς ελευθερίας σε ε.σ. α. Την προσέγγιση αυτή 



 -321- 

ακολουθεί και ο Van de Geer (1993β) για τη στατιστική σηµαντικότητα των 

παραγοντικών αξόνων της ΠΑΑ. Αντίθετα, ο Greenacre (1993α) υποστηρίζει ότι όλες 

οι ποσότητες sNλ  θα πρέπει να συγκρίνονται µε την κρίσιµη τιµή της Κατανοµής 2χ  

µε ( )( )1 1k l− −  β.ε., σε ε.σ. α. Όσες από αυτές υπερβαίνουν την κρίσιµη τιµή, τότε οι 

αντίστοιχοι άξονες µπορούν να θεωρηθούν ως στατιστικά σηµαντικοί σε ε.σ. α. Στο 

πλαίσιο της ∆υϊκής Κλιµάκωσης (Dual Scaling) (Nishisato, 1980), η οποία παράγει 

συγκρίσιµα αποτελέσµατα µε αυτά της ΠΑΑ, συναντάµε την εκδοχή ότι το 

στατιστικό: 

 
1

1 ( 1) ln(1 )
2 sN k l λ − − − + − −  

, [6.1] 

 
ακολουθεί ασυµπτωτικά τη 2χ  Κατανοµή µε k+l-1-2s βαθµούς ελευθερίας 

(Nishisato, 1980). Οι άξονες για τους οποίους η αντίστοιχη τιµή του στατιστικού [6.1] 

είναι µεγαλύτερη από την κρίσιµη τιµή της Κατανοµής 2χ µπορούν να δηλωθούν ως 

στατιστικά σηµαντικοί. Έτσι, µέσω του Πίνακα 6.1 µπορεί να ελεγχθεί η 

σηµαντικότητα των p αξόνων. Για την προσέγγιση του Nishisato ασκήθηκε κριτική 

από τον Greenacre (1984) µε βασικό επιχείρηµα το ότι η προτεινόµενη µέθοδος 

στηρίζεται στον έλεγχο 2χ  του Bartlett για τη σηµαντικότητα των συντελεστών 

Κανονικοποιηµένης Συσχέτισης µεταξύ δύο συνόλων µεταβλητών, η οποία 

προϋποθέτει ότι οι µεταβλητές τουλάχιστον του ενός συνόλου θα πρέπει να 

ακολουθούν την Πολυδιάστατη Κανονική Κατανοµή. Σύµφωνα µε τον Greenacre 

(1984), η προϋπόθεση αυτή είναι δύσκολο, εν γένει, να γίνει δεκτή στην περίπτωση 

της ΠΑΑ. Επιχειρήµατα, µε βάση τα οποία οι επιφυλάξεις του Greenacre µπορούν να 

αντικρουστούν, συναντάµε στους Pearson (1906), Fisher (1941), Williams (1952), 

Nishisato (1980) και De Leeuw (1993).  

 

Σύµφωνα µε τον Lancaster (1963α και 1963β) οι προσεγγίσεις των ποσοτήτων sNλ  

µέσω της Κατανοµής 2χ  δεν είναι εν γένει ικανοποιητικές (βλέπε και Lebart, 

Morineau & Warwick 1984, Greenacre 1984) και µπορούν να οδηγήσουν σε 

“αισιόδοξα” στατιστικά σηµαντικά αποτελέσµατα για τους άξονες µε υψηλές 

αδράνειες (ιδιοτιµές) και σε “απαισιόδοξα”, δηλαδή µη στατιστικά σηµαντικά, για 

τους άξονες µικρής ερµηνευτικής ικανότητας (χαµηλές αδράνειες). Και αυτό διότι δεν 
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συµβαίνει το ίδιο µε τις ποσότητες sNλ  (Lancaster, 1963α και 1969), παρόλο που το 

στατιστικό Q ακολουθεί ασυµπτωτικά την Κατανοµή 2χ . Μάλιστα, η µέση 

(αναµενόµενη) τιµή της πρώτης ιδιοτιµής είναι πάντα µεγαλύτερη από την κρίσιµη 

τιµή της αντίστοιχης Κατανοµής 2χ  (Lancaster, 1957). Εποµένως, στην πράξη η 

κατάσταση µπορεί να βελτιωθεί καθιστώντας τους ελέγχους, µε βάση το 2χ , 

περισσότερο αυστηρούς διορθώνοντας το ε.σ. α προς τα κάτω, τουλάχιστον για τους 

δύο πρώτους άξονες. Για παράδειγµα, να προκαθοριστεί το α σε 0,01 αντί σε 0,05.  

 

Πίνακας 6.1: 2χ  Ανάλυση των p Ιδιοτιµών του Πίνακα F 
 

Άξονας 2χ  β.ε. 

1 )1ln( 1λ−− c  k+l-3 

2 )1ln( 2λ−− c  k+l-5 

3 )1ln( 3λ−− c  k+l-7 

M  M  M  

p ln(1 )pc λ− −  k+l-(2p+1) 

Σύνολο 
1

ln(1 )
p

s
s

c λ
=

− −∑  (k-1)(l-1) 

Με ( )




 −+−−= 1
2

1
1 lkNc . 

 

Ο O’Neill (1978α, 1978β, 1980 και 1981) σε µια σειρά άρθρων µελέτησε την 

ασυµπωτική κατανοµή των συντελεστών Κανονικοποιηµένης Συσχέτισης για πίνακες 

συνάφειας δύο κατηγορικών µεταβλητών (βλέπε Williams 1952, Srinkantan 1970, 

Haberman 1981, Greenacre 1984, Lebart, Morineau & Warwick 1984, Tenenhaus & 

Young 1985, Gower 1990, Andersen 1991, Van de Geer 1993β, De Leeuw, Wang & 

Michailidis 1999). Οι συντελεστές αυτοί είναι ίσοι µε τις χαρακτηριστικές τιµές που 

αντιστοιχούν στους παραγοντικούς άξονες οι οποίοι προκύπτουν από την ΠΑΑ. Το 

βασικό συµπέρασµα είναι ότι χαρακτηριστικές τιµές ακολουθούν ασυµπτωτικά 

Κανονική Κατανοµή. Μάλιστα, ο O’Neill κάνοντας χρήση της µεθόδου ∆έλτα (βλέπε 

Ενότητα ΣΤ1 του Παραρτήµατος ΣΤ) δίνει και τις µαθηµατικές σχέσεις για την 

εκτίµηση των αντίστοιχων διακυµάνσεων των κατανοµών. Οι προσεγγίσεις που 

προτείνει είναι αρκετά πολύπλοκες και στηρίζονται σε a priori παραδοχές σχετικά µε 

τις πραγµατικές (θεωρητικές) τιµές των χαρακτηριστικών τιµών και των 
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συντεταγµένων των προβολών των σηµείων γραµµών και στηλών του πίνακα 

συµπτώσεων. Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η εργασία των Eaton & Tyler 

(1994). Για µια σύνοψη των αποτελεσµάτων του O’ Neill παραπέµπουµε στον 

Greenacre (1984).  

 

Στην Ενότητα 2.2.14.2 αναφέρθηκε ότι µέσω της µεθόδου ∆έλτα µπορούν να 

υπολογιστούν για κάθε άξονα εκτιµητές των διασπορών των χαρακτηριστικών τιµών 

και των συντεταγµένων των προβολών των σηµείων γραµµών και στηλών του πίνακα 

συµπτώσεων. Με βάση τις εκτιµήσεις αυτές είναι δυνατό να κατασκευαστούν 

ξεχωριστά 100(1-α)% διαστήµατα εµπιστοσύνης για τις χαρακτηριστικές τιµές και τις 

παραγοντικές συντεταγµένες των σηµείων γραµµών ή/και στηλών. Τα διαστήµατα 

αυτά είναι της µορφής (Gifi, 1996): 

 

( )/ 2 / 2,a x a xx z s x z s− + , 

 
όπου z

α/2 
είναι η κρίσιµη τιµή της Τυποποιηµένης Κανονικής Κατανοµής σε επίπεδο 

σηµαντικότητας α/2 και xs  η εκτίµηση της τυπικής απόκλισης της αντίστοιχης 

παραµέτρου x (χαρακτηριστικής τιµής ή παραγοντικής συντεταγµένης). ∆ιαστήµατα 

εµπιστοσύνης τα οποία δεν περιέχουν το 0 δηλώνουν στατιστική σηµαντικότητα, σε 

επίπεδο σηµαντικότητας α, του αντίστοιχου µεγέθους x που εξετάζεται. 

 

Συνοψίζοντας, οι προσεγγίσεις που βασίζονται στη Κατανοµή 2χ  θα πρέπει να 

αντιµετωπίζονται µε επιφύλαξη, εκτός και αν η παρατηρούµενη στάθµη 

σηµαντικότητας (p-value) των αντίστοιχων ελέγχων είναι αρκετά µικρή (π.χ. 

p<0,001). Στις περιπτώσεις που η σηµαντικότητα των ελέγχων 2χ  είναι οριακή 

(0,01<p<0,05), τότε θα πρέπει να χρησιµοποιούνται περισσότερο ως οδηγός και όχι 

ως απόδειξη της στατιστικής σηµαντικότητας των αξόνων (Greenacre, 1993α). 

Μάλλον θα πρέπει να συνδυάζονται και µε εµπειρικά κριτήρια. Πιο ασφαλής είναι η 

µέθοδος ελέγχου της στατιστικής σηµαντικότητας του υποχώρου προβολής, την 

οποία παρουσιάσαµε στην Ενότητα 5.12. Η µόνη απαίτηση της συγκεκριµένης 

µεθόδου είναι το τυχαίο δείγµα να είναι αρκούντος µεγάλο. Βέβαια, και στην 

περίπτωση των ελέγχων σηµαντικότητας των παραγοντικών αξόνων ιδιαίτερη 

µέριµνα θα πρέπει να ληφθεί για την διόρθωση του ε.σ. α για την αποφυγή της 
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εξάπλωσης του Αθροιστικού Σφάλµατος Τύπου Ι. Περισσότερα στοιχεία και 

προσεγγίσεις σχετικά µε τη σηµαντικότητα των παραγοντικών αξόνων παραθέτουν οι 

Nishisato (1980), Greenacre (1984) και Lebart, Marineau και Warwick (1984).  

 

6.2.1.4  Στατιστική Σηµαντικότητα του Ποσοστού της Ολικής Αδράνειας που 

Ερµηνεύουν οι Παραγοντικοί Άξονες 

Μπορεί να δειχθεί ότι ποσοστό της ολικής αδράνειας που ερµηνεύει ο κάθε 

παραγοντικός άξονας είναι ανεξάρτητο από την ολική αδράνεια του πίνακα F (Lebart, 

1976). Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι η ολική αδράνεια του F µπορεί να µην είναι 

στατιστικά σηµαντική αλλά η ανασύστασή του, για παράδειγµα, από το παραγοντικό 

επίπεδο 1×2 να µην οδηγεί σε απώλεια στατιστικά σηµαντικής πληροφορίας (βλέπε 

Ενότητα 5.12). Η στατιστική σηµαντικότητα του ποσοστού της ολικής αδράνειας, το 

οποίο ερµηνεύουν οι παραγοντικοί άξονες, µπορεί να ελεγχθεί µε τη χρήση 

διαγραµµάτων που έχουν κατασκευαστεί µε µεθόδους επαναδειγµατοληψίας (Lebart 

1976, Lebart, Morineau & Tabard 1977, Lebart, Morineau & Warwick 1984, Lebart, 

Morineau & Piron 2000).  

 

6.2.1.5  Στατιστική Σηµαντικότητας του Υποχώρου Προβολής 

Στις Ενότητες 5.12 και 5.13.4 παρουσιάσαµε µεθοδολογία για τον εντοπισµό του 

ελάχιστου στατιστικά σηµαντικού υποχώρου προβολής. 

 
Μια εναλλακτική προσέγγιση αποτελεί η πρόταση του Nishisato (1980) σύµφωνα µε 

την οποία η ποσότητα: 

 
1

1 ( 1) ln(1 )
2

p

s
s t

N k l λ
=

 − − − + − −  
∑ , [6.2] 

 

ακολουθεί την Κατανοµή 2χ  µε (k-t)(l-t) β.ε. και ελέγχει τη στατιστική 

σηµαντικότητα της αδράνειας23 που δεν ερµηνεύεται από τους πρώτους t-1 άξονες. 

Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή, αν η υπόλοιπη αδράνεια των p-t αξόνων είναι 

                                                 
 
23 Μεταφέροντας τη σχέση [6.2] από το πλαίσιο της ∆υϊκής Κλιµάκωσης σε αυτό της ΠΑΑ. 
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στατιστικά σηµαντική, τότε ο υποχώρος προβολής µε t διαστάσεις δεν επαρκεί για 

την ανασύσταση του πίνακα συµπτώσεων χωρίς απώλεια στατιστικά σηµαντικής 

πληροφορίας. Μέσω του Πίνακα 6.2 µπορεί να ελεγχθεί η σηµαντικότητα του 

αντίστοιχου υποχώρου προβολής. 

 
Πίνακας 6.2: Στατιστική Σηµαντικότητα του Υποχώρου Προβολής (Πρόταση 

Nishisato)  
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6.2.1.6  Στατιστική Σηµαντικότητα των Προφίλ Γραµµών ή/και Στηλών  

Στην Ανάλυση ∆εδοµένων, το πρόβληµα του ελέγχου της στατιστικής 

σηµαντικότητας των προφίλ γραµµών και στηλών του πίνακα συµπτώσεων 

αντιµετωπίζεται σχεδόν αποκλειστικά µε µεθόδους επαναδειγµατοληψίας µε σκοπό 

την κατασκευή περιοχών εµπιστοσύνης γύρω από τα σηµεία που προβάλλονται στα 

παραγοντικά επίπεδα. Για περισσότερες πληροφορίες παραπέµπουµε στην Ενότητα 

6.3 όπου προτείνουµε και δύο προσεγγίσεις για την κατασκευή 100(1-α)% ελλείψεων 

εµπιστοσύνης γύρω από τα προβαλλόµενα σηµεία γραµµών ή/και στηλών του πίνακα 

συµπτώσεων F.  

 

Στην Ενότητα 2.2.14.2 παρατηρήσαµε ότι στις σχέσεις ανασύστασης [2.40] και [2.48] 

στηρίζονται ποικίλα συσχετιστικά υποδείγµατα – µοντέλα, που έχουν προταθεί στο 

πλαίσιο της Επαγωγικής Στατιστικής, για την ανάλυση της σχέσης µεταξύ δύο ή 

περισσότερων κατηγορικών µεταβλητών (βλέπε Gilula 1986 και 1984, Gilula & 

Haberman 1988 και 1986, Choulakian 1988, Gilula & Krieger 1989, Gilula & Ritov 

1990, Faust & Wasserman 1993, Van der Heijden, Mooijaart & Takane 1994, 

Haberman 1995 και 1981, Goodman 1996, 1993 και 1991, Mirkin 2001, Aït-Sidi-
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Allal, Baccini & Mondot 2004). Τα αριθµητικά αποτελέσµατα, εστιάζονται µόνο στις 

εκτιµήσεις µεγίστης πιθανοφάνειας των παραµέτρων κλ , irκ και jc κ , και είναι 

συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα που υπολογίζονται από την ΠΑΑ. Κάτω από την ισχύ 

συγκεκριµένων υποθέσεων και προϋποθέσεων οι εκτιµήσεις των εκτιµώµενων 

παραµέτρων των υποδειγµάτων συνοδεύονται και από ελέγχους στατιστικής 

σηµαντικότητας. Στην Ενότητα 6.2.1.3 είδαµε, επίσης, ότι µπορούµε να 

κατασκευάσουµε και ξεχωριστά 100(1-α)% διαστήµατα εµπιστοσύνης για τις 

παραγοντικές συντεταγµένες των προφίλ γραµµών και στηλών. 

 

6.2.1.7  Ανάλυση Ισχύος (a priori & post hoc) του Ελέγχου 2χχχχ  

Στο Κεφάλαιο 5 προτείναµε σχετική µεθοδολογία. Η post hoc ανάλυση ισχύος µπορεί 

να εφαρµοστεί και στους ελέγχους σηµαντικότητας των παραγοντικών αξόνων που 

στηρίζονται στην Κατανοµή 2χ , όπως για παράδειγµα στην πρόταση του Nishisato. 

 

6.2.2  Η Περίπτωση Πολλών Μεταβλητών 
 

Είδαµε στην Ενότητα 2.3 ότι στην περίπτωση πολλών µεταβλητών η ΠΑΑ µπορεί να 

εφαρµοστεί είτε στον λογικό πίνακα 0-1 είτε στον αντίστοιχο πίνακα Burt. Συνήθως 

εφαρµόζεται στον Burt, αλλά οι δύο αναλύσεις είναι ισοδύναµες (βλέπε Ενότητα 

2.3.3.5). Στην Ενότητα 4.9 παρατηρήσαµε ότι στην περίπτωση του λογικού πίνακα η 

ολική αδράνεια δεν έχει την ίδια φυσική ερµηνεία όπως στην περίπτωση δύο 

µεταβλητών. Επίσης, η ολική αδράνεια του πίνακα Burt περιέχει πλεονάζουσα 

πληροφορία (βλέπε Ενότητα 4.6.2, Παρατήρηση 4.8) και για αυτό προτείναµε την 

ενδιαφέρουσα αδράνεια ως εναλλακτικό µέτρο του πληροφοριακού περιεχοµένου του 

πίνακα Burt (βλέπε Ενότητα 4.7).  

6.2.2.1  Στατιστική Σηµαντικότητα της Ενδιαφέρουσας Αδράνειας 

Προτείναµε σχετική µεθοδολογία στην Ενότητα 4.8.2. 

6.2.2.2  Στατιστική Σηµαντικότητα των Παραγοντικών Αξόνων 

Γενικά, το πρόβληµα της εξωτερικής εγκυρότητας – σταθερότητας των παραγοντικών 

αξόνων αντιµετωπίζεται µε µεθόδους επαναδειγµατοληψίας (Ringrose 1992, Van de 
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Geer 1993β, Markus 1994α και 1994β, Gifi 1996, Michailidis 1996, Bond & 

Michailidis 1997 και 1996, Michailidis & De Leeuw 1998). Οι µέθοδοι προσφέρονται 

για την εκτίµηση ορίων εµπιστοσύνης, εντός των οποίων αναµένεται να βρίσκεται η 

πραγµατική πληθυσµιακή τιµή των χαρακτηριστικών τιµών ή ιδιοτιµών των 

παραγοντικών αξόνων. 

 

Μια εναλλακτική προσέγγιση, αυτή τη φορά στο πλαίσιο της Επαγωγικής 

Στατιστικής, προτείνει ο Nishisato (1980) σύµφωνα µε την οποία το στατιστικό: 

 

( ) ( )1
-[ 1 1 ] ln 1

2 sNq N m q -λ− − + − − , [6.3] 

 

όπου m είναι το πλήθος των κλάσεων των q µεταβλητών, ακολουθεί ασυµπτωτικά τη 

χ2 Κατανοµή µε 1 2N m q s+ − − −  βαθµούς ελευθερίας. Μεταφέροντας το πρόβληµα 

από τη ∆υϊκή Κλιµάκωση στην ΠΑΑ η στατιστική σηµαντικότητα των παραγοντικών 

αξόνων µπορεί να ελεγχθεί µέσω της σχέσης [6.3]. Στην Ενότητα 6.4 προτείνουµε 

µέθοδο για την κατασκευή ενός µη παραµετρικού διαστήµατος εµπιστοσύνης για τον 

έλεγχο της στατιστικής σηµαντικότητας των παραγοντικών αξόνων στην 

πολυµεταβλητή εκδοχή της ΠΑΑ. 

 

6.2.2.3  Στατιστική Σηµαντικότητα των Προφίλ των Ιδιοτήτων των 

Μεταβλητών 

Και στην πολυµεταβλητή περίπτωση το ζήτηµα αντιµετωπίζεται σχεδόν αποκλειστικά 

µε µεθόδους επαναδειγµατοληψίας. Σκοπός είναι η κατασκευή περιοχών 

εµπιστοσύνης γύρω από τα σηµεία που αντιστοιχούν στις ιδιότητες των µεταβλητών 

και προβάλλονται στα παραγοντικά επίπεδα (βλέπε Greenacre 1984, Markus 1994α 

και 1994β, Gifi 1996, Chateau & Lebart 1996, Michailidis 1996, Michailidis & De 

Leeuw 1998, Lebart 2005). 

 

6.2.2.4  Στατιστική Σηµαντικότητα των Συµπληρωµατικών Στοιχείων 

Στην περίπτωση αυτή ελέγχεται η σηµαντικότητα της συσχέτισης των 

συµπληρωµατικών στοιχείων µε τους παραγοντικούς άξονες (Lebart, 1005). Πιο 

συγκεκριµένα: 
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Έστω η συµπληρωµατική κλάση j µε συχνότητα jn . Η µηδενική υπόθεση δηλώνει ότι 

οι jn  παρατηρήσεις επιλέγονται τυχαία (χωρίς επανατοποθέτηση) από τις Ν συνολικά 

παρατηρήσεις ενός N m×  λογικού πίνακα Z και, συνεπώς, δεν υπάρχει συστηµατική 

σύνδεση της συµπληρωµατικής κλάσης µε τον άξονα, έστω s. Κάτω από την ισχύ της 

µηδενικής υπόθεσης, µπορεί να δειχθεί (Lebart, Morineau & Tabard 1977, Lebart, 

Morineau & Warwick 1984, Lebart, Morineau & Piron 2000) ότι επί του άξονα s η 

κύρια συντεταγµένη jsg  της συµπληρωµατικής κλάσης j είναι τυχαία µεταβλητή µε 

µέση τιµή ίση µε µηδέν και διακύµανση ( )Var j , η οποία δίνεται από τη σχέση 

(Lebart, Morineau & Warwick, 1984): 

 

( )
( 1)

j

j

N n
Var j

n N

−
=

−
. 

 
Η τυχαία µεταβλητή: 

 

( )
( )

js
s

g
t j

Var j
=  [6.4] 

 

ονοµάζεται «Τ-Τιµή» (Test-Value), έχει µέση τιµή ίση µε µηδέν, διακύµανση ίση µε 

τη µονάδα και ακολουθεί ασυµπτωτικά την Τυποποιηµένη Κανονική Κατανοµή. 

Εποµένως, µια T-τιµή ≥2 υποδεικνύει σηµαντική θέση του σηµείου j στον άξονα s (µε 

δίπλευρο έλεγχο, σε επίπεδο σηµαντικότητας α=0,05). Η σηµαντικότητα της θέσης 

του σηµείου εκφράζει ότι η συσχέτιση – σύνδεση του συµπληρωµατικού σηµείου µε 

τον αντίστοιχο άξονα δεν µπορεί να αποδοθεί σε τυχαίες επιδράσεις. Οι Τ-τιµές 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για την κατασκευή διαστηµάτων εµπιστοσύνης για 

τις θέσεις των αντίστοιχων συµπληρωµατικών σηµείων επί των παραγοντικών 

αξόνων. Αν υποθέσουµε ότι οι συντεταγµένες των προβολών των συµπληρωµατικών 

σηµείων ακολουθούν την Κανονική Κατανοµή, τότε αναµένουµε το 95% περίπου των 

προβολών να κυµαίνονται στο διάστηµα: 

 

2 , 2
( 1) ( 1)

j j

j j

N n N n

n N n N

 − −
− + 

 − − 
, 

 
όπου jn  είναι η συχνότητα της συµπληρωµατικής κλάσης j.  
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Ακόµα και στην περίπτωση που η υπόθεση της Κανονικής Κατανοµής των 

συντεταγµένων των προβολών δεν ισχύει, τότε, αν το µέγεθος του δείγµατος είναι 

αρκούντος µεγάλο, χάρη στο Κεντρικό Οριακό Θεώρηµα τα παραπάνω διαστήµατα 

εµπιστοσύνης αποτελούν ένα χρήσιµο πλαίσιο αναφοράς για την επιλογή των 

σηµαντικών συµπληρωµατικών σηµείων. Η διαπίστωση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιµη 

στην περίπτωση δειγµατοληπτικών ερευνών επισκόπησης όπου συνήθως ελέγχονται 

οι συσχετίσεις πολλών συµπληρωµατικών µεταβλητών µε τους παραγοντικούς άξονες 

(Lebart, 2005). Οι Τ-τιµές σε συνδυασµό µε τους αντίστοιχους δείκτες COR µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν για την ιεράρχηση του βαθµού της συσχέτισης των 

συµπληρωµατικών σηµείων µε τους άξονες. Αν το πλήθος των συµπληρωµατικών 

σηµείων είναι µεγάλο, τότε και πάλι θα πρέπει να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα των 

πολλαπλών ελέγχων και την εξάπλωση του Αθροιστικού Σφάλµατος Τύπου Ι. 

 

6.2.2.5  Συνδυασµός της ΠΑΑ µε Λογαριθµογραµµικά Υποδείγµατα 

Στην Ενότητα 4.7 διαπιστώσαµε ότι η ΠΑΑ µπορεί να συνδυαστεί αρχικά µε τον 

έλεγχο της προσαρµογής του λογαριθµογραµµικού υποδείγµατος, το οποίο 

αντιστοιχεί στην υπόθεση της πλήρους ανεξαρτησίας των q µεταβλητών και, στη 

συνέχεια, αφού η προηγούµενη υπόθεση απορριφθεί, µε τον έλεγχο της καλής 

προσαρµογή του υποδείγµατος, στο οποίο συµµετέχουν µόνο οι κύριες επιδράσεις 

των µεταβλητών και οι αλληλεπιδράσεις πρώτης τάξης. Άλλες εφαρµογές 

συνδυασµένης και συµπληρωµατικής χρήσης της ΠΑΑ µε λογαριθµογραµµικά 

υποδείγµατα συναντάµε στους Van der Heijden και De Leeuw (1985), Van der 

Heijden και Worsley (1988), Van der Heijden, De Falguerolles και De Leeuw (1989), 

Novak και Hoffman (1990), Van der Heijden, De Vries και Van Hooff (1990), 

Κιοσέογλου και ∆ικαίου (1993), Van der Heijden, Mooijaart και Takane (1994), 

Goodman (1996, 1993 και 1991), Clausen (1998) και Panagiotakos και Pitsavos 

(2004). 
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6.3  ∆ύο Προτάσεις - Προσεγγίσεις στην Κατασκευή 

Ελλείψεων Εµπιστοσύνης στα Παραγοντικά Επίπεδα 

της ΠΑΑ 

 
6.3.1  Εισαγωγή 
 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουµε και προτείνουµε δύο µεθοδολογικές προσεγγίσεις 

κατασκευής 100(1-α)% ελλείψεων εµπιστοσύνης µε κέντρα τις προβολές των 

σηµείων γραµµών ή/και στηλών επί των παραγοντικών επιπέδων, τα οποία 

παράγονται κατά την εφαρµογή της ΠΑΑ σε πίνακα συµπτώσεων απολύτων 

συχνοτήτων δύο κατηγορικών µεταβλητών. Το ζήτηµα αυτό συνδέεται κυρίως µε τον 

έλεγχο της εξωτερικής εγκυρότητας των γραφικών αποτελεσµάτων που παράγονται 

από την ΠΑΑ. Στο χώρο της Πολυδιάστατης Στατιστικής Ανάλυσης, ο όρος 

εξωτερική εγκυρότητα αναφέρεται στην περίπτωση που τα δεδοµένα έχουν 

συγκεντρωθεί µε απλή τυχαία δειγµατοληψία από τον υπό εξέταση πληθυσµό και 

εστιάζεται στον έλεγχο του κατά πόσο συνεπή (σταθερά) είναι τα παραγόµενα 

αποτελέσµατα, στη θεωρητική περίπτωση που η ανάλυση επαναληφθεί σε άλλα 

τυχαία δείγµατα από τον ίδιο πληθυσµό (Greenacre 1993α και 1984, Markus 1994α, 

Gifi 1996, Michailidis & De Leeuw 1998). Με την έννοια αυτή, η εξωτερική 

εγκυρότητα των αποτελεσµάτων συνδέεται µε τη στατιστική σταθερότητα - 

σηµαντικότητα των δοµών και σχέσεων, οι οποίες παρατηρούνται και ερµηνεύονται 

στα παραγοντικά επίπεδα που προκύπτουν από την εφαρµογή της ΠΑΑ. Γενικά, η 

απεικόνιση των σηµείων σε ένα παραγοντικό επίπεδο µπορεί να χαρακτηριστεί ως 

εξωτερικά σταθερή αν ο προσανατολισµός των παραγοντικών αξόνων δεν 

µεταβάλλεται σηµαντικά κατά την εφαρµογή της ΠΑΑ σε διαφορετικά ανεξάρτητα 

τυχαία δείγµατα από τον ίδιο πληθυσµό (Greenacre, 1984). Όµως, στο χώρο των 

Κοινωνικών Επιστηµών, η συλλογή πολλών και ανεξάρτητων δειγµάτων για τον ίδιο 

σκοπό και στον ίδιο χρόνο, είναι µάλλον ανέφικτη και, πολλές φορές, µη ρεαλιστική. 

Έτσι, για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της επαναληψιµότητας των 

αποτελεσµάτων θα πρέπει να καταφύγει κανείς είτε σε πορίσµατα και µεθόδους της 

Επαγωγικής Στατιστικής είτε σε τεχνικές προσοµοίωσης που βασίζονται στην 
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επαναδειγµατοληψία (Greenacre 1984, Gifi 1996, Chateau & Lebart 1996, 

Michailidis & De Leeuw 1998, Lebart 2005).  

 

Οι δύο προτεινόµενες προσεγγίσεις στηρίζονται στη θεώρηση ότι η εξωτερική 

εγκυρότητα των γραφικών αποτελεσµάτων µπορεί να ελεγχθεί ως προς τη 

σταθερότητα της θέσης της προβολής των σηµείων γραµµών – στηλών επί των 

παραγοντικών επιπέδων. Οι προτάσεις µας βασίζονται στο γεγονός ότι στην 

περίπτωση δύο κατηγορικών µεταβλητών, όπου η συλλογή των δεδοµένων έχει γίνει 

µε τυχαία δειγµατοληψία, οι συντεταγµένες των προβολών των σηµείων γραµµών και 

στηλών επί των παραγοντικών επιπέδων, τα οποία παράγονται από την εφαρµογή της 

ΠΑΑ, αποτελούν εκτιµήσεις των πραγµατικών συντεταγµένων, αυτών, δηλαδή, που 

θα προέκυπταν από την εφαρµογή της ΠΑΑ στα δεδοµένα ολόκληρου του υπό 

εξέταση πληθυσµού. Έτσι, το πρόβληµα που τίθεται είναι ο προσδιορισµός περιοχών 

εµπιστοσύνης 100(1-α)% για τις πραγµατικές θέσεις των σηµείων (γραµµών, στηλών) 

επί των παραγοντικών επιπέδων της ΠΑΑ. Στο χώρο της Πολυδιάστατης Ανάλυσης 

∆εδοµένων και, ιδιαίτερα, στο πλαίσιο των µεθόδων βέλτιστης κλιµάκωσης, όπως 

είναι η ΠΑΑ, η Μη Γραµµική Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες και η Μη Γραµµική 

Κανονικοποιηµένη Συσχέτιση, το ζήτηµα αντιµετωπίζεται σχεδόν αποκλειστικά µε 

τεχνικές Bootstrap (Heiser & Meulman 1983, Weinberg, Carroll & Cohen 1984, Van 

der Burg & De Leeuw 1988, Takane & Shibayama 1991, Greenacre 1993α και 1984, 

Gifi 1996, Michailidis & De Leeuw 1998, Lebart 2005). Για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά µε την µέθοδο Bootstrap παραπέµπουµε στους Efron και 

Tibshirani (1993), Mooney και Duval (1993) και DiCiccio και Efron (1996). Όµως, 

στην περίπτωση της ΠΑΑ, η εφαρµογή των µεθόδων αυτών δηµιουργεί τεχνικούς και 

θεωρητικούς προβληµατισµούς σχετικά µε την επιλογή της κατάλληλης µεθοδολογίας 

για την υλοποίηση και αξιοποίησή τους. Σηµαντικές αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν 

σχετικά: α) µε τη µορφή του πίνακα δεδοµένων από τον οποίο θα γίνει η 

δειγµατοληψία µε επανατοποθέτηση, β) το πλήθος των δειγµάτων, γ) τη µέθοδο 

διόρθωσης (ή όχι) µεροληψίας των εκτιµητών, δ) την προβολή ή όχι των δειγµάτων 

σε ένα χώρο αναφοράς, ε) την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ενδεχόµενης µη 

εµφάνισης ορισµένων κατηγοριών των µεταβλητών στα επαναλαµβανόµενα δείγµατα 

και στ) τον καθορισµό και έλεγχο της πιθανότητας κάλυψης (coverage probability) 

των περιοχών εµπιστοσύνης. Λαµβάνοντας υπόψη και τους προβληµατισµούς που 

προαναφέρθηκαν, η µέθοδος υλοποίησης των τεχνικών επαναδειγµατοληψίας 
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διαφοροποιείται ανάλογα µε το αν το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην εκτίµηση 

παραµέτρων ή στον έλεγχο της «εσωτερικής» σταθερότητας των δοµών και σχέσεων 

των µεταβλητών, οι οποίες αναδεικνύονται από τα αποτελέσµατα της ΠΑΑ. Η 

εσωτερική σταθερότητα τεκµηριώνεται όταν µικρές ή/και ανεπαίσθητες “διαταραχές” 

των αρχικών δεδοµένων δεν έχουν σηµαντική επίδραση στα παρατηρούµενα 

αποτελέσµατα (βλέπε Ενότητα 6.5). Χαρακτηριστικά αναφέρουµε ότι κατά την 

εφαρµογή της Bootstrap για την εκτίµηση παραµέτρων απαιτούνται τουλάχιστον 

1000 τυχαία δείγµατα (Markus, 1994α), ενώ για τον έλεγχο της εσωτερικής 

εγκυρότητας 30 είναι αρκετά (Lebart, 2005).  

 

Για µια πληρέστερη παρουσίαση της Bootstrap στο πλαίσιο της ΠΑΑ παραπέµπουµε 

στους Greenacre (1993α και 1984), Markus (1994α και 1994β), Gifi (1996), 

Michailidis (1996), Michailidis και De Leeuw (1998) και Lebart (2005). Εφαρµογές 

της τεχνικής Bootstrap για την εκτίµηση παραµέτρων κατηγορικών, εν γένει, 

δεδοµένων παραθέτουν οι Langeheine, Pannekoek και Van de Pol (1996) και Jhun 

και Jeong (2000), ενώ οι Milian και Whittaker (1995) προτείνουν µεθοδολογία 

εφαρµογής της µεθόδου σε αναλύσεις όπου εµπλέκεται η SVD. Σε άλλες µορφές 

εγκυρότητας, πέραν της εξωτερικής και της εσωτερικής, έχουµε αναφερθεί στην 

Ενότητα 1.5.3. 

 

Στην παρούσα ενότητα προτείνουµε δύο προσεγγίσεις στην κατασκευή ελλείψεων 

εµπιστοσύνης γύρω από τις προβολές των γραµµών (στηλών) επί των παραγοντικών 

επιπέδων. Στην πρώτη προσέγγιση, οι συντεταγµένες των σηµείων θεωρούνται ως 

τυχαίες µεταβλητές, ενώ στη δεύτερη ως µέσοι όροι βέλτιστα ποσοτικοποιηµένων 

(µετασχηµατισµένων) βαθµών των πειραµατικών ή δειγµατοληπτικών µονάδων 

(βλέπε Ενότητα 2.5). Η βασική ιδέα και στις δύο προσεγγίσεις είναι η εφαρµογή µιας 

«τοπικής» Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες γύρω από κάθε σηµείο γραµµής 

(στήλης). Στη συνέχεια, ο προσανατολισµός των αξόνων των ελλείψεων και τα µήκη 

τους καθορίζονται µε µέθοδο, η οποία συνδυάζει, ανάλογα µε την προσέγγιση, 

ορισµένες ιδιότητες της ∆ιδιάστατης Κανονικής Κατανοµής και το επίπεδο 

σηµαντικότητας α. 
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6.3.2  Το Γενικό Πρόβληµα 
 

Το γενικό πρόβληµα που προτείνουµε να επιλυθεί αρχικά µπορεί να διατυπωθεί ως 

εξής:  

 
∆οθείσης της κατ’ εκτίµηση θέσης ενός σηµείου σε ένα ορθογώνιο σύστηµα 

συντεταγµένων του ℜ2, να προσδιοριστεί περιοχή στην οποία αναµένεται, µε 

προκαθορισµένη πιθανότητα 1-α, να βρίσκεται η πραγµατική του θέση θεωρώντας τις 

συντεταγµένες του ως τυχαίες µεταβλητές.  

