Βοήθεια στην Ερµηνεία των Αποτελεσµάτων της
Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών & Αλγόριθµοι
Κατασκευής και Ανάλυσης Ειδικών Πινάκων Εισόδου
Η Περίπτωση του Λογισµικού CHIC Analysis

Άγγελος Ι. Μάρκος

∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ

Επιβλέπων Καθηγητής: Γιάννης Παπαδηµητρίου
Μέλη Τριµελούς Επιτροπής: Γρηγόρης Κιοσέογλου
Αθανάσιος Μανιτσάρης

Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας
Θεσσαλονίκη
2006

Copyright © Άγγελος Ι. Μάρκος 2006
Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights reserved.

Στους γονείς µου

Ευχαριστίες
Αρχικά, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου στον επιβλέποντα Καθηγητή
Γιάννη Παπαδηµητρίου για τη συνεχή υποστήριξη και ενθάρρυνση που µου παρείχε
όλα αυτά τα χρόνια. Χωρίς την επιστηµονική καθοδήγηση, τη βαθιά ανθρωπιά και
κυρίως την αγάπη του δεν θα ήταν εφικτή η εκπόνηση της παρούσας διατριβής.
Ευχαριστώ ακόµη τα µέλη της συµβουλευτικής επιτροπής, Αν. Καθηγητή
Γρηγόρη Κιοσέογλου και Αν. Καθηγητή Αθανάσιο Μανιτσάρη, για τις χρήσιµες
παρατηρήσεις και υποδείξεις τους στην ολοκλήρωση και βελτίωση της διατριβής.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς το φίλο και συνεργάτη Γεώργιο Μενεξέ,
Υποψήφιο ∆ιδάκτορα του τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, µε τον οποίο
στο πλαίσιο µιας πολύτιµης συνεργασίας, είχαµε ατέλειωτες συζητήσεις πάνω στις
ιδέες που αποτελούν τη βάση της διατριβής αυτής. Η συνέπεια, η εργατικότητα, η
προθυµία και η επιστηµονική του ακεραιότητα είναι αξιοθαύµαστες. Η συµβολή του
στη διαµόρφωση του κειµένου αλλά και του τρόπου σκέψης µου ήταν ουσιαστική και
ανεκτίµητη. Οι «φοβερές και τροµερές» εµπνεύσεις του θα µείνουν ευχάριστα
χαραγµένες στη µνήµη µου.
Επίσης, πολλές ευχαριστίες αξίζουν στην αδελφή µου Πανδώρα Μάρκου για τη
φιλολογική επιµέλεια του κειµένου, καθώς και για την ανεξάντλητη υποµονή που
επέδειξε κατά τις ώρες της απουσίας µου από τις οικιακές υποχρεώσεις.
Ευχαριστώ θερµά το Θεόφιλο Παπαδηµητρίου, Λέκτορα του ∆ηµοκρίτειου
Πανεπιστηµίου Θράκης, για τις πολύτιµες συµβουλές και την υποστήριξη που µου
παρείχε καθ’ όλη της διάρκεια εκπόνησης της διατριβής.
Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους φανερούς και αφανείς συµπαραστάτες µου
κατά τη διάρκεια της έρευνας και της συγγραφής. Ανάµεσά τους οι Αντώνης
Βεντούρης, Θανάσης Βαφειάδης, Βασίλης Μπαγιάτης, Κώστας Μπαρµπάτσης,
Γιάννης Σηµαντήρας, Χρήστος Τζήµος.
Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά ευγνωµοσύνη µου στους Γονείς µου στους
οποίους και αφιερώνω ολόψυχα την εργασία αυτή, για την ανιδιοτελή συµπαράσταση,
αγάπη και φροντίδα που µου προσφέρουν.
Άγγελος Ι. Μάρκος
Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος 2006

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή .................................................................................. 1
1.0 Γενικά ............................................................................................................. 1
1.1 Η Ανάλυση ∆εδοµένων .................................................................................... 2
1.2 Η Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών ...................................................... 5
1.3 Σκοπός και Ειδικοί Στόχοι της Μελέτης ............................................................ 6
1.4 ∆οµή και Συνεισφορά της ∆ιατριβής ................................................................. 7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: H Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών ........................... 9
2.0 Εισαγωγή ........................................................................................................ 9
2.1 Βασικές Έννοιες – Ορισµοί ............................................................................ 12
2.1.1 Η ∆ιµεταβλητή Περίπτωση ....................................................................................12
2.1.2 Το Γενικό Πρόβληµα..............................................................................................13
2.1.3 Η Αρχή της Ισοδυναµίας των Κατανοµών .............................................................13
2.1.4 Προφίλ ....................................................................................................................14
2.1.5 Μάζες......................................................................................................................16
2.1.6 O Πίνακας Αντιστοιχιών ........................................................................................17
2.1.7 Η χ2 Απόσταση .......................................................................................................18
2.1.8 Η Αδράνεια.............................................................................................................18
2.1.9 Μείωση των ∆ιαστάσεων .......................................................................................22
2.1.10 Το ∆υϊκό Πρόβληµα .............................................................................................24
2.1.11 Συνεισφορές Σηµείων Γραµµών και Στηλών στην Αδράνεια ..............................24
2.1.12 Μέγιστος Αριθµός ∆ιαστάσεων............................................................................25
2.1.13 Έκτοπα - Παράτυπα Σηµεία .................................................................................25
2.1.14 Συµπληρωµατικά Σηµεία......................................................................................26

2.2 Ο Αλγόριθµος της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών ........................ 28
2.2.1 Πρώτο Βήµα ...........................................................................................................28
2.2.2 ∆εύτερο Βήµα.........................................................................................................28
2.2.3 Τρίτο Βήµα .............................................................................................................31
2.2.4 Τέταρτο Βήµα.........................................................................................................31

2.3 Βασικά Αποτελέσµατα της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών ........... 35
2.3.1 Αριθµητικά Αποτελέσµατα.....................................................................................35
2.3.2 Γραφικά Αποτελέσµατα..........................................................................................40

2.4 Ανακεφαλαίωση ............................................................................................ 42

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πίνακες Εισόδου στην Παραγοντική Ανάλυση των
Αντιστοιχιών ..................................................................................................... 45
3.0 Εισαγωγή ...................................................................................................... 45
3.1 Είδη Πινάκων Εισόδου................................................................................... 46
3.1.1 Πίνακας Αρχικών ∆εδοµένων ................................................................................47
3.1.2 Λογικός Πίνακας (0-1) ...........................................................................................49
3.1.3 Γενικευµένος Πίνακας Συµπτώσεων ή Πίνακας Burt ............................................51
3.1.4 Σύνδεση των Αναλύσεων Λογικού Πίνακα και Πίνακα Burt.................................55

i

3.1.5 Υποπίνακες Burt .....................................................................................................57
3.1.6 Άλλοι Πίνακες Εισόδου στην Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών..............59
3.1.7 Μερικά Συµπεράσµατα...........................................................................................66