 
Η “µεταφορά” και η επίλυση του προβλήµατος στο πλαίσιο της ΠΑΑ παρουσιάζει 

ορισµένες ιδιαιτερότητες όπως: α) ο προσανατολισµός του συστήµατος 

συντεταγµένων είναι αυθαίρετος, β) υπάρχει διαφορετικός βαθµός “αβεβαιότητας”, 

µε την έννοια της αδράνειας, κατά µήκος των παραγοντικών αξόνων και γ) οι 

δειγµατικές συντεταγµένες των σηµείων µπορούν να θεωρηθούν είτε ως εκτιµήσεις 

των πραγµατικών είτε ως µέσοι όροι βέλτιστα ποσοτικοποιηµένων βαθµών των 

πειραµατικών ή δειγµατοληπτικών µονάδων, οι οποίες συµµετέχουν στην έρευνα. Οι 

παραπάνω ιδιαιτερότητες γεννούν ερωτήµατα σχετικά µε το: 

 
• Τι σηµαίνει “πραγµατική θέση” των σηµείων; 

• Τι µορφή θα έχει η περιοχή εµπιστοσύνης; 

• Ποια είναι η κατανοµή των συντεταγµένων των σηµείων; 

• Πώς θα εκτιµηθούν οι παράµετροι της κατανοµής τους;  

• Ποια είναι η πρακτική χρησιµότητα της λύσης του προβλήµατος και πώς 

µπορεί να συνδυαστεί µε άλλες στατιστικές µεθόδους για την περαιτέρω αξιοποίηση 

των αποτελεσµάτων; 

 
Στα επόµενα, αρχικά επιλύουµε το γενικό πρόβληµα και κατόπιν προτείνουµε δύο 

µεθοδολογικές προσεγγίσεις για τη µεταφορά και επίλυση του προβλήµατος στο 

πλαίσιο της ΠΑΑ. 

 

6.3.3  Επίλυση του Γενικού Προβλήµατος 
 

Έστω σηµείο A(u,v), όπου u και v είναι οι διαθέσιµες αµερόληπτες εκτιµήσεις των 

συντεταγµένων του σε ένα ορθογώνιο σύστηµα συντεταγµένων (U×V) του ℜ2. Αν 
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θεωρήσουµε τα u και v ως τυχαίες µεταβλητές, τότε ο πίνακας διασπορών – 

συνδυασπορών Σ: 

 
2 2

2 2
u uv

uv v

σ σ
σ σ

 
=  
 

Σ , µε 22
vu σσ ≠  εν γένει, 2 2 0u vσ σ ≠  και 2 2,u vσ σ < ∞ , 

 
περιγράφει την αβεβαιότητα της κατ’ εκτίµηση θέσης του σηµείου Α κατά µήκος των 

δύο αξόνων του συστήµατος συντεταγµένων. Αν οι εκτιµήσεις u και v ακολουθούν τη 

Ν2(µ, Σ), όπου µ=[µu, µv]
Τα το διάνυσµα των αντίστοιχων µέσων τιµών, τότε 

µπορούµε να θεωρήσουµε ότι οι αναµενόµενες τιµές µu και µv είναι οι άγνωστες 

πραγµατικές συντεταγµένες της θέσης του σηµείου Α επί του επιπέδου. Έτσι, είναι 

δυνατό να κατασκευαστούν ξεχωριστά 100(1-α)% διαστήµατα εµπιστοσύνης για τις 

αναµενόµενες τιµές µu και µv µέσω των παρακάτω σχέσεων: 

 
P(u-z

α/2
σu≤µu≤u+z

α/2
σu) = 1-α 

 
και 

 
P(v-z

α/2
σv≤µv≤v+z

α/2
σv) = 1-α, 

 
όπου z

α/2 
είναι η κρίσιµη τιµή της Τυποποιηµένης Κανονικής Κατανοµής σε επίπεδο 

σηµαντικότητας α/2.  

 

Όµως, τα παραπάνω διαστήµατα δεν ισχύουν ταυτόχρονα (∆ερµάνης 1986, 

Srivastava 2002), δηλαδή: 

 
P(u-z

α/2
σu≤µu≤u+z

α/2
σu και v-z

α/2
σv≤µv≤v+z

α/2
σv) ≠ 1-α. 

 
Από πρακτική σκοπιά, θα ήταν χρήσιµο να αναζητήσουµε µια «περιοχή 

εµπιστοσύνης» στο επίπεδο ανεξάρτητα από το εν γένει αυθαίρετο σύστηµα 

αναφοράς, τέτοια ώστε η πραγµατική θέση του Α να βρίσκεται µέσα σε αυτή µε 

προκαθορισµένη πιθανότητα P=1-α (Knight 2000, Srivastava 2002). Σε ό,τι αφορά τη 

µορφή της περιοχής έχουµε να κάνουµε ορισµένες επισηµάνσεις, οι οποίες αφορούν 

τόσο στην περίπτωση του γενικού προβλήµατος όσο και στην περίπτωση της ΠΑΑ 

(βλέπε και Σχήµα 6.1). 
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Σχήµα 6.1: Περιοχές Εµπιστοσύνης 100(1-α)% 
 

Η περιοχή θα µπορούσε να είναι ένα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο. Όµως, αυτό δεν 

θα οδηγούσε σε µονοσήµαντη λύση, εφόσον µε κατάλληλη αλλαγή των διαστάσεων 

του αρχικού θα µπορούσε να προκύψει νέο ορθογώνιο παραλληλόγραµµο µε το ίδιο 

εµβαδόν. Η περιοχή θα µπορούσε να είναι ένα τετράγωνο. Σε αυτή την περίπτωση δεν 

λαµβάνεται υπόψη ο διαφορετικός βαθµός αβεβαιότητας – διακύµανσης της θέσης 

του σηµείου κατά µήκος των αξόνων. Η περιοχή θα µπορούσε να είναι ένας κύκλος. 

Μάλιστα, οι Lebart, Morineau και Warwick (1984) προτείνουν µεθοδολογία 

κατασκευής κύκλων εµπιστοσύνης γύρω από τα ενεργά ή/και συµπληρωµατικά 

σηµεία γραµµών (στηλών) επί των παραγοντικών επιπέδων που παράγονται από την 

ΠΑΑ (βλέπε και Beh, 2001). Όµως, και πάλι δεν λαµβάνεται υπόψη ο διαφορετικός 

βαθµός αβεβαιότητας της θέσης των σηµείων κατά µήκος των αξόνων. Η περιοχή θα 

µπορούσε να είναι ένα κυρτό πολύγωνο. Τέτοιες περιοχές προκύπτουν, στο πλαίσιο 

της ΠΑΑ, από την εφαρµογή τεχνικών Bootstrap και, µάλιστα, µετά από µια 

διαδικασία “απολέπισης” (peeling), δηλαδή αποµάκρυνσης των ακραίων τιµών και 

εξοµάλυνσης της πολυγωνικής γραµµής (Green & Silverman 1979, Green 1981, 

Greenacre 1993α και 1984). Ο Snee (1974) προτείνει την κατασκευή περιοχών 

εµπιστοσύνης “παραµορφωµένων” ανάλογα µε το βάρος των σηµείων, οι οποίες 

έχουν εφαρµογή κυρίως σε πίνακες συµπτώσεων µε τρεις γραµµές (στήλες). Τέλος, η 

ζητούµενη περιοχή θα µπορούσε να είναι µια έλλειψη, τέτοια ώστε να λαµβάνεται 

υπόψη τόσο ο διαφορετικός βαθµός αβεβαιότητας της θέσης του σηµείου κατά µήκος 

των αξόνων όσο και η πιθανή συσχέτιση των εκτιµητριών των συντεταγµένων. Έτσι, 

� 

� 

Τετράγωνο 
Ορθ. Παραλληλόγραµµο 
Κυρτό Πολύγωνο 
Κύκλος 
Έλλειψη 
Περιοχή Παραµορφωµένη 
µε Βάρη 
 

VAR1 

V
A

R 2
 

VAR1 > VAR2 
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αν x=[u,v]Τ και x∼∼∼∼Ν2(µ, Σ), τότε η ποσότητα Q, που ορίζεται από την παρακάτω 

σχέση [6.5], ακολουθεί την κατανοµή χ2 µε 2 βαθµούς ελευθερίας (John 1968, Penny 

1996, Becker & Gather 2001): 

 
Q=(x-µ)ΤΣ-1(x-µ) ∼ 2

2χ  . [6.5]  
 
Η ποσότητα Q δεν είναι παρά η απόσταση Mahalanobis του διανύσµατος x από το 

διάνυσµα µ (Jackson 1991, De Maesschalck, Jouan-Rimbaud & Massart 2000, 

Srivastava 2002, Mardia, Kent & Bibby 2003). Από την [6.5] συνεπάγεται ότι: 

 
P((x-µ)ΤΣ-1(x-µ)≤ 2

2χ ) = 1-α . [6.6]  
 
Συνεπώς, η ζητούµενη περιοχή εµπιστοσύνης είναι το εσωτερικό και το σύνορο της 

καµπύλης µε εξίσωση: 

 
c: (x-µ)ΤΣ-1(x-µ) = 2

2 αχ ; , [6.7] 
 
όπου 2

2 αχ ; είναι η κρίσιµη τιµή της κατανοµής χ
2 µε 2 βαθµούς ελευθερίας, σε επίπεδο 

σηµαντικότητας α.  

 

Η καµπύλη c της σχέσης [6.7], όπως θα δείξουµε στη συνέχεια, είναι εξίσωση 

έλλειψης µε κέντρο το σηµείο (µu, µv). Η βασική ιδέα της προτεινόµενης 

µεθοδολογίας κατασκευής ελλείψεων εµπιστοσύνης στηρίζεται στην εφαρµογή µιας 

«τοπικής» Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες στο σηµείο Α (Mardia, Kent & Bibby, 

2003). Για το λόγο αυτό, αρχικά, αλλάζουµε το σύστηµα αναφοράς µετατοπίζοντας 

την αρχή του στο σηµείο (µu, µv) και, στη συνέχεια, το στρέφουµε κατά γωνία φ 

(θετική φορά) σύµφωνα µε τη σχέση (∆ερµάνης1986, Mardia, Kent & Bibby 2003): 

 
x*=R(x-µ), [6.8]  

 
όπου x* είναι το διάνυσµα συντεταγµένων του σηµείου Α στο νέο σύστηµα αναφοράς 

και R ορθογώνιος πίνακας περιστροφής. Πιο αναλυτικά έχουµε (Sharma 1996, 

Lipschutz & Lipson 2003): 

 

x*=
*

*
.u

v

uu

vv

µσυνϕ ηµϕ
µηµϕ συνϕ

−    
=     −−    

  

 
Ο πίνακας Σ στο νέο σύστηµα αναφοράς δίνεται από τη σχέση (Rao, 2002): 
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Ξ=RΣRΤ . [6.9] 
 
Η γωνία φ µπορεί να επιλεγεί µε τρόπο ώστε ο ορθογώνιος πίνακας R να 

διαγωνιοποιεί τον Σ (∆ερµάνης 1998 και 1986, Lipschutz & Lipson 2003, Mardia, 

Kent & Bibby 2003) µε αποτέλεσµα ο Ξ να µπορεί να γραφεί: 

 

Ξ=











2

2

0

0

*

*

v

u

σ
σ

, 

 

όπου οι διασπορές 2
*u

σ  και 2
*v

σ  είναι ταυτόχρονα και ιδιοτιµές του Σ. 

 

Από την [6.9] συνεπάγεται ότι:  

 
Σ=RΤ

ΞR⇒Σ
-1= RΤ

Ξ
-1R . [6.10]  

 
Από τις σχέσεις [6.10], [6.8] και [6.7] έχουµε: 

 
(x-µ)ΤΣ-1(x-µ)=x*ΤΞ-1x*= 

 

[ ] =+=



















=

−

2

2

2

2
1

2

2

0

0

***

*

v

*

u

*

*

*

v

u** vu

v

u
v,u

σσσ
σ 2

2 αχ ; . [6.11]  

 

Αν θέσουµε 2
2 αα χ ;p = , τότε η [6.11] γράφεται: 

 

1
22

2

22

2

=+
** v

*

u

*

p

v

p

u

σσ αα

 [6.12]  

 
Η [6.12] είναι εξίσωση έλλειψης µε κέντρο την αρχή του νέου συστήµατος αναφοράς, 

µε µήκη ηµιαξόνων *u
p σα  και *v

p σα  αντίστοιχα, των οποίων οι διευθύνσεις είναι 

ίδιες µε αυτές των αξόνων των u* και v*. Οι 2
*u

σ , 2
*v

σ  και η γωνία φ µπορούν να 

υπολογιστούν από τις παρακάτω σχέσεις (βλέπε ∆ερµάνης, 1998 και 1986)24: 

 

*

22 2 2 2
2 2

2 2
u v u v

uvu

σ σ σ σ
σ σ

 + −
= + + 

 
, [6.13]  

                                                 
 
24 Οι σχέσεις [6.13] και [6.14] προκύπτουν από την επίλυση της δευτεροβάθµιας χαρακτηριστικής 
εξίσωσης του πίνακα Σ, |Σ-λΙ|=0. Η [6.15] προκύπτει από τη σχέση ΣU=λU αν θέσουµε U=[συνφ, 
ηµφ]. 



 -338- 

*

22 2 2 2
2 2

2 2
u v u v

uvv

σ σ σ σ
σ σ

 + −
= − + 

 
, [6.14]  

και  

2 2

2
2 uv

u v

σ
εφ ϕ

σ σ
=

−
 . [6.15]  

 
Σε πρακτικές εφαρµογές, προτείνουµε η έλλειψη εµπιστοσύνης να κατασκευάζεται µε 

κέντρο το σηµείο που ορίζεται από τις διαθέσιµες εκτιµήσεις u και v (βλέπε Σχήµα 

6.2). Τα µήκη των ηµιαξόνων m1= *u
p σα  και m2= *v

p σα  καθώς και η γωνία φ µπορούν 

να υπολογιστούν µέσω των σχέσεων [6.13], [6.14] και [6.15] µε αντικατάσταση των 

δειγµατικών εκτιµήσεων των παραµέτρων, αφού οι πραγµατικές τους τιµές είναι 

συνήθως άγνωστες. Στην περίπτωση αυτή, η ποσότητα: 

 
Q΄=(x-µ)ΤS-1(x-µ) 2

2χ� , 

 
όπου S είναι ο δειγµατικός πίνακας διασπορών - συνδυασπορών, ακολουθεί 

ασυµπτωτικά τη χ2 Κατανοµή µε 2 βαθµούς ελευθερίας (Rousseeuw & Van Zomeren 

1990, Atkinson 1994, Becker & Gather 2001) και η αντίστοιχη περιοχή αποτελεί 

ασυµπτωτική έλλειψη εµπιστοσύνης. Είναι φανερό ότι η εγκυρότητα της µεθόδου 

βασίζεται τελικά στο πόσο “καλές” εκτιµήσεις θα έχουµε στη διάθεσή µας για τα 

στοιχεία του πίνακα Σ. 

 

Η επίλυση του Γενικού Προβλήµατος στηρίζεται κυρίως στις γεωµετρικές ιδιότητες 

της ∆ιδιάστατης Κανονικής Κατανοµής για την κατασκευή ελλείψεων σταθερής 

πυκνότητας πιθανότητας (contours) (Chew 1966, Ζαχαροπούλου 1994, Mardia, Kent 

& Bibby 2003), τον καθορισµό «περιοχών ανοχής»25 (tolerance regions) (Wilks 1942, 

Wald & Wolfowitz 1946, Proschan 1953, Burrows 1963, Chew 1966, John 1968) και 

τον εντοπισµό πολυδιάστατων παράτυπων σηµείων (multivariate outliers) 

(Rousseeuw & Van Zomeren 1990, Atkinson 1994, Rocke & Woodruff 1996, Penny 

1996, Kosinski 1999, Becker & Gather 2001). Ανάλογα προβλήµατα εµφανίζονται 

στο χώρο των Γεωδαιτικών Επιστηµών για τον προσδιορισµό περιοχής εµπιστοσύνης, 

                                                 
 
25 Πρόκειται για περιοχές όπου µε προκαθορισµένη πιθανότητα β αναµένεται να βρίσκεται ένα 
συγκεκριµένο ποσοστό γ των παρατηρήσεων του αντίστοιχου πληθυσµού. 
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στην οποία βρίσκεται η πραγµατική θέση ενός σηµείου επί ενός συστήµατος 

γεωγραφικών συντεταγµένων (βλέπε ∆ερµάνης, 1986). 

 

 
Σχήµα 6.2: Κατασκευή Έλλειψης Εµπιστοσύνης 100(1-α)% 

 

6.3.4  “Μεταφορά” και Επίλυση του Προβλήµατος στην ΠΑΑ 
 
6.3.4.1  Πρώτη Προσέγγιση 

Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται στο ότι οι δειγµατικές συντεταγµένες των προβολών 

των σηµείων γραµµών (στηλών) του πίνακα συµπτώσεων, επί των παραγοντικών 

επιπέδων της ΠΑΑ, µπορούν να θεωρηθούν ως εκτιµήσεις των πραγµατικών, οι 

οποίες αντιµετωπίζονται ως τυχαίες µεταβλητές. 

 

Το πρόβληµα που πρέπει να επιλυθεί στην περίπτωση της ΠΑΑ είναι η εκτίµηση των 

στοιχείων του πίνακα Σ, δηλαδή ο καθορισµός των στοιχείων του πίνακα S των 

δειγµατικών διασπορών - συνδυασπορών για κάθε σηµείο γραµµής (στήλης) του 

πίνακα συµπτώσεων απολύτων συχνοτήτων F των δύο µεταβλητών, στον οποίο θα 

εφαρµοστεί η ΠΑΑ. Στη σχετική βιβλιογραφία αναφέρονται δύο βασικές µέθοδοι 

εκτίµησης: α) µέθοδοι που στηρίζονται στις τεχνικές Bootstrap και Jackknife (Heiser 

& Meulman 1983, Weinberg, Carroll & Cohen 1984, Van der Burg & De Leeuw 

1988, Markus 1994α, Takane & Shibayama 1991, Gifi 1996, Michailidis & De Leeuw 

1998, Lebart 2005) και β) η µέθοδος ∆έλτα (Israëls 1987, Stark 1990, De Leeuw 

u*

 

u 

v 

v*  

φ 
m1 

m2 
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1993, Markus 1994α, Gifi 1996, Agresti 2002, Rao 2002). Για την πρώτη προσέγγιση 

προτείνουµε τη µέθοδο ∆έλτα διότι: α) τα τυπικά σφάλµατα των εκτιµητών της 

µεθόδου είναι “κοντά” στα τυπικά σφάλµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή των 

µεθόδων Bootstrap (τουλάχιστον για 500 επαναλήψεις), β) η µέθοδος είναι 

διαθέσιµη, µέσω προγραµµατισµού, στο υποσύστηµα Categories του στατιστικού 

πακέτου SPSS (Meulman & Heiser, 2004 και 2001), και 3) αποφεύγονται οι σχετικοί 

προβληµατισµοί που αναφέρθηκαν στην Ενότητα 6.3.1. Σύντοµη περιγραφή της 

µεθόδου ∆έλτα παραθέτουµε στην Ενότητα ΣΤ1 του Παραρτήµατος ΣΤ. 

 

Στο σηµείο αυτό λαµβάνουµε υπόψη ένα βασικό συµπέρασµα που προκύπτει από το 

συνδυασµό αποτελεσµάτων σχετικών µελετών (Nishisato 1980, Andersen 1991, De 

Leeuw 1993, Markus 1994α, Aït-Sidi-Allal, Baccini & Mondot 2004), το οποίο 

συµπυκνώνεται στην παρακάτω πρόταση: 

 

Οι παραγοντικές συντεταγµένες των σηµείων γραµµών και στηλών, όπως αυτές 

υπολογίζονται από την ΠΑΑ, στο πλαίσιο της Γαλλικής Σχολής Ανάλυσης ∆εδοµένων, 

είναι αµερόληπτοι εκτιµητές σταθµισµένων ελαχίστων τετραγώνων. Τα αντίστοιχα 

διανύσµατα των συντεταγµένων ακολουθούν ασυµπτωτικά Πολυδιάστατη Κανονική 

Κατανοµή. 

 

Στη συνέχεια, αφού εκτιµηθούν τα στοιχεία του πίνακα S για κάθε σηµείο γραµµής 

(στήλης), λαµβάνουµε υπόψη την προηγούµενη πρόταση και εφαρµόζουµε την 

διαδικασία κατασκευής των ελλείψεων εµπιστοσύνης, όπως στο γενικό πρόβληµα. Η 

κατασκευή “συντηρητικών” ελλείψεων µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση ορίων 

Bonferroni (Krzanowski & Radley 1989, Penny 1996). Πιο συγκεκριµένα, το επίπεδο 

εµπιστοσύνης α διορθώνεται σε α/r για τα σηµεία γραµµών και σε α/c για τα σηµεία 

στηλών, όπου r και c είναι το πλήθος γραµµών και στηλών αντίστοιχα του πίνακα F. 

Τα αποτελέσµατα της ΠΑΑ µπορούν να “ενισχυθούν” µε ταυτόχρονες πολλαπλές 

συγκρίσεις (ελέγχους) των προφίλ, ανά δύο, των γραµµών (ή/και στηλών) µε τη 

µέθοδο του Gabriel (1966) (βλέπε Ενότητα ΣΤ3 του Παραρτήµατος ΣΤ) ή του 

Hirotsou (1983).  
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6.3.4.2  ∆εύτερη Προσέγγιση 

Κατά την αλγοριθµική υλοποίηση της ΠΑΑ, επί των παραγοντικών επιπέδων, 

υπολογίζονται δύο ειδών συντεταγµένες των προβολών των σηµείων γραµµών 

(στηλών) του πίνακα συµπτώσεων F: οι τυποποιηµένες και οι κύριες 

(κανονικοποιηµένες) (βλέπε Τρίτο και Τέταρτο Βήµα της Ενότητας 2.2.14). Λόγω 

των βαρυκεντρικών σχέσεων, οι οποίες συνδέουν τις συντεταγµένες των προβολών 

επί των παραγοντικών αξόνων των σηµείων γραµµών και στηλών του πίνακα 

συµπτώσεων (Greenacre, 1993α και 1984, βλέπε και Τέταρτο Βήµα της Ενότητας 

2.2.14), οι κύριες συντεταγµένες των προβολών των σηµείων γραµµών (στηλών) 

αποτελούν σταθµισµένους µέσους όρους των τυποποιηµένων συντεταγµένων των 

στηλών (γραµµών) του F. Στη διαπίστωση αυτή στηρίζεται η δεύτερη προτεινόµενη 

µέθοδος κατασκευής ελλείψεων εµπιστοσύνης γύρω από τις προβολές των σηµείων 

γραµµών (στηλών) επί των παραγοντικών επιπέδων.  

 

Έστω Α το σηµείο που αντιστοιχεί στην i γραµµή του k×l πίνακα συµπτώσεων F και 

ni το βάρος της στήλης i, δηλαδή το πλήθος των δειγµατοληπτικών ή πειραµατικών 

µονάδων που ανήκουν στην κλάση i της µεταβλητής γραµµών του F. Οι ni µονάδες 

κατανέµονται στις l στήλες µε βάρη fij µε j=1,…, l και ισχύει 
1

l

ij i
j

f n
=

=∑ . Αν uis είναι η 

κύρια συντεταγµένη του σηµείου Α επί του παραγοντικού άξονα s και c1s, c2s,…, cls οι 

τυποποιηµένες συντεταγµένες των σηµείων στηλών επί του s, τότε, σύµφωνα µε 

σχέση [2.20] για i if n+ = , ισχύει: 

 

1

l

ij js
j

is
i

f c

u
n

==
∑

. 
[6.16]  

 
Έτσι, σε κάθε γραµµή του F που προβάλλεται µε κύριες συντεταγµένες επί ενός 

παραγοντικού άξονα, αντιστοιχεί µια δεσµευµένη εµπειρική κατανοµή ni 

δειγµατοληπτικών ή πειραµατικών µονάδων µε τιµές τις αντίστοιχες τυποποιηµένες 

συντεταγµένες των στηλών του F. Συνεπώς, αν σε κάθε µία από τις ni 

δειγµατοληπτικές µονάδες της γραµµής i αντιστοιχίσουµε την τυποποιηµένη 

συντεταγµένη της στήλης στην οποία ανήκει, δηµιουργούµε µια εµπειρική κατανοµή 

(για κάθε άξονα), όπου ο µέσος όρος της είναι η κύρια συντεταγµένη της γραµµής i. 
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Στην περίπτωση αυτή, το πρόβληµα κατασκευής περιοχής εµπιστοσύνης µπορεί να 

διατυπωθεί ως εξής:  

 

Με βάση ένα τυχαίο δείγµα x1, x2,…, xn n παρατηρήσεων από την κατανοµή Ν2(µ, Σ), 

µε µ=[µu, µv]
T, να κατασκευαστεί περιοχή εµπιστοσύνης, η οποία µε πιθανότητα (1-α)% 

να περιέχει το σηµείο (µu, µv).  

 

Γνωρίζουµε ότι αν x ∼ Ν2(µ, Σ)26, τότε (Mardia, Kent & Bibby, 2003): 

 
i. το διάνυσµα των αντίστοιχων δειγµατικών µέσων όρων m ∼ Ν2(µ, Σ/n)  

ii.  και η ποσότητα Q*=(m-µ)T (Σ/n)-1(m-µ) ∼ 2
2χ .      

 
Αν ο πίνακας Σ αντικατασταθεί µε τον δειγµατικό S, τότε η ποσότητα Q* ακολουθεί 

ασυµπτωτικά την Κατανοµή Hotteling’s T2(2, n-2) και λόγω της παρακάτω σχέσης 

[6.17] (Chew 1966, Jackson 1991, Srivastava 2002, Mardia, Kent & Bibby 2003, 

Nadarajah & & Kotz 2005): 

 

T2(2, n-2) = )n,(F
n

)n(
22

2

12
−

−
−

, [6.17]  

 
η έλλειψη µε εξίσωση: 

 

c*=(m-µ)T (S/n)-1(m-µ) = );n,(F
n

)n(
α22

2

12
−

−

−
, [6.18]  

 
αποτελεί την 100(1-α)% περιοχή εµπιστοσύνης για το σηµείο (µu, µv). 

 

Στη σχέση [6.17], T2(2, n-2) είναι η κατανοµή Τ2 του Hotteling µε 2 και n-2 βαθµούς 

ελευθερίας και F η κρίσιµη τιµή της F κατανοµής µε 2 και n-2 βαθµούς ελευθερίας, 

σε επίπεδο σηµαντικότητας α. Θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι το στατιστικό T2 είναι 

ασυµπτωτικά µη παραµετρικό. Σύµφωνα µε τους Oja και Randles (2004) αν 

, ,1 2x x xK n  είναι ένα τυχαίο δείγµα από οποιαδήποτε p-∆ιάστατη Κατανοµή µε µέση 

                                                 
 
26 Στην περίπτωση που οι περιθώριες συχνότητες των γραµµών (στηλών) του F είναι ≥30, τότε ισχύει 
το Κεντρικό Οριακό Θεώρηµα (Johnson & Wichern 1992, Mardia, Kent & Bibby 2003) και η 
παραδοχή ότι x ∼ Ν2(µ, Σ) δεν είναι απαραίτητη. 
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τιµή 0 και πεπερασµένες ροπές δεύτερης τάξης, τότε η ποσότητα T2, ως τυχαία 

µεταβλητή, τείνει ασυµπτωτικά προς την Κατανοµή 2χ  µε p βαθµούς ελευθερίας: 

 

( )2 2T pχ→ . 

 
Εποµένως, όταν το µέγεθος δείγµατος είναι µεγάλο, τότε η προϋπόθεση της 

Πολυδιάστατης Κανονικής Κατανοµής δεν είναι και τόσο αυστηρή ή απαραίτητη. 

∆εν έχουµε παρά να αντικαταστήσουµε το δεξιό σκέλος της σχέσης [6.18] µε την 

ποσότητα ( )2
a pχ . 

 

Μεταφέροντας το πρόβληµα στην περίπτωση της ΠΑΑ έχουµε: έστω Α(u,v) το 

σηµείο που αντιστοιχεί στην i γραµµή του πίνακα F, η οποία έχει βάρος n, (u, v) οι 

κύριες συντεταγµένες του σηµείου στους δύο παραγοντικούς άξονες και x1, x2,…, xn 

τα διανύσµατα του ℜ2 των τιµών των τυποποιηµένων συντεταγµένων των στηλών, 

στις οποίες ανήκουν οι n µονάδες της i γραµµής. Λόγω του ότι οι κύριες 

συντεταγµένες u και v είναι οι µέσοι όροι των τυποποιηµένων συντεταγµένων των 

στηλών προκύπτει ότι m=[u,v]Τ, ενώ ο πίνακας S µπορεί να εκτιµηθεί από τις 

εµπειρικές κατανοµές των n δειγµατοληπτικών ή πειραµατικών µονάδων στους δύο 

άξονες. Στη συνέχεια, εφαρµόζουµε την ίδια µεθοδολογία όπως και στην διαδικασία 

επίλυσης του γενικού προβλήµατος, µε µόνη διαφορά στους συντελεστές 

εµπιστοσύνης στην εξίσωση της έλλειψης, οι οποίοι υπολογίζονται λαµβάνοντας 

υπόψη και τη σχέση [6.18]. Τελικά, η έλλειψη της σχέσης [6.12] γράφεται ως εξής: 

 

1
22

2

22

2

=+=
** v

*

u

*
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v

p

u
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σσ αα

, [6.19]  

 

µε pα= );n,(F
)n(n

)n(
α22

2

12
−

−
− . 

 
Θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι στην προσέγγιση αυτή υποθέτουµε ότι καµία από 

τις γραµµές (στήλες) του πίνακα F δεν είναι «αυστηρά» unimodal, δηλαδή να 

διασταυρώνεται αποκλειστικά µε µία µόνο στήλη (γραµµή) του πίνακα F. Σε αντίθετη 

περίπτωση, η διακύµανση του αντίστοιχου προφίλ θα είναι ίση µε µηδέν και δεν 

ορίζονται τα κλάσµατα της σχέσης [6.19]. 
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6.3.5  Παράδειγµα Εφαρµογής 
 

Στον Πίνακα 6.3 παρουσιάζεται ο πίνακας συµπτώσεων απολύτων συχνοτήτων, τα 

σύνολα γραµµών και στηλών (περιθώριες κατανοµές) καθώς και τα προφίλ (%) των 

γραµµών, για δύο κατηγορικές µεταβλητές Χ και Υ, µε 5 και 6 κλάσεις αντίστοιχα, σε 

ένα τυχαίο δείγµα 437 δειγµατοληπτικών µονάδων. Χωρίς περιορισµό της 

γενικότητας, θεωρούµε ότι το ενδιαφέρον της µελέτης εστιάζεται στη σύγκριση µόνο 

των προφίλ των 5 κλάσεων της µεταβλητής Χ και στην αιτιολόγηση των οµοιοτήτων 

ή/και διαφορών, που ενδεχοµένως θα προκύψουν, σε σχέση µε τη µεταβλητή Υ. Η 

εφαρµογή της ΠΑΑ, µέσω του SPSS έκδοση 13, στα δεδοµένα του Πίνακα 6.3, 

ανέδειξε δύο παραγοντικούς άξονες που ερµηνεύουν το 88,8% της ολικής αδράνειας. 

Για λόγους οικονοµίας, παραλείπουµε το σχολιασµό και την ερµηνεία των 

αναλυτικών αποτελεσµάτων που παράγονται από την ΠΑΑ και παρουσιάζουµε µόνο 

την εφαρµογή των προτεινόµενων µεθοδολογιών για την κατασκευή 95% ελλείψεων 

εµπιστοσύνης γύρω από τα σηµεία που αντιστοιχούν στις 5 κλάσεις της Χ στο 

παραγοντικό επίπεδο 1×2. Στο ∆ιάγραµµα 6.1 απεικονίζονται οι 95% ελλείψεις γύρω 

από τα σηµεία που αντιστοιχούν στις 5 κλάσεις της µεταβλητής Χ (Tr_1, Tr_2, Tr_3, 

Tr_4 και Tr_5). Η σχεδίαση των ελλείψεων εµπιστοσύνης έγινε µέσω προγράµµατος 

που αναπτύχθηκε στο λογισµικό Matlab έκδοση 7.0. 

 

Σύµφωνα µε την πρώτη προσέγγιση, η εκτίµηση των στοιχείων του πίνακα S 

πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο ∆έλτα και τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 6.4. Στον Πίνακα 6.5 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της δεύτερης 

προσέγγισης, όπου η εκτίµηση των στοιχείων του S πραγµατοποιήθηκε µέσω της 

εµπειρικής κατανοµής των 437 αντικειµένων ως προς τις ποσοτικοποιηµένες τιµές 

των κλάσεων των στηλών του πίνακα συµπτώσεων. Τα αναλυτικά αριθµητικά 

αποτελέσµατα και για τις δύο προσεγγίσεις, µαζί µε σχετικά παραδείγµατα 

υπολογισµών παρατίθενται στην Ενότητα ΣΤ2 του Παραρτήµατος ΣΤ. 

 

Στο ∆ιάγραµµα 6.1 απεικονίζονται οι 95% ελλείψεις εµπιστοσύνης γύρω από τα 

σηµεία γραµµών του πίνακα F κατασκευασµένες και µε τις δύο προτεινόµενες 

µεθοδολογίες. Με έντονο περίγραµµα είναι σχεδιασµένες οι ελλείψεις εµπιστοσύνης 

µε βάση την πρώτη προσέγγιση, ενώ µε πιο αχνό οι ελλείψεις σύµφωνα µε τη 

δεύτερη. 
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Πίνακας 6.3: Πίνακας Συµπτώσεων των Χ και Υ 
 

  Μεταβλητή Υ  
Μεταβλητή 

Χ 
 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Σύνολα 

Tr_1 Συχνότητες 18 17 16 3 4 16 74
 % 24,3% 23,0% 21,6% 4,1% 5,4% 21,6%100,0%

Tr_2 Συχνότητες 12 17 20 3 7 3 62
 % 19,4% 27,4% 32,3% 4,8% 11,3% 4,8%100,0%

Tr_3 Συχνότητες 5 16 43 10 36 6 116
 % 4,3% 13,8% 37,1% 8,6% 31,0% 5,2%100,0%

Tr_4 Συχνότητες 1 7 11 10 6 4 39
 % 2,6% 17,9% 28,2%25,6% 15,4% 10,3%100,0%

Tr_5 Συχνότητες 7 9 29 11 90 0 146
% 4,8% 6,2% 19,9% 7,5% 61,6% 0,0% 100,0%

Σύνολα Συχνότητες 43 66 119 37 143 29 437
% 9,8% 15,1% 27,2% 8,5% 32,7% 6,6%100,0%

 

Στη συνέχεια παραθέτουµε τους βασικούς κανόνες ερµηνείας της πληροφορίας που 

παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 6.1.  