3.2 Μια Πρόταση Ενιαίας Μεθοδολογίας Υπολογισµού της Ολικής Αδράνειας ...... 67
3.2.1 ∆ιµεταβλητή Περίπτωση ........................................................................................68
3.2.2 Πολυµεταβλητή Περίπτωση ...................................................................................71
3.2.3 H Ενδιαφέρουσα Αδράνεια του Πίνακα Burt.........................................................72

3.3 Μέθοδοι ∆ιόρθωσης της Αδράνειας στην Ανάλυση του Πίνακα Burt................ 74
3.3.1 Τροποποίηση της ΠΑΑ: Η µέθοδος JCA ...............................................................74
3.3.2 Τροποποίηση του Πίνακα Burt...............................................................................75
3.3.3 ∆ιόρθωση των Αδρανειών των Παραγοντικών Αξόνων ........................................76

3.4 Αλγόριθµος Επιλογής του Υποπίνακα µε την Πλησιέστερη Απεικόνιση µέσω της
ΠΑΑ στον Πίνακα Burt ....................................................................................... 78
3.4.1 Περιγραφή του Αλγόριθµου ...................................................................................79
3.4.2 Εφαρµογή................................................................................................................87
3.4.3 Συµπεράσµατα ........................................................................................................96

3.5 Αλγόριθµος Υπολογισµού των Τυποποιηµένων και Κύριων Συντεταγµένων των
Αντικειµένων µέσω της Ανάλυσης του Πίνακα Burt.............................................. 97
3.5.1 Περιγραφή του Αλγόριθµου ...................................................................................97
3.5.2 Εφαρµογή σε Mεγάλα Σύνολα ∆εδοµένων ..........................................................108
3.5.3 Εφαρµογή στην Ταξινόµηση Αντικειµένων .........................................................111

3.6 Συµπεράσµατα Κεφαλαίου 3 ........................................................................ 112

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η Ερµηνεία των Αποτελεσµάτων της Παραγοντικής Ανάλυσης
των Αντιστοιχιών ............................................................................................ 115
4.0 Εισαγωγή .................................................................................................... 115
4.1 Κριτήρια ή ∆είκτες Σηµαντικότητας Σηµείων επί Παραγοντικών Αξόνων και
Επιπέδων .......................................................................................................... 116
4.1.1 Οι ∆είκτες COR, CTR και QLT ............................................................................116
4.1.2 O ∆είκτης SQCOR ................................................................................................118
4.1.3 Ο ∆είκτης PF ........................................................................................................118
4.1.4 Άθροισµα CTR ανά Μεταβλητή ...........................................................................119
4.1.5 Ο ∆είκτης Best ......................................................................................................120
4.1.6 ∆είκτες ∆ιακριτότητας Μεταβλητών....................................................................122

4.2 Κριτήρια Προσδιορισµού του Αριθµού των Παραγόντων που Χρήζουν Ερµηνείας

......................................................................................................................... 125
4.2.1 Μελέτη των Ιδιοτιµών ..........................................................................................126
4.2.2 Στατιστική Σηµαντικότητα Παραγοντικών Αξόνων.............................................130

4.3 Επιπλέον ∆είκτες και ∆υνατότητες ............................................................... 133
4.3.1 Τυποποιηµένα Υπόλοιπα ......................................................................................133
4.3.2 Συνεισφορά των Κελιών στο χ2 ............................................................................134
4.3.3 Πίνακας Ανασύστασης των Αρχικών ∆εδοµένων ................................................134
4.3.4 Στατιστική Σηµαντικότητα της Ολικής Αδράνειας του Πίνακα Συµπτώσεων .....136
4.3.5 Στατιστική Σηµαντικότητα της Ενδιαφέρουσας Αδράνειας του Πίνακα Burt .....137
4.3.6 T-Τιµές Συµπληρωµατικών Στοιχείων..................................................................137

4.4 Ερµηνεία Παραγοντικών Αξόνων και Επιπέδων ............................................ 139
4.4.1 Βασικά Σηµεία Ερµηνείας ....................................................................................139

ii

4.4.2 Η Αναλυτική ή κατά Παράγοντες Ερµηνεία ........................................................142
4.4.3 Η Μεθοδολογία Συνεισφορών και Αποκλίσεων...................................................143
4.4.4 Η Κατά Οµάδες Σηµείων Ερµηνεία......................................................................144
4.4.5 Χαρακτηριστικά Πρότυπα σε Παραγοντικούς Αξονες και Επίπεδα ....................146
4.4.6 Μια Πρόταση Εποπτικής Μεθόδου για την Ανάδειξη των Αντιπαραθέσεων και
∆ιατάξεων επί των Παραγοντικών Αξόνων...................................................................149

4.5 Εφαρµογές................................................................................................... 153
4.5.1 ∆ιµεταβλητή Περίπτωση ......................................................................................153
4.5.2 Πολυµεταβλητή Περίπτωση .................................................................................161

4.6 Συµπεράσµατα Κεφαλαίου 4 ........................................................................ 167

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ο Ρόλος της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών στην
Οπτικοποίηση Πολυδιάστατων ∆εδοµένων.................................................... 169
5.0 Εισαγωγή .................................................................................................... 169

5.1 Οπτικοποίηση ∆εδοµένων και Στατιστική ............................................... 170
5.2 Μέθοδοι Οπτικοποίησης Πολυδιάστατων ∆εδοµένων .................................... 172
5.2.1 Το Biplot ...............................................................................................................174
5.2.2 Καµπύλες Andrews ...............................................................................................179
5.2.3 Παράλληλοι Άξονες Συντεταγµένων....................................................................183
5.2.4 ∆ιάγραµµα Αστέρων.............................................................................................185
5.2.5 Τα Πρόσωπα του Chernoff ...................................................................................187
5.2.6 Μωσαϊκό ∆ιάγραµµα............................................................................................188

5.3 Συµβολή της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών στις Μεθόδους
Οπτικοποίησης Πολυδιάστατων ∆εδοµένων ....................................................... 194
5.3.1 1η Περίπτωση: Biplot ............................................................................................194
5.3.2 2η Περίπτωση: Καµπύλες Andrews.......................................................................202
5.3.3 3η Περίπτωση: Μωσαϊκό ∆ιάγραµµα ...................................................................206
5.3.4 4η Περίπτωση: Παράλληλοι Άξονες Συντεταγµένων ...........................................209

5.4 Συµπεράσµατα Κεφαλαίου 5 ........................................................................ 212

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Το Λογισµικό της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών
– Η Περίπτωση του Λογισµικού CHIC Analysis ........................................... 215
6.0 Εισαγωγή .................................................................................................... 215
6.1 Το Λογισµικό της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών ....................... 217
6.1.1 Λογισµικό Ειδικών Εφαρµογών ...........................................................................217
6.1.2 Εµπορικό Λογισµικό.............................................................................................218

6.2 Χαρακτηριστικά του Λογισµικού της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών

......................................................................................................................... 219
6.2.1 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση ................................................................................219
6.2.2 Σύγκριση Επτά Στατιστικών Πακέτων .................................................................221

6.3 Το Υπολογιστικό Περιβάλλον CHIC Analysis ............................................... 244
6.3.1 Βοήθεια στην Ερµηνεία των Αποτελεσµάτων της Μεθόδου ...............................245
6.3.2 Ανάλυση Υποπινάκων του Πίνακα Burt...............................................................249
6.3.3 Ανάλυση Μεγάλων Συνόλων ∆εδοµένων ............................................................251
6.3.4 Αλληλεπίδραση µε τις ∆ιαγραµµατικές Εκροές της Μεθόδου.............................251
6.3.5 Ανακεφαλαίωση - Συµπεράσµατα........................................................................253

iii

6.4 Συµπεράσµατα Κεφαλαίου 6 ........................................................................ 254

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Συµπεράσµατα και Προτάσεις για Περαιτέρω Έρευνα........ 256
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ............................................................................................ 262
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Οδηγός Χρήσης του CHIC Analysis v1.0 ........................ 280
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Συνοδευτικό CD

iv

Ευρετήριο Πινάκων
Πίνακας 2.1: Ο Πίνακας Συµπτώσεων Ν µε τις Περιθώριες Κατανοµές Απολύτων
Συχνοτήτων ..................................................................................................................13
Πίνακας 2.2: Ο Πίνακας A µε τα Προφίλ των Γραµµών (στις γραµµές)...................15
Πίνακας 2.3: Ο Πίνακας B µε τα Προφίλ των Στηλών (στις στήλες) ........................15
Πίνακας 2.4: Μάζες Γραµµών και Στηλών του Πίνακα N .........................................16
Πίνακας 2.5: Ο Βασικός Αλγόριθµος της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών
......................................................................................................................................34
Πίνακας 3.1: Λογικός Πίνακας (0-1) Ζ ......................................................................50
Πίνακας 3.2: Γενικευµένος Πίνακας Συµπτώσεων (Burt) B ......................................53
Πίνακας 3.3: Βαθµολογία Πέντε Φοιτητών σε Έξι Μαθήµατα..................................61
Πίνακας 3.4: Μετασχηµατισµός του Πίνακα 3.3 µέσω της Τεχνικής του
∆ιπλασιασµού ..............................................................................................................62
Πίνακας 3.5: Πίνακας Αποστάσεων (σε χλµ.) µεταξύ 9 Ελληνικών Πόλεων............63
Πίνακας 3.6: Πίνακας Οµοιοτήτων µεταξύ των 9 Ελληνικών Πόλεων .....................63
Πίνακας 3.7: Πίνακας Συµπτώσεων Ν των ∆ύο Μεταβλητών...................................65
Πίνακας 3.8: Πίνακας Z* των Προφίλ.......................................................................65
Πίνακας 3.9: Γενικευµένος πίνακας συµπτώσεων B11×11 ...........................................84
Πίνακας 3.10: Αποτελέσµατα Εφαρµογής της ΠΑΑ στους Πίνακες Burt και Γ .......88
Πίνακας 3.11: Αποτελέσµατα Εφαρµογής της ΠΑΑ στους Πίνακες Burt και K2 .....91
Πίνακας 3.12: Αποτελέσµατα Εφαρµογής της ΠΑΑ στους Πίνακες Burt και K3 .....93
Πίνακας 3.13: Αποτελέσµατα Εφαρµογής της ΠΑΑ στους Πίνακες Burt και K4 .....94
Πίνακας 3.14: Πίνακας ∆εδοµένων A138×3 ...............................................................102
Πίνακας 3.15: Ο Πίνακας Burt .................................................................................103
Πίνακας 3.16: Τυποποιηµένες Συντεταγµένες Γραµµών (Στηλών) του Πίνακα Β ..104
Πίνακας 3.17: Νέες Κανονικοποιηµένες Συντεταγµένες Στηλών ή Κύριες
Συντεταγµένες Στηλών του Λογικού Πίνακα Ζ ........................................................104
Πίνακας 3.18: Τυποποιηµένες Συντεταγµένες των Αντικειµένων του Πίνακα 3.14
στους ∆ύο Πρώτους Άξονες ......................................................................................106
Πίνακας 3.19: Κύριες Συντεταγµένες των Αντικειµένων του Πίνακα 3.14 στους ∆ύο
Πρώτους Άξονες ........................................................................................................107
Πίνακας 3.20: Αποτελεσµατικότητα των ∆ύο Αλγόριθµων.....................................110
Πίνακας 4.1: Ο ∆είκτης Best 10 Σηµείων σε 3 Παραγοντικούς Άξονες ..................121
Πίνακας 4.2: ∆είκτες ∆ιακριτότητας Έξι Μεταβλητών στους ∆ύο Πρώτους
Παραγοντικούς Άξονες (απόλυτοι και σχετικοί) .......................................................124
Πίνακας 4.3: χ 2 Ανάλυση των p Ιδιοτιµών του Πίνακα Ν……………………… 131
Πίνακας 4.4: Πίνακας Burt (15 × 15) ........................................................................150
Πίνακας 4.5: Συντεταγµένες και COR των Γραµµών στον Πρώτο Παραγοντικό
Άξονα (Κατάταξη ως προς COR) ..............................................................................151
Πίνακας 4.6: Πίνακας Συµπτώσεων ∆ύο Μεταβλητών – Συνήθειες Καπνίσµατος 885
Υπαλλήλων µιας Εταιρίας ως προς τη Θέση τους.....................................................154
Πίνακας 4.7: Πίνακας Αντιστοιχιών.........................................................................154
Πίνακας 4.8: Προφίλ των Γραµµών .........................................................................154
Πίνακας 4.9: Προφίλ των Στηλών ............................................................................154
Πίνακας 4.10: Τυποποιηµένα και ∆ιορθωµένα Τυποποιηµένα Υπόλοιπα...............155
Πίνακας 4.11: Συνεισφορά των Κελιών στο χ 2 ......................................................155