 

Τα σηµεία γραµµών που η αντίστοιχη έλλειψη δεν περιέχει την αρχή των αξόνων 

είναι σηµαντικά, δηλαδή διαφέρουν από το κέντρο βάρους (περιθώρια σχετική 

κατανοµή) του νέφους των σηµείων γραµµών, και συνεισφέρουν στη συσχέτιση 

(εξάρτηση) των δύο µεταβλητών, όπως αυτή ερµηνεύεται από το παραγοντικό 

επίπεδο 1×2. Από το διάγραµµα παρατηρούµε ότι τα σηµεία Tr_1, Tr_2, Tr_4 και 

Tr_5 είναι σηµαντικά, ενώ το Tr_3 δεν είναι. Για το συγκεκριµένο παράδειγµα, η 

προηγούµενη διαπίστωση ισχύει και για τις δύο προτεινόµενες προσεγγίσεις. 

 

Πίνακας 6.4: Εκτίµηση ∆ιασπορών – Συνδυασπορών µε τη Μέθοδο ∆έλτα (Πρώτη 
Προσέγγιση) 

 
 Παραγοντικοί Άξονες  Παραγοντικοί Άξονες  
 F1 F2  F1 F2  
 Var(u) Var(v) Covar(u, v) SD(u) SD(v) Cor(u, v) 
Tr_1 0,012 0,024 -0,004 0,110 0,156 -0,242 
Tr_2 0,018 0,073 -0,011 0,133 0,270 -0,296 
Tr_3 0,010 0,019 0,001 0,099 0,136 0,105 
Tr_4 0,033 0,075 -0,001 0,181 0,274 -0,017 
Tr|_5 0,004 0,005 -0,001 0,063 0,069 -0,144 
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Πίνακας 6.5: Εκτίµηση ∆ιασπορών – Συνδυασπορών µέσω της Εµπειρικής 
Κατανοµής (∆εύτερη Προσέγγιση) 

 
 Παραγοντικοί Άξονες  Παραγοντικοί Άξονες  
 F1 F2  F1 F2  
 Var(u) Var(v) Covar(u, v) SD(u) SD(v) Cor(u, v) 
Tr_1 0,659 1,031 -0,382 0,812 1,015 -0,463 
Tr_2 0,670 1,039 -0,315 0,819 1,019 -0,378 
Tr_3 0,822 0,852 0,140 0,907 0,923 0,167 
Tr_4 0,751 1,276 -0,165 0,867 1,130 -0,169 
Tr|_5 0,665 0,857 0,257 0,815 0,926 0,340 

 

 
 

 
∆ιάγραµµα 6.1: 95% Ελλείψεις Εµπιστοσύνης Γύρω από τα Σηµεία Γραµµών του 

Πίνακα F στο Παραγοντικό Επίπεδο 1×2 
 

Τα σηµεία γραµµών που οι αντίστοιχες ελλείψεις δεν τέµνονται έχουν διαφορετικό 

προφίλ ιδιαίτερα στην περίπτωση που οι αντίστοιχοι παραγοντικοί άξονες 

ερµηνεύουν υψηλό ποσοστό της ολικής αδράνειας. Για παράδειγµα, τα προφίλ των 

γραµµών Tr_1, Tr_4 και Tr_5 διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους, ενώ τα προφίλ των 

γραµµών Tr_1 και Τr_2 καθώς και των γραµµών Tr_2 και Tr_4 δεν διαφέρουν 

σηµαντικά. Η παρατήρηση αυτή ισχύει και για τις δύο προσεγγίσεις κατασκευής 

ελλείψεων εµπιστοσύνης. Οι συγκρίσεις των προφίλ µπορούν να “ενισχυθούν” 

περαιτέρω µε τη µέθοδο Πολλαπλών Συγκρίσεων του Gabriel (βλέπε Ενότητα ΣΤ3 

F1 

F2 
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του Παραρτήµατος ΣΤ), τα αποτελέσµατα της οποίας προσαρµόστηκαν σε µορφή 

συνοπτικής παρουσίασης (βλέπε Πίνακα 6.6) ανάλογης µε αυτή που χρησιµοποιείται 

στο SPSS για τις πολλαπλές συγκρίσεις µέσων όρων µε µεθόδους όπως του Tukey και 

του Duncan. Οι πολλαπλοί έλεγχοι είναι µάλλον επιβεβληµένοι στην περίπτωση που 

οι αντίστοιχοι παραγοντικοί άξονες δεν ερµηνεύουν σηµαντικό ποσοστό της ολικής 

αδράνειας. 

 

Τα σηµεία γραµµών που οι αντίστοιχες ελλείψεις έχουν σχετικά µικρή επιφάνεια 

έχουν και πιο σταθερή απεικόνιση, µε την έννοια της εξωτερικής εγκυρότητας - 

σταθερότητας. Από το ∆ιάγραµµα 6.1 φαίνεται ότι η θέση του σηµείου Tr_4 

παρουσιάζει τη µεγαλύτερη αστάθεια, µε αποτέλεσµα η ερµηνεία του επί του πρώτου 

παραγοντικού άξονα να είναι προβληµατική, αφού η θέση του θα µπορούσε να 

αποδοθεί είτε στα δεξιά είτε στα αριστερά του άξονα και µε τις δύο προσεγγίσεις. Το 

ίδιο ισχύει για την ερµηνεία του σηµείου Tr_2 ως προς τη θέση του στο δεύτερο 

άξονα (πάνω ή κάτω).  

 

Αν και στο συγκεκριµένο παράδειγµα υπάρχει συµφωνία σε πολλά σηµεία ως προς 

την ερµηνεία και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων, ωστόσο τα αποτελέσµατα των δύο 

προσεγγίσεων κατασκευής ελλείψεων εµπιστοσύνης δεν είναι ταυτόσηµα. Για 

παράδειγµα, µε την πρώτη προσέγγιση οι ελλείψεις που αντιστοιχούν στα σηµεία 

Tr_2 και Tr_3 φαίνεται, έστω και οριακά, ότι έχουν κοινά σηµεία, ενώ µε τη δεύτερη 

προσέγγιση οι δύο ελλείψεις είναι αρκετά αποµακρυσµένες και συνεπώς 

διακεκριµένες. Από το ∆ιάγραµµα 6.1 φαίνεται, επίσης, ότι για το συγκεκριµένο 

σύνολο δεδοµένων, οι ελλείψεις που κατασκευάστηκαν µε την πρώτη προσέγγιση 

είναι πιο “συντηρητικές”, καλύπτουν δηλαδή µεγαλύτερη επιφάνεια επί του 

παραγοντικού επιπέδου, σε σχέση µε τις ελλείψεις της δεύτερης προσέγγισης. 

Εξαίρεση αποτελεί το σηµείο Tr_5, για το οποίο οι δύο ελλείψεις φαίνεται να έχουν 

το ίδιο εµβαδόν. Επίσης, ο προσανατολισµός των αξόνων των ελλείψεων, για όλα τα 

σηµεία, δεν είναι ίδιος και για τις δύο προτεινόµενες µεθόδους, όπως συµβαίνει, για 

παράδειγµα, µε το σηµείο Tr_5. Τέλος, παρατηρώντας το διάγραµµα και τα 

αποτελέσµατα του Πίνακα 6.6 φαίνεται ότι για το συγκεκριµένο παράδειγµα υπάρχει 

σχεδόν απόλυτη συµφωνία των αποτελεσµάτων της πρώτης προσέγγισης µε αυτά που 

προκύπτουν από τις πολλαπλές συγκρίσεις των προφίλ γραµµών µε τη µέθοδο του 
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Gabriel, η οποία, όµως, λόγω του post hoc χαρακτήρα της είναι συντηρητική εκ 

κατασκευής. 

 
Πίνακας 6.6: Ταυτόχρονες Πολλαπλές Συγκρίσεις των Προφίλ των Γραµµών 

(Προσαρµοσµένη Μέθοδος του Gabriel) 
 

Ζεύγος  
Αγωγών 

Likelihood 
Ratio-LR 

Οµοιογενής 
Οµάδα 

Γραµµών 1 

Οµοιογενής 
Οµάδα 

Γραµµών 2 

Οµοιογενής 
Οµάδα 

Γραµµών 3 

Αποτελέσµατα 
Συγκρίσεων** 

Tr_1 vs Tr_2 11,187 Tr_1   Tr_1 c 
Tr_1  vs Tr_3 49,435* Tr_2 Tr_2  Tr_2 bc 
Tr_1  vs Tr_4 24,800 Tr_4 Tr_4  Tr_3 bc 
Tr_1  vs Tr_5 111,587*  Tr_3  Tr_4 b 
Tr_2 vs Tr_3 21,351   Tr_5 Tr_5 a 
Tr_2 vs Tr_4 16,831     
Tr_2 vs Tr_5 63,789*     
Tr_3 vs Tr_4 10,968     
Tr_3 vs Tr_5 33,893*     
Tr_4 vs Tr_5 41,596*     

(*) Στατιστικά σηµαντική διαφορά σε επίπεδο σηµαντικότητας α=0,05. Η κρίσιµη τιµή 

της 2
05,0;20χ =31,140. (**) Τα προφίλ των γραµµών που ακολουθούνται από κοινό γράµµα δεν 

διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά, σε α=0,05, σύµφωνα µε το στατιστικό έλεγχο του Gabriel. 
 
 

6.4  Πρόταση Κατασκευής Μη Παραµετρικού ∆ιαστήµατος 

Εµπιστοσύνης για τον Έλεγχο της Στατιστικής 

Σηµαντικότητας των Αξόνων στην Πολυµεταβλητή 

ΠΑΑ 

Η προτεινόµενη µέθοδος στηρίζεται στην εύρεση των µαθηµατικών σχέσεων για τον 

υπολογισµό της µέσης τιµής µ  και της διακύµανσης 2σ  των ιδιοτιµών των 

παραγοντικών αξόνων που προκύπτουν από την εφαρµογή της ΠΑΑ στον πίνακα 

Burt q κατηγορικών µεταβλητών, οι οποίες είναι ανά δύο ανεξάρτητες. Έστω ότι q 

κατηγορικές µεταβλητές iX  ( 1, ,i q= K ), µε m συνολικά κατηγορίες (κλάσεις), 

χαρακτηρίζουν Ν αντικείµενα. Ας είναι Bsλ  η αδράνεια του άξονα s που προκύπτει 

από την εφαρµογή της ΠΑΑ στον αντίστοιχο m m×  πίνακα Burt B και Bsλ  η 

αντίστοιχη ιδιοτιµή. Αν οι q µεταβλητές είναι ανά δύο ανεξάρτητες, τότε η 



 -349- 

ενδιαφέρουσα αδράνεια BI ε  του πίνακα B είναι ίση µε µηδέν (βλέπε Ενότητα 4.7). 

Από τη σχέση [4.40] της Ενότητας 4.8.3 έχουµε ότι: 

 

( )2

1

1

( 1)

p

Bs
s

B

q
I

q qε

λ
=

−
=

−

∑
, µε p=m-q. 

 
Κάτω από την υπόθεση της ανεξαρτησίας των µεταβλητών ανά δύο ισχύει: 

 

( )
( ) ( )

( )

2

2 2
1

1

1
0 0 1 0 1 0,

( 1)

1
1 0, , .

p

Bs p
s

B Bs Bs
s

Bs Bs

q
I q q s

q q

q s s
q

ε

λ
λ λ

λ λ

=

=

−
= ⇒ = ⇒ − = ⇒ − = ∀ ⇒

−

⇒ − = ∀ ⇒ = ∀

∑
∑

 

 

Συνεπώς, αν θεωρήσουµε την ιδιοτιµή Bsλ  ως τυχαία µεταβλητή, τότε η µέση τιµή 

της είναι: 

 

( ) 1
BsE

q
λ µ= = . 

 

Στη συνέχεια, ορίζουµε ένα µέτρο µεταβλητότητας 2V  της Bsλ  γύρω από τη µέση 

τιµή της ως εξής: 

 
2

2
2 2 2

1 1 1

2 2 2
1 1 1

1 1 1 1 1 2 1
2

1 1 1 1 1 1 1
.

p p p
Bs

Bs Bs Bs
s s s

p p p

Bs Bs Bs
s s s

V
p q p q q p q q

p
p q p p q p q

λ
λ λ λ

λ λ λ

= = =

= = =

    
= − = − + = − + =         

 
= − = − = − 

 

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑

 

 

Στις παραπάνω πράξεις λάβαµε υπόψη ότι 
1

, Bss
q

λ∀ = . 

 
Συνεπώς, 

 

2
2

1

1 1p

Bs
s

V
p q

λ
=

= −∑ . [6.20] 
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Γνωρίζουµε ότι (βλέπε Ενότητα 2.3.3.5) η ολική αδράνεια BI  του πίνακα Burt δίνεται 

από τη σχέση: 

1

p

B Bs
s

I λ
=

=∑ , 

 
η οποία λόγω της [4.28] γράφεται: 

 

0 1

1

2 hwp
h w

B Bs
s

I
I

I
q q q

λ − <

=

 
 
 = = +
 
 
 

∑
∑ , µε h, w=1,…, q, 

 
όπου Ι0-1 είναι η ολική αδράνεια του αντίστοιχου λογικού πίνακα Ζ και hw

h w

I
<
∑  το 

άθροισµα των αδρανειών των ( )1 2q q−  διαφορετικών απλών πινάκων συµπτώσεων 

των q µεταβλητών ανά δύο. Η ποσότητα hwI  εκφράζει την αδράνεια του υποπίνακα 

που σχηµατίζεται από τη διασταύρωση της µεταβλητής hX  µε τη wX  και, εποµένως, 

(βλέπε απόδειξη Πρότασης 5, Ενότητα 4.6.2): 

 

hw
hw

h w h w

Q
I

N< <

=∑ ∑ , [6.21] 

 
όπου hwQ  είναι το στατιστικό χ2, το οποίο που αντιστοιχεί στον απλό πίνακα 

συµπτώσεων των µεταβλητών Xh και Xw, και hw
h w

Q
<
∑  είναι το άθροισµα των 

στατιστικών χ2 που αντιστοιχούν στους ( )1 2q q−  διαφορετικούς απλούς πίνακες 

συµπτώσεων των q µεταβλητών ανά δύο. 

 

Γνωρίζουµε, επίσης, ότι (βλέπε σχέση [4.25] για j=m): 

 

0 1 1
m m q p

I
q q q−

−
= − = = . [6.22] 

 
Αν λάβουµε υπόψη τις σχέσεις [6.21] και [6.22] η BI  γράφεται: 
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2 2 2
1

2 1hwp
h w

B Bs hw
s h w

Q
p p

I Q
q q Nq q Nq

λ <

= ≠

 
 
 = = + = +
 
 
 

∑
∑ ∑ . [6.23] 

 
Στην τελευταία ισότητα λάβαµε υπόψη ότι: 

 

2 hw hw
h w h w

Q Q
< ≠

=∑ ∑ . 

 
Αν οι q µεταβλητές είναι ανά δύο ανεξάρτητες, τότε το στατιστικό hwQ  ακολουθεί 

ασυµπτωτικά την Κατανοµή 2χ  µε ( ) ( )1 1h wk k− −  β.ε., όπου hk  και wk  είναι οι 

κλάσεις των µεταβλητών hX  και wX  αντίστοιχα. Οι ποσότητες hwQ , ως τυχαίες 

µεταβλητές, κάτω από την υπόθεση της ανεξαρτησίας, έχουν µέση τιµή (Rencher 

2000, Rao 2002): 

 

( ) ( ) ( )1 1hw h wE Q k k= − −  [6.24] 

 
και εν γένει ισχύει: 

 

( ) ( )1 1hw h wE Q k k
 

= − − 
 
∑ ∑ . [6.25] 

 
Εποµένως, από την [6.23] µέσω της [6.25] προκύπτει ότι: 

 

( ) 2 2 2 2
1

1 1p

B Bs hw hw
s h w h w

p p
E I E E Q E Q

q Nq q Nq
λ
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( ) ( )( )2 2
1

1
1 1

p

B Bs h w
s h w

p
E I E k k

q Nq
λ

= ≠

 
⇒ = = + − − 

 
∑ ∑ . [6.26] 

 

Στη συνέχεια, από τη σχέση [6.20] κάνοντας χρήση της [6.26] έχουµε ότι: 
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( )( )2

1
1 1 .h w

h w

k k
Npq ≠

= − −∑  

 

Η µέση τιµή ( )2E V  εκφράζει τη διακύµανση 2σ  της τυχαίας µεταβλητής Bsλ  

κάτω από την υπόθεση της ανεξαρτησίας των q µεταβλητών ανά δύο. Έτσι, µπορούµε 

να γράψουµε: 

 

( ) ( ) ( )( )2 2
2

1
1 1Bs h w

h w

E V Var k k
Npq

λ σ
≠

= = = − −∑ . [6.27] 

 
Μέχρι τώρα έχουµε δείξει ότι: 

 

( ) ( ) ( ) ( )2
2

1 1
και 1 1Bs Bs h w

h w

E Var k k
q Npq

λ µ λ σ
≠

= = = = − −∑ . [6.28] 

 
Συνεπώς, αν οι q µεταβλητές είναι ανά δύο ανεξάρτητες, τότε από την ανισότητα 

Chebychev27 (βλέπε Hogg & Craig 1978, Κουνιάς & Μωϋσιάδης 1985, Bishop, 

Fienberg & Holland 1991) αναµένουµε τουλάχιστον το 75% των ιδιοτιµών Bsλ  να 

περιέχονται στο διάστηµα: 

 
2µ σ± , 
 

δηλαδή στο: 

 

( ) ( )2

1 1
2 1 1h w

h w

k k
q Npq ≠

± − −∑ . [6.29] 

                                                 
 
27 Για κάθε τυχαία µεταβλητή Χ ισχύει: P(|X-µ|≥λσ)≤1/λ2. 
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Έτσι, τα όρια της [6.29] ορίζουν ένα 75% διάστηµα εµπιστοσύνης. Αν ορίσουµε το 

διάστηµα: 

 
3µ σ± , 
 

τότε αναµένουµε το 89% των ιδιοτιµών να περιέχονται σε αυτό. 

 

Αν το µέγεθος του δείγµατος είναι αρκούντος µεγάλο, τότε µε βάση το Κεντρικό 

Οριακό Θεώρηµα (Knight 2000, Agresti 2002) αναµένουµε περίπου το 95% των 

ιδιοτιµών να περιέχονται στο διάστηµα [6.29]. Στην περίπτωση αυτή, µπορούµε να 

µιλάµε για ένα ασυµπτωτικό 95% διάστηµα εµπιστοσύνης. 

 

Το προτεινόµενο διάστηµα εµπιστοσύνης µπορεί να χαρακτηριστεί ως “Μη 

Παραµετρικό” µε την έννοια ότι για την κατασκευή του στηριχθήκαµε µόνο στις 

βασικές ιδιότητες της µέσης τιµής και της διακύµανσης των τυχαίων µεταβλητών.  

 

Εποµένως, κατά την ανάλυση του πίνακα Burt, µπορούµε να θεωρήσουµε ως 

στατιστικά σηµαντικούς, σε επίπεδο σηµαντικότητας α=0,05, τους άξονες για τους 

οποίους η αντίστοιχη ιδιοτιµή είναι µεγαλύτερη από το άνω όριο του προτεινόµενου 

διαστήµατος. 

 

Παρατηρούµε, όµως, ότι η ιδιοτιµή Bsλ  είναι ίση µε την αδράνεια του άξονα s που 

προκύπτει από την ανάλυση του αντίστοιχου λογικού πίνακα Z (βλέπε Ενότητα 

2.3.3.5). Άρα, στην περίπτωση που η ΠΑΑ εφαρµοστεί στον Ζ, το ίδιο κριτήριο 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί αυτή τη φορά για τον έλεγχο της στατιστικής 

σηµαντικότητας των αδρανειών των παραγοντικών αξόνων. 

 

Στην Ενότητα 2.3.3.6 είδαµε ότι όταν η ανάλυση εφαρµόζεται στον πίνακα Ζ 

σηµαντικοί θεωρούνται οι παραγοντικοί άξονες µε αδράνεια µεγαλύτερη από 1 q , 

ενώ στην περίπτωση του πίνακα Burt σηµαντικοί θεωρούνται οι άξονες µε αδράνειες 

µεγαλύτερες από 21 q . Βέβαια, τα δύο αυτά κριτήρια είναι εµπειρικά. Το 

προτεινόµενο στατιστικό κριτήριο αποτελεί µια διόρθωση των δύο προηγούµενων. 
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6.4.1  Παράδειγµα Εφαρµογής 
 

Ας υποθέσουµε ότι q=7, m=25, p=18, N=300, ( )( )1 1h wk k− −∑ =302 και ότι η 

εφαρµογή της ΠΑΑ στον αντίστοιχο λογικό πίνακα Ζ έδωσε τα αποτελέσµατα που 

δίνονται στον Πίνακα 6.7. 

 
Επειδή το µέγεθος του δείγµατος είναι µεγάλο τα όρια της [6.29] ορίζουν ένα 95% 

ασυµπτωτικό διάστηµα εµπιστοσύνης για τις αδράνειες των παραγοντικών αξόνων. 

Από τα δεδοµένα του παραδείγµατος έχουµε: 

 
1 1

7q
µ µ= ⇒ =  

 

και  

 

( )( )
( )22

1 1
1 1 302 0,034

300 18 7
h w

h w

k k
Npq

σ σ
≠

= − − ⇒ = × =
× ×

∑ . 

 

Εποµένως, το κάτω και το άνω όριο του διαστήµατος είναι αντίστοιχα: 

 
1

2 0,034 0,075
7
− × =  

 
και 
 
1

2 0,034 0,210
7
+ × = . 

 
Συνεπώς, σύµφωνα µε το προτεινόµενο κριτήριο ως στατιστικά σηµαντικοί µπορούν 

να θεωρηθούν µόνο οι πέντε πρώτοι άξονες για τους οποίους η αντίστοιχη αδράνεια 

είναι µεγαλύτερη από 0,210. 

 
Αν εφαρµόσουµε το εµπειρικό κριτήριο βάσει του οποίου σηµαντικοί θεωρούνται οι 

παραγοντικοί άξονες µε αδράνεια µεγαλύτερη από 1 1 7 0,143q = = , τότε πρέπει να 

διατηρήσουµε τους οκτώ πρώτους άξονες για ερµηνεία. 

 
 
 



 -355- 

 
Πίνακας 6.7: Αδράνειες Αξόνων 

 

Άξονας Αδράνεια 
1 0,325 
2 0,293 
3 0,290 
4 0,287 
5 0,269 
6 0,156 
7 0,155 
8 0,151 
9 0,139 
10 0,134 
11 0,129 
12 0,125 
13 0,119 
14 0,000 
15 0,000 
16 0,000 
17 0,000 
18 0,000 

 

Για συγκριτικούς λόγους παραθέτουµε και τα αποτελέσµατα της µεθόδου που 

προτείνει ο Nishisato (βλέπε Πίνακα 6.8), την οποία παρουσιάσαµε στην Ενότητα 

6.2.2.2. Εκτός από την κρίσιµη τιµή της Κατανοµής 2χ  σε ε.σ. α=0,05 υπολογίσαµε 

την αντίστοιχη τιµή στο διορθωµένο κατά Bonferroni ε.σ. 
0,05

0,003
18

α = ≈  καθώς 

και την post hoc ισχύ του ελέγχου σε ε.σ. α=0,003. Ο υπoλογισµός της ισχύος έγινε 

µε το λογισµικό Power Analysis for AFC µέσω του module Post Hoc: Goodness of 

Fit  (βλέπε Ενότητα Ε2 του Παραρτήµατος Ε).  

 

Από την εξέταση του Πίνακα 6.8, διαπιστώνουµε ότι και µε την προσέγγιση του 

Nishsisato µόνο οι πέντε πρώτοι άξονες είναι στατιστικά σηµαντικοί, ακόµη και σε 

επίπεδο σηµαντικότητας α=0,003. Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήξαµε και 

προηγουµένως, εφαρµόζοντας το προτεινόµενο κριτήριο, αλλά µε πολύ λιγότερους 

αριθµητικούς υπολογισµούς. 
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Πίνακας 6.8: Αποτελέσµατα Ελέγχων Σηµαντικότητας των Αξόνων:  
Μέθοδος Nishisato 

 

Άξονας 
Αδράνεια 
Άξονα 

Στατιστικό 
Ελέγχου 

β.ε. 
Κρίσιµη 
Τιµή χ2 σε 
α=0,05 

Κρίσιµη 
Τιµή χ2 σε 
α=0,003 

p 
 

Post hoc 
Ισχύς 

1 0,325 762,699* 315 357,391 389,064 0,0000 1 
2 0,293 672,819* 313 355,260 386,843 0,0000 1 
3 0,290 664,602* 311 353,128 384,621 0,0000 1 
4 0,287 656,420* 309 350,995 382,398 0,0000 1 
5 0,269 608,040* 307 348,863 380,175 0,0000 1 
6 0,156 329,114 305 346,730 377,951 0,1639 1 
7 0,155 326,816 303 344,596 375,726 0,1660 1 
8 0,151 317,652 301 342,462 373,500 0,2440 1 
9 0,139 290,417 299 340,328 371,274 0,6282 1 
10 0,134 279,180 297 338,193 369,047 0,7639 1 
11 0,129 268,009 295 336,058 366,819 0,8685 1 
12 0,125 259,118 293 333,922 364,590 0,9236 1 
13 0,119 245,857 291 331,786 362,361 0,9744 1 
14 0,000 0,000 289 329,649 360,130 1,0000  
15 0,000 0,000 287 327,512 357,899 1,0000  
16 0,000 0,000 285 325,374 355,667 1,0000  
17 0,000 0,000 283 323,236 353,435 1,0000  
18 0,000 0,000 281 321,097 351,201 1,0000  

* Στατιστικά σηµαντικό σε ε.σ. α=0,003. 

 

6.5  Σχόλια και Συµπεράσµατα Κεφαλαίου 

Το βασικό συµπέρασµα, το οποίο προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 

αυτό, είναι ότι στην περίπτωση που τα διαθέσιµα δεδοµένα έχουν συγκεντρωθεί µε 

τυχαία δειγµατοληψία, η ΠΑΑ µπορεί να συνδυαστεί µε µεθόδους της Επαγωγικής 

Στατιστικής. Στις µεθοδολογικές προσεγγίσεις που παρουσιάσαµε, η µόνη βασική 

απαίτηση είναι το µέγεθος του δείγµατος να είναι αρκούντως µεγάλο, κάτι που 

συνήθως ισχύει στις περιπτώσεις όπου εφαρµόζεται η ΠΑΑ. Φαίνεται ότι το 

επιστηµολογικό “χάσµα”, που κατά τον Gras (1995), χωρίζει την Ανάλυση 

∆εδοµένων µε την Επαγωγική Στατιστική τελικά δεν είναι και τόσο µεγάλο.  

 

Στο πλαίσιο της ΠΑΑ, οι έλεγχοι στατιστικής σηµαντικότητας συνδέονται µε την 

εξωτερική εγκυρότητα των αριθµητικών και διαγραµµατικών εκροών της. Στο χώρο 

της Ανάλυσης ∆εδοµένων, και ιδιαίτερα στην Ολλανδική Σχολή, το πρόβληµα 

αντιµετωπίζεται κυρίως µε τη χρήση τεχνικών επαναδειγµατοληψίας, όπως είναι η 

Bootstrap (Van de Geer 1993β, Markus 1994α και 1994β, Gifi 1996, Michailidis & 

De Leeuw 1998). Η εξωτερική εγκυρότητα αναφέρεται στην περίπτωση κατά την 
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οποία τα διαθέσιµα δεδοµένα έχουν συγκεντρωθεί µε µεθόδους της τυχαίας 

δειγµατοληψίας, από τον υπό εξέταση πληθυσµό, και εστιάζεται στον έλεγχο του 

κατά πόσο συνεπή (σταθερά) είναι τα παραγόµενα αποτελέσµατα, στη θεωρητική 

περίπτωση που η ανάλυση επαναληφθεί σε άλλα τυχαία δείγµατα από τον ίδιο 

πληθυσµό. Κατά τον έλεγχο της εξωτερικής εγκυρότητας, βασικός στόχος είναι η 

εκτίµηση παραµέτρων και η κατασκευή διαστηµάτων εµπιστοσύνης που επιτρέπουν 

τη γενίκευση των συµπερασµάτων στον πληθυσµό, από τον οποίο προέρχεται το 

δείγµα. Οι µικρές τιµές των τυπικών σφαλµάτων στην εκτίµηση των παραµέτρων, οι 

µικρές επιφάνειες των περιοχών εµπιστοσύνης και η στατιστική σηµαντικότητα των 

δεικτών εξασφαλίζουν την εξωτερική εγκυρότητα των αποτελεσµάτων. Πάντως, σε 

αυτές τις προσεγγίσεις θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και µερικά από τα 

αναπόφευκτα προβλήµατα των «πολλαπλών συγκρίσεων» (βλέπε Ενότητα Ε3.2 του 

Παραρτήµατος Ε). Να σηµειώσουµε ότι, γενικά, ο έλεγχος της εξωτερικής 

σταθερότητας δεν περιλαµβάνει µόνο στατιστικούς ελέγχους ή την κατασκευή 

διαστηµάτων εµπιστοσύνης, αλλά και τη χρήση διαθέσιµης εξωτερικής πληροφορίας 

µε τη µορφή “µετα-δεδοµένων” (τα οποία συνήθως εισάγονται στην ΠΑΑ ως 

συµπληρωµατικά στοιχεία)28 (Lebart, 2005) καθώς και ελέγχους που περιλαµβάνουν 

διαδικασίες διασταυρούµενης εγκυρότητας (cross validation)29 (Aldenderfer & 

Blashfield 1984, Hair et al. 1995, Jackson 1991, Lebart 2005). 

 

Όταν τα δεδοµένα δεν αποτελούν τυχαίο δείγµα ή, εν γένει, δεν µπορούν να 

εφαρµοστούν έλεγχοι και διαδικασίες της Επαγωγικής Στατιστικής, τότε προκύπτει το 

πρόβληµα της «εσωτερικής» εγκυρότητας ή σταθερότητας των δοµών και των 

σχέσεων που αναδεικνύονται µέσω της ΠΑΑ (Greenacre 1984, Gifi 1996, Michailidis 

& De Leeuw 1998, Lebart 2005). Στην περίπτωση αυτή, το ενδιαφέρον εστιάζεται 

µόνο στα διαθέσιµα δεδοµένα και στο κατά πόσο τα αποτελέσµατα αποτελούν µια 

καλή σύνοψη της πληροφορίας που ενθυλακώνει ο αρχικός πίνακας δεδοµένων. Τα 

παραγόµενα αποτελέσµατα χαρακτηρίζονται από εσωτερική σταθερότητα αν µικρές 

ή/και ανεπαίσθητες µεταβολές ή, καλύτερα, διαταραχές των αρχικών δεδοµένων 

                                                 
 
28 Στην περίπτωση αυτή το ενδιαφέρον εστιάζεται στον έλεγχο των δοµών και των σχέσεων, όπως 
αυτές διαµορφώνονται λαµβάνοντας υπόψη δεδοµένα, τα οποία δεν συµµετείχαν στην αρχική 
ανάλυση. Ο έλεγχος συνίσταται στην εξέταση της σταθερότητας ή όχι των αρχικών συµπερασµάτων. 
29 Σε γενικές γραµµές η µέθοδος εφαρµόζεται ως εξής: Το αρχικό δείγµα χωρίζεται τυχαία σε δύο 
µέρη. Η στατιστική µέθοδος εφαρµόζεται και στα δύο υποσύνολα και τα αποτελέσµατα συγκρίνονται 
ως προς τη σύγκλισή τους. 
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εισόδου έχουν ως αποτέλεσµα µόνο µικρές ή/και ανεπαίσθητες αλλαγές στην έξοδο 

της µεθόδου. Για παράδειγµα, τέτοιου είδους διαταραχές είναι δυνατό να 

προκαλέσουν τα παράτυπα σηµεία (outliers), η συνένωση κλάσεων των µεταβλητών 

και η αποµάκρυνση µεταβλητών ή αντικειµένων από την ανάλυση. Στις συνέπειές 

τους έχουµε αναφερθεί στο Κεφάλαιο 2. Για τον έλεγχο της εσωτερικής εγκυρότητας 

η εφαρµογή των µεθόδων Bootstrap και Jackknife αποτελούν µάλλον “µονόδροµο”. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε δύο βασικές τεχνικές που εφαρµόζονται στο πλαίσιο της 

ΠΑΑ (Greenacre 2006 και 1984, Lebart 2005): α) Η «µερική» Bootstrap, στην οποία 

τα επαναληπτικά δείγµατα εισάγονται ως συµπληρωµατικά στοιχεία στην ανάλυση 

των αρχικών δεδοµένων και β) Η «ολική» Bootstrap, σύµφωνα µε την οποία κάθε 

επανάληψη οδηγεί σε µια ξεχωριστή Απλή ή Πολλαπλή Ανάλυση των Αντιστοιχιών. 

Όµως, όπως παρατηρήσαµε στην Ενότητα 6.3.1, οι µέθοδοι επαναδειγµατοληψίας, 

όπως αυτές εφαρµόζονται στην ΠΑΑ για τον έλεγχο της εξωτερικής εγκυρότητας, 

εγείρουν αρκετές επιφυλάξεις σχετικά µε τη διαδικασία υλοποίησής τους και τις 

αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν από τους χρήστες (βλέπε και Lebart, 2005). Οι 

συγκεκριµένες µέθοδοι µάλλον εισάγουν περισσότερα προβλήµατα απ’ ότι επιλύουν. 

Για το Lebart30 είναι προτιµότερο η Bootstrap να χρησιµοποιείται µόνο για τον έλεγχο 

της εσωτερικής εγκυρότητας. 

 

Οι προτεινόµενες µεθοδολογίες κατασκευής ελλείψεων εµπιστοσύνης γύρω από τα 

σηµεία γραµµών ή/και στηλών, επί των παραγοντικών επιπέδων που παράγονται από 

την ΠΑΑ, παρέχουν όχι µόνο στατιστικό, αλλά και οπτικό έλεγχο της εξωτερικής 

εγκυρότητας - σταθερότητας και της σηµαντικότητας των προβολών των αντίστοιχων 

σηµείων επί των παραγοντικών επιπέδων και αξόνων. Οι µέθοδοι µπορούν να 

επεκταθούν και στις τρεις διαστάσεις µε την κατασκευή ελλειψοειδών εµπιστοσύνης. 

Συνήθως, όµως, τα γραφικά αποτελέσµατα της ΠΑΑ παρουσιάζονται σε δύο 

διαστάσεις. Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι η απόφαση των αναλυτών τόσο σε 

σχέση µε τον αριθµό των διαστάσεων του χώρου (2 ή 3) όσο και σε σχέση µε το σε 

ποιους υποχώρους θα προβληθούν τα σηµεία (π.χ. παραγοντικό επίπεδο 1×2 ή/και 

1×3, κ.λπ.) θα πρέπει να ληφθεί a priori, ώστε η σηµαντικότητα της θέσης των 

σηµείων και οι συγκρίσεις των αντίστοιχων προφίλ, µέσω των ελλείψεων 

                                                 
 
30 Μετά από προσωπική επικοινωνία στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης ∆εδοµένων, µε ∆ιεθνή 
Συµµετοχή, Σιθωνία, Χαλκιδικής, 15-18/09, 2005. 
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εµπιστοσύνης, να εντάσσονται στο µεθοδολογικό πλαίσιο της Επαγωγικής 

Στατιστικής. Αντίθετα, η µέθοδος του Gabriel µπορεί να εφαρµοστεί και εκ των 

υστέρων, δηλαδή µετά την παρατήρηση των αποτελεσµάτων της ΠΑΑ και των 

ελλείψεων. Οι µέθοδοι µπορούν να εφαρµοστούν και σε πειραµατική µελέτη, όπου 

υπάρχει διάκριση µεταξύ εξαρτηµένης και ανεξάρτητης µεταβλητής. Στο παράδειγµα 

που παραθέσαµε στην Ενότητα 6.3.5, η µεταβλητή Χ θα µπορούσε να θεωρηθεί ως 

ένας ποιοτικός ή ποσοτικός παράγοντας µε 5 επίπεδα (αγωγές), ενώ η Y ως 

µεταβλητή απόκρισης µε 6 διακεκριµένες κατηγορικές τιµές.  

 

Το ερώτηµα που τίθεται είναι ποια από τις δύο προσεγγίσεις είναι προτιµότερη. Η 

απάντηση στο ερώτηµα δεν είναι απλή. Στην πρώτη προσέγγιση, οι προβολές των 

σηµείων γραµµών (στηλών), επί των παραγοντικών επιπέδων, θεωρούνται ως τυχαίες 

µεταβλητές και µέσω της µεθόδου ∆έλτα υπολογίζονται για κάθε σηµείο τα στοιχεία 

του πίνακα S των δειγµατικών διασπορών – συνδυασπορών. Η µέθοδος ∆έλτα 

στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι συχνότητες στα κελιά του πίνακα συµπτώσεων 

ακολουθούν Πολυωνυµική Κατανοµή, η οποία µπορεί να προσεγγιστεί από την 

Κανονική, και η ιδιότητα αυτή χρησιµοποιείται, στη συνέχεια, στον υπολογισµό των 

στοιχείων του πίνακα S. Στην περίπτωση αυτή, κάθε σηµείο γραµµής (στήλης), 

ανεξάρτητα από τον υποχώρο που προβάλλεται (παραγοντικό επίπεδο 1×2, 2×3, 

κ.λπ.), είναι διαρκώς συνδεδεµένο µε την αρχική του κατανοµή. Στη δεύτερη 

προσέγγιση, και ειδικά για το παραγοντικό επίπεδο 1×2, το οποίο απεικονίζει στις δύο 

διαστάσεις τη βέλτιστη δυνατή θέση των σηµείων γραµµών (στηλών), η θεώρηση 

είναι διαφορετική και στηρίζεται στις ιδιότητες βέλτιστης κλιµάκωσης της ΠΑΑ. 

Στην προσέγγιση αυτή, θεωρούµε ότι τα σηµεία έχουν τοποθετηθεί – προβληθεί 

βέλτιστα στο παραγοντικό επίπεδο, αφού η ΠΑΑ αξιοποιεί όλη την πληροφορία για 

την κατανοµή, τις δοµές και τις σχέσεις που ενθυλακώνει ο αρχικός πίνακας 

συµπτώσεων. Στη συνέχεια, τα σηµεία αποδεσµεύονται από την αρχική τους 

κατανοµή και τα στοιχεία του πίνακα S υπολογίζονται µε βάση την εµπειρική 

κατανοµή των τυποποιηµένων συντεταγµένων των προβολών των δειγµατοληπτικών 

ή πειραµατικών µονάδων επί των παραγοντικών αξόνων. Η απόφαση σχετικά µε το 

ποια, τελικά, µέθοδος θα πρέπει να ακολουθηθεί είναι µάλλον θέµα επιστηµολογικής 

προσέγγισης στη λογική και στη φιλοσοφία της ΠΑΑ. Πειραµατισµοί µε τυχαία 

σύνολα δεδοµένων και εφαρµογή µεθόδων προσοµοίωσης Monte Carlo θα 
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µπορούσαν να οδηγήσουν στην επιλογή µιας εκ των δύο προσεγγίσεων µε βάση τη 

σύγκριση της “τοπικής” εγκυρότητάς τους. 

 

Πάντως, οι δύο µέθοδοι κατασκευής ελλείψεων εµπιστοσύνης (Ενότητα 6.3) µαζί µε 

το διάστηµα εµπιστοσύνης για τον έλεγχο της στατιστικής σηµαντικότητας των 

παραγοντικών αξόνων (Ενότητα 6.4) αποτελούν εναλλακτικές προτάσεις απέναντι 

στη χρήση της τεχνικής Bootstrap. Να σηµειώσουµε ότι οι ελλείψεις εµπιστοσύνης 

και η µέθοδος του Gabriel µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για τον έλεγχο της 

οµοιογένειας των προφίλ των οµάδων σηµείων, οι οποίες προκύπτουν από την 

εφαρµογή µεθόδων Ταξινόµησης στις γραµµές (στήλες) του πίνακα συµπτώσεων δύο 

µεταβλητών.  

 

Αρκετές από τις µεθόδους ελέγχου της στατιστικής σηµαντικότητας των 

αποτελεσµάτων που παράγονται από την εφαρµογή της ΠΑΑ υλοποιούνται µέσω του 

λογισµικού CHIC Analysis (βλέπε Μάρκος, 2006). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7 

Πρόταση Μεθόδου Εφαρµογής της 

Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών 

σε Πειραµατικούς Σχεδιασµούς 

7.1  Εισαγωγή 

 

Στην Ενότητα 1.6 τονίστηκε ότι η ΠΑΑ δεν βρήκε τη θέση που της αρµόζει στην 

ανάλυση δεδοµένων, τα οποία προέρχονται από πειραµατικούς σχεδιασµούς, όπως 

αυτοί ορίστηκαν στην Ενότητα 1.2. Αυτό οφείλεται στους παρακάτω λόγους: 

 

• Στην ΠΑΑ οι µεταβλητές αντιµετωπίζονται συµµετρικά, χωρίς διάκριση σε 

εξαρτηµένες και ανεξάρτητες (βλέπε Ενότητα 1.3). Το χαρακτηριστικό αυτό 

καθιστά a priori απαγορευτική την εφαρµογή της µεθόδου σε πειραµατικές 

διατάξεις, όπου η λογική του πειραµατισµού στηρίζεται ακριβώς στο διαχωρισµό 

αυτό (βλέπε Ενότητες 1.2 και 1.6). Στα πειράµατα εκ κατασκευής υπεισέρχονται 

τουλάχιστον δύο οµάδες µεταβλητών. Η οµάδα των ανεξάρτητων και η οµάδα 

των εξαρτηµένων. Οι ανεξάρτητες µεταβλητές θεωρητικά βρίσκονται κάτω από 

τον άµεσο έλεγχο του πειραµατιστή, ο οποίος µετά από κατάλληλη µεταβολή της 

κατάστασης των ανεξάρτητων µελετά και µετρά την επίδραση των µεταβολών 

αυτών στις τιµές των εξαρτηµένων. Κατά την πειραµατική διαδικασία ελέγχονται 

ταυτόχρονα και άλλοι εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι αποτελούν πηγές 

ανεπιθύµητης µεταβλητότητας. Με τον πειραµατισµό είναι δυνατό να 

τεκµηριωθούν σχέσεις αιτίας – αποτελέσµατος, ενώ αυτό δεν είναι εφικτό µε τις 

δειγµατοληπτικές έρευνες επισκόπησης (βλέπε Ενότητα 1.2), στις οποίες 

εφαρµόζεται συχνά η ΠΑΑ για τη διερεύνηση µόνο της συσχέτισης µεταξύ των 

εξεταζόµενων µεταβλητών. 
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• Το Φιλοσοφικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύχθηκε η ΠΑΑ (ιδιαίτερα στη Γαλλία) 

καθιστούσε απαγορευτική την εφαρµογή ελέγχων στατιστικής σηµαντικότητας 

στα παραγόµενα αποτελέσµατα (βλέπε Ενότητες 1.4.1 και 1.5.2). Αντίθετα, στα 

πειράµατα η στατιστική σηµαντικότητα ενός ευρήµατος αποτελεί χρήσιµο οδηγό 

για τη λήψη αποφάσεων κάτω από συνθήκες σχετικής αβεβαιότητας (βλέπε 

Ενότητες 1.2 και 1.6). Οι έλεγχοι εφαρµόζονται µε σκοπό να διαπιστωθεί αν οι 

παρατηρούµενες µεταβολές στις τιµές των εξαρτηµένων µεταβλητών είναι 

αποτέλεσµα της συστηµατικής επίδρασης των ανεξάρτητων ή µπορούν να 

αποδοθούν µόνο σε τυχαίους, αστάθµητους και µη ελεγχόµενους παράγοντες.  

 

• Η ΠΑΑ αναπτύχθηκε για την ανάλυση κατηγορικών µεταβλητών. Κατά κανόνα, 

στους πειραµατικούς σχεδιασµούς τουλάχιστον η µία από τις δύο εµπλεκόµενες 

οµάδες µεταβλητών (εξαρτηµένες, ανεξάρτητες) αποτελείται από ποσοτικές 

µεταβλητές (βλέπε Ενότητα 1.6). Η στατιστική επεξεργασία των αντίστοιχων 

αποτελεσµάτων µπορεί να γίνει µε µια πληθώρα µεθόδων, οι οποίες έχουν 

αναπτυχθεί στο χώρο της Επαγωγικής Στατιστικής. Ενδεικτικά αναφέρουµε την 

Ανάλυση ∆ιακύµανσης (µονοµεταβλητή, πολυµεταβλητή), τη ∆ιακρίνουσα 

Ανάλυση, την Ανάλυση Παλινδρόµησης (απλή, πολλαπλή) και τη Λογιστική 

Παλινδρόµηση (βλέπε Hair et al. 1995, Sharma 1996).  

 

• Η ΠΑΑ, παρόλο που ως µέθοδος ανάλυσης κατηγορικών δεδοµένων εµφανίστηκε 

γύρω στα µέσα της δεκαετίας του ’30 (βλέπε Ενότητα 1.4), άργησε ωστόσο να 

γίνει γνωστή στην αγγλόφωνη επιστηµονική κοινότητα, η οποία είχε ήδη 

“επενδύσει” στην ανάπτυξη άλλων µεθόδων για τη στατιστική επεξεργασία 

δεδοµένων από πειραµατικούς σχεδιασµούς (βλέπε Ενότητα 1.2). Η ΠΑΑ, όπως 

αυτή αναδείχθηκε από τον Benzécri, άρχισε να γίνεται γνωστή στις αγγλόφωνες 

χώρες στα µέσα της δεκαετίας του ’80 µετά τη δηµοσίευση στην αγγλική γλώσσα 

σχετικών συγγραµµάτων κυρίως από τους Greenacre (1984) και Lebart, Morineau 

και Warwick (1984). Μέχρι τότε η προσήλωση των Γάλλων ερευνητών στη 

συγγραφή των εργασιών τους στη δική τους γλώσσα, σε συνδυασµό µε τον 

ιδιόµορφο τρόπο της µαθηµατικής παρουσίασης που υιοθέτησαν, καθιστούσαν τις 

µεθόδους εσωτερική τους υπόθεση και “κλειστές” στο µη γαλλόφωνο 

αναγνωστικό κοινό.  
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Στο χώρο της Ανάλυσης ∆εδοµένων οι µόνες συστηµατικές προσπάθειες για την 

εφαρµογή παραλλαγών της ΠΑΑ σε σύνολα δεδοµένων, στα οποία υπάρχει διάκριση 

µεταξύ εξαρτηµένων και ανεξάρτητων µεταβλητών, είναι αυτές των Ιταλών 

ερευνητών (βλέπε Ενότητα 1.4.3) και του Nishisato (1994, 1990 και 1980). Στην 

Ιταλική Σχολή έχει αναπτυχθεί η Μη Συµµετρική Ανάλυση των Αντιστοιχιών (Lauro 

& Balbi 1999, Kroonenberg & Lombardo 1999), στην οποία όµως δεν 

χρησιµοποιείται η απόσταση 2χ  (βλέπε Επισήµανση ∆ της Ενότητας 2.2.14.5). Η 

µέθοδος στηρίζεται στη διάσπαση του συντελεστή συνάφειας τ  των Goodman και 

Kruskal (1954) και όχι στο συντελεστή συνάφειας µέσου τετραγώνου φ2 του Pearson, 

ο οποίος, όπως δείχθηκε στην Ενότητα 2.2.5, είναι ίσος µε την ολική αδράνεια του 

πίνακα συµπτώσεων που αναλύεται. Ο Nishisato στο πλαίσιο της ∆υικής 

Κλιµάκωσης (Dual Scaling), η οποία παράγει συγκρίσιµα αποτελέσµατα µε αυτά της 

ΠΑΑ (Greenacre 1984, SAS Institute 1990, Gifi 1996), έχει προτείνει µεθοδολογία 

ανάλυσης κατηγορικών δεδοµένων που προέρχονται από πειραµατικές διατάξεις και 

τα αποτελέσµατα συνοδεύονται, µάλιστα, από ελέγχους στατιστικής σηµαντικότητας. 

Η ∆υική Κλιµάκωση είναι καθαρά µια τεχνική βελτιστοποίησης, η οποία 

χαρακτηρίζεται από τις ιδιότητες που παρουσιάστηκαν στην Ενότητα 2.5. Η 

θεωρητική της τεκµηρίωση βασίζεται σε έννοιες της Ανάλυσης ∆ιασποράς και δεν 

υπάρχει καµία σύνδεση ούτε µε την απόσταση 2χ  ούτε µε την ΠΑΑ, όπως αυτή 

εφαρµόζεται και ερµηνεύεται στη Γαλλική Σχολή. Η µέθοδος υλοποιείται µέσω 

επαναληπτικού αλγόριθµου και σκοπός της είναι η ανάθεση βαθµών στα αντικείµενα 

και βαρών στις κατηγορίες των µεταβλητών, ώστε να µεγιστοποιούνται, κατά 

περίπτωση, η κανονικοποιηµένη συσχέτιση, ο δείκτης εσωτερικής συνέπειας α του 

Cronbach και η οµοιογένεια των µεταβλητών (βλέπε Ενότητα 2.3.4). Οι εκροές της 

είναι κυρίως αριθµητικές και η ερµηνεία των αποτελεσµάτων στηρίζεται στις 

σχετικές θέσεις των (τυποποιηµένων) συντεταγµένων των αντικειµένων και των 

µεταβλητών κυρίως επί του πρώτου άξονα. Σε γενικές γραµµές, η ∆υική Κλιµάκωση 

προσεγγίζει την Ολλανδική Σχολή και διέπεται από το πνεύµα της Ιαπωνικής 

παράδοσης σε ό,τι αφορά την ποσοτικοποίηση ποιοτικών δεδοµένων (Van 

Rijckevorse & De Leeuw 1988, SAS Institute 1990, Greenacre & Blasius 1994, 

Nishisato 1994, 1990 και 1980). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο διαχωρισµός των 

µεταβλητών σε εξαρτηµένες και ανεξάρτητες δεν εµφανίζεται µόνο στους 

πειραµατικούς σχεδιασµούς, αλλά και σε έρευνες επισκόπησης, όπου η διάκριση είναι 
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τουλάχιστον εννοιολογική. Σύµφωνα µε τους Le Roux και Rouanet (2004), στις 

περισσότερες έρευνες η αναζήτηση δοµικών σχέσεων µεταξύ εξαρτηµένων και 

ανεξάρτητων µεταβλητών αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. Οι ίδιοι 

ερευνητές προτείνουν τον όρο «Structured Data Analysis» (∆οµηµένη Ανάλυση 

∆εδοµένων) για να διαφοροποιήσουν την επιβεβαιωτική από τη διερευνητική 

προσέγγιση στη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων (βλέπε Ενότητα 1.6).  

 

Εκτός από την Ιταλική, και η Ολλανδική Σχολή έχει να προτείνει γενικές µεθόδους, 

στις οποίες υπάρχει διάκριση µεταξύ εξαρτηµένων και ανεξάρτητων κατηγορικών 

µεταβλητών. Ενδεικτικά αναφέρουµε την Κατηγορική Παλινδρόµηση και τη Μη 

Γραµµική Κανονικοποιηµένη Συσχέτιση (Gifi 1996, SPSS Inc. 2004α). Στην Ενότητα 

2.5 αναφέρθηκε ότι κατά καιρούς έχουν γίνει προσπάθειες ενοποίησης των µεθόδων 

βέλτιστης κλιµάκωσης µε µεθόδους που στηρίζονται στα Γενικά Γραµµικά 

Υποδείγµατα, όπως είναι η Γραµµική Παλινδρόµηση, η Κανονικοποιηµένη 

Συσχέτιση και η Ανάλυση ∆ιακύµανσης (Perreault & Young 1980, Sands & Young 

1980, Young 1981). Στο πλαίσιο της Επαγωγικής Στατιστικής31, µοναδικές, ίσως, 

εξαιρέσεις αποτελούν: α) η Πολυωνυµική Λογιστική Παλινδρόµηση (Multinomial 

Logistic Regression), στην οποία τόσο η εξαρτηµένη όσο και οι ανεξάρτητες 

µεταβλητές µπορούν να είναι κατηγορικές (Fienberg 1991, Zelen 1991, Liao 1994, 

SAS Institute 1999 και 1990, Agresti 2002, SPSS Inc. 2004β, Kutner et al. 2005) και 

β) ορισµένες επεκτάσεις της Ανάλυσης ∆ιακύµανσης σε κατηγορικά δεδοµένα (Light 

& Margolin 1971, Margolin & Light 1974, Landis & Koch 1977, Beitler & Landis 

1985). Οι διαδικασίες που προαναφέρθηκαν µπορούν να εφαρµοστούν τόσο σε 

πειραµατικά όσο και σε δειγµατοληπτικά δεδοµένα.  

 

Στην Ενότητα 2.4.3 έγινε αναφορά σε εργασίες στις οποίες έχουν προταθεί 

παραλλαγές της ΠΑΑ, οι οποίες λαµβάνουν υπόψη την ενδεχόµενη επίδραση του 

δειγµατοληπτικού σχεδίου στα αποτελέσµατα. Κάτω από συνθήκες, τα πορίσµατα 

των εργασιών αυτών θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν στην ανάλυση πειραµατικών 

σχεδιασµών, αν στα αντίστοιχα δειγµατοληπτικά σχήµατα αντιστοιχηθούν γνωστοί 

πειραµατικοί σχεδιασµοί. Οι προτεινόµενες µέθοδοι αποτελούν µεµονωµένες 
                                                 
 
31 Για αναλυτική παρουσίαση των µεθόδων στατιστικής ανάλυσης κατηγορικών δεδοµένων 
παραπέµπουµε στους Fienberg (1991), Bishop, Fienberg & Holland (1991) και Agresti (2002 και 
1984). 
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προσπάθειες, που έχουν ως στόχο την επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων, και στις 

περισσότερες περιπτώσεις απαιτούν τροποποιήσεις της ΠΑΑ τόσο στο αλγοριθµικό 

όσο και στο ερµηνευτικό της µέρος. 

 

Στο κεφάλαιο αυτό προτείνουµε µεθοδολογία για την εφαρµογή της ΠΑΑ, όπως αυτή 

εφαρµόζεται στη Γαλλική και Ολλανδική Σχολή Ανάλυσης ∆εδοµένων, σε τρεις 

βασικούς πειραµατικούς σχεδιασµούς: α) το Πλήρως Τυχαιοποιηµένο Σχέδιο µε Ένα 

Παράγοντα, β) το Πλήρως Τυχαιοποιηµένο Σχέδιο µε ∆ύο Παράγοντες και γ) το 

Τυχαιοποιηµένο Σχέδιο σε Πλήρη Συγκροτήµατα (blocks) µε ∆ύο Παράγοντες. Η 

µέθοδος συνδυάζει εφαρµογές και ιδιότητες των Πινάκων Σχεδιασµού (Design 

Matrices) και των Πινάκων Προβολής «καπέλο» (Hat Matrices) καθώς και την Αρχή 

της Ισοδυναµίας των Σχετικών Κατανοµών (βλέπε Ενότητα 2.2.3). Στην περίπτωση 

του Τυχαιοποιηµένου Σχεδίου σε Πλήρη Συγκροτήµατα, η απαλοιφή της επίδρασης 

στη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων, την οποία ενδεχοµένως επιφέρει η 

οµαδοποίηση των πειραµατικών µονάδων σε συγκροτήµατα, επιτυγχάνεται µε την 

εφαρµογή της Προκρούστιας Προβολής – Περιστροφής (Golub & Van Loan 1989, 

Mardia, Kent & Bibby 2003). Οι πίνακες σχεδιασµού και προβολής χρησιµοποιούνται 

ευρέως στη στατιστική επεξεργασία δειγµατοληπτικών και πειραµατικών δεδοµένων 

µέσω των Γενικών Γραµµικών Μοντέλων (βλέπε Μπόρα-Σέντα & Μωϋσιάδης 1992, 

Καρακώστας 1993, Ζαχαροπούλου 1994, Kirk 1995, Stapleton 1995, Neter et al. 

1996, Mendenhall & Sincich 1996, Kleinbaum et al. 1998, SAS Institute 1999 και 

1990, Kuehl 2000, Rencher 2000, Rao 2002, SPSS Inc. 2004α και 1997, Srivastava 

2002, Kutner et al. 2005). Σε κάθε πειραµατικό σχεδιασµό αντιστοιχεί, εν γένει, και 

ένας διαφορετικός πίνακας σχεδιασµού. Στο γενικό πλαίσιο της προτεινόµενης 

προσέγγισης, αρχικά γίνεται διάκριση των µεταβλητών σε εξαρτηµένες και 

ανεξάρτητες. Στη συνέχεια, οι πίνακες σχεδιασµού των εξαρτηµένων µεταβλητών 

προβάλλονται (ορθογώνια) στο χώρο σχεδιασµού των ανεξάρτητων. Τέλος, η ΠΑΑ 

εφαρµόζεται είτε στον πίνακα προβολής, που περιγράφει το υπό εξέταση φαινόµενο 

στο χώρο των ανεξάρτητων µεταβλητών, είτε στον αντίστοιχο συµπτυγµένο πίνακα, ο 

οποίος προκύπτει από την εφαρµογή της Αρχής της Ισοδυναµίας των Σχετικών 

Κατανοµών. Στην Ενότητα Ζ2 του Παραρτήµατος Ζ δίνουµε ένα παράδειγµα 

εφαρµογής της προτεινόµενης µεθοδολογίας. 
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Στην ενότητα που ακολουθεί, δείχνουµε τον τρόπο µε τον οποίο η ΠΑΑ µπορεί να 

συνδεθεί µε Πίνακες Σχεδιασµού και Πίνακες Προβολής. Η σύνδεση αυτή αποτελεί 

τη βάση της προτεινόµενης µεθοδολογίας για την εφαρµογή της ΠΑΑ σε 

πειραµατικούς σχεδιασµούς ή δειγµατοληπτικές έρευνες, στις οποίες υπάρχει 

διάκριση µεταξύ εξαρτηµένων και ανεξάρτητων µεταβλητών. Χωρίς περιορισµό της 

γενικότητας, θα παρουσιάσουµε την περίπτωση δύο κατηγορικών µεταβλητών, όπου 

η µία θεωρείται εξαρτηµένη και ή άλλη ανεξάρτητη. 

 

7.2  Σύνδεση της ΠΑΑ µε Πίνακες Σχεδιασµού και Πίνακες 

Προβολής 

 

Έστω Χ και Υ δύο κατηγορικές µεταβλητές µε k και l κλάσεις αντίστοιχα. 

Συµβολίζουµε µε ( )1, ,X
if i k= K  και ( )1, ,Y

jf j l= K  τα στοιχεία της περιθώριας 

κατανοµής απολύτων συχνοτήτων των Χ και Υ αντίστοιχα. Υποθέτουµε ότι τα 

διαθέσιµα δεδοµένα, για Ν σε πλήθος αντικείµενα, είναι συγκεντρωµένα στον Ν×2 

πίνακα D και ότι δεν υπάρχουν ελλείπουσες τιµές. Οι στήλες του D περιέχουν τις 

τιµές των δύο µεταβλητών για τα Ν αντικείµενα. Ας είναι XC  και YZ  οι λογικοί 

πίνακες των µεταβλητών Χ και Υ αντίστοιχα. Ο XC  είναι διαστάσεων Ν×k, ενώ ο YZ  

είναι πίνακας Ν×l. Στην Ενότητα 2.3.1 αναφέραµε ότι οι λογικοί πίνακες ονοµάζονται 

και πίνακες σχεδιασµού (βλέπε και Mardia, Kent & Bibby, 2003). Πίνακες µε λογική 

κωδικοποίηση 0-1 (dummy ή indicator coding) εµφανίζονται συχνά στις µαθηµατικές 

αναπαραστάσεις των πινάκων σχεδιασµού, οι οποίοι χρησιµοποιούνται στα Γενικά 

Γραµµικά Μοντέλα32 για την εκτίµηση των συντελεστών των κύριων επιδράσεων 

(main effects) και των αλληλεπιδράσεων (interaction effects) των ανεξάρτητων 

µεταβλητών (Raktoe & Federer 1973 και 1970, Elswick et al. 1991, Μπόρα-Σέντα & 

Μωϋσιάδης 1992, Καρακώστας 1993, Ζαχαροπούλου 1994, Kirk 1995, Mendenhall 

& Sincich 1996, Neter et al. 1996, Montgomery 1997, Kleinbaum et al. 1998, SAS 

Institute 1999 και 1990, Rencher 2000, Kuehl 2000, Mardia, Kent & Bibby 2003, 

                                                 
 
32 Στους αριθµητικούς υπολογισµούς, οι πίνακες σχεδιασµού µε λογική κωδικοποίηση 0-1 έχουν µία 
στήλη λιγότερη απ’ ότι είναι οι κατηγορίες της αντίστοιχης µεταβλητής. Έτσι, αν η µεταβλητή έχει 4 
κατηγορίες, τότε 3 στήλες είναι αρκετές για τη λογική περιγραφή των κατηγοριών της, αφού, για 
παράδειγµα, η τέταρτη κατηγορία µπορεί να αναπαρασταθεί µε την τριάδα (0, 0, 0), δηλαδή τους 
κωδικούς που δηλώνουν ότι η συγκεκριµένη κατηγορία δεν είναι η 1 ούτε ή 2 ούτε και η 3. 
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Kutner et al. 2005). Η κωδικοποίηση αυτή εφαρµόζεται συνήθως όταν οι ανεξάρτητες 

µεταβλητές είναι κατηγορικές33. Πίνακες σχεδιασµού µε κωδικοποίηση 0-1 

χρησιµοποιούνται για την αριθµητική αναπαράσταση κατηγορικών µεταβλητών στην 

Ανάλυση Κανονικοποιηµένης Συσχέτισης (Greenacre 1984, Mardia, Kent & Bibby 

2003), στο Γενικό Σύστηµα Συσχετιστικής Ανάλυσης (Cohen & Cohen, 1983) και 

στο µεθοδολογικό πλαίσιο των Λογαριθµογραµµικών Υποδειγµάτων (Lipsitz, Laird 

& Harrington 1990, Von Eye & Spiel 1996). 

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι λογικοί πίνακες XC  και YZ  αντιστοιχούν στους 

πίνακες σχεδιασµού των µεταβλητών Χ και Υ. Χωρίς περιορισµό της γενικότητας, 

µπορούµε να θεωρήσουµε τη µεταβλητή Χ ως ανεξάρτητη και την Υ ως εξαρτηµένη. 

Η βασική ιδέα της προτεινόµενης µεθοδολογίας στηρίζεται στην ορθογώνια προβολή 

των στοιχείων του λογικού πίνακα YZ , της εξαρτηµένης µεταβλητής, στο χώρο που 

ορίζεται από τις στήλες του πίνακα σχεδιασµού XC , της ανεξάρτητης.  

 

Η τεχνική της προβολής των εξαρτηµένων µεταβλητών στο χώρο των ανεξάρτητων 

χρησιµοποιείται και στους σχεδιασµούς επιφανειών απόκρισης (response surface 

designs) (Montgomery 1997, Kuehl 2000) για τον εντοπισµό της περιοχής του 

πειραµατισµού στην οποία επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση (µεγιστοποίηση ή 

ελαχιστοποίηση) της εξαρτηµένης µεταβλητής. Έχει εφαρµοστεί σε τροποποιήσεις 

της Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες, για να ληφθεί υπόψη διαθέσιµη εξωτερική 

πληροφορία34 (Takane & Shibayama, 1991), και της ΠΑΑ, µε σκοπό την επιβολή 

γραµµικών περιορισµών στις ποσοτικοποιήσεις των κατηγοριών των µεταβλητών 

(Takane, Yanai & Mayekawa 1991, Bφckenholt & Takane 1994). Επίσης, οι Lebart, 

Morineau και Warwick (1984) προτείνουν οι κλάσεις των εξαρτηµένων µεταβλητών 

να προβάλλονται ως συµπληρωµατικά σηµεία στα παραγοντικά επίπεδα, τα οποία 

προκύπτουν από την εφαρµογή της ΠΑΑ στις ανεξάρτητες. Με αυτόν τον τρόπο τα 

διαγραµµατικά αποτελέσµατα της ΠΑΑ καθίστανται «προβλεπτικοί χάρτες» 

(predictive maps) και η όλη διαδικασία µπορεί να χαρακτηριστεί ως µια διερευνητική 

“οπτική” παλινδρόµηση, η οποία αποσκοπεί στην ερµηνεία της επίδρασης των 

                                                 
 
33 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους τρόπους κωδικοποίησης κατηγορικών δεδοµένων 
παραπέµπουµε στους Cohen και Cohen (1983), Kirk (1995) και SPSS Inc. (2004β).  
34 Συνήθως δηµογραφικά στοιχεία. 
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ανεξάρτητων µεταβλητών στις εξαρτηµένες. Όµως, η µέθοδος αυτή δεν µπορεί να 

εφαρµοστεί σε ισορροπηµένους πειραµατικούς σχεδιασµούς35 γιατί οι ανεξάρτητες 

µεταβλητές είναι ασυσχέτιστες µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατό να εφαρµοστεί η 

ΠΑΑ. Η αδράνεια των αντίστοιχων πινάκων συµπτώσεων είναι ίση µε µηδέν. Την 

αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή την προβολή των ανεξάρτητων µεταβλητών στο 

χώρο των εξαρτηµένων, συναντάµε σε πολλές περιπτώσεις δειγµατοληπτικών 

ερευνών επισκόπησης. Κατά κανόνα, οι δηµογραφικές µεταβλητές θεωρούνται ως 

ανεξάρτητες µεταβλητές. Συχνά, κατά την εφαρµογή της ΠΑΑ, οι κατηγορίες των 

µεταβλητών αυτών εισάγονται ως συµπληρωµατικά σηµεία, ώστε οι µεταξύ τους 

συσχετίσεις να µην επηρεάσουν τις συσχετίσεις των εξαρτηµένων µεταβλητών (βλέπε 

Ενότητα 2.2.10). Στην προσέγγιση αυτή, το ενδιαφέρον εστιάζεται κατά πρώτο λόγο 

στη διερεύνηση των δοµών των σχέσεων των εξαρτηµένων και, κατά δεύτερο, στη 

σχέση των δοµών αυτών µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές. Στο πλαίσιο της ∆υικής 

Κλιµάκωσης, ο Nishisato (1994, 1990 και 1980) προτείνει τρεις τρόπους µε τους 

οποίους µπορεί να µελετηθεί η σχέση µεταξύ ενός συνόλου εξαρτηµένων και ενός 

συνόλου ανεξάρτητων κατηγορικών µεταβλητών. Και οι τρεις προσεγγίσεις 

στηρίζονται στην ορθογώνια προβολή των πινάκων σχεδιασµού µε κωδικοποίηση 0-1 

των εξαρτηµένων µεταβλητών στο χώρο που ορίζουν οι ανεξάρτητες. Αυτό 

επιτυγχάνεται µε τη χρήση κατάλληλων πινάκων προβολής, ανάλογα µε την 

προσέγγιση. Στην περίπτωση πειραµατικών σχεδιασµών, οι λογικοί πίνακες των 

εξαρτηµένων µεταβλητών προβάλλονται σε χώρο που ορίζουν οι στήλες του 

αντίστοιχου πίνακα σχεδιασµού. Ο χώρος προβολής επιλέγεται ανάλογα µε τις 

επιδράσεις (effects) που είναι επιθυµητό να µεγιστοποιηθούν. Για παράδειγµα, αν το 

πειραµατικό σχέδιο είναι πλήρως τυχαιοποιηµένο µε δύο παράγοντες (βλέπε Κάτος, 

1986) και ο πειραµατιστής επιθυµεί τη µεγιστοποίηση της αλληλεπίδρασης των δύο 

παραγόντων, τότε η προβολή των εξαρτηµένων µεταβλητών γίνεται στο χώρο που 

ορίζεται από τις στήλες του πίνακα σχεδιασµού που αντιστοιχεί στην αλληλεπίδραση 

των δύο παραγόντων. Στη συνέχεια, η µέθοδος της ∆υικής Κλιµάκωσης εφαρµόζεται 

στον πίνακα που περιγράφει τις εξαρτηµένες µεταβλητές στο χώρο προβολής. Στην 

περίπτωση που εξετάζουµε, ένας τρόπος για να προβάλουµε τον πίνακα YZ  στον XC  

                                                 
 
35 Είναι οι σχεδιασµοί όπου κάθε αγωγή ή συνδυασµός αγωγών περιλαµβάνει τον ίδιο αριθµό 
πειραµατικών µονάδων. 
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είναι µέσω της παρακάτω σχέσης (Nishisato 1980, Harville 1997, Rencher 2000, 

Kuehl 2000, Srivastava 2002): 

 

Pproj= ( )-1T T
X X X X YC C C C Z . [7.1] 

 
Ο πίνακας Pproj αποτελεί την προβολή του YZ  στο χώρο στηλών του CX, είναι 

διαστάσεων Ν×l και, όπως θα δείξουµε στη συνέχεια, περιγράφει τα προφίλ των Ν 

δειγµατοληπτικών ή πειραµατικών µονάδων ως προς τη µεταβλητή Υ στο χώρο του 

CX. Ο πίνακας ( )-1T T
X X X XC C C C  είναι αντίστοιχος µε τον “πίνακα καπέλο” (hat 

matrix) T -1H = X(X X) X , ο οποίος χρησιµοποιείται στη Γραµµική Παλινδρόµηση για 

την εκτίµηση των τιµών της εξαρτηµένης µεταβλητής, µετά την προσαρµογή των 

δεδοµένων στο γραµµικό υπόδειγµα Υ=Xb+e, και τον εντοπισµό ασυνήθιστων 

σηµείων (παράτυπα, µόχλευσης) του σχεδιασµού (Fox 1991, Ζαχαροπούλου 1994, 

Mendenhall & Sincich 1996, Rencher 2000, Kuehl 2000, Kutner et al. 2005). Οι 

εκτιµώµενες τιµές ˆiy  της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ δεν είναι παρά οι ορθογώνιες 

προβολές των παρατηρούµενων iy  στο χώρο που ορίζεται από τον πίνακα 

σχεδιασµού X, δηλαδή ˆ .=Y HY  Με άλλα λόγια, ο πίνακας Η µετασχηµατίζει το 

διάνυσµα παρατηρήσεων στο διάνυσµα προβλέψεων. Για το λόγο αυτό, συχνά 

αποκαλείται και «πίνακας πρόβλεψης» (prediction matrix). 

 

Στη συνέχεια, θα εξετάσουµε τη µορφή των πινάκων που εµφανίζονται στο δεξιό 

σκέλος της [7.1]. Χωρίς περιορισµό της γενικότητας, υποθέτουµε ότι: α) η διάταξη 

των τιµών (κλάσεων) των µεταβλητών Χ και Υ είναι 1,2, ,kK  και 1,2, ,lK αντίστοιχα 

και β) τα στοιχεία του πίνακα D έχουν ταξινοµηθεί σε αύξουσα σειρά ως προς τις 

τιµές της µεταβλητής Χ. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αντιµετάθεση των στοιχείων 

του πίνακα CX µε τρόπο ώστε στην πρώτη στήλη του να εµφανίζονται συνεχόµενα οι 

1
Xf  σε πλήθος µονάδες που αντιστοιχούν στην πρώτη κλάση της µεταβλητής Χ, στη 

δεύτερη στήλη οι 2
Xf  µονάδες της δεύτερης κλάσης της Χ κ.ο.κ. Η ταξινοµηµένη 

µορφή του πίνακα CX είναι η εξής: 
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1 0 0

1 0 0

1 0 0

0 1 0

0 1 0

0 1 0

0 0 1

0 0 1

0 0 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 =
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XC

L

L

M M M M

L

L

L

M M M M

L

M M M M

L

L

M M M M

L

. 