v

Πίνακας 4.12: Πίνακας Ανασύστασης Αρχικού Πίνακα Συµπτώσεων για τους ∆ύο
Πρώτους Παραγοντικούς Άξονες ..............................................................................156
Πίνακας 4.13: Αδράνειες, Ποσοστά Ερµηνείας και Στατιστική Σηµαντικότητα των
Παραγοντικών Αξόνων..............................................................................................156
Πίνακας 4.14: Συντεταγµένες, Μάζες, Αδράνειες, INR, COR, SQCOR, PF, QLT
των Γραµµών για τους ∆ύο Πρώτους Παραγοντικούς Άξονες .................................158
Πίνακας 4.15: CTR και Best των Γραµµών για τους ∆ύο Πρώτους Παραγοντικούς
Άξονες........................................................................................................................158
Πίνακας 4.16: Συντεταγµένες, Μάζες, Αδράνειες, INR, COR, SQCOR, PF, QLT
των Στηλών για τους ∆ύο Πρώτους Παραγοντικούς Άξονες ....................................159
Πίνακας 4.17: CTR και Best των Στηλών για τους ∆ύο Πρώτους Παραγοντικούς
Άξονες........................................................................................................................159
Πίνακας 4.18: Αρχικός Πίνακας ∆εδοµένων - Επιβίωση στον Τιτανικό .................161
Πίνακας 4.19: Πίνακας Burt – Επιβίωση στον Τιτανικό (απόλυτες και σχετικές
συχνότητες µε ερµηνεία κατά στήλες).......................................................................162
Πίνακας 4.20: Αδράνειες, Ποσοστά Ερµηνείας και Στατιστική Σηµαντικότητα των
Παραγοντικών Αξόνων..............................................................................................162
Πίνακας 4.21: Συντεταγµένες, Μάζα, Αδράνεια, INR, COR, SQCOR, PF, QLT
των Γραµµών (Στηλών) .............................................................................................164
Πίνακας 4.22: CTR, Αθρ. CTR και Best των Γραµµών (Στηλών)............................165
Πίνακας 4.23: ∆είκτες ∆ιακριτότητας Μεταβλητών στους ∆ύο Πρώτους
Παραγοντικούς Άξονες (απόλυτοι και σχετικοί) .......................................................165
Πίνακας 5.1: Ποσοστά Εγκληµατικότητας σε 16 Πόλεις των ΗΠΑ το Έτος 1970
(ανά 100.000 κατοίκους)............................................................................................186
Πίνακας 5.2: Πίνακας Συµπτώσεων ∆ύο Μεταβλητών (χρώµα µαλλιών, χρώµα
µατιών).......................................................................................................................189
Πίνακας 5.3: Πίνακας Συµπτώσεων Τριών Μεταβλητών (χρώµα µαλλιών,
χρώµα µατιών και φύλο)............................................................................................192
Πίνακας 5.4: Κατανοµή Προβλήµατος κατά Ηλικία. Πίνακας Συµπτώσεων
Απολύτων Συχνοτήτων µε Σύνολα Γραµµών και Στηλών ........................................195
Πίνακας 5.5: Αποστάσεις Προβολών και Συν2 των Σηµείων Γραµµών
στους Biplot Άξονες...................................................................................................200
Πίνακας 5.6: Πίνακας Συµπτώσεων των ∆ύο Μεταβλητών.....................................203
Πίνακας 5.7: Προφίλ Γραµµών ................................................................................203
Πίνακας 5.8: Παραγοντικές Συντεταγµένες των Προφίλ των Γραµµών..................203
Πίνακας 5.9: ∆ιορθωµένες Αδράνειες, Ποσοστά Ερµηνείας και Στατιστική
Σηµαντικότητα των Παραγοντικών Αξόνων .............................................................210
Πίνακας 5.10: Παραγοντικές Συντεταγµένες της Εφαρµογής της ΠΑΑ στον Πίνακα
4.19 (διόρθωση µε βάση την ενδιαφέρουσα αδράνεια) .............................................210
Πίνακας 6.1: Τα Επτά Στατιστικά Πακέτα της Σύγκρισης.......................................221
Πίνακας 6.2: Σύνολο ∆εδοµένων Α ..........................................................................223
Πίνακας 6.3: Σύνολο ∆εδοµένων Β ..........................................................................224
Πίνακας 6.4: Συγκριτικός Πίνακας των Επτά Στατιστικών Πακέτων της ΠΑΑ......239

vi

Ευρετήριο ∆ιαγραµµάτων
∆ιάγραµµα 3.1: Το Παραγοντικό Επίπεδο 1×2 της Εφαρµογής της ΠΑΑ στον ∆* ..64
∆ιάγραµµα 3.2: Παραγοντικό επίπεδο 1× 2 της Ανάλυσης του Burt
(Σύνολο ∆εδοµένων Α) ................................................................................................88
∆ιάγραµµα 3.3: Παραγοντικό επίπεδο της Ανάλυσης του Υποπίνακα Γ
(Σύνολο ∆εδοµένων Α) ................................................................................................89
∆ιάγραµµα 3.4: Παραγοντικό Επίπεδο 1×2 της Ανάλυσης του Burt
(Σύνολο ∆εδοµένων Β) ................................................................................................92
∆ιάγραµµα 3.5: Παραγοντικό Επίπεδο 1×2 της Ανάλυσης του Υποπίνακα Κ2
(Σύνολο ∆εδοµένων Β) ................................................................................................92
∆ιάγραµµα 3.6: Παραγοντικό Επίπεδο 1×2 της Ανάλυσης του Burt
(Σύνολο ∆εδοµένων Γ) ................................................................................................93
∆ιάγραµµα 3.7: Παραγοντικό Επίπεδο 1×2 από την Ανάλυση του Υποπίνακα K3 ...94
(Σύνολο ∆εδοµένων Γ) ................................................................................................94
∆ιάγραµµα 3.8: Παραγοντικό Επίπεδο 1×2 της Ανάλυσης του Burt (Σύνολο
∆εδοµένων ∆)...............................................................................................................95
∆ιάγραµµα 3.9: Παραγοντικό Επίπεδο 1×2 της Ανάλυσης του Υποπίνακα K4
(Σύνολο ∆εδοµένων ∆) ................................................................................................95
∆ιάγραµµα 4.1: ∆ιάγραµµα ∆εικτών ∆ιακριτότητας στους ∆ύο Πρώτους
Παραγοντικούς Άξονες (απόλυτες τιµές) ..................................................................125
∆ιάγραµµα 4.2: ∆ιάγραµµα των Ιδιοτιµών ...............................................................127
∆ιάγραµµα 4.3: Παραγοντικό Επίπεδο 1×2..............................................................145
∆ιάγραµµα 4.4: ∆ιανύσµατα Θέσης στο Παραγοντικό Επίπεδο 1×2.......................146
∆ιάγραµµα 4.5: ∆ιµεταβλητή Περίπτωση – ∆ιάγραµµα των Ιδιοτιµών...................157
∆ιάγραµµα 4.6: Πρώτος Παραγοντικός άξονας της ΠΑΑ στον Πίνακα 4.6..................
(σηµαντικά σηµεία γραµµών & στηλών)...................................................................160
∆ιάγραµµα 4.7: ∆εύτερος Παραγοντικός Άξονας της ΠΑΑ στον Πίνακα 4.6
(σηµαντικά σηµεία γραµµών & στηλών)...................................................................160
∆ιάγραµµα 4.8: Παραγοντικό Επίπεδο 1 × 2 της ΠΑΑ στον Πίνακα 4.6
(σηµεία γραµµών & στηλών).....................................................................................161
∆ιάγραµµα 4.9: Πολυµεταβλητή Περίπτωση – ∆ιάγραµµα των Ιδιοτιµών .............163
∆ιάγραµµα 4.10: ∆ιάγραµµα ∆εικτών ∆ιακριτότητας 1× 2 (απόλυτες τιµές) .........166
∆ιάγραµµα 4.11: Πρώτος Παραγοντικός Άξονας της ΠΑΑ στον Πίνακα Burt
(σηµαντικά σηµεία)|...................................................................................................166
∆ιάγραµµα 4.12: ∆εύτερος Παραγοντικός Άξονας της ΠΑΑ στον Πίνακα Burt
(σηµαντικά σηµεία)....................................................................................................167
∆ιάγραµµα 4.13: Παραγοντικό Επίπεδο 1× 2 της ΠΑΑ στον Πίνακα Burt
(σηµαντικά σηµεία)....................................................................................................167
∆ιάγραµµα 5.1: Καµπύλες Andrews για τις Παρατηρήσεις y1 , y2 , y3 .....................180
∆ιάγραµµα 5.2: Παράλληλοι Άξονες Συντεταγµένων για τις Παρατηρήσεις y1 , y2
....................................................................................................................................183
∆ιάγραµµα 5.3: ∆ιάγραµµα Αστέρα για τον Πίνακα 5.1 .........................................186
∆ιάγραµµα 5.4: Τα Πρόσωπα του Chernoff για τον Πίνακα 5.1..............................188
∆ιάγραµµα 5.5α: Μ∆ για τον Πίνακα 5.2 (βασική µορφή, 2 µεταβλητές) ..............190
∆ιάγραµµα 5.5β: Μ∆ για τον Πίνακα 5.2 (βελτιωµένη µορφή, 2 µεταβλητές) .......190
∆ιάγραµµα 5.6: Μ∆ για τον Πίνακα 5.3 (βελτιωµένη µορφή, 3 µεταβλητές) .........192