 
Το άθροισµα των στοιχείων της στήλης i του CX είναι ίσο µε X

if . 

 

Έστω F ο k×l πίνακας συµπτώσεων απολύτων συχνοτήτων των µεταβλητών Χ και Υ 

(Πίνακας 7.1). Είναι γνωστό ότι = T
X YF C Z  (Greenacre 1984, Lebart, Morineau & 

Warwick 1984, Gifi 1996). 

 

Πίνακας 7.1: Πίνακας Συµπτώσεων Απολύτων Συχνοτήτων των Χ και Υ 
 

 Κλάσεις της Υ  
Κλάσεις της Χ 1 2 … l Σύνολα 

1 f11 f12 … f1l 1
Xf  

2 f21 f22 … f2l 2
Xf  

M  M  M  M  M  M  
k fk1 fk2 … fkl 

X
kf  

Σύνολα 1
Yf  2

Yf  … Y
lf  Ν 

 

Ο πίνακας T
X XC C  είναι διαγώνιος, διαστάσεων k×k µε διαγώνια στοιχεία ίσα µε τις 

συχνότητες των κλάσεων της Χ (περιθώρια κατανοµή της Χ). Ειδικότερα: 
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1 0 0

1 0 0

1 0 0

0 1 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0

0 1 0
0 0 0 1 1 1 0 0 0

0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  = ⇒
  
  

   
 
 
 
 
 
 
 

T
X XC C

L

L

M M M M

L

L
L L L L

L
L L L L

M M M M
M M M M M M M M M M M M M

L
L L L L

M M M M

L

L

M M M M

L

 

 

   

1

2

0 0

0 0

0 0

X

X

X
k

f

f

f

 
 
 ⇒ =
 
 
  

T
X XC C

L

L

M M M M

L

. 

 
Η µορφή του πίνακα T

X XC C  προκύπτει ως εξής: 

 
Αν nic  είναι το γενικό στοιχείο του XC , µε 1, ,n N= K  και 1, ,i k= K , τότε: 

 
1 αν το αντικείµενο ανήκει στην κλάση

0 αν το αντικείµενο δεν ανήκει στην κλάσηni

n i
c

n i

 
=  
 

. 

 
Επίσης ισχύει (βλέπε Ενότητα 2.3.1): 

 

1

N
X

ni i
n

c f
=

=∑ , 1, ,i k∀ = K . 

 
Αφού τα στοιχεία του XC  είναι 0 ή 1 προκύπτει ότι: 

 

2

1 1

N N
X

ni ni i
n n

c c f
= =

= =∑ ∑ , 1, ,i k∀ = K . [7.2] 

 
Εφόσον οι στήλες του πίνακα XC  είναι συµπληρωµατικές, µε την έννοια ότι αν στη 

γραµµή i η µία στήλη έχει την τιµή 1 οι άλλες θα έχουν υποχρεωτικά 0, προκύπτει ότι 
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το εσωτερικό γινόµενο των διανυσµάτων jc  και sc  των στηλών i και s αντίστοιχα, µε 

i≠s, είναι ίσο µε 0. Συνεπώς, ισχύει: 

 

1

0
N

in ns
n

c c
=

= =∑T
i sc c , για , 1, ,i s k= K  και i≠s. [7.3] 

 
Εποµένως, λόγω της [7.3] έχουµε ότι: 

 

2
1 1 1 2 1 1

1 1 1 1

2
2 1 2 2 2 2

1 1 1 1

2
1 2

1 1 1 1

0 0

0 0

0 0

N N N N

n n n n n nk n
n n n n

N N N N

n n n n n nk n
n n n n

N N N N

kn n kn n kn nk nk
n n n n

c c c c c c c

c c c c c c c

c c c c c c c

= = = =

= = = =

= = = =

   
   
   
   
   = =   
   
   
   
      

∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑

T
X XC C

L L

L L

M M M M M M M M

L L

. 

 
Τώρα, αν λάβουµε υπόψη τη σχέση [7.2] έχουµε τελικά: 

 

1

2

0 0

0 0

0 0

X

X

X
k

f

f

f

 
 
 =
 
 
  

T
X XC C

L

L

M M M M

L

. 

 

Ο πίνακας ( )-1T
X XC C  είναι διαγώνιος, διαστάσεων k×k, µε διαγώνια στοιχεία ίσα µε 

τους αντίστροφους των στοιχείων του T
X XC C . Ειδικότερα: 

 

( )

( )
( )

( )

1

1

1

2

1

0 0

0 0

0 0

X

X

X
k

f

f

f

−

−

−

 
 
 
 =
 
 
 
 

-1T
X XC C

L

L

M M M M

L

. 

 

Να παρατηρήσουµε ότι ο ( )-1T
X XC C  ορίζεται πάντα, αφού 1, , , 0.X

ii k f∀ = >K  

 

Ο Ν×k πίνακας ( )-1T
X X XC C C  έχει τη µορφή: 
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( )
( )

( )

( )
( )

( )
( )
( )

( )

1

1

1

1

1

1

1
1 2

1
1

1 2
2

1
1 2

0 0

0 01 0 0

1 0 0

0 0
1 0 0

0 00 1 0 0 0
0 1 0 0 0

0 0

0 1 0
0 0

0 0

0 0 1
0 00 0 1

0 0 1

X

X

X

X
X

X
X

X
X

k

f

f

f

f
f

f
f

f
f

−

−

−

−
−

−
−

−
−

 
 
 
 
 
 
   
   
   
    =
   
   
   

  
 
 
 
 
 
 

L

LL

M M M ML

M M M M L
L

L
L L

L L
L

M M M M M M M M
M M M ML

L
LM M M M

M M M M
L

LL

M M M M

L

( )
( )

( )

1

1

1

.

0 0

0 0

X
k

X
k

X
k

f

f

f

−

−

−

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L

M M M M

L
 

 

Στον παραπάνω πίνακα το στοιχείο ( ) 1X
if

−
 εµφανίζεται X

if  φορές, µε 1, ,i k= K . 

Ο πίνακας προβολής ( )-1T T
X X X XC C C C  είναι διαστάσεων Ν×Ν και είναι της µορφής: 

 

( )
( )

( )
( )
( )

( )

( )
( )

( )

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

1

1

1

0 0

0 0

0 0

0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0

0 0
0 0 0 1 1 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

0 0

0 0

0 0

X

X

X

X

X

X

X
k

X
k

X
k

f

f

f

f

f

f

f

f

f

−

−

−

−

−

−

−

−

−
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M M M M

L

L

L L L L
L

L L L L
M M M M M M M M M M M M M M M M M

L L L L L
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L

L
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 =
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( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

2 2

1 1

2 2

1 1

1 1

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

X X

X X

X X

X X

X X
k k

X X
k k

f f

f f

f f

f f

f f

f f

− −

− −

− −

− −

− −

− −

 
 
 
 
 
 
 
 
 

=  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

L L L L

M M M M M M M M M M

L L L L

L L L L

M M M M M M M M M M

L L L L

M M M M M M M M M M

L L L L

M M M M M M M M M M

L L L L

, 

 
όπου το πρώτο διαγώνιο block τιµών έχει διαστάσεις 1 1

X Xf f×  και περιλαµβάνει 

( )2

1
Xf  στοιχεία, το δεύτερο είναι διαστάσεων 2 2

X Xf f×  µε ( )2

2
Xf στοιχεία κ.ο.κ. Το 

τελευταίο block είναι X X
k kf f×  και περιλαµβάνει ( )2X

kf  στοιχεία.  

 

Επειδή η µορφή του πίνακα YZ  δεν είναι συγκεκριµένη, εισάγουµε τον παρακάτω 

συµβολισµό: 

 

( )
( )

( )

( )

( )
( )

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

Y

Y

Y
l

Y

Y
l

Y

f

f

f

N f

N f

N f

p

p

p

p

p

p

−

−

−

 
 
 
 
 
 
 
 

=  
 
 
 
 
 
 
 
  

YZ

M M M M

M M M

M M M

M M M M

M M M

M M M M

M M M

M M M M

M M M

M M M

, 

 
όπου το σύµβολο ( )1 Y

jf
p , µε 1, ,j l= K , δηλώνει ότι στη στήλη j του πίνακα YZ  σε 

κάποιες θέσεις υπάρχουν Y
jf , σε πλήθος, 1, ενώ το σύµβολο ( )0 Y

jN f
p

−
 ότι σε κάποιες 
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θέσεις υπάρχουν Y
jN f− , σε πλήθος, 0. Με βάση τους παραπάνω συµβολισµούς ο 

πίνακας Pproj γράφεται: 

 

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

2 2

proj 1 1

2 2

1 1

1 1

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

= 
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

X X

X X

X X

X X

X X
k k

X X
k k

f f

f f

f f

f f

f f

f f

− −

− −

− −

− −

− −

− −
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Αν συµβολίσουµε µε H τον πίνακα ( )-1T T
X X X XC C C C , τότε Pproj=Η YZ . Το στοιχείο 

11p  του Pproj προκύπτει από το εσωτερικό γινόµενο του διανύσµατος της πρώτης 

γραµµής του Η και του διανύσµατος της πρώτης στήλης του YZ . ∆ηλαδή 

11 1 1
1

N

n n
n

p h z
=

=∑ , όπου nhµ και njz  µε ( ), 1, , ,µ n N= K και ( )1, ,j l= K , είναι τα γενικά 

στοιχεία των πινάκων Η και YZ  αντίστοιχα. Στο άθροισµα αυτό, υπάρχουν 11f  σε 

πλήθος όροι που είναι διάφοροι του µηδενός και ίσοι µε ( ) 1

1
Xf

−
, αφού 11f  σε πλήθος 

αντικείµενα της κλάσης 1 της µεταβλητής Χ ανήκουν στην κλάση 1 της Υ (βλέπε 

Πίνακα 7.1). Συνεπώς, 

 

11

11
11 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1N

n n X X X X
n

f ό

f
p h z

f f f f
ροι

=

= = + + =∑ K

144424443

. 

 

Όµοια, για το στοιχείο 12 1 2
1

N

n n
n

p h z
=

=∑  έχουµε ότι το άθροισµα περιλαµβάνει 12f  

όρους ίσους µε ( ) 1

1
Xf

−
, αφού 12f  σε πλήθος αντικείµενα ανήκουν ταυτόχρονα στην 

κλάση 1 της Χ και στην κλάση 2 της Υ (βλέπε Πίνακα 7.1). Εποµένως, 
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12

12
12 1 2

1 1 1 1 1

1 1 1N

n n X X X X
n

f ό

f
p h z

f f f f
ροι

=

= = + + =∑ K

144424443

. 

 
Ανάλογα εργαζόµενοι µπορούµε να δείξουµε ότι: 

 

1
1

1

l
l X

f
p

f
= . 

 
Συνεχίζοντας µε την παραπάνω διαδικασία προκύπτει η τελική µορφή του πίνακα 

Pproj που παρουσιάζεται στον Πίνακα 7.2. ∆ιαπιστώνουµε ότι ο Pproj αποτελείται από 

k block υποπινάκων. Το πρώτο block είναι διαστάσεων 1
Xf l× , το δεύτερο 2

Xf l×  

κ.ο.κ. Το τελευταίο block έχει διαστάσεις X
kf l× . Λόγω της ταξινόµησης του πίνακα 

XC  οι πρώτες 1
Xf  γραµµές του Pproj αντιστοιχούν στα αντικείµενα που ανήκουν στην 

κλάση 1 της µεταβλητής Χ, οι επόµενες 2
Xf  γραµµές στα αντικείµενα που ανήκουν 

στην κλάση 2 της Χ κ.ο.κ. Ο πολλαπλασιασµός της γραµµής n του πίνακα 

( )-1T T
X X X XC C C C  µε τη στήλη s του πίνακα YZ  έχει ως αποτέλεσµα το γενικό 

στοιχείο nsp  του πίνακα Pproj να δίνεται από τη σχέση: 

 
Y

s
ns X

i

f
p

f
=  για 1, , ,s l= K  

 
όπου 1, ,i k= K  είναι η κλάση της µεταβλητής Χ στην οποία ανήκει το αντικείµενο n.  

 

Όπως προαναφέρθηκε, για να καταλήξουµε στην παραπάνω σχέση λάβαµε υπόψη ότι 

τα στοιχεία του YZ  είναι 0 ή 1 και ότι στη στήλη s (του YZ ) υπάρχουν συνολικά 

Y
sf σε πλήθος µονάδες (1). Η περιθώρια γραµµή του Pproj αντιστοιχεί στην περιθώρια 

κατανοµή απολύτων συχνοτήτων της Υ, ενώ το άθροισµα των στοιχείων του είναι ίσο 

µε Ν. 

 

Παρατηρούµε ότι οι γραµµές του πίνακα Pproj εκφράζουν τα προφίλ των Ν 

δειγµατοληπτικών ή πειραµατικών µονάδων (αντικειµένων) ως προς τις κλάσεις της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ ανάλογα µε το σε ποια κλάση της ανεξάρτητης 

µεταβλητής Χ αυτά ανήκουν (βλέπε Πίνακα 7.2). Με άλλα λόγια, ο Pproj περιγράφει 
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τα προφίλ των Ν αντικειµένων ως προς τη µεταβλητή Υ στο χώρο που ορίζουν οι 

στήλες του πίνακα CX. Ο Pproj είναι ένας γενικευµένος λογικός πίνακας (βλέπε 

Ενότητα 2.4.2). Τα στοιχεία κάθε γραµµής του είναι ποσοστά, δηλαδή αριθµοί στο 

διάστηµα [0, 1] και έχουν άθροισµα ίσο µε τη µονάδα. Επίσης, τα σύνολα των 

στηλών του αντιστοιχούν στην περιθώρια κατανοµή απολύτων συχνοτήτων των 

κλάσεων της µεταβλητής Υ. Εποµένως, αν τα διαθέσιµα δεδοµένα έχουν 

συγκεντρωθεί µε τυχαία δειγµατοληψία, οι τιµές που αντιστοιχούν σε κάθε διάνυσµα 

γραµµής µπορούν να θεωρηθούν ως δεσµευµένες πιθανότητες. Πιο συγκεκριµένα, η 

τιµή nsp  εκφράζει την πιθανότητα το αντικείµενο n να ανήκει στην κλάση s της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Y δοθέντος ότι ανήκει στην κλάση i της ανεξάρτητης 

µεταβλητής X. Στην Ενότητα 2.4 είδαµε ότι η ΠΑΑ µπορεί να εφαρµοστεί απευθείας 

σε πίνακες όπως ο Pproj. 

 
Πίνακας 7.2: Τελική Μορφή του Πίνακα Pproj 
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Αν συνενώσουµε τις γραµµές (αντικείµενα) του Pproj, οι οποίες έχουν ίδιο προφίλ, 

τότε προκύπτει ο συµπτυγµένος πίνακας PC, ο οποίος, όπως εύκολα µπορεί να 

διαπιστωθεί, ταυτίζεται µε τον αρχικό πίνακα συµπτώσεων F (βλέπε Πίνακα 7.3). 

Εποµένως, µε βάση την Αρχή της Ισοδυναµίας των Σχετικών Κατανοµών, η 

εφαρµογή της ΠΑΑ στον Pproj παράγει ισοδύναµα αποτελέσµατα µε αυτά που 

προκύπτουν από την εφαρµογή της µεθόδου στον PC (Benzécri, 1992). Το 

πλεονέκτηµα είναι ότι κατά την ανάλυση του πίνακα Pproj έχουµε πληροφορία για τις 

Ν δειγµατοληπτικές ή πειραµατικές µονάδες, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 

περεταίρω αναλύσεις. Η πληροφορία αυτή δεν είναι άµεσα διαθέσιµη κατά την 

ανάλυση του F ή ισοδύναµα του PC. Για την εφαρµογή της ΠΑΑ υποθέτουµε ότι δεν 

υπάρχουν ελλείπουσες τιµές και ότι όλα τα σηµεία είναι ενεργά. Στην Ενότητα Ζ1 

του Παραρτήµατος Ζ δίνουµε ένα αριθµητικό παράδειγµα υπολογισµού των πινάκων 

Pproj και PC. 

 
Πίνακας 7.3: Ο Συµπτυγµένος Πίνακας PC 
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Το ερώτηµα που τίθεται τώρα είναι σχετικά µε την επιλογή του είδους της 

κανονικοποίησης των παραγοντικών συντεταγµένων. Με βάση όσα αναφέρθηκαν 

στις Ενότητες 2.2.14.1 και 2.2.14.2 προτείνουµε τα παρακάτω: 

 

Αν η ΠΑΑ εφαρµοστεί στον πίνακα F (ή ισοδύναµα στον PC), για την κατασκευή των 

παραγοντικών επιπέδων και τη διαγραµµατική ερµηνεία των αποτελεσµάτων 

προτείνουµε την Κύρια Κανονικοποίηση (Principal Normalization - PN) των 

παραγοντικών συντεταγµένων, στο πνεύµα της Γαλλικής Σχολής. Για τη χρήση των 

συντεταγµένων, ως βέλτιστα ποσοτικοποιηµένων τιµών, σε περαιτέρω αναλύσεις 
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προτείνουµε την Κύρια Κανονικοποίηση κατά Γραµµές (Row Principal 

Normalization - RPN), σύµφωνα µε την οποία υπολογίζονται οι κύριες συντεταγµένες 

για τα σηµεία που αντιστοιχούν στις κλάσεις της ανεξάρτητης µεταβλητής (Χ) και οι 

τυποποιηµένες για τις κλάσεις της εξαρτηµένης µεταβλητής (Y). Με τη RPN οι 

κλάσεις της ανεξάρτητης µεταβλητής προβάλλονται στο κέντρο βάρους των κλάσεων 

της εξαρτηµένης από τις οποίες χαρακτηρίζονται. Την ίδια µέθοδο κανονικοποίησης 

προτείνουµε και στην περίπτωση που η ΠΑΑ εφαρµοστεί στον πίνακα Pproj. Για τα Ν 

αντικείµενα υπολογίζονται οι κύριες, ενώ για τις κλάσεις της µεταβλητής Υ οι 

τυποποιηµένες συντεταγµένες. Έτσι, και στις δύο περιπτώσεις µπορούµε να έχουµε 

και biplot ερµηνεία των αντίστοιχων παραγοντικών διαγραµµάτων (βλέπε Ενότητες 

2.2.14.1 και 2.2.14.2). Κατά την ανάλυση του Pproj, µε RPN, οι Ν δειγµατοληπτικές ή 

πειραµατικές µονάδες προβάλλονται, επί των παραγοντικών επιπέδων, στο κέντρο 

βάρους των κλάσεων της µεταβλητής Υ στις οποίες ανήκουν (βλέπε Τέταρτο Βήµα 

της Ενότητας 2.2.14). Αν τα αντικείµενα ταυτοποιηθούν επί των παραγοντικών 

επιπέδων ως προς τις κλάσεις της ανεξάρτητης µεταβλητής X, τότε η εικόνα του υπό 

εξέταση φαινοµένου ταυτίζεται µε αυτή που προκύπτει από την εφαρµογή της ΠΑΑ 

στον αρχικό πίνακα συµπτώσεων F. 

 

Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζουµε εφαρµογές της προτεινόµενης 

µεθοδολογίας σε τρεις βασικούς πειραµατικούς σχεδιασµούς, στους οποίους οι 

εµπλεκόµενες µεταβλητές είναι κατηγορικές. Σε κάθε περίπτωση υποθέτουµε ότι δεν 

υπάρχουν ελλείπουσες τιµές και ότι όλα τα σηµεία είναι ενεργά για την εφαρµογή της 

ΠΑΑ. Οι βασικές αρχές των πειραµάτων, στο πλαίσιο της Στατιστικής και της 

Θεωρίας Πιθανοτήτων, αναφέρθηκαν στην Ενότητα 1.2. Για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά µε τη µεθοδολογία σχεδιασµού και την ανάλυση πειραµατικών 

δεδοµένων παραπέµπουµε στους Cochran και Cox (1953), Cox (1958), Gomez και 

Gomez (1984), Κάτο (1986), Steel και Torrie (1986), Brown και Melamed (1990), 

Μπόρα-Σέντα και Μωϋσιάδη (1992), Girden (1992), Καρακώστα (1993), Κίτσο 

(1994), Kirk (1995), Daniel (1995), Stapleton (1995), Zar (1996), Mendenhall και 

Sincich (1996), Montgomery (1997), Kuehl (2000), Rencher (2000), Rao (2002) και 

Kutner et al. (2005). 
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Παρατηρήσεις 

 
Α) Είναι πιθανό ο πίνακας Pproj να περιλαµβάνει µεγάλο πλήθος γραµµών – 

αντικειµένων, όπως για παράδειγµα συµβαίνει σε έρευνες δηµοσκόπησης. Στην 

περίπτωση αυτή, η ΠΑΑ µπορεί να εφαρµοστεί στον F και, στη συνέχεια, οι 

βέλτιστες τιµές, που θα προκύψουν, να αντικατασταθούν στον αρχικό πίνακα 

δεδοµένων D, ώστε να χρησιµοποιηθούν σε περαιτέρω αναλύσεις. 

 
Β) Η προτεινόµενη διαδικασία µπορεί να συνδυαστεί µε τους ελέγχους 

σηµαντικότητας που παρουσιάσαµε στην Ενότητα 6.2.1 καθώς και µε τις µεθόδους 

κατασκευής ελλείψεων εµπιστοσύνης, τις οποίες προτείναµε στην Ενότητα 6.3. 

Εφόσον το ενδιαφέρον της µελέτης επικεντρώνεται στη σύγκριση των προφίλ των 

γραµµών του πίνακα F, δηλαδή των κλάσεων της ανεξάρτητης µεταβλητής, οι 

ελλείψεις θα πρέπει να σχεδιαστούν γύρω από τα σηµεία γραµµών. Εναλλακτικά, 

µπορεί να εφαρµοστεί και η µέθοδος πολλαπλών συγκρίσεων του Gabriel (βλέπε 

Ενότητες 6.3.5 και ΣΤ3 του Παραρτήµατος ΣΤ). Αν τα διαθέσιµα δεδοµένα δεν έχουν 

συγκεντρωθεί µε µεθόδους της τυχαίας δειγµατοληψίας ή ο πειραµατισµός είναι 

ατελής και δεν υπακούει στη δοµηµένη πορεία που παρουσιάστηκε στην Ενότητα 1.2, 

τότε η ΠΑΑ, ενδεχοµένως σε συνδυασµό µε άλλες µεθόδους της Ανάλυσης 

∆εδοµένων, όπως είναι η Ταξινόµηση (βλέπε Επισήµανση Β της Ενότητας 2.2.14.5), 

είναι ίσως η µοναδική µέθοδος για τη διερεύνηση είτε της επίδρασης της ανεξάρτητης 

µεταβλητής στην εξαρτηµένη είτε, γενικότερα, της σχέσης µεταξύ των δύο 

κατηγορικών µεταβλητών. Βέβαια, στην περίπτωση αυτή, δεν µπορούν να αποδοθούν 

σχέσεις αιτίας αποτελέσµατος. 

 
Γ) Στη συγκεκριµένη περίπτωση και σε αντιστοιχία µε την Ανάλυση ∆ιασποράς µε 

ένα παράγοντα, σκοπός της µελέτης είναι η σύγκριση των προφίλ των κλάσεων της 

ανεξάρτητης µεταβλητής Χ. Στις Ενότητες 2.2.14.1 και 2.2.14.2 είδαµε ότι όταν το 

ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται στη σύγκριση των προφίλ της µεταβλητής 

γραµµών, τότε είναι προτιµότερη η εφαρµογή της RPN (βλέπε και Greenacre, 2006). 
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7.3  Πλήρως Τυχαιοποιηµένο Σχέδιο36 µε Ένα Παράγοντα 

και Μία Εξαρτηµένη Μεταβλητή 

 

Στο σχεδιασµό αυτό εµπλέκονται µία ανεξάρτητη µεταβλητή και µία εξαρτηµένη που 

παίρνουν k και l διακεκριµένες τιµές αντίστοιχα. Σκοπός του πειράµατος είναι η 

µελέτη της επίδρασης της ανεξάρτητης µεταβλητής στην εξαρτηµένη. Η ανεξάρτητη 

µεταβλητή ονοµάζεται συνήθως «παράγοντας» και οι k τιµές της «επίπεδα», 

«στάθµες», «µεταχειρίσεις» ή «αγωγές». Οι τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής 

αποτελούν τις «αποκρίσεις» των πειραµατικών µονάδων στο υπό εξέταση µέγεθος, 

όπως αυτό µετριέται µέσω της εξαρτηµένης µεταβλητής. Τα επίπεδα του παράγοντα 

είτε προκαθορίζονται από τον πειραµατιστή είτε προκύπτουν από τυχαία επιλογή από 

ένα σύνολο δυνατών τιµών. Η πειραµατική διάταξη του συγκεκριµένου σχεδιασµού 

απαιτεί την τυχαιοποίηση (π.χ. µε κλήρωση) των διαθέσιµων Ν σε πλήθος 

πειραµατικών µονάδων στα k επίπεδα του παράγοντα. Στην περίπτωση 

«ισορροπηµένου» σχεδίου η µόνη απαίτηση είναι κάθε αγωγή να περιλαµβάνει N k  

πειραµατικές µονάδες. Σε µη ισορροπηµένα σχέδια το πλήθος των πειραµατικών 

µονάδων µπορεί να διαφέρει από αγωγή σε αγωγή. Στους κλασικούς πειραµατικούς 

σχεδιασµούς η ανεξάρτητη µεταβλητή είναι συνήθως κατηγορική και η εξαρτηµένη 

ποσοτική. Στο πλαίσιο της Επαγωγικής Στατιστικής, η στατιστική επεξεργασία των 

διαθέσιµων δεδοµένων περιλαµβάνει διαδικασίες, όπως είναι η Ανάλυση 

∆ιακύµανσης (Παραµετρική, Μη Παραµετρική) και οι συγκρίσεις µέσων όρων. Αν η 

ανεξάρτητη µεταβλητή είναι ποσοτική, τότε τα στοιχεία αναλύονται συνήθως µέσω 

της Ανάλυσης Παλινδρόµησης (γραµµική, µη γραµµική). 

 

Στην περίπτωση που εξετάζουµε, και οι δύο µεταβλητές είναι κατηγορικής φύσης. Η 

ανάλυση του συγκεκριµένου πειραµατικού σχεδιασµού αποτελεί άµεση εφαρµογή της 

βασικής µεθοδολογίας που παρουσιάσαµε στην προηγούµενη ενότητα.  

 

 

 

 

                                                 
 
36 Ο αγγλικός όρος είναι Complete Randomized Design (CRD). 
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7.4  Πλήρως Τυχαιοποιηµένο Σχέδιο µε Ένα Παράγοντα και 

∆ύο ή Περισσότερες Εξαρτηµένες Μεταβλητές 

 
Ο σχεδιασµός αυτός είναι ίδιος µε τον προηγούµενο µε τη διαφορά ότι συµµετέχουν 

περισσότερες εξαρτηµένες κατηγορικές µεταβλητές. Έστω Χ η ανεξάρτητη 

µεταβλητή µε k κατηγορίες και iY  ( )1, ,i q= K  οι q σε πλήθος κατηγορικές 

µεταβλητές µε il  κλάσεις η κάθε µία. Συµβολίζουµε µε 
1

q

i
i

j l
=

=∑  το συνολικό αριθµό 

κλάσεων των q µεταβλητών. Ας είναι D o N×(q+1) αρχικός πίνακας δεδοµένων, όπου 

Ν είναι το συνολικό πλήθος των πειραµατικών µονάδων. Κατασκευάζουµε τον 

πίνακα σχεδιασµού XC  της ανεξάρτητης µεταβλητής και τον Ν×j λογικό πίνακα ΥΖ , 

ο οποίος αντιστοιχεί στις q µεταβλητές. Και στην περίπτωση αυτή µπορούµε να 

προβάλουµε τον πίνακα ΥΖ  στο χώρο σχεδιασµού της ανεξάρτητης µεταβλητής 

µέσω του πίνακα: 

 
Pproj= CX( T

X XC C )-1 T
XC YZ . 

 
Ο πίνακας Pproj είναι τώρα διαστάσεων Ν×j και περιγράφει τα προφίλ των Ν 

πειραµατικών µονάδων, ως προς τις µεταβλητές iY , στο χώρο που ορίζουν οι στήλες 

του πίνακα σχεδιασµού XC . Η ΠΑΑ µπορεί να εφαρµοστεί είτε στον Pproj είτε στο 

συµπτυγµένο πίνακα PC, ο οποίος προκύπτει από την συνένωση των αντικειµένων µε 

όµοιο προφίλ (Αρχής της Ισοδυναµίας των Σχετικών Κατανοµών). Ακολουθώντας τη 

µεθοδολογία της Ενότητας 7.2 καταλήγουµε στην τελική µορφή του Pproj, η οποία 

δίνεται στον Πίνακα 7.4. Ο πίνακας αποτελείται από k×q block υποπινάκων. Το 

πρώτο block που αντιστοιχεί στις κλάσεις της µεταβλητής iY  και αποτελείται από il  

στήλες και 1
Xf  γραµµές, το δεύτερο από il  στήλες και 2

Xf  γραµµές κ.ο.κ. Το 

τελευταίο, k block, έχει διαστάσεις X
k if l× . Το στοιχείο iXY

tsf  του Pproj εκφράζει την 

απόλυτη συχνότητα που αντιστοιχεί στο κελί (t, s) του πίνακα συµπτώσεων 
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ο οποίος διασταυρώνει τις κλάσεις της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ, στις γραµµές, µε 

τις κλάσεις της εξαρτηµένης iY , στις στήλες. Το άθροισµα κάθε γραµµής του Pproj 

είναι ίσο µε q, ενώ το γενικό άθροισµα των στοιχείων του είναι ίσο µε Nq. Τα πρώτα 

1l  κελιά της περιθώριας γραµµής του Pproj αντιστοιχούν στην περιθώρια κατανοµή 

της µεταβλητής 1Y , τα επόµενα 2l  στην περιθώρια κατανοµή της 2Y  κ.ο.κ. 

Παρατηρούµε ότι οι γραµµές του πίνακα Pproj εκφράζουν τα προφίλ των αντικειµένων 

για κάθε εξαρτηµένη µεταβλητή iY  ανάλογα µε την κλάση της ανεξάρτητης στην 

οποία αυτά ανήκουν. Αν συνενώσουµε τα αντικείµενα του Pproj που έχουν το ίδιο 

προφίλ προκύπτει ο συµπτυγµένος k×j πίνακας CP : 

 
1 1 2 2

1 2

1 1 2 2

1 2

11 1 11 1 11 1

1 1 1

q q

q

q q

q

XY XYXY XY XY XY
l l l

XY XYXY XY XY XY
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f f f f f f
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=  
 
  

CP
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L L L L

, 

 
ο οποίος δεν είναι παρά ο πίνακας “φέτα” που διασταυρώνει την ανεξάρτητη 

µεταβλητή µε τις q εξαρτηµένες. Το άθροισµα της γραµµής t του CP  είναι ίσο µε 

X
tqf , όπου X

tf  είναι η συχνότητα της κλάσης t της Χ ( )1, ,t k= K , ενώ το γενικό 

άθροισµα των στοιχείων του είναι ίσο µε Nq. Τα πρώτα 1l  κελιά της περιθώριας 

γραµµής του CP  αντιστοιχούν στην περιθώρια κατανοµή της µεταβλητής 1Y , τα 

επόµενα 2l  στην περιθώρια κατανοµή της 2Y  κ.ο.κ. Τα τελευταία pl  κελιά 

αντιστοιχούν στην περιθώρια κατανοµή της pY . 

 

Παρατηρήσεις 

 
Α) Κατά την εφαρµογή της ΠΑΑ στον CP  λαµβάνονται υπόψη µόνο οι συσχετίσεις 

της ανεξάρτητης µεταβλητής µε τις εξαρτηµένες και όχι οι ενδοσυσχετίσεις µεταξύ 

των q εξαρτηµένων µεταβλητών (βλέπε Ενότητα 2.4.1). Εποµένως, µπορούµε να 

εξετάσουµε τη στατιστική σηµαντικότητα της συσχέτισης της ανεξάρτητης µε κάθε 

µία από τις εξαρτηµένες µέσω του ελέγχου 2χ  µετά από κατάλληλη διόρθωση του 

επιπέδου σηµαντικότητας α, ώστε να διατηρηθεί το Αθροιστικό ή καλύτερα το 

Πειραµατικό Σφάλµα Τύπου Ι σταθερό (βλέπε Ενότητα Ε3.2 του Παραρτήµατος Ε).  
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Πίνακας 7.4: Τελική Μορφή του Πίνακα Pproj 
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1 L  1l  1 L  2l  L  1 L  ql  Σύνολα 

1 1
11 1
XY Xf f  L  1

11 1
XY X
lf f  2

11 1
XY Xf f  L  2

21 1
XY X
lf f  L  11 1

qXY Xf f  L  1 1
q

q

XY X
lf f  q 

M M M M M M M M M M M M 

1 1
11 1
XY Xf f  L  1

11 1
XY X
lf f  2

11 1
XY Xf f  L  2

21 1
XY X
lf f  L  11 1

qXY Xf f  L  1 1
q

q

XY X
lf f  q 

2 1
21 2
XY Xf f  L  1

12 2
XY X
lf f  2

21 2
XY Xf f  L  2

22 2
XY X
lf f  L  21 2

qXY Xf f  L  2 2
q

q

XY X
lf f  q 

M M M M M M M M M M M M 

2 1
21 2
XY Xf f  L  1

12 2
XY X
lf f  2

21 2
XY Xf f  L  2

22 2
XY X
lf f  L  21 2

qXY Xf f  L  2 2
q

q

XY X
lf f  q 

M M M M M M M M M M M M 

k 1
1
XY X

k kf f  L  1

1

XY X
kl kf f  2

1
XY X

k kf f  L  2

2

XY X
kl kf f  L  1

qXY X
k kf f  L  q

q

XY X
kl kf f  q 

M M M M M M M M M M M M 

k 1
1
XY X

k kf f  L  1

1

XY X
kl kf f  2

1
XY X

k kf f  L  2

2

XY X
kl kf f  L  1

qXY X
k kf f  L  q

q

XY X
kl kf f  q 

Σύνολα 1
1
Yf  L  1

1

Y
lf  2

1
Yf  L  2

2

Y
lf  L  1

qYf  L  q

q

Y

lf  Nq 



 
 

-385- 

Οι έλεγχοι µπορούν να συνδυαστούν µε τον υπολογισµό δεικτών συνάφειας PRE 

(Proportional Reduction of Error-Αναλογικής Μείωσης του Σφάλµατος Πρόβλεψης), 

όπως είναι ο συντελεστής τ  των Goodman και Kruskal (1954), για να διαπιστωθεί η 

προβλεπτική ικανότητα της ανεξάρτητης µεταβλητής (βλέπε Everitt 1979, Reynolds 

1984, Hinkle, Wiersma & Jurs 1988, Dometrius 1992, Τσάντας και άλλοι 1999). 

 

Β) Η ολική αδράνεια του πίνακα CP  είναι ίση µε τη µέση αδράνεια των q σε πλήθος 

απλών υποπινάκων συµπτώσεων, από τους οποίους δοµείται (βλέπε Ενότητα 4.6.2, 

Πόρισµα 1). Κάτω από την υπόθεση της ανεξαρτησίας της µεταβλητής Χ µε τις 

εξαρτηµένες iY  η στατιστική σηµαντικότητα της ολικής αδράνειας του CP  µπορεί να 

ελεγχθεί µέσω της Κατανοµής 2χ . Ειδικότερα, αν Ι είναι η ολική αδράνεια του 

πίνακα, τότε (βλέπε Ενότητα 4.6.2, Πρόταση 5 και Πόρισµα 3): 

 

1

1

1i

i

q

XY q
i

XY
i

I
I Q

q qN
=

=

= =
∑

∑ , 

 
όπου 

iXYI  και 
iXYQ  είναι, αντίστοιχα, η αδράνεια και το στατιστικό χ2 του απλού 

πίνακα συµπτώσεων 
iXYF , ο οποίος διασταυρώνει τις µεταβλητές Χ και iY .  

 

Κάτω από την υπόθεση της ανεξαρτησίας της Χ µε τις iY  το στατιστικό 
1

i

q

XY
i

Q
=
∑  

ακολουθεί ασυµπτωτικά την Κατανοµή χ2 µε 
1

q

i
i

d
=
∑ βαθµούς ελευθερίας, όπου id  είναι 

οι βαθµοί ελευθερίας που αντιστοιχούν στο στατιστικό 
iXYQ  (Hogg & Craig 1978, 

Rencher 2000, Rao 2002). Συνεπώς, για τον έλεγχο της στατιστικής σηµαντικότητας 

της ολικής αδράνειας Ι του CP  η ποσότητα qNI  µπορεί να συγκριθεί µε την κρίσιµη 

τιµή της Κατανοµής χ2 µε 
1

q

i
i

d
=
∑  βαθµούς ελευθερίας σε επίπεδο σηµαντικότητας α. 

 

Γ) Στην ανάλυση του CP  έχει ενδιαφέρον να εξετάσουµε τη φυσική ερµηνεία της 

κατά Benzécri 2χ  απόστασης µεταξύ των προφίλ δύο κλάσεων της ανεξάρτητης 
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µεταβλητής. Θεωρούµε τις κλάσεις v και w της µεταβλητής Χ ( ), 1, ,v w k= K . Το 

τετράγωνο της 2χ  απόστασής τους δίνεται από τη σχέση (βλέπε Ενότητα 2.2.3): 

 

( )
1 11 1

1 1

1 1

1

2 22 2
2 2

2 2

2

22

1 1

1

22

1 1

1

1 1

1

,2

q q

q

XY XYXY XY
vl wl2 v w

Y YX X X X
v w l v w

XY XYXY XY
vl wlv w

Y YX X X X
v w l v w

XY XY

v w
Y X X

v w

f ff fNq Nq
d v w

f qf qf f qf qf

f ff fNq Nq

f qf qf f qf qf

f fNq

qf qff

χ

  
= − + + − + +       

  
+ − + + − + +       

 
+ −



K L

K L

22 q q

q q

q

q

XY XY

vl wl

Y X X
v wl

f fNq

qf qff

 
 + + − =    

K

 

1 11 1
1 1

1 1

1

2 22 2
2 2

2 2

2

22

1 1
2 2

1

22

1 1
2 2

1

2

1 1
2

1

q q

q

XY XYXY XY
vl wlv w

Y YX X X X
v w l v w

XY XYXY XY
vl wlv w

Y YX X X X
v w l v w

XY XY

v w
Y X X

v w

f ff fNq Nq

f q f f f q f f

f ff fNq Nq

f q f f f q f f

f fNq

f ff q

  
= − + + − + +       

  
+ − + + − + +       

 
+ − + +  

 

K L

K L

K

2

2

q q

q q

q

q

XY XY

vl wl

Y X X
v wl

f fNq

f ff q

 
 − =
 
 

 

1 11 1
1 1

1 1

1

2 22 2
2 2

2 2

2

22

1 1

1

22

1 1

1

1 1

1

1

1

1 q q

q

XY XYXY XY
vl wlv w

Y YX X X X
v w l v w

XY XYXY XY
vl wlv w

Y YX X X X
v w l v w

XY XY

v w
Y X X

v w

f ff fN N

q f f f f f f

f ff fN N

q f f f f f f

f fN

q f ff

    = − + + − + +         

    + − + + − + +         

 
+ −



K L

K L

22 q q

q q

q

q

XY XY

vl wl

Y X X
v wl

f fN

f ff

  
  + + − =      

K

 

( ) ( ) ( )( )1 21
, , , ,q

2 2 2

XY XY XY2 2 2d v w d v w d v w
q χ χ χ

= + + +K  

 
όπου: 
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( ), i

2

XY2d v w
χ

: είναι το τετράγωνο της απόστασης 2χ  των προφίλ των κλάσεων v και w 

στον απλό πίνακα συµπτώσεων που διασταυρώνει τη µεταβλητή Χ µε την iY  

( )1, ,i q= K  

 
Nq: είναι το γενικό άθροισµα των στοιχείων του CP  

 
i

i

Y
sf : είναι η συχνότητα της κλάσης s της εξαρτηµένης µεταβλητής iY  

( )1, , 1, ,is l i q= =K K  

 
και 

 
X

vqf  και X
wqf : είναι τα σύνολα των γραµµών του CP  που αντιστοιχούν στις κλάσεις v 

και w της µεταβλητής Χ. 

 
Από τη σχέση: 

 

( ) ( ) ( ) ( )( )1 2, , , , q

2 2 2 2

XY XY XY2 2 2 21
d v w = d v w d v w d v w

qχ χ χ χ
+ + +K , 

 
προκύπτει το συµπέρασµα ότι στον πίνακα “φέτα” CP  το τετράγωνο της 2χ  

απόστασης µεταξύ των προφίλ δύο κλάσεων της ανεξάρτητης µεταβλητής γραµµών 

είναι ίσο µε το µέσο όρο των τετραγώνων των αποστάσεων 2χ  των αντίστοιχων 

προφίλ όπως αυτά υπολογίζονται ξεχωριστά σε καθέναν από τους q σε πλήθος 

απλούς πίνακες συµπτώσεων που διασταυρώνουν τη µεταβλητή Χ µε τις iY . Με την 

έννοια αυτή, η απόσταση ( ),2

2d v w
χ

 θεωρείται ως µία γενικευµένη απόσταση 

Manhattan µεταξύ των προφίλ των κλάσεων v και w (Everitt, 1993). Με ανάλογο 

τρόπο µπορούµε να δείξουµε ότι η απόσταση ( ),2

2d v g
χ

 της κλάσης v από το κέντρο 

βάρους g των γραµµών του πίνακα CP  δίνεται από τη σχέση: 

 

( ) ( ) ( ) ( )( )1 2

1 2 q

1
, , , ,

q

2 2 2 2

XYXY XY2 2 2 2d v g d v g d v g d v g
qχ χ χ χ

= + + +K , 
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όπου ( ), i

2

XY2
id v g

χ
 είναι η απόσταση του προφίλ της κλάσης v από το κέντρο βάρους 

ig  των γραµµών του απλού πίνακα συµπτώσεων, ο οποίος διασταυρώνει τη 

µεταβλητή Χ µε τη iY  ( )1,i q= K .  

 

∆ιαπιστώνουµε ότι η απόσταση ( ),2

2d v g
χ

 εκφράζει και πάλι το µέσο όρο των 

αποστάσεων του προφίλ της κλάσης v από τα κέντρα βάρους των γραµµών σε 

καθέναν από τους q απλούς πίνακες συµπτώσεων, από τους οποίους συντίθεται ο CP . 

Το αποτέλεσµα αυτό είναι αναµενόµενο και κάτω από την ισχύ του Πορίσµατος 3 της 

Ενότητας 4.6.2. Και στην περίπτωση αυτή, η απόσταση ( ),2

2d v g
χ

 αποτελεί 

γενικευµένη απόσταση Manhattan. Φυσικά, τα παραπάνω συµπεράσµατα σχετικά µε 

τις αποστάσεις ( ),2

2d v w
χ

 και ( ),2

2d v g
χ

 µπορούν να γενικευτούν σε οποιονδήποτε 

πίνακα τύπου “φέτας”. 

 

∆) Οι διαθέσιµες πειραµατικές µονάδες θεωρούνται οµοιογενείς ως προς τα 

φυσιολογικά, βιολογικά ή άλλα χαρακτηριστικά ή ιδιότητές τους (Κάτος, 1986). 

Θεωρούµε, δηλαδή, ότι η ύπαρξη συστηµατικής µεταβλητότητας στις τιµές των 

εξαρτηµένων µεταβλητών είναι αποτέλεσµα κυρίως της επίδρασης των ανεξάρτητων. 

Βέβαια, στη διαµόρφωση των τιµών των εξαρτηµένων µεταβλητών επιδρούν και 

τυχαίοι µη ελεγχόµενοι παράγοντες, οι οποίοι έχουν ως αποτέλεσµα την εµφάνιση 

πειραµατικών ή δειγµατοληπτικών σφαλµάτων, συστηµατικών ή µη, το µέγεθος των 

οποίων µπορεί να εκτιµηθεί και να αποµονωθεί µέσω του πειραµατισµού (Cox, 

1961). Η “προσδοκία” του πειραµατιστή είναι η παρατηρούµενη διακύµανση των 

τιµών των µεταβλητών απόκρισης να µπορεί να αποδοθεί κυρίως στη συστηµατική 

επίδραση των ανεξάρτητων παραγόντων. 

 

Ε) Η προτεινόµενη µεθοδολογία µπορεί να εφαρµοστεί και στην περίπτωση που ο 

σχεδιασµός δεν είναι ισορροπηµένος. 

 

Ε) Σε έρευνες επισκόπησης οι κλάσεις της ανεξάρτητης µεταβλητής είναι δυνατό να 

αντιστοιχούν σε στρώµατα ή οµάδες του υπό εξέταση πληθυσµού που καθορίζονται 

από το δειγµατοληπτικό σχέδιο συλλογής των δεδοµένων όπως, για παράδειγµα, 
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συµβαίνει στην Στρωµατοποιηµένη Τυχαία ∆ειγµατοληψία. Μια άλλη εκδοχή είναι οι 

τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής να αντιστοιχούν σε διαφορετικές χρονικές 

περιόδους συγκέντρωσης των δεδοµένων. 

 

7.5  Τυχαιοποιηµένο Σχέδιο µε ∆ύο Παράγοντες και Μία ή 

Περισσότερες Εξαρτηµένες Μεταβλητές 

 

Ο σχεδιασµός αυτός περιλαµβάνει δύο ανεξάρτητες µεταβλητές (παράγοντες) και µία 

ή περισσότερες εξαρτηµένες. Σκοπός του πειραµατισµού είναι να εξεταστούν οι 

«κύριες επιδράσεις» (main effects) των παραγόντων καθώς και η αλληλεπίδρασή τους 

(interaction) πάνω στις εξαρτηµένες µεταβλητές. Αλληλεπίδραση µεταξύ των δύο 

παραγόντων διαπιστώνεται όταν η µεταβολή των επιπέδων του ενός έχει ως 

αποτέλεσµα διαφορετική συµπεριφορά των τιµών της εξαρτηµένης µεταβλητής στα 

επίπεδα του άλλου. Στην πράξη, στο συγκεκριµένο σχεδιασµό το ερευνητικό 

ενδιαφέρον εστιάζεται στη µελέτη της συνδυασµένης δράσης των δύο παραγόντων 

πάνω στη µεταβλητή απόκρισης, δηλαδή στην αλληλεπίδρασή τους (Cox 1958, 

Gomez & Gomez 1984, Hinkle, Wiersma & Jurs 1988, Jaccard, Turrisi & Wan 1990, 

Kirk 1995, Hair et al. 1995, Montgomery 1997, Jaccard 1998, Kinnear & Gray 1999 

και 1995, Schabenberger, Gregoire & Kong 2000). Αν ανιχνευθεί σηµαντική 

αλληλεπίδραση, τότε οι κύριες επιδράσεις, δηλαδή η µεµονωµένη και ανεξάρτητη 

δράση των δύο παραγόντων, σπάνια αποτελούν αντικείµενο περεταίρω διερεύνησης 

(Κάτος 1986, Girden 1992, Καρακώστας 1993, Mendenhall & Sincich 1996, 

Μαυροµάτης 1999, Huck 2000β). Σύµφωνα µε τους Anderson και Whitcomb (2000) 

η αλληλεπίδραση των παραγόντων είναι αυτή που µπορεί να αποκαλύψει τις 

βαθύτερες αιτίες παραγωγής των πειραµατικών δεδοµένων.  

 

Αν υποθέσουµε ότι οι δύο παράγοντες έχουν k και m επίπεδα αντίστοιχα, τότε οι Ν 

διαθέσιµες πειραµατικές µονάδες τυχαιοποιούνται στους k×m συνδυασµούς των 

επιπέδων των δύο παραγόντων µε την απαίτηση κάθε συνδυασµός να περιλαµβάνει 

N km πειραµατικές µονάδες. Μεθοδολογικά, η διαδικασία ανάθεσης των 

πειραµατικών µονάδων στις k×m αγωγές είναι η ίδια όπως και στον προηγούµενο 

σχεδιασµό. Απλά, στην περίπτωση που εξετάζουµε, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι 

τελικά έχουµε έναν µόνο παράγοντα µε k×m στάθµες. Ο παραπάνω σχεδιασµός 
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ονοµάζεται και «Πλήρες k×m Παραγοντικό Πείραµα» (Complete k×m Factorial 

Experiment). Ας συµβολίσουµε µε Α και Β τους δύο παράγοντες. Ο συγκεκριµένος 

πειραµατισµός περιλαµβάνει τρεις πίνακες σχεδιασµού (Kirk 1995, Mendenhall & 

Sincich 1996, Neter et al. 1996, Montgomery 1997, Kleinbaum et al. 1998, SAS 

Institute 1999 και 1990, Rencher 2000, Kuehl 2000, Kutner et al. 2005). Τον Ν×k 

πίνακα σχεδιασµού AC  που αντιστοιχεί στην κύρια επίδραση του παράγοντα Α, τον 

Ν×m πίνακα σχεδιασµού BC  της κύριας επίδρασης του παράγοντα Β και τον Ν×km 

πίνακα ×A BC  που αντιστοιχεί στην αλληλεπίδραση Α×Β των δύο παραγόντων. Για 

παράδειγµα, αν k=m=2 και Ν=4, τότε οι τρεις πίνακες είναι οι παρακάτω: 

 
1 0

1 0

0 1

0 1

 
 
 =
 
 
 

AC , 

1 0

0 1

1 0

0 1

 
 
 =
 
 
 

BC  και 

1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

×

 
 
 =
 
 
 

A BC . 

 
Οι δύο στήλες του πίνακα AC  αντιστοιχούν στα επίπεδα α1 και α2 του παράγοντα Α, 

οι στήλες του BC  στα επίπεδα β1 και β2 του Β και οι στήλες του ×A BC  στους 

τέσσερις συνδυασµούς (αγωγές), α1β1, α1β2, α2β1 και α2β2, των επιπέδων των δύο 

παραγόντων. Ο Nishisato (1994, 1990 και 1980) προτείνει η προβολή του λογικού 

πίνακα YZ , των q εξαρτηµένων µεταβλητών, στο χώρο των ανεξάρτητων να 

προκύπτει ανάλογα µε το ποια επίδραση είναι επιθυµητό να µεγιστοποιηθεί µέσω της 

∆υικής Κλιµάκωσης. Έτσι, αν το ενδιαφέρον της µελέτης εστιάζεται στη 

µεγιστοποίηση της κύριας επίδρασης του παράγοντα Α, τότε µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ο πίνακας: 

 

( )-1T T
A A A A A YP = C C C C Z , 

 
του οποίου η συµπτυγµένη µορφή37 είναι ο k j×  πίνακας “φέτα” 

ACP  που 

διασταυρώνει τις κλάσεις (επίπεδα) του παράγοντα Α µε τις κατηγορίες των 

εξαρτηµένων µεταβλητών (j είναι το συνολικό πλήθος των κλάσεων των q 

εξαρτηµένων µεταβλητών). Ειδικότερα,  

                                                 
 
37 Μετά από την εφαρµογή της µεθοδολογίας που παρουσιάσαµε στην Ενότητα 7.2. 
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1 1 2 2

1 2

1 1 2 2

1 2

11 1 11 1 11 1

1 1 1

q q

q

q q

q

AY AYAY AY AY AY
l l l

AY AYAY AY AY AY
k kl k kl k kl

f f f f f f

f f f f f f

 
 

=  
 
  

ACP

L L L L

M M M M M M M M M M

L L L L

. 

 
Στην περίπτωση που είναι επιθυµητή η µεγιστοποίηση της κύριας επίδρασης του 

παράγοντα Β, τότε η προβολή του YZ  στο χώρο στηλών του BC  είναι δυνατό να 

επιτευχθεί µέσω του πίνακα: 

 

( )-1T T
B B B B B YP = C C C C Z , 

 
στον οποίο αντιστοιχεί ο m j×  πίνακας “φέτα” 

BCP , ο οποίος διασταυρώνει τα 

επίπεδα του παράγοντα Β µε τις κλάσεις των εξαρτηµένων µεταβλητών. Πιο 

συγκεκριµένα, ο 
BCP είναι της µορφής: 

 
1 1 2 2

1 2

1 1 2 2

1 2

11 1 11 1 11 1

1 1 1

q q

q

q q

q

BY BYBY BY BY BY
l l l

BY BYBY BY BY BY
m ml m ml m ml

f f f f f f

f f f f f f

 
 

=  
 
  

BCP

L L L L

M M M M M M M M M M

L L L L

 

 
Τέλος, για τη µεγιστοποίηση της αλληλεπίδρασης των δύο παραγόντων η ∆υική 

Κλιµάκωση µπορεί να εφαρµοστεί στον πίνακα: 

 

( )× × × × ×

-1T T
A B A B A B A B A B YP = C C C C Z , 

 
του οποίου η συµπτυγµένη του εκδοχή είναι ο km j×  πίνακας “φέτα” 

×A BCP που 

διασταυρώνει τους k×m συνδυασµούς επιπέδων των δύο παραγόντων µε τις κλάσεις 

των εξαρτηµένων µεταβλητών. Η γενική µορφή του είναι η παρακάτω: 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

1 1 2 2

1 2

1 1 2 2

1 2

11 1 11 1 11 1

1 1 1

q q

q

q q

q

A B Y A B YA B Y A B Y A B Y A B Y
l l l
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×

× ×× × × ×
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 =
 
  

A BCP

L L L L

M M M M M M M M M M

L L L L

. 

 
Οι δύο πρώτες από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν έχουν πρακτικό ενδιαφέρον, αφού 

ο χώρος σχεδιασµού της αλληλεπίδρασης Α×Β των δύο παραγόντων περιέχει τους 

χώρους σχεδιασµού των δύο κύριων επιδράσεων (SAS Institute, 1999 και 1990). Η 
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πρότασή µας για την ανάλυση του πειραµατικού σχεδίου, που εξετάζουµε, είναι να 

εφαρµόσουµε την ΠΑΑ στον πίνακα 

 

( )× × × ×

-1T T
A×B A B A B A B A B YP = C C C C Z  

 
ή στην συµπτυγµένη του µορφή 

×A BCP , και, στη συνέχεια, να προβάλουµε, επί των 

παραγοντικών διαγραµµάτων, τα σηµεία των κλάσεων των δύο παραγόντων ως 

συµπληρωµατικά. Με τον τρόπο αυτό στις διαγραµµατικές εκροές της ΠΑΑ θα 

οπτικοποιείται όχι µόνο η αλληλεπίδραση των δύο παραγόντων αλλά και οι κύριες 

επιδράσείς τους, σε αντιστοιχία µε την Ανάλυση ∆ιασποράς µε δύο παράγοντες. 

Πρακτικά, αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει αρχικά να δηµιουργήσουµε µια νέα 

µεταβλητή µε k×m κλάσεις, η οποία θα δηλώνει την αλληλεπίδραση των δύο 

ανεξάρτητων µεταβλητών - παραγόντων (βλέπε Ενότητα 2.4.1), στη συνέχεια να 

θεωρήσουµε ότι στον πειραµατισµό υπεισέρχεται µόνο µία ανεξάρτητη µεταβλητή, η 

µεταβλητή αλληλεπίδρασης, και τέλος να υπολογίσουµε τους πίνακες A×BP  και 

×A BCP επαυξηµένους κατακόρυφα µε τους πίνακες “φέτα” 
ACP και 

BCP . Έτσι, 

δηµιουργούµε τους πίνακες τύπου “στοίβας”: 

 
 
 
 
 
 

A

B

A×B

C

C

P

P

P

 και 
×

 
 
 
 
 

A B

A

B

C

C

C

P

P

P

, 

 
επί των οποίων µπορούµε να εφαρµόσουµε την ΠΑΑ θέτοντας τις γραµµές των 

πινάκων 
ACP και 

BCP  ως συµπληρωµατικές. Με τον τρόπο αυτό, επί των 

παραγοντικών επιπέδων, προβάλλονται και τα κέντρα βάρους (µέσα προφίλ) των 

κλάσεων των δύο παραγόντων (Παπαδηµητρίου, 1991), τα οποία αντιστοιχούν στις 

κύριες επιδράσεις τους. ∆ιαπιστώνουµε ότι η ανάλυση του πειραµατικού σχεδιασµού 

που εξετάζουµε ανάγεται στη µεθοδολογία της προηγούµενης ενότητας όπου 

εµπλέκεται µία µόνο ανεξάρτητη µεταβλητή (βλέπε και Παρατηρήσεις Α, Β, Γ, ∆ και 

Ε της Ενότητας 7.4). Η προτεινόµενη µεθοδολογία µπορεί να επεκταθεί και σε 

ισορροπηµένους παραγοντικούς σχεδιασµούς που περιλαµβάνουν περισσότερες από 

δύο ανεξάρτητες µεταβλητές. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία του λογικού πίνακα 

YZ  των εξαρτηµένων µεταβλητών προβάλλονται στο χώρο στηλών του πίνακα 

σχεδιασµού που αντιστοιχεί στην αλληλεπίδραση µεγαλύτερης τάξης. Για 
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παράδειγµα, αν στο πείραµα εµπλέκονται τρεις παράγοντες Α, Β και Γ µε κ, λ και µ 

στάθµες αντίστοιχα, τότε η προβολή του YZ  θα πρέπει να γίνει στον Ν×κλµ πίνακα 

σχεδιασµού της αλληλεπίδρασης δεύτερης τάξης Α×Β×Γ, ο οποίος µπορεί να 

θεωρηθεί ως πίνακας σχεδιασµού µίας µόνο ανεξάρτητης µεταβλητής µε κ×λ×µ, σε 

πλήθος, επίπεδα. Τα επίπεδα αυτά εκφράζουν τους συνδυασµούς των κλάσεων των 

τριών ανεξάρτητων µεταβλητών Α, Β και Γ.  

 

Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι, ο Nishisato (1994, 1990 και 1980) εκτός από τους 

πίνακες προβολής “καπέλο” χρησιµοποιεί και άλλους δύο τύπους πινάκων προβολής, 

των οποίων οι αντίστοιχοι πίνακες projP  δεν έχουν την ίδια φυσική ερµηνεία µε αυτή 

που προκύπτει από την χρήση των πινάκων τύπου “καπέλο”. Πιο συγκεκριµένα, οι 

γραµµές τους δεν εκφράζουν τα προφίλ των αντικειµένων ως προς τις εξαρτηµένες 

µεταβλητές, µε τη συνήθη έννοια, και η συµπτυγµένη τους εκδοχή δεν είναι πίνακες 

τύπου “φέτας”. Επίσης, οδηγούν σε διαφορετικά µεταξύ τους αποτελέσµατα και στη 

χρήση γενικευµένων αντιστρόφων πινάκων κατά τους υπολογισµούς. 

 
Παρατήρηση 

 
Η µέθοδος που παρουσιάσαµε µπορεί να εφαρµοστεί και όταν το πείραµα δεν είναι 

ισορροπηµένο ή στην περίπτωση έρευνας επισκόπησης όπου υπάρχει εννοιολογική 

διάκριση µεταξύ εξαρτηµένων και ανεξάρτητων µεταβλητών. 

 

7.6  Τυχαιοποιηµένο Σχέδιο σε Πλήρη Συγκροτήµατα38 

(blocks) µε ∆ύο Παράγοντες και Μία ή Περισσότερες 

Εξαρτηµένες Μεταβλητές 

 

Στους σχεδιασµούς, τους οποίους παρουσιάσαµε στις προηγούµενες ενότητες, οι 

διαθέσιµες πειραµατικές µονάδες θεωρούνται οµοιογενείς ως προς τα φυσιολογικά, 

βιολογικά ή άλλα χαρακτηριστικά τους. Έτσι, οι συστηµατικές µεταβολές των τιµών 

των εξαρτηµένων µεταβλητών µπορούν να αποδοθούν στην επίδραση κυρίως των 

ανεξάρτητων και όχι στη µεταβλητότητα που εισάγει η ενδεχόµενη ανοµοιογένεια 

                                                 
 
38 Ο αγγλικός όρος είναι Randomized Complete Block Design (RCBD). 
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των πειραµατικών µονάδων. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η ανοµοιογένεια είναι 

σηµαντική ή έχουν εντοπιστεί παράγοντες που επιδρούν ως “θόρυβος” στο υλικό 

πειραµατισµού, η χρήση των πλήρως τυχαιοποιηµένων παραγοντικών σχεδιασµών 

είναι δυνατό να οδηγήσει σε λανθασµένα συµπεράσµατα (Cochran & Cox 1953, Cox 

1961 και 1958, Gomez & Gomez 1984, Κάτο 1986, Steel & Torrie 1986, Brown & 

Melamed 1990, Καρακώστας 1993, Kirk 1995, Daniel 1995, Zar 1996, Mendenhall & 

Sincich 1996, Montgomery 1997, Kuehl 2000 και Kutner et al. 2005). Η επίδραση 

των ανεξάρτητων µεταβλητών µπορεί να είναι συσκοτισµένη (confounded) µε τη 

συστηµατική δράση εξωγενών παραγόντων, η µελέτη των οποίων δεν εντάσσεται 

στους στόχους του πειραµατισµού. Όµως, είναι επιθυµητός ο έλεγχος και η 

αποµόνωση της επίδρασής τους στη διακύµανση των εξαρτηµένων µεταβλητών, ώστε 

να µελετηθούν µε µεγαλύτερη ακρίβεια οι επιδράσεις των παραγόντων, οι οποίοι 

αποτελούν τις σηµαντικές ανεξάρτητες µεταβλητές του πειράµατος. Το 

Τυχαιοποιηµένο σε Πλήρη Συγκροτήµατα Σχέδιο αποτελεί µία λύση για τον a priori 

έλεγχο της “ανεπιθύµητης” µεταβλητότητας (Brown & Melamed, 1990). Σύµφωνα µε 

το σχεδιασµό αυτό, οι διαθέσιµες πειραµατικές µονάδες αρχικά χωρίζονται σε όσο το 

δυνατόν πιο οµοιογενείς οµάδες οι οποίες ονοµάζονται «συγκροτήµατα» (blocks). 

Στη συνέχεια, µέσα σε κάθε συγκρότηµα οι πειραµατικές µονάδες τυχαιοποιούνται 

στις πειραµατικές αγωγές µε βάση το τυχαιοποιηµένο σχέδιο µε έναν ή 

περισσότερους παράγοντες. Αν κάθε συγκρότηµα περιλαµβάνει τον ίδιο αριθµό 

πειραµατικών µονάδων, τότε ο πειραµατισµός ονοµάζεται «πλήρης» ή 

«ισορροπηµένος». Στην ουσία, ο σχεδιασµός σε συγκροτήµατα αποτελείται από µια 

σειρά (επαναλήψεις) ανεξάρτητων πλήρως τυχαιοποιηµένων παραγοντικών 

σχεδιασµών, όπως αυτοί που παρουσιάσαµε στις προηγούµενες ενότητες. Τα 

κριτήρια οµαδοποίησης σε συγκροτήµατα καθορίζονται από χαρακτηριστικά ή 

ιδιότητες (Kirk 1995, Kutner et al. 2005): 

 

α) Των πειραµατικών µονάδων. Για παράδειγµα, αν πρόκειται για άτοµα, παράγοντες 

οµαδοποίησης συνήθως αποτελούν το φύλο, η ηλικία, το εισόδηµα, η ευφυΐα, το 

µορφωτικό επίπεδο, η επαγγελµατική εµπειρία και οι συνήθειές τους. Στην περίπτωση 

γεωγραφικών περιοχών, ο σχεδιασµός σε συγκροτήµατα µπορεί να είναι τέτοιος ώστε 

να λαµβάνεται υπόψη το µέγεθος του αντίστοιχου πληθυσµού και το µέσο εισόδηµα 

των κατοίκων της περιοχής. 
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β) Της πειραµατικής διάταξης. Η ανάγκη για συγκρότηση οµάδων οµοιογενών 

πειραµατικών µονάδων µπορεί να οφείλεται στην εµπλοκή περισσοτέρων του ενός 

παρατηρητών ή πειραµατιστών, στο διαφορετικό χρόνο και τόπο διεξαγωγής των 

επαναλήψεων του πειράµατος, στη χρήση πολλαπλών οργάνων µέτρησης και στην 

ύπαρξη διαφορετικών µηχανισµών παραγωγής των πειραµατικών δεδοµένων. 

 

Σε κάθε περίπτωση, βασική επιδίωξη είναι οι πειραµατικές µονάδες µέσα σε κάθε 

συγκρότηµα να είναι όσο το δυνατόν πιο οµοιογενείς, ενώ ταυτόχρονα να 

παρουσιάζουν τη µέγιστη δυνατή ανοµοιογένεια µεταξύ των συγκροτηµάτων. Με το 

σχεδιασµό αυτό αναµένεται µείωση του πειραµατικού σφάλµατος και ακριβέστερη 

εκτίµηση των επιδράσεων των αγωγών. Όµως, το πειραµατικό σχέδιο που εξετάζουµε 

έχει ορισµένες ιδιαιτερότητες. Οι παρατηρήσεις – µετρήσεις επί των πειραµατικών 

µονάδων µέσα σε κάθε συγκρότηµα δεν µπορούν να θεωρηθούν τελείως ανεξάρτητες. 

Για παράδειγµα, στην Εκπαιδευτική Έρευνα, οι µαθητές στο ίδιο σχολείο, λόγω 

γεωγραφικής τοποθεσίας, µάλλον έχουν µεγαλύτερη οµοιότητα µεταξύ τους ως προς 

το Κοινωνικο-Οικονοµικό Επίπεδο (ΚΟΕ) των γονέων τους. Όµως, ορισµένα σχολεία 

προσελκύουν µαθητές από υψηλότερα κοινωνικά στρώµατα σε σύγκριση µε κάποια 

άλλα, στα οποία το ΚΟΕ των οικογενειών των µαθητών είναι χαµηλό. Η κοινωνική 

διαστρωµάτωση είναι πιθανό να επηρεάζει τις εξαρτηµένες µεταβλητές. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα η µέση συσχέτιση (intra class correlation) των εξεταζόµενων 

µεταβλητών στους µαθητές του ιδίου σχολείου να είναι µεγαλύτερη από την 

αντίστοιχη µέση συσχέτιση µετρηµένη σε µαθητές από διαφορετικά σχολεία (Hox, 

1995). Αν στο προηγούµενο παράδειγµα οι µαθητές αποτελούν τις µονάδες ενός 

πειραµατικού σχεδιασµού, τότε το σχολείο τους µπορεί να θεωρηθεί ως παράγοντας 

block. Σε µια άλλη περίπτωση, στα γεωργικά πειράµατα που εγκαθίστανται σε 

αγρούς, είναι δυνατό εξωγενείς παράγοντες, όπως η κλίση, τα θρεπτικά συστατικά 

και η υγρασία του εδάφους, να επηρεάσουν την παραγωγή και την ποιότητα της 

φυτικής παραγωγής. Αν οι παράγοντες αυτοί δεν ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασµό 

της µελέτης, τότε η δράση τους θα είναι συσκοτισµένη µε αυτή των πειραµατικών 

αγωγών. 

 

Οι κλασικοί στατιστικοί έλεγχοι υποθέσεων βασίζονται στην υπόθεση της 

ανεξαρτησίας των παρατηρήσεων. Αν αυτό δεν ισχύει, τότε τα αποτελέσµατα των 

ελέγχων είναι αναξιόπιστα, ενώ το µέγεθος και η κατεύθυνση της µεροληψίας είναι 
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απρόβλεπτη. Περιπτώσεις, στις οποίες η προϋπόθεση της ανεξαρτησίας των 

µετρήσεων δεν ικανοποιείται, παρουσιάζονται και στην Κατά Συστάδες 

∆ειγµατοληψία Πολλών Επιπέδων, η οποία εφαρµόζεται κυρίως στις έρευνες 

επισκόπησης (βλέπε Thomas, DiPrete & Forristal 1994, Hox 1995, Goldstein 1999 

και 1991, Guo & Zhao 2000). Συχνά, οι δειγµατοληπτικές µονάδες δεν επιλέγονται µε 

τυχαία διαδικασία αλλά συµπεριλαµβάνονται στο δείγµα συµπτωµατικά γιατί απλά 

συνέβη να βρίσκονται στις επιλεγµένες συστάδες.  

 

Με βάση τις παραπάνω επισηµάνσεις, κατά την εφαρµογή της ΠΑΑ σε κατηγορικά 

δεδοµένα που έχουν παραχθεί από Τυχαιοποιηµένο σε Πλήρη Συγκροτήµατα Σχέδιο, 

θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η οµαδοποίηση των πειραµατικών µονάδων και να 

αποµονωθεί η επίδρασή της στη µεταβλητότητα των εξαρτηµένων µεταβλητών. 

Έστω, λοιπόν, ότι οι Ν διαθέσιµες πειραµατικές µονάδες έχουν οµαδοποιηθεί σε c  

συγκροτήµατα µε τον περιορισµό κάθε ένα από αυτά να περιλαµβάνει N c  µονάδες. 

Χωρίς περιορισµό της γενικότητας, θεωρούµε ότι στο σχεδιασµό εµπλέκονται δύο 

παράγοντες Α και Β, µε k και m στάθµες αντίστοιχα, και q σε πλήθος εξαρτηµένες 

µεταβλητές iY  µε il  κλάσεις η κάθε µία (
1

q

i
i

l j
=

=∑ ). Μέσα σε κάθε συγκρότηµα οι 

k m×  πειραµατικές αγωγές τυχαιοποιούνται πλήρως, σύµφωνα µε το σχέδιο που 

παρουσιάσαµε στην προηγούµενη ενότητα. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι το 

τυχαιοποιηµένο σχέδιο µε δύο παράγοντες επαναλαµβάνεται c φορές, µε διαφορετική 

τυχαιοποίηση των πειραµατικών µονάδων στις αγωγές σε κάθε επανάληψη. 

Χρησιµοποιώντας τους συµβολισµούς της προηγούµενης ενότητας, µια πρώτη 

απόπειρα για την ανάλυση των δεδοµένων βασίζεται στην εφαρµογή της ΠΑΑ στον 

παρακάτω N j× πίνακα τύπου “στοίβας”: 

 

( )

( )

( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

block=1

block=2
Int

block=c

× × × ×

× × × ×

× × × ×

          = =             

A×B

A×B

A×B

-1T T1
A B A B A B A B Y

-12 T T
A B A B A B A B Y

-1T T
A B A B A B A B Y

C C C C ZP

P C C C C Z
P

P C C C C Z

M M
c

, 

 

όπου ( )
A×B

P w  είναι ο ( )N c j×  πίνακας που περιγράφει στο συγκρότηµα w  (µε 

1, ,w c= K ) τα προφίλ των πειραµατικών µονάδων ως προς τις εξαρτηµένες 
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µεταβλητές στο χώρο σχεδιασµού της αλληλεπίδρασης A B×  των δύο παραγόντων 

και ( )=wY blockZ  είναι ο λογικός πίνακας των εξαρτηµένων µεταβλητών iY  ( )1,i q= K  

στο συγκρότηµα w. 

 

Οι γραµµές του πίνακα IntP  αντιστοιχούν στις πειραµατικές µονάδες, όπως αυτές 

κατανέµονται στους συνδυασµούς των επιπέδων των παραγόντων Α και Β µε τα 

συγκροτήµατα σχεδιασµού. Αν συµβολίσουµε µε C τη µεταβλητή οι τιµές της οποίας 

δηλώνουν το συγκρότηµα πειραµατισµού, τότε µέσω του IntP  τα προφίλ των 

πειραµατικών µονάδων περιγράφονται στο χώρο σχεδιασµού της αλληλεπίδρασης 

δεύτερης τάξης A B C× ×  των τριών µεταβλητών. Ειδικότερα, η µορφή του 

kmc j× συµπτυγµένου πίνακα που αντιστοιχεί στον IntP  
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q
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L L L L
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L L L L

 
αιτιολογεί το προηγούµενο συµπέρασµα.  