vii

∆ιάγραµµα 5.7: Παραγοντικό επίπεδο 1× 2 – Κύρια Κανονικοποίηση κατά Γραµµές
(RPN) .........................................................................................................................196
∆ιάγραµµα 5.8: Παραγοντικό επίπεδο 1× 2 – Κύρια Κανονικοποίηση κατά Στήλες
(CPN) .........................................................................................................................197
∆ιάγραµµα 5.9: Παραγοντικό επίπεδο 1× 2 – Συµµετρική Κανονικοποίηση (SN) ..198
∆ιάγραµµα 5.10: Παραγοντικό επίπεδο 1× 2 – Συµµετρική Κανονικοποίηση (SN) –
Biplot Άξονες στα Σηµεία Γραµµών ..........................................................................200
∆ιάγραµµα 5.11: Παραγοντικό επίπεδο 1× 2 – Συµµετρική Κανονικοποίηση (SN) –
∆ιατακτική Μεταβλητή Ηλικία ..................................................................................201
∆ιάγραµµα 5.12: Καµπύλες Andrews των Γραµµών µε Βάση τη ∆ιάταξή τους
στους Τρεις Παραγοντικούς Άξονες της ΠΑΑ ..........................................................204
∆ιάγραµµα 5.13: Παραγοντικό Επίπεδο 1× 2 της Εφαρµογής της ΠΑΑ
στον Πίνακα 5.6 .........................................................................................................205
∆ιάγραµµα 5.15: Μ∆ για τον Πίνακα 5.4 µε Βάση τη ∆ιάταξη των Σηµείων στον
Πρώτο Παραγοντικό Άξονα της ΠΑΑ.......................................................................207
∆ιάγραµµα 5.16: Πίνακας Μ∆ για την Οπτικοποίηση της ∆οµής του Γενικευµένου
Πίνακα Συµπτώσεων 4.19..........................................................................................208
∆ιάγραµµα 5.17: Παράλληλοι Άξονες Συντεταγµένων των Ιδιοτήτων µε Βάση τη
∆ιάταξή τους στους ∆ύο Παραγοντικούς Άξονες της ΠΑΑ......................................211
∆ιάγραµµα 5.18: Παραγοντικό Επίπεδο 1× 2 της ΠΑΑ στον Πίνακα Burt 4.19
(∆ιόρθωση µε Βάση την Ενδιαφέρουσα Αδράνεια) ..................................................211

viii

Ευρετήριο Σχηµάτων
Σχήµα 3.1: ∆ιαδικασία Κωδικοποίησης του Πίνακα Αρχικών ∆εδοµένων ...............49
σε Λογικό Πίνακα και Πίνακα Burt .............................................................................49
Σχήµα 3.2: Υποπίνακες του B15×15 τριών µεταβλητών ...............................................58
Σχήµα 3.3: Συνδυασµοί Μεταβλητών µε τους οποίους Σχηµατίζονται οι Υποπίνακες
Κάθε Είδους .................................................................................................................85
Σχήµα 3.4: Αποτελέσµατα της Εφαρµογής του Αλγόριθµου στον Πίνακα Burt
(Σύνολο δεδοµένων Α).................................................................................................89
Σχήµα 3.5: Σχηµατική Περιγραφή του Προτεινόµενου Αλγόριθµου .......................101
Σχήµα 4.1: ∆ιαδικασία Κατασκευής Παραγοντικού Επιπέδου ................................ 141
Σχήµα 4.2: ∆οµή Block ........................................................................................... 1487
Σχήµα 4.3: Το Φαινόµενο Guttman ..........................................................................148
Σχήµα 4.4: Σταδιακή Κατασκευή του Πρώτου Παραγοντικού Άξονα (COR > 0,1)152
Σχήµα 5.1: ∆ιαδικασία Κατασκευής του Βiplot..…………………………………..176

Ευρετήριο Εικόνων
Εικόνα 6.1: Παράµετροι Εξόδου………………………………………………….. 246
Εικόνα 6.2: Κατασκευή Υποπίνακα Burt…………………………………………. 250
Εικόνα 6.3: Πληροφορίες Σηµείου σε Παραγοντικό Επίπεδο…………….……….252
Εικόνα 6.4α: Biplot Άξονες (διµεταβλητή περίπτωση)…………………………….253
Εικόνα 6.4β: ∆ιανύσµατα Θέσης (πολυµεταβλητή περίπτωση)…………………...253

ix

x

Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Εισαγωγή
Εν αρχή ην το Ύφος.
Ανώνυµος

1.0 Γενικά
Στις µέρες µας, τα δεδοµένα κατακλύζουν κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα και το
πρόβληµα της σταχυολόγησης χρήσιµης πληροφορίας µέσα από τον τεράστιο όγκο
τους, είναι περισσότερο επιτακτικό από ποτέ. Εξάλλου, ο όγκος των διαθέσιµων
δεδοµένων διαρκώς αυξάνεται, ενώ η χρήσιµη πληροφορία φαίνεται να µειώνεται. Το
φαινόµενο αυτό οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην ανάπτυξη της επιστήµης της
Πληροφορικής, η οποία οδήγησε στη διάχυση µεγάλου όγκου δεδοµένων σε όλα
σχεδόν τα επιστηµονικά πεδία. Ωστόσο, ενδιαφέρον είναι ότι η ίδια η Πληροφορική
παρέχει και τα απαραίτητα εργαλεία για το µετασχηµατισµό της ετερογενούς
πληροφορίας σε γνώση. Παράλληλα, η ανθρώπινη ανάγκη να τεθούν σε τάξη τα
διαθέσιµα δεδοµένα είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την επιστήµη της Στατιστικής, η
οποία περιλαµβάνει το σύνολο των µεθόδων συλλογής, οργάνωσης, επεξεργασίας και
παρουσίασης των διαθέσιµων δεδοµένων, µε σκοπό την εµπεριστατωµένη και
συστηµατική µελέτη τους. Η ταχύτατη εξάπλωση της Πληροφορικής δηµιούργησε
νέες συνθήκες στην έρευνα και µετέβαλε ριζικά τη φυσιογνωµία της Στατιστικής.
Ειδικότερα, ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ) επέφερε δραστικές βελτιώσεις, τόσο
στην εξαγωγή των αποτελεσµάτων όσο και στο επίπεδο της ανάλυσης. Άλλοτε
χρονοβόρες και πολύπλοκες αναλύσεις έγιναν εφικτές µε τη χρήση ειδικού
λογισµικού στατιστικής επεξεργασίας. Στο πλαίσιο αυτής της διεπιστηµονικής
αλληλεπίδρασης, µια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα κατεύθυνση της Στατιστικής
αποτελούν οι Μέθοδοι της Ανάλυσης ∆εδοµένων, οι οποίες εντάσσονται στο
ευρύτερο πλαίσιο της Πολυδιάστατης Στατιστικής Ανάλυσης και παράλληλα
αξιοποιούν τις σύγχρονες υπολογιστικές δυνατότητες. Με τις µεθόδους της Ανάλυσης
∆εδοµένων καθίσταται σήµερα εφικτή η επεξεργασία δεδοµένων µεγάλου όγκου και
υψηλής πολυπλοκότητας. Κεντρικός πυρήνας των µεθόδων θεωρείται η µέθοδος της
Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών, η οποία - ιδωµένη από υπολογιστική ή

1

Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγή
αλγοριθµική σκοπιά - αποτελεί το κεντρικό αντικείµενο µελέτης της παρούσας
διατριβής.
Στη συνέχεια της εισαγωγής, παρουσιάζουµε συνοπτικά το υπόβαθρο της διατριβής,
έτσι ώστε να προσδιοριστεί καλύτερα η λογική που οδήγησε στη συγγραφή της και
να αποσαφηνιστούν τα επιµέρους ζητήµατα που ανακύπτουν για την εκπλήρωση του
γενικού σκοπού και των ειδικών της στόχων.

1.1 Η Ανάλυση ∆εδοµένων
Η Ανάλυση ∆εδοµένων - Α∆ (Data Analysis στα αγγλικά και Analyse des Données
στα γαλλικά) αποτελεί διακριτό κλάδο της Πολυδιάστατης Στατιστικής Ανάλυσης και
απαντάται σήµερα στη διάλεκτο όλων σχεδόν των επιστηµονικών χώρων (Benzécri
1982, Μπεχράκης 1999, Καραπιστόλης 1999, Παπαδηµητρίου 1994, 2004 και 2006).

Σύµφωνα µε τον Παπαδηµητρίου (2002 και 2006). Η Α∆ αποτελεί µια σύνθεση
µεθόδων της Περιγραφικής Στατιστικής, οι οποίες στηρίζονται στις αναλλοίωτες
αρχές της Γραµµικής Άλγεβρας ή καλύτερα, αποτελεί συνάθροιση και παράθεση µιας
ακολουθίας µεθόδων που ο λογικός τους δεσµός, τις περισσότερες φορές, είναι
ιδιαίτερα λεπτός. Οι µέθοδοι της Α∆ εφαρµόζονται στους πίνακες των αρχικών
δεδοµένων που περιγράφουν το υπό εξέταση φαινόµενο, µε σκοπό να εµφανιστούν
στις εκροές τους αποτελέσµατα εύκολα ερµηνεύσιµα από τους µυηµένους στις αρχές
της. Οι Deville & Malinvaud (1983) διακρίνουν τρεις βασικές οικογένειες µεθόδων
της Α∆ (βλέπε Benzécri 1992, Lebart, Morineau & Warwick 1984): α) την
Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών (διµεταβλητή και πολυµεταβλητή), β) την
Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες και γ) την Ταξινόµηση σε Αύξουσα Ιεραρχία. Άλλες
γνωστές και διαδεδοµένες σε εφαρµογή µέθοδοι είναι η Παραγοντική Ανάλυση, η
Ανάλυση Κανονικοποιηµένης Συσχέτισης, η Πολυδιάστατη Κλιµάκωση και η
∆ιακρίνουσα Ανάλυση (βλέπε Dillon & Goldstein 1984, Johnson & Wichern 1992,
Johnson 1998, Stevens 2002).

Με την εφαρµογή των µεθόδων της Α∆ επιδιώκεται η διαστολή του φαινοµένου,
που περιγράφει ο πίνακας των αριθµητικών δεδοµένων που αναλύεται, έτσι ώστε να
αναδειχθούν

οι

επικρατέστερες

αλληλεπιδράσεις,

τάσεις,

οµοιότητες

και

αντιπαραθέσεις και να περιγραφούν οι λανθάνουσες δοµές που ενδεχοµένως
εµπεριέχονται σε αυτόν (Παπαδηµητρίου 1994, 2004 και 2006). Αυτό επιτυγχάνεται
µέσα από διαδικασίες αλλαγής και ελάττωσης του αριθµού των διαστάσεων του
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αρχικού χώρου στον οποίο αναλύεται το υπό εξέταση φαινόµενο. 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). Τέλος, σε κάθε περίπτωση, η εφαρµογή των µεθόδων της Α∆

απαιτεί καλή γνώση των ιδιοτήτων και ιδιαιτεροτήτων της κάθε µεθόδου, αλλά και
εµπειρία στο συγκεκριµένο θεµατικό πεδίο των δεδοµένων (Παπαδηµητρίου, 2006).
Η βασική αρχή που χαρακτηρίζει τις µεθόδους της Α∆ είναι ότι παραµένουν όσο το
δυνατόν πλησιέστερα στον πίνακα δεδοµένων που περιγράφει το φαινόµενο που
αναλύεται, χωρίς τροποποιήσεις ή a priori υποθέσεις (Καραπιστόλης 1999,
Μπεχράκης 1999, Παπαδηµητρίου 1994, 2004 και 2006). Αυτό σηµαίνει ότι οι
µέθοδοι 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. Με
άλλα λόγια, µε τη χρήση των µεθόδων της Α∆ δεν επιδιώκεται η προσαρµογή των
δεδοµένων ώστε να επιδέχονται κάποια στατιστική µέθοδο ανάλυσης, αλλά ο
εντοπισµός εκείνων των µεθόδων που είναι οι καταλληλότερες για τη στατιστική
επεξεργασία τους. Κατά τη θεώρηση αυτή, η Α∆ φαίνεται να εκφράζει µια
διαφορετική προσέγγιση στη στατιστική συµπερασµατολογία, η οποία έρχεται σε
αντίθεση µε την κλασική αγγλοσαξονική παράδοση του στατιστικού ελέγχου
υποθέσεων (Αθανασιάδης, 1995). ∆ηλαδή, οι µέθοδοι της Α∆ δε συνοδεύονται
συνήθως από στατιστικούς ελέγχους, αυτό όµως δε σηµαίνει ότι δεν είναι δυνατό να
υπάρξουν τέτοιοι και µάλιστα µε ελάχιστες τεχνικές προϋποθέσεις. Επιπλέον, τα
δεδοµένα, έστω και αν προέρχονται από δείγµα, αντιµετωπίζονται σαν να αποτελούν
ολόκληρο τον υπό εξέταση πληθυσµό (Greenacre, 1984). Με αυτόν τον τρόπο, δίνουν
έναν περιγραφικό και διερευνητικό χαρακτήρα στις µεθόδους, αποδυναµώνοντας
οποιεσδήποτε γενικεύσεις, όπως αυτές νοούνται στο πλαίσιο της Επαγωγικής
Στατιστικής.
Οι µέθοδοι της Α∆ γνώρισαν σχεδόν παράλληλη εξέλιξη σε αρκετές χώρες, όπως οι
ΗΠΑ, η Μεγάλη Βρετανία, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Ολλανδία και η Ιαπωνία
(Clausen, 1998), κάτι που είχε ως αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν ποικίλες