 

Η προσέγγιση αυτή είναι ισοδύναµη µε την προσθήκη στο σχεδιασµό µιας τρίτης 

ανεξάρτητης µεταβλητής C µε c επίπεδα και την επιβολή του περιορισµού οι κλάσεις 

των εξαρτηµένων µεταβλητών να λάβουν την ίδια ποσοτικοποίηση39 για όλα τα 

συγκροτήµατα (βλέπε Van Buuren & De Leeuw 1992, Michailidis 1996, Michailidis 

& De Leeuw 2000). Όµως, βασικός σκοπός του συγκεκριµένου πειράµατος είναι να 

αποµονωθεί η επίδραση της οµαδοποίησης των πειραµατικών µονάδων και όχι να 

συνδυαστεί µε την δράση των ανεξάρτητων µεταβλητών Α και Β. Η επίδραση των 

συγκροτηµάτων στις εξαρτηµένες µεταβλητές, αν όντως υπάρχει, θα πρέπει να είναι 

ανεξάρτητη από αυτή των παραγόντων. Από την ανάλυση του πίνακα IntP  το πιο 

πιθανό είναι να αναδειχθούν οι διαφορές µεταξύ των συγκροτηµάτων (Michailidis, 

1996), αποτέλεσµα που δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον. Συνεπώς, ο πίνακας IntP  (ή η 

συµπτυγµένη του εκδοχή) δεν προσφέρεται για την εφαρµογή της ΠΑΑ στα δεδοµένα 

του πειραµατικού σχεδιασµού που εξετάζουµε. Η λύση για την εξεύρεση του πίνακα, 

                                                 
 
39 ∆ηλαδή, οι αντίστοιχες προβολές επί των παραγοντικών αξόνων να συµπίπτουν. 
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ο οποίος θα δοθεί ως είσοδος στην ΠΑΑ, στηρίζεται στην ίδια την κατάστρωση του 

συγκεκριµένου σχεδίου, η οποία συνίσταται στην εκτέλεση c ανεξάρτητων 

τυχαιοποιηµένων παραγοντικών πειραµάτων (Kutner et al., 2005). Η διαπίστωση 

αυτή οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η ΠΑΑ θα πρέπει να εφαρµοστεί ξεχωριστά στους 

πίνακες ( )
A×B

P w  µέσα σε κάθε συγκρότηµα. Ένας γενικός τρόπος για να εφαρµόσουµε 

ταυτόχρονα την ΠΑΑ σε c διαφορετικούς πίνακες συµπτώσεων sF  ( )1, ,s c= K , της 

µορφής «αντικείµενα×ιδιότητες», είναι να κατασκευάσουµε αρχικά τον c c×  block 

διαγώνιο πίνακα40: 

 

 
 
 
 
 
 

1

2

F 0 0

0 F 0

0 0 F

L

L

M M M M

L c

, 

 
όπου 0 είναι πίνακες µε στοιχεία ίσα µε 0 και, στη συνέχεια, να εφαρµόσουµε την 

ΠΑΑ επί αυτού (Michailidis 1996, Michailidis & De Leeuw 2000). 

 

Αν στηριχθούµε στην παραπάνω µέθοδο, τότε ο πίνακας που µπορεί να δοθεί ως 

είσοδος στην ΠΑΑ για την ανάλυση του τυχαιοποιηµένου πειραµατικού σχεδίου σε 

συγκροτήµατα έχει τη µορφή: 

 
( )

( )

( )

proj

 
 
 

= = 
 
 
  

A×B

A×B

A×B

1

2

P 0 0

0 P 0
P

0 0 P

L

L

M M M M

L
c

 

 

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

block=1

block=2

block=c

× × × ×

× × × ×

× × × ×

 
 
 
 =
 
 
 
 

-1T T
A B A B A B A B Y

-1T T
A B A B A B A B Y

-1T T
A B A B A B A B Y

C C C C Z 0 0

0 C C C C Z 0

0 0 C C C C Z

L

L

M M M M

L

 

                                                 
 
40 ∆ιαγώνιοι block πίνακες ανάλογης µορφής χρησιµοποιούνται και για την ταυτόχρονη ανάλυση δύο ή 
περισσοτέρων υποδειγµάτων γραµµικής παλινδρόµησης (Mardia, Kent & Bibby, 2003). 
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Η εφαρµογή της ΠΑΑ στον πίνακα projP  ή στον αντίστοιχο συµπτυγµένο παρουσιάζει 

στην πράξη δύο δυσκολίες: 

 

1) Από την ανάλυση θα προκύψουν c-1 χαρακτηριστικές τιµές ίσες µε 1 (Greenacre, 

1984). 

 
2) ∆εν είναι εύκολο να διακρίνουµε σε ποιους παραγοντικούς άξονες αντιστοιχούν οι 

c αναλύσεις. 

 

Ο ασφαλέστερος τρόπος είναι να εφαρµόσουµε ανεξάρτητα την ΠΑΑ σε κάθε έναν 

από τους πίνακες ( )
A×B

P w  ή στους αντίστοιχους συµπτυγµένους πίνακες “φέτα”. Το 

γενικό πρόβληµα που προκύπτει είναι ότι τα γραφικά και αριθµητικά αποτελέσµατα 

από τις c αναλύσεις δεν είναι άµεσα συγκρίσιµα, αφού ο προσανατολισµός του 

συστήµατος συντεταγµένων, επί των παραγοντικών επιπέδων, είναι αυθαίρετος και εν 

γένει διαφορετικός σε κάθε ανάλυση (βλέπε Παρατήρηση Γ της Ενότητας 2.3.4.2). 

Συνεπώς, δεν µπορούµε να συγκρίνουµε άµεσα τις δοµές των σχέσεων που 

αναδεικνύονται σε κάθε ένα από τους πίνακες ( )
A×B

P w . Ειδικότερα, οι σχετικές θέσεις 

των προφίλ των πειραµατικών αγωγών µπορεί να είναι παρόµοιες σε κάποιες από τις 

c αναλύσεις, αλλά αυτό να µην είναι άµεσα αντιληπτό. Λύση στο προηγούµενο 

πρόβληµα µπορεί να δώσει η «Προκρούστια Ορθογώνια Προβολή ή Περιστροφή - 

Procrustes Orthogonal Projection or Rotation». Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, 

δοθέντων δύο µ×ν πινάκων Α και Β, εκ των οποίων ο ένας, έστω ο Β, θεωρείται 

σταθερός, προσδιορίζεται ν×ν πίνακας µετασχηµατισµού Τ, τέτοιος ώστε ο πίνακας 

ΑΤ να προσεγγίζει βέλτιστα, µε την έννοια των ελαχίστων τετραγώνων, τον Β 

(Schönemann 1966, Golub & Van Loan 1989, Mardia, Kent & Bibby 2003). Χωρίς 

περιορισµό της γενικότητας, θεωρούµε ότι οι στήλες των πινάκων Α και Β έχουν 

µέσο όρο ίσο µε µηδέν. Σε αντιστοιχία µε τον πειραµατικό σχεδιασµό που 

εξετάζουµε, το ζητούµενο είναι οι χώροι των λύσεων, οι οποίοι προκύπτουν από την 

εφαρµογή της ΠΑΑ στους c πίνακες ( )
A×B

P w , να προβληθούν βέλτιστα µετά από 

ορθογώνια περιστροφή των αντίστοιχων παραγοντικών αξόνων σε έναν κοινό χώρο 

“στόχο” – αναφοράς (target or reference space). Λόγω του γεγονότος ότι οι πίνακες 

( )
A×B

P w  έχουν τον ίδιο αριθµό γραµµών και στηλών, ο µέγιστος αριθµός παραγοντικών 



 
 

-400- 

αξόνων p, που µπορούν να προκύψουν από την εφαρµογή της ΠΑΑ, είναι ίδιος σε 

κάθε µία από τις c αναλύσεις. Άρα, οι αντίστοιχοι χώροι έχουν την ίδια µέγιστη 

διάσταση. Επίσης, οι στήλες των πινάκων ( )
A×B

P w  έχουν µέσο όρο ίσο µε 0 και 

εκφράζουν τις αποκλίσεις των αντίστοιχων σηµείων από το κέντρο βάρους τους 

(βλέπε Ενότητα 2.2.14, Παρατήρηση 2.2 της Ενότητας 2.2.14.1 και Παρατήρηση Α 

της Ενότητας 2.3.4.2). Εποµένως, τα συστήµατα συντεταγµένων των χώρων που 

ορίζονται από τις στήλες των ( )
A×B

P w  έχουν κοινή αρχή. Συνεπώς, οποιαδήποτε από τις c 

λύσεις της ΠΑΑ µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως χώρος αναφοράς, επί του οποίου θα 

προβληθούν οι υπόλοιποι c-1 χώροι. Πιο συγκεκριµένα, έστω X t  και Xw  οι πίνακες 

µε στοιχεία τις παραγοντικές συντεταγµένες των πειραµατικών µονάδων (ή των 

κλάσεων των εξαρτηµένων και ανεξάρτητων µεταβλητών) στο συγκρότηµα 

αναφοράς t και στο συγκρότηµα w αντίστοιχα ( ), 1, , µεt w c t w= ≠K . Οι X t  και Xw  

προκύπτουν από την εφαρµογή της ΠΑΑ αντίστοιχα στους πίνακες ( )
A×B

P t  και ( )
A×B

P w . Το 

πρόβληµα είναι να προσδιοριστεί πίνακας µετασχηµατισµού R, τέτοιος ώστε ο 

πίνακας X Rw , δηλαδή ο πίνακας µε στοιχεία τις παραγοντικές συντεταγµένες των 

πειραµατικών µονάδων µετά την περιστροφή µέσω του R, να είναι όσο το δυνατόν 

πλησιέστερα στον πίνακα X t . Σύµφωνα µε την Προκρούστια µέθοδο πρέπει να 

ελαχιστοποιηθεί η ποσότητα: 

 

( ) ( )D trace = − − 
T

X X R X X Rt w t w , 

 
όπου R είναι ο ζητούµενος ορθογώνιος p p×  πίνακας περιστροφής µε: 

 
= =T TR R RR I p . 

 
Πρόκειται για ένα κλασικό πρόβληµα ελαχίστων τετραγώνων και η λύση του 

επιτυγχάνεται µε την παρακάτω διαδικασία (Schönemann 1966, Sibson 1978, Rao 

1980, Krzanowski 1987β, Mardia, Kent & Bibby 2003, Andrade et al. 2004)41: 

 

                                                 
 
41 Η διαδικασία στηρίζεται στο ότι το κλασικό πρόβληµα ελαχίστων τετραγώνων min||Ax-b||2 έχει δύο 

ισοδύναµες λύσεις (βλέπε Kalman, 1996): ( )=
-1T Tx A A A b  και = -1 Tx VD U b . 
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Αρχικά εφαρµόζεται ή µέθοδος SVD (βλέπε Ενότητα 2.2.11) στον πίνακα TX Xw t : 

=T TX X UDVw t . 

 
Στη συνέχεια, ο πίνακας περιστροφής R υπολογίζεται από τη σχέση: 

 
TR = UV . 

 
Μέσω της εφαρµογής της SVD στον πίνακα TX Xw t  είναι δυνατό να επιτευχθεί 

περιστροφή, τάνυσµα ή/και ανάκλαση των στοιχείων του (Weller & Romney, 1990). 

Ο πίνακας µετασχηµατισµού TR = UV  περιστρέφει ή/και ανακλά τα στοιχεία του 

πίνακα Xw  στο χώρο στηλών του X t  έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η ποσότητα D. 

Αν η προσαρµογή είναι τέλεια, τότε τα στοιχεία του πίνακα −X X Rt w , ο οποίος 

µετρά την απώλεια προσαρµογής µετά την περιστροφή, θα είναι ίσα µε µηδέν µε 

αποτέλεσµα και D=0. Η ποσότητα D θεωρείται ως απόσταση ή δείκτης καλής 

προσαρµογής και η φυσική του ερµηνεία είναι ότι εκφράζει το βαθµό οµοιότητας των 

προτύπων και των δοµικών σχέσεων που αναδεικνύονται από την εφαρµογή της ΠΑΑ 

στους πίνακες ( )
A×B

P t  και ( )
A×B

P w . ∆ύο τυποποιηµένες εκδοχές της απόστασης D 

αποτελούν οι δείκτες *D D N=  και ( )**D D trace= TX Xt t  (Sibson, 1978). 

 

Κατά την εφαρµογή της ΠΑΑ τα στοιχεία κάθε στήλης των πινάκων X t  και Xw  είναι 

κεντροποιηµένα εκ κατασκευής, ως προς τους µέσους όρους των στηλών και, 

εποµένως, τα συστήµατα συντεταγµένων των αντίστοιχων χώρων, οι οποίοι ορίζονται 

από τις στήλες τους, έχουν κοινή αρχή. Έτσι, δεν απαιτείται µεταφορά του 

συστήµατος συντεταγµένων του χώρου που ορίζουν οι στήλες του πίνακα Xw . Στο 

πλαίσιο της Γαλλικής Σχολής, οι παραγοντικές συντεταγµένες που συγκροτούν τα 

στοιχεία στηλών των πινάκων X t  και Xw  υπολογίζονται µε Κύρια Κανονικοποίηση - 

PN (βλέπε Τέταρτο Βήµα της Ενότητας 2.2.14). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το 

άθροισµα τετραγώνων των συντεταγµένων σε κάθε άξονα, δηλαδή οι διακυµάνσεις 

των στηλών των X t  και Xw , να είναι ίσες µε τις αδράνειες των αντίστοιχων 

παραγοντικών αξόνων (βλέπε Ενότητα 2.2.14.1 και Παρατήρηση 2.2). Εποµένως, το 

νέφος σηµείων του Xw  κατά την προβολή του στο χώρο αναφοράς X t  θα εµφανίζει 

διαφορετική διασπορά απ’ ότι το νέφος των στοιχείων του X t , αφού κάθε 
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ορθογώνιος µετασχηµατισµός διατηρεί τις αποστάσεις (Peay 1988, Groenen & 

Frances 2000). Για να είναι συγκρίσιµα τα αποτελέσµατα των δύο λύσεων θα πρέπει 

να ληφθεί υπόψη και η διαφορετική µεταβλητότητα των αντίστοιχων νεφών (Sibson 

1978, Mardia, Kent & Bibby 2003). Ένας απλός τρόπος για να αντιµετωπιστεί το 

ζήτηµα είναι τα στοιχεία στηλών των πινάκων X t  και Xw , πριν την Προκρούστια 

Προβολή, να µετασχηµατιστούν έτσι ώστε η διακύµανσή τους να είναι ίση µε 1 

(Sibson 1978, Peay 1988, Krzanowski 1993), δηλαδή να χρησιµοποιηθούν οι 

τυποποιηµένες συντεταγµένες αντί για τις κύριες. Εναλλακτικά, στη γενική 

περίπτωση όπου τα στοιχεία των πινάκων X t  και Xw  έχουν διαφορετικές κλίµακες 

µέτρησης, η συµβατότητα των δύο λύσεων µπορεί να επιτευχθεί µε την επιβολή του 

περιορισµού τα στοιχεία του Xw , µετά την περιστροφή, να ικανοποιούν τη σχέση: 

 
zX Rw , µε z>0. [7.4] 

 
Μπορεί να δειχθεί (Sibson 1978, Mardia, Kent & Bibby 2003) ότι η ελαχιστοποίηση 

της ποσότητας D επιτυγχάνεται θέτοντας: 

 

( )
( )

trace
z

trace

  =
 
 

T

D

X Xw w

, [7.5] 

 
όπου D είναι ο διαγώνιος πίνακας µε στοιχεία τις χαρακτηριστικές τιµές που 

προκύπτουν από την εφαρµογή της SVD στον πίνακα TX Xw t . Με τον τρόπο αυτό, η 

κλίµακα µέτρησης των στοιχείων του Xw  µετασχηµατίζεται σε αυτή των στοιχείων 

του X t . Θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι οι µετασχηµατισµοί zX Rw  και X Rw  δεν 

είναι συµµετρικοί ως προς τις κλίµακες µέτρησης των στοιχείων των πινάκων X t  και 

Xw  (Rummel 1970, Gower 1975, Sibson 1978, Mardia, Kent & Bibby 2003). Τα 

στοιχεία του X t  δεν µπορούν να προκύψουν από τον αντίστροφο µετασχηµατισµό 

των στοιχείων του Xw . Η συµµετρία µπορεί να επιτευχθεί µε τον καθορισµό µιας 

κοινής κλίµακας µέτρησης, τέτοιας ώστε τα αθροίσµατα τετραγώνων των στοιχείων 

των X t  και Xw  να είναι ίσα (Mardia, Kent & Bibby, 2003). ∆ηλαδή να ισχύει: 

 

( ) ( )trace trace=T TX X X Xw w t t . 
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Προφανώς, η χρήση των τυποποιηµένων παραγοντικών συντεταγµένων ικανοποιεί 

την παραπάνω απαίτηση, αφού κατά την εφαρµογή της ΠΑΑ ισχύει (Gifi, 1996): 

 

( ) ( )trace trace pN= =T TX X X Xw w t t ,  

 
όπου Ν είναι το πλήθος γραµµών των πινάκων X t  και Xw .  

 

Στην πράξη, αφού επιλεγεί ο πίνακας αναφοράς X t , οι υπόλοιποι 1c−  πίνακες 

προβάλλονται, µε την προτεινόµενη µεθοδολογία, στο χώρο που ορίζουν οι στήλες 

του X t . Στο πειραµατικό σχέδιο που εξετάζουµε το ενδιαφέρον εστιάζεται στη 

σύγκριση των προφίλ των αγωγών µεταξύ των συγκροτηµάτων, αφού αφαιρεθεί η 

(ενδεχόµενη) επίδρασή τους στη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων. Η οπτικοποίηση 

της όλης διαδικασίας, επί του παραγοντικού επιπέδου, επιτυγχάνεται για p=2. Η 

διαγραµµατική ερµηνεία των αποτελεσµάτων στηρίζεται στη σύγκριση των σχετικών 

θέσεων των οµόλογων σηµείων προφίλ ή οµάδων τους επί του κοινού παραγοντικού 

επιπέδου. Τα αριθµητικά αποτελέσµατα της Προκρούστιας προβολής µπορούν να 

εµπλουτιστούν µε τον υπολογισµό των παρακάτω δεικτών (βλέπε Rummel, 1970): 

 

α) Των συντελεστών γραµµικής συσχέτισης του Pearson µεταξύ των παραγοντικών 

αξόνων που προκύπτουν από την εφαρµογή της ΠΑΑ στους πίνακες ( )
A×B

P t  και ( )
A×B

P w  

µετά την περιστροφή. Για τον υπολογισµό τους χρησιµοποιούνται οι στήλες των 

πινάκων X t  και X Rw . Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ποιότητα της προσαρµογής 

παρουσιάζουν οι συντελεστές συσχέτισης των οµόλογων παραγοντικών αξόνων στα 

συγκροτήµατα t (αναφοράς) και w µετά την περιστροφή. Οι τιµές τους εκφράζουν το 

βαθµό σύµπτωσης (congruence) των προτύπων ή δοµών που αναδεικνύουν οι 

αντίστοιχοι άξονες.  

 

β) Των συντελεστών συσχέτισης (γραµµικής του Pearson και τάξεων του Spearman) 

µεταξύ των οµόλογων αγωγών στα συγκροτήµατα t και w µετά την περιστροφή. Για 

τον υπολογισµό τους χρησιµοποιούνται οι τυποποιηµένες συντεταγµένες των αγωγών 

στους p άξονες. Οι συντεταγµένες βρίσκονται στις γραµµές των πινάκων X t  και 

X Rw . Οι τιµές των συντελεστών αυτών εκφράζουν το βαθµό οµοιότητας των προφίλ 

των οµόλογων αγωγών στα δύο συγκροτήµατα. Χαµηλές τιµές των δεικτών 
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υποδεικνύουν τις αγωγές που δέχθηκαν τη µεγαλύτερη επίδραση από την 

οµαδοποίηση (blocking) των πειραµατικών µονάδων. Βέβαια, το ίδιο µπορεί να 

διαπιστωθεί και από την εξέταση των στοιχείων του πίνακα −X X Rt w , ο οποίος 

περιέχει τις αποκλίσεις προσαρµογής ανά άξονα. Ο µέσος όρος (ΜΣ) των 

συντελεστών συσχέτισης µεταξύ των οµόλογων αγωγών εκφράζει ένα συνολικό 

δείκτη καλής προσαρµογής της Προκρούστιας προβολής.  

 
γ) Των συντελεστών συσχέτισης (γραµµικής του Pearson και τάξεων του Spearman) 

µεταξύ των οµόλογων αξόνων, οι οποίοι προκύπτουν από την εφαρµογή της ΠΑΑ 

στο συγκρότηµα w, πριν και µετά την περιστροφή – προβολή. Για τον υπολογισµό 

τους χρησιµοποιούνται οι στήλες των πινάκων Xw  και X Rw . Οι χαµηλές τιµές και το 

αρνητικό πρόσηµο των συντελεστών δηλώνουν µεταβολή της διάταξης των αγωγών 

και της δοµής των αξόνων µετά την περιστροφή. 

 

Οι δείκτες CTR, αν και είναι δυνατό να υπολογιστούν, ωστόσο δεν έχουν φυσική 

ερµηνεία και θεωρητική τεκµηρίωση (βλέπε Van de Velden, 2000), αφού σε κάθε 

προβολή η αδράνεια του αντίστοιχου πίνακα είτε ανακατανέµεται είτε τυποποιείται 

(βλέπε Greenacre, 2006). 

 

Με την Προκρούστια προβολή – περιστροφή οι πειραµατικές µονάδες εντός των 

συγκροτηµάτων προβάλλονται σε κοινό χώρο και οι σχετικές τους θέσεις είναι 

συγκρίσιµες. Φυσικά, το ίδιο ισχύει και για τις κατηγορίες των µεταβλητών, 

ανεξάρτητων και εξαρτηµένων. Την ίδια µέθοδο περιστροφής προτείνουν οι 

Michailidis (1996) και Michailidis και De Leeuw (2000) για τη σύγκριση των 

αποτελεσµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή της Ανάλυσης Οµοιογένειας σε c 

συστάδες δεδοµένων, τα οποία έχουν συγκεντρωθεί µε το δειγµατοληπτικό σχήµα 

των Πολλαπλών Επιπέδων (Multilevel). Σε αντιστοιχία µε την περίπτωση του 

σχεδιασµού που εξετάζουµε οι c συστάδες µπορούν να θεωρηθούν ως συγκροτήµατα. 

Επίσης, η µέθοδος χρησιµοποιείται για τη σύγκριση των υποχώρων που προκύπτουν 

από την εφαρµογή της Παραγοντικής Ανάλυσης (Harman 1967, Gruvaeus 1970, 

Raykov & Little 1999) και της Πολυδιάστατης Κλιµάκωσης (Sibson 1978, Peay 

1988) σε δύο ή περισσότερα ανεξάρτητα σύνολα δεδοµένων. Βρίσκει εφαρµογή 

στους ελέγχους εξωτερικής και εσωτερικής σταθερότητας των αποτελεσµάτων της 
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ΠΑΑ όταν αυτοί πραγµατοποιούνται µε µεθόδους επαναδειγµατοληψίας, όπως είναι 

η Bootstrap (Markus 1994α και 1994β, Greenacre 2006), καθώς και σε µεθοδολογίες 

για την επιλογή µεταβλητών στην Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες (Krzanowski 

1987β, Andrade et al. 2004). Γενικεύσεις και επιπλέον εφαρµογές της Προκρούστιας 

Προβολής συναντάµε στους Schönemann (1966), Harman (1967), Rummel (1970), 

Gower (1975), Ten Berge (1977), Sibson (1978), Broken (1983), Ten Berge και Knol 

(1984), Goodal (1991), Dijksterhuis και Gower (1991/2), Arnold και Collins (1993), 

Raykov και Little (1999), Balbi και Esposito (2000), Lebart, Morineau και Piron 

(2000), Trendafilov και Lippert (2002), Andrade et al. (2004), Héberger και Andrade 

(2004), Pagès (2004), Dijksterhuis, Martens και Martens (2005) και Gardner, Gower 

και Le Roux (2006). 

 

Συµπερασµατικά, µε την προτεινόµενη µεθοδολογία ανάλυσης του παραγοντικού σε 

πλήρη συγκροτήµατα σχεδιασµού επιτυγχάνονται τα εξής:  

 
1) αποµονώνεται η συνολική επίδραση της οµαδοποίησης των πειραµατικών 

µονάδων από την δράση των παραγόντων ενδιαφέροντος, 

2) δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης ανάλυσης της επίδρασης των παραγόντων στις 

εξαρτηµένες µεταβλητές µέσα σε κάθε συγκρότηµα, 

3) τα συγκροτήµατα οµογενοποιούνται, είναι συγκρίσιµα και επιπλέον 

αναδεικνύονται διαγραµµατικά οι µεταξύ τους διαφοροποιήσεις, ως προς τις σχέσεις 

των προφίλ των πειραµατικών αγωγών, που ενθυλακώνουν οι πίνακες που 

αναλύονται. Ως µέτρο οµοιότητας µεταξύ του συγκροτήµατος αναφοράς και των 

προβαλλόµενων επί αυτού συγκροτηµάτων µπορεί να χρησιµοποιηθεί η Προκρούστια 

απόσταση D, οι τυποποιηµένες της εκδοχές *D  και **D  καθώς και ο µέσος όρος των 

συντελεστών συσχέτισης (ΜΣ) µεταξύ των οµόλογων αγωγών στο συγκρότηµα t και 

στο w µετά την περιστροφή. 

 

Στην Ενότητα Ζ2 του Παραρτήµατος Ζ δίνουµε ένα παράδειγµα εφαρµογής της 

προτεινόµενης µεθοδολογίας σε πειραµατικά δεδοµένα, τα οποία συγκεντρώθηκαν 

από τυχαιοποιηµένο σχέδιο σε δύο πλήρη συγκροτήµατα µε δύο παράγοντες και δύο 

εξαρτηµένες κατηγορικές µεταβλητές. 
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Παρατηρήσεις 

 

Α) Η προτεινόµενη µέθοδος ανάλυσης δεδοµένων, τα οποία προέρχονται από 

τυχαιοποιηµένο σχέδιο σε πλήρη συγκροτήµατα, µπορεί να επεκταθεί και στην 

περίπτωση τριών ή περισσότερων ανεξάρτητων µεταβλητών µε τον ίδιο τρόπο που 

παρουσιάσαµε στον παραγοντικό πειραµατισµό της προηγούµενης ενότητας. Βέβαια, 

η εισαγωγή επιπλέον ανεξάρτητων µεταβλητών έχει ως συνέπεια την αύξηση του 

πλήθους των πειραµατικών µονάδων και της πολυπλοκότητας της ερµηνείας των 

αποτελεσµάτων. Στην πράξη, η αλληλεπίδραση δεύτερης τάξης A× B× Γ  τριών 

παραγόντων είναι πολύ δύσκολο να αιτιολογηθεί. Στο ευρύτερο πλαίσιο των 

Επιστηµών της Συµπεριφοράς η πολυπλοκότητα που εισάγει η αλληλεπίδραση 

A× B× Γ στην ερµηνεία των παρατηρούµενων δοµών και σχέσεων είναι συχνά µη 

ρεαλιστική και σπάνια αποτελεί το κέντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος (Cohen & 

Cohen, 1983). 

 

Β) Η εφαρµογή της ΠΑΑ στους πίνακες ( )
A×B

P w  (ή στους αντίστοιχους συµπτυγµένους) 

µπορεί να εµπλουτιστεί µε την προσθήκη επιπλέον πινάκων συµπτώσεων, οι οποίοι 

παρουσιάζουν ενδιαφέρον στο πλαίσιο της εκάστοτε µελέτης (βλέπε Παπαδηµητρίου, 

1991). Τα στοιχεία τους µπορούν να εισαχθούν στις αναλύσεις ως συµπληρωµατικά 

(βλέπε Ενότητα 7.5). 

 

Γ) Οι παραγοντικές συντεταγµένες των πειραµατικών µονάδων και των κλάσεων των 

µεταβλητών, ανεξάρτητων και εξαρτηµένων, υπολογίζονται όχι ως προς το κέντρο 

βάρους όλου του νέφους τους αλλά ως προς το κέντρο βάρους του αντίστοιχου 

νέφους εντός του κάθε συγκροτήµατος. Αυτό έχει ως συνέπεια οι κλάσεις των 

εξαρτηµένων µεταβλητών να λαµβάνουν διαφορετική ποσοτικοποίηση µέσα σε κάθε 

συγκρότηµα και όχι την ίδια, όπως συµβαίνει κατά την ανάλυση του πίνακα IntP . 

 

∆) Με την Προκρούστια προβολή οι πίνακες Xw  καθίστανται όσο το δυνατόν πιο 

“όµοιοι” µε τον πίνακα αναφοράς X t  αλλά και µεταξύ τους (Michailidis 1996, 

Michailidis & De Leeuw 2000). Εξοµαλύνεται η µεταβλητότητα που εισάγει η 

οµαδοποίηση των πειραµατικών µονάδων σε συγκροτήµατα και απαλείφεται η 

επίδρασή της από τις µεταβλητές ενδιαφέροντος (Rummel, 1970). 
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Ε) Η συµπτυγµένη µορφή του πίνακα projP  είναι η παρακάτω: 

 
( )

( )

( )

×

×

×

 
 
 

=  
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όπου ( )
×A BCP w  είναι ο km j×  πίνακας “φέτα” που διασταυρώνει, στο συγκρότηµα w 

( 1, ,w c= K ), τη µεταβλητή αλληλεπίδρασης, η οποία αντιστοιχεί στους k m×  

συνδυασµούς των επιπέδων των παραγόντων Α και Β, µε τις j κλάσεις των 

εξαρτηµένων µεταβλητών. Η αναλυτική µορφή των πινάκων ( )
×A BCP w  είναι η εξής: 
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ΣΤ) Στην περίπτωση που η προτεινόµενη µέθοδος εφαρµοστεί στη συµπτυγµένη 

εκδοχή του πίνακα projP , τότε ως πίνακας αναφοράς µπορεί να επιλεγεί ο X t , ο 

οποίος προκύπτει από την εφαρµογή της ΠΑΑ στον km j×  πίνακα “φέτα”: 

 

( )× × × ×=
A×B

-1T T
A B A B A B A B YP C C C C Z , 

 
που διασταυρώνει τη µεταβλητή αλληλεπίδρασης, η οποία αντιστοιχεί στους k m×  

συνδυασµούς των επιπέδων των παραγόντων Α και Β, µε τις j κλάσεις των 

εξαρτηµένων µεταβλητών στο σύνολο των παρατηρήσεων του πειραµατισµού. Στην 

παραπάνω σχέση, YZ  είναι ο N j×  λογικός πίνακας 0-1 των εξαρτηµένων 

µεταβλητών που προκύπτει αν δεν ληφθεί υπόψη η οµαδοποίηση των πειραµατικών 

µονάδων σε c συγκροτήµατα. Ο πίνακας 
A×B

P  αντιστοιχεί στον πίνακα άθροισµα των 

c συµπτυγµένων πινάκων ( )
×A BCP w  και εκφράζει την περιθώρια ή, αλλιώς, τη µέση 

κατανοµή των k m×  πειραµατικών αγωγών (βλέπε Παπαδηµητρίου, 1991). Αν οι c 
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σε πλήθος πίνακες Xw  προβληθούν µε την Προκρούστια µέθοδο στο χώρο που 

ορίζουν οι στήλες του πίνακα αναφοράς X t , τότε επί των παραγοντικών επιπέδων 

είναι δυνατό να µελετήσουµε όχι µόνο τη συµπεριφορά των κέντρων βάρους των 

πειραµατικών αγωγών αλλά και τις οµοιότητες ή αντιθέσεις των προφίλ των αγωγών 

στα c συγκροτήµατα ως προς το κέντρο βάρους τους. 

 

Ζ) Η µέθοδος που παρουσιάσαµε δεν είναι εφικτό να υλοποιηθεί άµεσα αν οι πίνακες 

( )
A×B

P w  δεν έχουν το ίδιο πλήθος γραµµών42, δηλαδή όταν τα συγκροτήµατα δεν 

περιέχουν τον ίδιο αριθµό πειραµατικών µονάδων. Εκ κατασκευής όλοι οι πίνακες 

( )
A×B

P w  έχουν j στήλες. Όµως, µπορεί να εφαρµοστεί στους συµπτυγµένους πίνακες 

( )
×A BCP w  οι οποίοι έχουν το ίδιο πλήθος γραµµών και στηλών. Έτσι, αν δεν είναι 

επιθυµητό να χρησιµοποιήσουµε τις παραγοντικές συντεταγµένες των αντικειµένων 

σε άλλες στατιστικές αναλύσεις, η προτεινόµενη µέθοδος µπορεί να εφαρµοστεί στις 

συµπτυγµένες µορφές των πινάκων ( )
A×B

P w . Σε αντίθετη περίπτωση, µπορούµε να 

εφαρµόσουµε τη µεθοδολογία που προτείναµε στην Ενότητα 3.3, σύµφωνα µε την 

οποία οι κύριες συντεταγµένες των πειραµατικών µονάδων υπολογίζονται ως οι µέσοι 

όροι των τυποποιηµένων συντεταγµένων των ιδιοτήτων (κλάσεων των µεταβλητών) 

από τις οποίες χαρακτηρίζονται. Εναλλακτικά, αν για παράδειγµα ο πίνακας Xw  έχει 

λιγότερες γραµµές από τον X t , τότε οι υπολειπόµενες γραµµές του Xw  µπορούν να 

συµπληρωθούν µε µηδενικά, ώστε τελικά οι δύο πίνακες να έχουν τον ίδιο αριθµό 

γραµµών (Mardia, Kent & Bibby, 2003). Με τους παραπάνω τρόπους είναι δυνατό να 

αναλυθούν µη ισορροπηµένοι πειραµατικοί σχεδιασµοί σε συγκροτήµατα καθώς και 

δεδοµένα που έχουν συγκεντρωθεί µε την Κατά Συστάδες Τυχαία ∆ειγµατοληψία σε 

έρευνες επισκόπησης, στις οποίες υπάρχει εννοιολογική διάκριση µεταξύ 

εξαρτηµένων και ανεξάρτητων µεταβλητών. Σε κάθε συστάδα - συγκρότηµα το 

πλήθος των δειγµατοληπτικών µονάδων είναι, εν γένει, διαφορετικό.   

 

Η) Στη γενική περίπτωση όπου δεν υπάρχει διαχωρισµός σε εξαρτηµένες και 

ανεξάρτητες µεταβλητές και τα διαθέσιµα αντικείµενα µπορούν να οµαδοποιηθούν σε 

                                                 
 
42 Πιο συγκεκριµένα, δεν µπορεί να εφαρµοστεί άµεσα η Προκρούστια Προβολή, αφού οι πίνακες δεν 
έχουν το ίδιο µέγεθος.  
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c συγκροτήµατα, τότε η προτεινόµενη µέθοδος µπορεί να εφαρµοστεί στους 

υποπίνακες του πίνακα: 

 

 
 
 =
 
 
 

1

2*

B 0 0

0 B 0
B

0 0 B

L

L

M M M M

L c

, 

 
όπου Bw είναι ο πίνακας Burt που αντιστοιχεί στο συγκρότηµα w ( 1, ,w c= K ). 