προσεγγίσεις και κατευθύνσεις, τόσο ως προς το θεωρητικό όσο και ως προς το
αλγοριθµικό – υπολογιστικό υπόβαθρο των µεθόδων. Οι δύο κυρίαρχες
Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις ή Σχολές της Α∆ είναι η Γαλλική και η Ολλανδική
(βλέπε Μενεξές & Παπαδηµητρίου 2002 και Μενεξές 2006). Η Γαλλική
3
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Μεθοδολογική Προσέγγιση δίνει έµφαση στη γεωµετρική θεώρηση της ερµηνείας
των δεδοµένων, µε βασικό σκοπό την ανάδειξη της ενδογενούς δοµής που τα
χαρακτηρίζει (Benzécri 1973 και 1992, Greenacre & Blasius 1994, Clausen 1998, Le
Roux & Rouanet 2004). Η µέθοδος της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών

θεωρείται ο πυρήνας της προσέγγισης αυτής, γεγονός που αποδίδεται στο εξαιρετικής
σηµασίας έργο του καθηγητή Jean – Paul Benzécri και των συνεργατών του. Ο
Benzécri ήταν αυτός που συστηµατοποίησε και ανέδειξε τις µεθόδους, και

κατόρθωσε να αποκτήσουν στο χώρο της Στατιστικής, θέση αντάξια της
σηµαντικότητας και της χρησιµότητά τους (βλέπε Greenacre 1984, Καραπιστόλης
1999, Κουτσιουπιάς 1999, Παπαδηµητρίου 2002, Le Roux & Rouanet 2004). Στην

αντίπερα όχθη, η Ολλανδική Μεθοδολογική Προσέγγιση αποτελεί µια προσπάθεια
ενοποίησης αρκετών µεθόδων για την ανάλυση κυρίως κατηγορικών µεταβλητών,
υπό την ονοµασία Σύστηµα GIFI (GIFI System) (De Leeuw 1984, Gifi 1996,
Michailidis & De Leeuw 1998). Το ενδιαφέρον της προσέγγισης αυτής 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. Για µια αναλυτική διερεύνηση των χαρακτηριστικών κάθε
προσέγγισης της Α∆ και των διαφορών που υπάρχουν µεταξύ τους, παραπέµπουµε
στον Μενεξέ (2006).
Η υψηλή υπολογιστική πολυπλοκότητα των µεθόδων της Α∆ αρχικά δεν άφηνε
περιθώρια για την εφαρµογή τους, ιδιαίτερα σε µεγάλα σύνολα δεδοµένων. Μετά το
1950, όµως, η καθιέρωση της Πληροφορικής ως επιστήµης και η ευρεία χρήση των

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) έθεσε σε νέα βάση τις επικρατούσες αντιλήψεις
για τη στατιστική επιστήµη. Αυτός ο νέος τρόπος θεώρησης, απελευθέρωσε τον
ερευνητή από επίπονους και χρονοβόρους υπολογισµούς και αποτέλεσε καθοριστικό
παράγοντα για τη διάδοσή των µεθόδων της Α∆ σε ένα ευρύ φάσµα επιστηµονικών
πεδίων (Αθανασιάδης 1995, Παπαδηµητρίου 2006). Σύµφωνα µε τον Benzécri, µε την
εµφάνιση του Η/Υ η στατιστική ανάλυση µπόρεσε να απαλλαγεί από τις a priori ιδέες
και υποθέσεις καθώς «ο Η/Υ ανεπηρέαστος από τις προσδοκίες αλλά και τις
προκαταλήψεις του ερευνητή, κινείται σε µια ευρεία και στέρεη βάση γεγονότων που
αρχικά έχουν οριστεί και έχουν γίνει αποδεκτά στο σύνολό τους, κατόπιν έχουν
αποδελτιωθεί και διαταχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ενός λογισµικού το οποίο,
επειδή δεν καταλαβαίνει, δεν είναι σε θέση να ψεύδεται» (Αθανασιάδης, 1995). Στις
µέρες µας, δηµοφιλή εµπορικά στατιστικά πακέτα όπως το SAS (SAS Institute,
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2005), το SPSS (SPSS Inc., 2004), το SYSTAT (SPSS Inc., 2000), το STATISTICA
(Statsoft Inc., 2003) κ.ά, ενσωµατώνουν στατιστικές διαδικασίες όπως η Παραγοντική

Ανάλυση των Αντιστοιχιών, η Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες και η Ιεραρχική
Ταξινόµηση. Το γεγονός αυτό, αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την αποδοχή
των µεθόδων και από την ελληνική πανεπιστηµιακή κοινότητα (Παπαδηµητρίου,
2002).

1.2 Η Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών
Η Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών – ΠΑΑ (Analyse Factoriel des
Correspondances - AFC στα γαλλικά, Correspondence Analysis – CA στα αγγλικά)
θεωρείται ως η πιο αποτελεσµατική από τις µεθόδους της Α∆ για τη διερεύνηση της
σχέσης µεταξύ δύο ή περισσοτέρων κατηγορικών µεταβλητών, χωρίς a priori
υποθέσεις

και

προϋποθέσεις

(Καραπιστόλης

1999,

Κιοσέογλου

2002,

Παπαδηµητρίου 2006). Η µέθοδος εµφανίστηκε και αναπτύχθηκε ανεξάρτητα – σε
κάποιες περιπτώσεις σχεδόν ταυτόχρονα – σε αρκετές χώρες, όπως οι ΗΠΑ, η
Μεγάλη Βρετανία, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Ολλανδία και η Ιαπωνία (Clausen, 1998).
Έτσι, 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). Για περισσότερα στοιχεία σχετικά µε την εξέλιξη και διάδοση της

µεθόδου παραπέµπουµε στους Nishisato (1980 και 1996), Greenacre (1984),
Tenenhaus & Young (1985), De Leeuw (1993), Clausen (1998), Beh (2004), Le Roux
& Rouanet (2004), Murtagh (2005), Μενεξέ (2006).