 

Πιο συγκεκριµένα, αν X t  είναι ο πίνακας αναφοράς, οι στήλες του οποίου περιέχουν 

τις παραγοντικές συντεταγµένες των j κλάσεων των q µεταβλητών, που 

υπολογίζονται από την εφαρµογή της ΠΑΑ στον πίνακα Burt του συγκροτήµατος t, 

τότε οι χώροι που ορίζονται από τις στήλες των υπόλοιπων c-1 σε πλήθος πινάκων 

Xw  προβάλλονται µε την Προκρούστια µέθοδο στο χώρο στηλών του X t . Βέβαια, 

εκτός των πινάκων Bw  µπορούν να χρησιµοποιηθούν και άλλοι πίνακες εισόδου που 

πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρµογής της ΠΑΑ (βλέπε Ενότητα 2.4) αρκεί να έχουν 

το ίδιο πλήθος γραµµών και στηλών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πίνακες, 

στους οποίους αναφερθήκαµε στην Ενότητα Β4.1 του Παραρτήµατος Β. Αν 

υπάρχουν c σε πλήθος συγκεντρωτικοί πίνακες K w , τότε η ανάλυση µπορεί να 

εφαρµοστεί στους υποπίνακες του πίνακα: 

 

 
 
 =
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K
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, 

 
όπου K w  είναι ο συγκεντρωτικός πίνακας που αντιστοιχεί στο συγκρότηµα w 

( 1, ,w c= K ). Μέσω του παραπάνω πίνακα, οι κοινές διακεκριµένες τιµές των 

µεταβλητών αποκτούν την ίδια βέλτιστη ποσοτικοποίηση για όλες τις µεταβλητές 

µέσα σε κάθε συγκρότηµα αλλά διαφορετική µεταξύ των συγκροτηµάτων. 

 

Θ) Μια άλλη ενδιαφέρουσα κατάσταση προκύπτει όταν έχουµε να αναλύσουµε c 

απλούς πίνακες συµπτώσεων απολύτων συχνοτήτων δύο κατηγορικών µεταβλητών, 
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όπου ο διαχωρισµός των πινάκων σε συγκροτήµατα δεν έγινε µε τη θέληση του 

ερευνητή αλλά επιβλήθηκε από περιορισµούς του δειγµατοληπτικού σχεδιασµού ή 

της κατανοµής (χωρικής, χρονικής) των δειγµατοληπτικών µονάδων. Αν το 

ενδιαφέρον της µελέτης εστιάζεται στη διερεύνηση της σχέσης µεταξύ των δύο 

µεταβλητών µε όσο το δυνατό µεγαλύτερη ακρίβεια, τότε είναι σκόπιµο να ελεγχθεί η 

οµοιογένεια των επιµέρους c πινάκων. Αν διαπιστωθεί ότι οι οµόλογες γραµµές ή 

στήλες των πινάκων έχουν παρόµοια προφίλ σε κάθε συγκρότηµα, τότε η ΠΑΑ 

µπορεί να εφαρµοστεί στον απλό πίνακα συµπτώσεων τα στοιχεία του οποίου είναι το 

άθροισµα των οµόλογων στοιχείων των c πινάκων. Σύµφωνα µε τον Everitt (1979), ο 

πιο απλός τρόπος για να ελεγχθεί αν η ακρίβεια και η ευαισθησία στη διερεύνηση της 

σχέσης των δύο µεταβλητών αυξάνεται µε τη συνένωση των πρωτογενών δεδοµένων 

είναι ο εξής: εφαρµόζουµε τον έλεγχο ανεξαρτησίας 2χ  στους c επιµέρους πίνακες 

και στον συγκεντρωτικό. Αν τα αποτελέσµατα υποδείξουν ότι στον πίνακα άθροισµα 

η ένταση ή/και η στατιστική σηµαντικότητα της σχέσης µεταξύ των δύο µεταβλητών 

είναι µεγαλύτερη απ’ ότι κατά την ανάλυση των επιµέρους πινάκων, τότε είναι 

προτιµότερο να διατηρήσουµε το συγκεντρωτικό πίνακα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα 

πρέπει να πραγµατοποιηθούν c ξεχωριστές αναλύσεις. Μια άλλη προσέγγιση για την 

ανάλυση του συγκεντρωτικού πίνακα βασίζεται στον υπολογισµό, αρχικά, των 

αναµενοµένων συχνοτήτων σε κάθε έναν από τους c πίνακες και, στη συνέχεια, στη 

σύγκριση της παρατηρούµενης κατανοµής των στοιχείων του συγκεντρωτικού πίνακα 

µε την κατανοµή που προκύπτει µετά την άθροιση των αντίστοιχων αναµενόµενων 

συχνοτήτων των οµόλογων κελιών των c πινάκων. Η σύγκριση µπορεί να επιτευχθεί 

µέσω του ελέγχου καλής προσαρµογής 2χ , σε επίπεδο σηµαντικότητας α, µε 

( )( )1 1k l− −  βαθµούς ελευθερίας, όπου k και l είναι οι κλάσεις των δύο µεταβλητών 

(Everitt, 1979). Με τη µέθοδο αυτή ελέγχεται η συνάφεια των δύο µεταβλητών στο 

σύνολο των διαθέσιµων παρατηρήσεων. Εποµένως, στην περίπτωση αυτή, η ΠΑΑ 

µπορεί να εφαρµοστεί στον πίνακα άθροισµα, µε τη διαφορά ότι οι αναµενόµενες 

συχνότητες, που απαιτούνται για τον υπολογισµό των στοιχείων του πίνακα S (βλέπε 

Ενότητα 2.2.4 και Πρώτο Βήµα της Ενότητας 2.2.14), θα είναι ίσες µε το άθροισµα 

των αντίστοιχων αναµενόµενων συχνοτήτων, οι οποίες εκτιµώνται κάτω από την 

υπόθεση της ανεξαρτησίας των δύο µεταβλητών στους c επιµέρους πίνακες. 
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7.7  Σχόλια και Συµπεράσµατα Κεφαλαίου 

 

Στο κεφάλαιο αυτό δείξαµε ότι η ΠΑΑ µπορεί να εφαρµοστεί σε δεδοµένα που 

προέρχονται από τρεις βασικούς πειραµατικούς σχεδιασµούς, στους οποίους τόσο οι 

ανεξάρτητες όσο και οι εξαρτηµένες µεταβλητές είναι κατηγορικές. Η προτεινόµενη 

µεθοδολογία ακολουθεί την πορεία ανάλυσης των κλασικών πειραµατικών 

σχεδιασµών, η οποία αποσκοπεί κυρίως στη µελέτη της κοινής επίδρασης των 

ανεξάρτητων µεταβλητών – παραγόντων πάνω στις εξαρτηµένες. Συνδυάζει 

εφαρµογές και ιδιότητες των Πινάκων Σχεδιασµού και των Πινάκων Προβολής 

«καπέλο» καθώς και την Αρχή της Ισοδυναµίας των Σχετικών Κατανοµών. Στο 

γενικό πλαίσιο της προσέγγισης που παρουσιάσαµε, γίνεται, αρχικά, διάκριση των 

µεταβλητών σε εξαρτηµένες και ανεξάρτητες. Στη συνέχεια, οι πίνακες σχεδιασµού 

των εξαρτηµένων µεταβλητών προβάλλονται (ορθογώνια) στο χώρο που ορίζουν οι 

στήλες του πίνακα σχεδιασµού της αλληλεπίδρασης των ανεξάρτητων. Τέλος, η ΠΑΑ 

εφαρµόζεται είτε στον πίνακα προβολής, ο οποίος περιγράφει το υπό εξέταση 

φαινόµενο στο χώρο που ορίζεται από την αλληλεπίδραση των παραγόντων, είτε στον 

αντίστοιχο συµπτυγµένο πίνακα, ο οποίος προκύπτει από την εφαρµογή της Αρχής 

της Ισοδυναµίας των Σχετικών Κατανοµών. Στην περίπτωση του Τυχαιοποιηµένου 

Σχεδίου σε Πλήρη Συγκροτήµατα, η απαλοιφή της επίδρασης στη διαµόρφωση των 

αποτελεσµάτων, την οποία ενδεχοµένως επιφέρει η οµαδοποίηση των πειραµατικών 

µονάδων σε συγκροτήµατα (blocks), επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή της 

Προκρούστιας προβολής – περιστροφής. Με τη µέθοδο αυτή τα συγκροτήµατα 

οµογενοποιούνται, είναι συγκρίσιµα και, επιπλέον, αναδεικνύονται διαγραµµατικά οι 

µεταξύ τους διαφοροποιήσεις ως προς τις σχέσεις των προφίλ των πειραµατικών 

αγωγών που ενθυλακώνουν οι πίνακες που αναλύονται. Να τονίσουµε ότι ο όρος 

«συγκρότηµα» αναφέρεται όχι µόνο σε µια χωρική οµαδοποίηση των πειραµατικών 

µονάδων, αλλά και σε οποιαδήποτε τµηµατοποίηση που αποσκοπεί στη 

µεγιστοποίηση της οµοιογένειας του υλικού πειραµατισµού. Οι µέθοδοι που 

προτείναµε µπορούν να εφαρµοστούν και σε δειγµατοληπτικές έρευνες, στις οποίες 

υπάρχει εννοιολογικός διαχωρισµός των µεταβλητών σε εξαρτηµένες και 

ανεξάρτητες. 
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Πρέπει να επισηµάνουµε ότι σε όλα τα πειραµατικά σχέδια που εξετάσαµε δεν 

λαµβάνεται υπόψη, κατά την ανάλυση των αντίστοιχων δεδοµένων, η συσχέτιση – 

συνάφεια µεταξύ των εξαρτηµένων µεταβλητών. Αν οι σχεδιασµοί είναι 

ισορροπηµένοι, τότε οι συσχετίσεις µεταξύ των ανεξάρτητων µεταβλητών είναι ίσες 

µε µηδέν. Όµως, δεν ισχύει το ίδιο σε µη ισορροπηµένους σχεδιασµούς. Αν 

θεωρήσουµε ένα πείραµα, απλά, ως µία διαδικασία παραγωγής δεδοµένων, όπου η 

εµπλεκόµενη αβεβαιότητα αφορά στα αποτελέσµατα και όχι στο µηχανισµό 

εκτέλεσής του (βλέπε Ενότητα 1.6), τότε η ΠΑΑ µπορεί να εφαρµοστεί στο σύνολο 

των µεταβλητών, οι οποίες συµµετέχουν στον πειραµατισµό, χωρίς διάκριση σε 

εξαρτηµένες και ανεξάρτητες. Κάτω από αυτήν τη θεώρηση, το πειραµατικό σχέδιο 

δεν παίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάλυση των αντίστοιχων δεδοµένων. Η λογική της 

επαγωγικής συµπερασµατολογίας, και ιδιαίτερα η απόδοση σχέσεων αιτίας – 

αποτελέσµατος, είναι συνάρτηση του τρόπου µε τον οποίο έχουν παραχθεί τα 

διαθέσιµα δεδοµένα και όχι της στατιστικής µεθόδου µε την οποία θα αναλυθούν 

(Cohen & Cohen 1983, De Leeuw 2005γ). Οι ερευνητές – χρήστες της µεθόδου έχουν 

την τελική ευθύνη για την ερµηνεία και τη γενίκευση των αποτελεσµάτων. Εποµένως, 

στην περίπτωση που τα διαθέσιµα δεδοµένα προέρχονται από πειραµατική µελέτη και 

το ενδιαφέρον εστιάζεται στη σύγκριση των διαφόρων αγωγών, λαµβάνοντας 

ταυτόχρονα υπόψη τις συσχετίσεις ανά δύο όλων των εµπλεκόµενων µεταβλητών, 

ανεξάρτητων και εξαρτηµένων, µπορούµε να εφαρµόσουµε την ΠΑΑ κατά το συνήθη 

τρόπο και να ερµηνεύσουµε τα αποτελέσµατα σύµφωνα µε τους περιορισµούς που 

θέτει το συγκεκριµένο πειραµατικό σχέδιο, µέσω του οποίου παρήχθησαν τα προς 

ανάλυση δεδοµένα. 

 

Σε αντίθεση µε την προηγούµενη θεώρηση, µπορούµε να αναλύσουµε τα πειραµατικά 

δεδοµένα στηριζόµενοι στις ιδιότητες βέλτιστης κλιµάκωσης της ΠΑΑ (βλέπε 

Ενότητα 2.5). Αρχικά διαχωρίζουµε τις εµπλεκόµενες µεταβλητές σε εξαρτηµένες και 

ανεξάρτητες. Στη συνέχεια, εφαρµόζουµε την ΠΑΑ µόνο στις εξαρτηµένες µε σκοπό 

τη βέλτιστη ποσοτικοποίησή τους και την απόδοση φυσικής ερµηνείας στους 

παραγοντικούς άξονες, που θα αναδειχθούν. Οι άξονες αποτελούν νέες, σύνθετες, 

ποσοτικές πλέον µεταβλητές, οι οποίες µπορούν να πάρουν τη θέση των 

εξαρτηµένων. Η στατιστική ανάλυση ολοκληρώνεται µε την εφαρµογή κλασικών 

µεθόδων της Επαγωγικής Στατιστικής, για την ανάλυση πειραµατικών δεδοµένων 

(π.χ. Ανάλυση ∆ιακύµανσης), λαµβάνοντας υπόψη, στο στάδιο αυτό, το 
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συγκεκριµένο πειραµατικό σχέδιο, από το οποίο παρήχθησαν τα διαθέσιµα δεδοµένα. 

Σύµφωνα µε τον De Leeuw (1993) τα τυπικά σφάλµατα των ποσοτικοποιηµένων 

κατηγοριών των εξαρτηµένων µεταβλητών ή των παραγοντικών βαθµών των 

αντικειµένων του πίνακα που αναλύεται είναι ασυµπτωτικά ακριβή και µπορούν να 

υπολογιστούν από τις αντίστοιχες εµπειρικές κατανοµές χωρίς να είναι απαραίτητη η 

εφαρµογή της µεθόδου ∆έλτα. Οι παραγοντικοί άξονες της ΠΑΑ θεωρούνται 

ποσοτικές µεταβλητές, εν δυνάµει συνεχείς, οι οποίες ακολουθούν ασυµπτωτικά την 

Κανονική Κατανοµή. Μπορούν να συµµετάσχουν στις µετέπειτα αναλύσεις σαν να 

ήταν οι τιµές τους γνωστές από την αρχή και όχι παράγωγες, δηλαδή βασισµένες στα 

ίδια τα δεδοµένα (βλέπε Pearson 1906, De Leeuw 1993). Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΑΑ 

θεωρείται ως µέθοδος µετασχηµατισµού των αρχικών δεδοµένων, ώστε να 

αποκτήσουν επιθυµητές βέλτιστες ιδιότητες. Άλλωστε, διαδικασίες µετασχηµατισµού 

των αρχικών µετρήσεων για να επιτευχθεί οµοιογένεια της διασποράς και καλύτερη 

προσαρµογή στην Κανονική Κατανοµή εφαρµόζονται συχνά στην Ανάλυση 

∆ιακύµανσης (Kirk 1995, Μαυροµάτης 1999). Αν η παραδοχή της Κανονικής 

Κατανοµής δεν επαληθεύεται εµπειρικά ή δηµιουργεί θεωρητικούς 

προβληµατισµούς, σχετικά µε τη µεροληψία των συµπερασµάτων, τα πειραµατικά 

δεδοµένα µπορούν να αναλυθούν µε µεθόδους της Μη Παραµετρικής Στατιστικής 

(Thomas & Kiwanga, 1993).  

 

Οι προηγούµενες θεωρήσεις, αν και εισάγουν προβληµατισµό, ως προς τη µέθοδο 

που θα ακολουθηθεί για την ανάλυση πειραµατικών δεδοµένων µέσω της ΠΑΑ, 

ωστόσο αναδεικνύουν την ευελιξία καθώς και το εύρος των δυνατοτήτων και 

ιδιοτήτων της µεθόδου, όπως αυτή έχει διαµορφωθεί και θεµελιωθεί κάτω από την 

επίδραση φιλοσοφικών κυρίως προσεγγίσεων. Η ΠΑΑ αποτελεί ένα γενικό σύστηµα 

ανάλυσης κατηγορικών δεδοµένων και η απόφαση σχετικά µε το ποια, τελικά, µέθοδο 

θα επιλέξει ο ερευνητής είναι µάλλον θέµα επιστηµολογικής αντιµετώπισης (ίσως και 

προτίµησης) του θεωρητικού ή/και µεθοδολογικού της πλαισίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  8 

Γενικά Συµπεράσµατα και Προτάσεις για 

Περαιτέρω Έρευνα 

Στην παρούσα διατριβή δείξαµε ότι η Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών 

(ΠΑΑ), όπως αυτή αναδεικνύεται στο µεθοδολογικό πλαίσιο της Γαλλικής και 

Ολλανδικής Σχολής Ανάλυσης ∆εδοµένων, µπορεί να εφαρµοστεί στη στατιστική 

επεξεργασία κατηγορικών – ποιοτικών µεταβλητών, οι οποίες διακρίνονται σε 

εξαρτηµένες και ανεξάρτητες. Η διάκριση µπορεί να είναι: α) δοµική, δηλαδή να 

καθορίζεται από το µηχανισµό παραγωγής των δεδοµένων, όπως συµβαίνει στους 

πειραµατικούς σχεδιασµούς, ή β) εννοιολογική, δηλαδή να υπαγορεύεται θεωρητικά 

µέσα σε συγκεκριµένο γνωστικό ερευνητικό πεδίο. Ο εννοιολογικός διαχωρισµός 

παρατηρείται συχνά στις δειγµατοληπτικές ex post facto έρευνες. Στο Κεφάλαιο 7 

προτείναµε µεθόδους, στο πρότυπο της Ανάλυσης ∆ιακύµανσης, για την ανάλυση 

τριών βασικών παραγοντικών πειραµατικών σχεδιασµών: α) το Πλήρως 

Τυχαιοποιηµένο Σχέδιο µε Ένα Παράγοντα, β) το Πλήρως Τυχαιοποιηµένο Σχέδιο µε 

∆ύο Παράγοντες και γ) το Τυχαιοποιηµένο Σχέδιο σε Πλήρη Συγκροτήµατα (blocks) 

µε ∆ύο Παράγοντες. Οι προτεινόµενες µεθοδολογικές προσεγγίσεις επιτρέπουν τη 

συµµετοχή στον πειραµατισµό δύο ή περισσότερων εξαρτηµένων µεταβλητών, ενώ 

µπορούν να γενικευτούν και στην περίπτωση περισσοτέρων των δύο ανεξάρτητων. Οι 

µέθοδοι µπορούν να εφαρµοστούν και σε αντίστοιχα δειγµατοληπτικά σχήµατα. Με 

δεδοµένο ότι η ΠΑΑ, λόγω της συµµετρικής αντιµετώπισης των µεταβλητών, δεν έχει 

αξιοποιηθεί στην ανάλυση πειραµατικών σχεδιασµών, όπως αυτοί ορίστηκαν στην 

Ενότητα 1.2, και ιδιαίτερα σε αυτούς όπου οι εξαρτηµένες µεταβλητές είναι 

κατηγορικής φύσης, ενδιαφέρον έχει η επέκταση εφαρµογής της µεθόδου και σε 

άλλες πειραµατικές διατάξεις. Ενδεικτικά αναφέρουµε τα ιεραρχικά διακλαδιζόµενα 

πειράµατα (nested experimental designs), τους σχεδιασµούς σε λατινικά και 

ελληνολατινικά τετράγωνα και τα µη πλήρη ή ατελή πειραµατικά σχέδια. Αξίζει, 

επίσης, να διερευνηθεί η εφαρµογή της ΠΑΑ σε πειραµατικούς σχεδιασµούς στους 

οποίους εµπλέκονται, εκτός από κατηγορικές, και ποσοτικές ανεξάρτητες µεταβλητές. 
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Ανοιχτό, τέλος, είναι και το ζήτηµα του ελέγχου της στατιστικής σηµαντικότητας των 

αποκλίσεων µεταξύ των σηµείων του χώρου αναφοράς και των οµόλογων σηµείων 

των προβαλλόµενων επί αυτού χώρων µέσω της Προκρούστιας µεθόδου. 

 

Το φιλοσοφικό πλαίσιο, στο οποίο αναπτύχθηκε αρχικά η ΠΑΑ, δεν επέτρεπε, κυρίως 

από επιστηµολογική σκοπιά, τον έλεγχο της εξωτερικής εγκυρότητας των 

αριθµητικών και διαγραµµατικών εκροών της µεθόδου µέσω στατιστικών ελέγχων 

υποθέσεων, όπως αυτοί εφαρµόζονται στην Επαγωγική Στατιστική. Στα Κεφάλαια 5 

και 6 δείξαµε ότι η ΠΑΑ µπορεί να συνδυαστεί µε ελέγχους σηµαντικότητας και 

µάλιστα µε ελάχιστες τεχνικές και θεωρητικές προϋποθέσεις. Ειδικότερα, στο 

Κεφάλαιο 6, για τη διµεταβλητή εκδοχή της ΠΑΑ, προτείναµε δύο µεθόδους 

κατασκευής 100(1-α)% ελλείψεων εµπιστοσύνης γύρω από τα σηµεία γραµµών 

(στηλών) µε σκοπό τη στατιστική σύγκριση των αντίστοιχων προφίλ και τον έλεγχο 

της σταθερότητας των διαγραµµατικών αποτελεσµάτων. Κατασκευάσαµε, επίσης, 

ένα µη παραµετρικό διάστηµα εµπιστοσύνης για τον έλεγχο της σηµαντικότητας των 

παραγοντικών αξόνων, που προκύπτουν στην πολυµεταβλητή περίπτωση. Ανοιχτά 

θέµατα προς διερεύνηση αποτελούν οι έλεγχοι στατιστικής σηµαντικότητας των 

αριθµητικών αποτελεσµάτων της ΠΑΑ, στην περίπτωση ανάλυσης ειδικών πινάκων 

της µορφής «αντικείµενα × ιδιότητες», όπως είναι για παράδειγµα οι πίνακες τύπου 

“φέτας”.  

 

Στην εργασία τέθηκε για πρώτη φορά στο χώρο της Ανάλυσης ∆εδοµένων το 

πρόβληµα του καθορισµού του ελάχιστου απαιτούµενου µεγέθους δείγµατος σε 

πειραµατικές ή δειγµατοληπτικές έρευνες, στα δεδοµένα των οποίων θα εφαρµοστεί η 

ΠΑΑ. Το ζήτηµα αντιµετωπίστηκε στο Κεφάλαιο 5, όπου προτείναµε µεθοδολογία 

για την a priori και post hoc Ανάλυση Ισχύος του ελέγχου ανεξαρτησίας – 

οµοιογένειας 2χ  στο πλαίσιο της ΠΑΑ. Με βάση την προτεινόµενη προσέγγιση 

αναπτύξαµε το λογισµικό Power Analysis for AFC για την εκτέλεση των σχετικών 

υπολογισµών. Στο ίδιο κεφάλαιο, παρουσιάσαµε µέθοδο καθορισµού του βέλτιστου 

υποχώρου, στον οποίο το υπό εξέταση φαινόµενο προβάλλεται χωρίς στατιστικά 

σηµαντική απώλεια πληροφορίας, κατά την εφαρµογή της διµεταβλητής εκδοχής της 

ΠΑΑ. Ορίσαµε, επίσης, την έννοια της ∆υναµικής Αδράνειας (a priori και post hoc) 

σε απλό πίνακα συµπτώσεων δύο µεταβλητών και παρουσιάσαµε το ρόλο του νέου 
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αυτού δείκτη στον καθορισµό του µεγέθους δείγµατος και στον εµπειρικό 

προσδιορισµό των σηµαντικών αξόνων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο 

καθορισµός νέων δεικτών µέτρησης του µεγέθους του αποτελέσµατος (effect size), οι 

οποίοι θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στον υπολογισµό του ελάχιστου 

απαιτούµενου µεγέθους δείγµατος στην πολυµεταβλητή εκδοχή της ΠΑΑ.  

 

Στο Κεφάλαιο 4 δείξαµε επτά νέες βασικές µαθηµατικές σχέσεις που συνδέουν τις 

αδράνειες πινάκων συµπτώσεων, γενικευµένων (Burt) και λογικών δύο ή 

περισσότερων κατηγορικών µεταβλητών. ∆ιατυπώσαµε τις αντίστοιχες προτάσεις και 

καταλήξαµε και σε τρία πορίσµατα. Οι σχέσεις αδράνειας αναδεικνύουν κυρίως την 

ποιότητα της πληροφορίας που παράγεται από την ΠΑΑ και τη φυσική ερµηνεία της 

ολικής αδράνειας, ανάλογα µε τη µορφή του πίνακα που αναλύεται κάθε φορά. Στο 

ίδιο κεφάλαιο, ορίσαµε την έννοια της Ενδιαφέρουσας Αδράνειας του πίνακα Burt 

και προτείναµε έλεγχο για τη στατιστική σηµαντικότητά της. Με βάση το νέο αυτό 

δείκτη αναπτύξαµε διαδικασία εντοπισµού υποπίνακα του Burt, ο οποίος 

περιλαµβάνει όλες τις µεταβλητές που συµµετέχουν στην ανάλυση, και η εφαρµογή 

της ΠΑΑ σε αυτόν αποδίδει την “πλησιέστερη εικόνα” του υπό εξέταση φαινοµένου 

σε αυτή που προκύπτει από την εφαρµογή της µεθόδου στον αρχικό πίνακα Burt. Το 

πρόβληµα αυτό τέθηκε, επίσης, για πρώτη φορά στο χώρο της Ανάλυσης ∆εδοµένων 

και αντιµετωπίστηκε στην παρούσα µελέτη. Θεωρούµε ότι η εγκυρότητα της 

πρότασης, αν και επαληθεύτηκε εµπειρικά, αποτελεί αντικείµενο περαιτέρω 

πειραµατισµών και ελέγχων. Στηριζόµενοι στη φυσική ερµηνεία της ενδιαφέρουσας 

αδράνειας, προτείναµε µέθοδο διόρθωσης των αδρανειών των παραγοντικών αξόνων, 

ώστε τα αντίστοιχα ποσοστά ερµηνείας να αντικατοπτρίζουν την πραγµατική 

ποιότητα της λύσης της πολυµεταβλητής ΠΑΑ.  

 

Στο Κεφάλαιο 2 επιχειρήσαµε µια συγκριτική παρουσίαση της ΠΑΑ όπως αυτή 

θεµελιώνεται και εφαρµόζεται στο πλαίσιο της Γαλλικής και Ολλανδικής Σχολής 

Ανάλυσης ∆εδοµένων. ∆είξαµε µε ποιον τρόπο οι δύο αυτές προσεγγίσεις συνδέονται 

και επισηµάναµε τα σηµεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά την ερµηνεία των 

αποτελεσµάτων. Προβάλαµε τις ιδιότητες και τις δυνατότητες της µεθόδου και 

παραθέσαµε αναφορές σχετικά µε τις σηµαντικότερες εξελίξεις στο ερευνητικό της 

πλαίσιο. Θίξαµε, επίσης, θέµατα που αφορούν στην εσωτερική σταθερότητα των 

εκροών της ΠΑΑ και αναφερθήκαµε στη συµπληρωµατικότητά της µε άλλες 
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στατιστικές µεθόδους (π.χ. Ταξινόµηση, Καµπύλες Andrews και διαγράµµατα Biplot). 

Τέλος, εισαγάγαµε νέα εννοιολογικά και µεθοδολογικά στοιχεία στο πεδίο εφαρµογής 

της. Πιο συγκεκριµένα, στη διµεταβλητή εκδοχή της ΠΑΑ, προτείναµε µέθοδο 

εντοπισµού των κελιών του πίνακα συµπτώσεων, τα οποία συνεισφέρουν σηµαντικά 

στην αδράνεια των παραγοντικών αξόνων. Στην περίπτωση πολλών µεταβλητών, 

ορίσαµε το Σχετικό ∆είκτη ∆ιακριτότητας µιας µεταβλητής και παρουσιάσαµε τη 

χρησιµότητα του νέου αυτού δείκτη στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων. Και οι δύο 

προτάσεις συµβάλουν στη διεισδυτική ερµηνεία των δοµικών σχέσεων µεταξύ των 

µεταβλητών. Προς την ίδια κατεύθυνση συνεισφέρει και ο συνδυασµός των ιδιοτήτων 

της ΠΑΑ και της Ανάλυσης Οµοιογένειας, όπως αυτές αναδεικνύονται από τη 

συγκριτική παράθεση των µεθοδολογικών προσεγγίσεων των δύο Σχολών Ανάλυσης 

∆εδοµένων. Ανοιχτά προβλήµατα προς διερεύνηση αποτελούν οι έλεγχοι 

σηµαντικότητας των βασικών αριθµητικών αποτελεσµάτων της Ανάλυσης 

Οµοιογένειας, όπως είναι οι δείκτες ∆ιακριτότητας των µεταβλητών και οι 

συντελεστές Εσωτερικής Συνέπειας – Αξιοπιστίας (Cronbach’s a) των παραγοντικών 

αξόνων.  

 

Στο Κεφάλαιο 3 περιγράψαµε µια διαδικασία µε την οποία µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε τις δυνατότητες του SPSS για να εφαρµόσουµε την ΠΑΑ σε 

πίνακες Burt, στο πνεύµα της Γαλλικής Σχολής, και προτείναµε έναν αποτελεσµατικό 

αλγόριθµο εφαρµογής της µεθόδου σε µεγάλους λογικούς πίνακες. Ο αλγόριθµος 

βρίσκει εφαρµογές και στη µέθοδο της Ταξινόµησης σε Αύξουσα Ιεραρχία. 

 

Θεωρούµε ότι πάντα θα υπάρχει ενδιαφέρον για βελτίωση ή καθιέρωση νέων 

διαδικασιών, δεικτών ή/και ελέγχων (στατιστικών ή εµπειρικών), οι οποίοι θα 

συµβάλουν: α) στη βελτίωση της ερµηνείας των αποτελεσµάτων, β) στην αξιολόγηση 

της ποιότητας και της ποσότητας της παραγόµενης πληροφορίας, γ) στην αξιολόγηση 

της πρακτικής ή κλινικής σηµαντικότητας των ευρηµάτων, δ) στον έλεγχο της 

εσωτερικής και εξωτερικής σταθερότητας των αριθµητικών και γραφικών 

αποτελεσµάτων και ε) στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και εγκυρότητας των 

συµπερασµάτων. Έτσι, αν και στη µελέτη διαπραγµατευτήκαµε σχετικά ζητήµατα και 

προτείναµε συγκεκριµένες µεθόδους, διαδικασίες και δείκτες, σε όλα σχεδόν τα 

κεφάλαια, ωστόσο πιστεύουµε ότι τα θέµατα αυτά θα είναι συνεχώς ανοιχτά για 

περαιτέρω έρευνα. 
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Στο Κεφάλαιο 1 αναπτύξαµε τους κυριότερους άξονες του εννοιολογικού πλαισίου 

της µελέτης, ώστε να καταστεί πιο αποτελεσµατική η επικοινωνία µε τον αναγνώστη, 

σε ότι αφορά την οριοθέτηση του υπό εξέταση θέµατος και της συνοχής των 

επιµέρους ζητηµάτων – προβληµάτων, τα οποία αντιµετωπίστηκαν για την 

εκπλήρωση του σκοπού και των ειδικών στόχων της διατριβής. 

Η ΠΑΑ αποτελεί ένα γενικό σύστηµα ανάλυσης κατηγορικών δεδοµένων. Είναι 

αρκετά ευέλικτη και προσαρµόζεται στις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε ερευνητικού 

προβλήµατος καθώς και στους περιορισµούς που θέτει το θεωρητικό πλαίσιο, εντός 

του οποίου θα ερµηνευτούν τα αποτελέσµατα. Στην πράξη, η µόνη αυστηρή απαίτηση 

για την εφαρµογή της µεθόδου είναι η ύπαρξη ενός πίνακα διπλής εισόδου της 

µορφής «αντικείµενα × ιδιότητες» µε µη αρνητικά στοιχεία. Βέβαια, ιδιαίτερη 

προσοχή απαιτείται στην κατάστρωση του πίνακα, που θα δοθεί ως είσοδος στην 

ανάλυση, ώστε να µπορεί να αναδειχθεί η φυσική ερµηνεία των δοµών (συσχετίσεων, 

οµοιοτήτων, τάσεων και αντιθέσεων), που παρουσιάζουν ενδιαφέρον σε κάθε 

ερευνητική περίπτωση. Ο πολυδιάστατος και πολυµεταβλητός χαρακτήρας της 

µεθόδου επιτρέπει την ανάδειξη κυρίως µη γραµµικών σχέσεων, οι οποίες δεν θα 

µπορούσαν να εντοπιστούν µε απλή εξέταση των µεταβλητών κατά ζεύγη. Σήµερα, η 

µέθοδος χρησιµοποιείται σχεδόν σε όλα τα ερευνητικά επιστηµονικά πεδία, είτε όπως 

έχει είτε µε παραλλαγές και τροποποιήσεις στο αλγοριθµικό της µέρος. 

Στα πορίσµατα της Γαλλικής και Ολλανδικής Σχολής στηρίζονται οι υπολογιστικοί 

αλγόριθµοι των σύγχρονων εµπορικών λογισµικών στατιστικής επεξεργασίας 

δεδοµένων, τα οποία διαθέτουν την ΠΑΑ. Στη Γαλλική Σχολή δίνεται µεγαλύτερη 

έµφαση στη γεωµετρική ερµηνεία των δεδοµένων µέσω της απόστασης 2χ  και το 

υπολογιστικό της µέρος είναι κατά βάση αλγεβρικό. Η πολυµεταβλητή εκδοχή της 

ΠΑΑ εφαρµόζεται αλγοριθµικά και εννοιολογικά ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο, όπως 

και στην περίπτωση των δύο µεταβλητών. Στην Ολλανδική, η µέθοδος, ιδιαίτερα 

στην πολυµεταβλητή εκδοχή της, αντιµετωπίζεται ως πρόβληµα βέλτιστης 

κλιµάκωσης ή, κατά µία άλλη θεώρηση, ως µέθοδος ποσοτικοποίησης κατηγορικών 

(ποιοτικών) δεδοµένων. Στην περίπτωση αυτή, στόχος είναι η εξεύρεση, µέσω του 

επαναληπτικού αλγόριθµου ALS, βέλτιστων βαθµών για τις γραµµές και τις στήλες 

του πίνακα που αναλύεται, ώστε να ελαχιστοποιείται µια συγκεκριµένη συνάρτηση 

απώλειας κάτω από περιορισµούς. Οι βέλτιστες τιµές µπορούν να χρησιµοποιηθούν, 
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στη συνέχεια, σε περαιτέρω στατιστικές αναλύσεις. Η προσέγγιση των Ολλανδών 

οδήγησε στην ανάπτυξη της µεθόδου της Ανάλυσης Οµοιογένειας, η οποία αποτελεί 

τον πυρήνα του συστήµατος GIFI για τη µη γραµµική ανάλυση κατηγορικών 

δεδοµένων. Η Ανάλυση Οµοιογένειας παράγει ισοδύναµα αποτελέσµατα µε αυτά που 

προκύπτουν από την εφαρµογή της ΠΑΑ στο λογικό πίνακα q κατηγορικών 

µεταβλητών. Όµως, οι δύο προσεγγίσεις – µέθοδοι διαφέρουν ριζικά τόσο ως προς το 

υπολογιστικό όσο και ως προς το θεωρητικό πλαίσιο και την προβληµατική που 

οδήγησε στην ανάπτυξή τους. 

 
Με την παρούσα εργασία επιχειρήσαµε να “γεφυρώσουµε” το επιστηµολογικό κενό 

που χωρίζει δύο Σχολές Ανάλυσης ∆εδοµένων, τη Γαλλική µε την Ολλανδική, και 

δύο φιλοσοφικές προσεγγίσεις στη στατιστική συµπερασµατολογία, την Επαγωγική 

Στατιστική µε την Ανάλυση ∆εδοµένων. Σε µελλοντικές έρευνες θα συνεχίσουµε το 

έργο αυτό, σε µια φιλόδοξη προσπάθεια να προτείνουµε µια ενιαία θεώρηση της 

ΠΑΑ, η οποία θα την καταστήσει ακόµη ισχυρότερο εργαλείο για την ανάλυση και 

ερµηνεία κατηγορικών δεδοµένων. 
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