Η ΠΑΑ παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο ως προς το πρακτικό όσο και ως
προς το θεωρητικό - αλγοριθµικό της κοµµάτι. Η µέθοδος βρίσκει πλήθος εφαρµογών
σε όλα σχεδόν τα ερευνητικά επιστηµονικά πεδία (βλέπε Μενεξές, 2006), κάτι που
οφείλεται στην ευελιξία της να διαχειρίζεται διαφορετικές µορφές πινάκων εισόδου
(Weller & Romney 1990, Greenacre & Blasius 1994, Μαυροµάτης 1999, Κιοσέογλου
2002, Murtagh 2005). Εξάλλου, µέσω της ΠΑΑ είναι δυνατή η σχεδόν καθολική

περιγραφή του υπό εξέταση φαινοµένου το οποίο παρουσιάζεται µέσα από ένα
πίνακα

κατηγορικών

δεδοµένων

της

µορφής

αντικείµενα

×

µεταβλητές

(Παπαδηµητρίου, 1994, 2004 και 2006). Ένα ακόµη σηµαντικό χαρακτηριστικό της

ΠΑΑ είναι η πολυδιάστατη γεωµετρική θεώρηση των δεδοµένων (Greenacre &
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Blasius 1994, Clausen 1998, Le Roux & Rouanet 2004). Στο πλαίσιο αυτό, η µέθοδος

διαθέτει το πλεονέκτηµα της ταυτόχρονης γραφικής αναπαράστασης των µεταβλητών
και των αντικειµένων, δηλαδή της οπτικής αναπαράστασης των αλληλεπιδράσεων και
των συσχετίσεών τους σε κοινό χώρο. Με τον τρόπο αυτό, αναδεικνύονται οι
ιδιότητες κάθε µεταβλητής και οπτικοποιούνται οι µεταξύ τους οµοιότητες ή
αντιθέσεις.
Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η ΠΑΑ έχει αναδειχθεί στις µέρες µας σε ένα
γενικό σύστηµα στατιστικής επεξεργασίας 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. Για
το λόγο αυτό, θεωρούµε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την επιστηµονική κοινότητα
προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της αποτελεσµατικότητας και της αξιοπιστίας
της µεθόδου. 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.

1.3 Σκοπός και Ειδικοί Στόχοι της Μελέτης
Βασικός

σκοπός

της

παρούσας

διατριβής

είναι

η

ενίσχυση

της

αποτελεσµατικότητας και της αξιοπιστίας της Παραγοντικής Ανάλυσης των
Αντιστοιχιών µε την παροχή βοήθειας στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων και την
κατασκευή και ανάλυση ειδικών πινάκων εισόδου.

Οι ειδικοί στόχοι της έρευνας είναι οι ακόλουθοι:



Η βελτίωση του βασικού αλγόριθµου της ΠΑΑ ώστε να είναι εφικτή και
ταυτόχρονα αποτελεσµατική η ανάλυση µεγάλων συνόλων δεδοµένων.



Η εξεύρεση κριτηρίων για την επιλογή των µεταβλητών που θα συµπεριληφθούν
στην ανάλυση.



Η εξεύρεση νέων διαδικασιών, δεικτών και ελέγχων, εµπειρικών και στατιστικών,
για τη βοήθεια στην ερµηνεία των αριθµητικών και διαγραµµατικών
αποτελεσµάτων της µεθόδου.



Η ανάδειξη της ΠΑΑ ως µεθόδου οπτικοποίησης πολυδιάστατων δεδοµένων και
η διερεύνηση της συµπληρωµατικότητάς της µε άλλες µεθόδους οπτικοποίησης,
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µε στόχο την όσο το δυνατό πληρέστερη ερµηνεία του φαινοµένου που
περιγράφει ένας πίνακας συµπτώσεων µε δύο ή περισσότερες µεταβλητές.


Ο

καθορισµός

των

λειτουργικών

προδιαγραφών

και

των

τεχνικών

χαρακτηριστικών του λογισµικού που υποστηρίζει τη µέθοδο.


Η ανάπτυξη ενός υπολογιστικού περιβάλλοντος µε προσανατολισµό α) στη
βοήθεια στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων της ΠΑΑ και β) στη δυνατότητα
κατασκευής και ανάλυσης ειδικών πινάκων εισόδου.

Θέτοντας ως στόχους τα παραπάνω σηµεία, διαπραγµατευόµαστε στην εργασία
αντίστοιχα ειδικά θέµατα και καταλήγουµε σε συγκεκριµένες προτάσεις.

1.4 ∆οµή και Συνεισφορά της ∆ιατριβής
Στην εισαγωγή, θέτουµε το ερευνητικό πλαίσιο της διατριβής και τους στόχους
αυτής της ερευνητικής προσπάθειας.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, επιχειρούµε µια συνοπτική παρουσίαση των βασικών
αρχών, του αλγόριθµου και των αριθµητικών-διαγραµµατικών εκροών της
Παραγοντικής

Ανάλυσης

των Αντιστοιχιών,

όπως

αυτή θεµελιώνεται

και

εφαρµόζεται σύµφωνα µε τη Γαλλική Μεθοδολογική Προσέγγιση της Α∆. Ωστόσο,
υιοθετούµε και ορισµένα χρήσιµα στοιχεία από την εφαρµογή της µεθόδου στο
πλαίσιο του Συστήµατος GIFI (Ολλανδική Μεθοδολογική Προσέγγιση). Η σύντοµη
αυτή παρουσίαση της ΠΑΑ κρίθηκε σκόπιµη προκειµένου να αποσαφηνιστεί το
µεθοδολογικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζεται η παρούσα διατριβή και έγκειται
η ερευνητική της συνεισφορά.
Στο τρίτο κεφάλαιο, εξετάζουµε τη δοµή, τις ιδιότητες, τις ιδιαιτερότητες και τα
προβλήµατα της ανάλυσης των πιο διαδεδοµένων πινάκων εισόδου της ΠΑΑ και
προσδιορίζουµε τις µεταξύ τους σχέσεις. Στη συνέχεια, βασιζόµενοι σε µια ενιαία
µεθοδολογία υπολογισµού της ολικής αδράνειας πινάκων της µορφής αντικείµενα ×
µεταβλητές, οδηγούµαστε σε δύο νέες µεθοδολογικές προτάσεις: α) ένα πρακτικό
κριτήριο (αλγόριθµο) για την επιλογή υποσυνόλου των µεταβλητών που θα
συµπεριληφθούν στην ανάλυση, και β) µια τροποποίηση του βασικού αλγόριθµου της
ΠΑΑ, ώστε να καθίσταται αποτελεσµατική και ταυτόχρονα εφικτή η ανάλυση
µεγάλων συνόλων δεδοµένων.

7

Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγή
Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζουµε τους σηµαντικότερους δείκτες και ελέγχους,
εµπειρικούς και στατιστικούς, που συµβάλλουν στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων
της ΠΑΑ. Επίσης, παρέχουµε γενικές κατευθύνσεις για την όσο το δυνατό ορθότερη
και πληρέστερη ερµηνεία των παραγοντικών αξόνων και επιπέδων και περιγράφουµε
τις πιο διαδεδοµένες στρατηγικές ή µεθοδολογίες ερµηνείας. Τέλος, προτείνουµε µια
εποπτική µέθοδο για την ανάδειξη των αντιπαραθέσεων και διατάξεων επί των
παραγοντικών αξόνων.
Στο πέµπτο κεφάλαιο, επιχειρούµε την ανάδειξη της ΠΑΑ ως µεθόδου
οπτικοποίησης πολυδιάστατων δεδοµένων και διερευνούµε το ρόλο της στην
ενίσχυση της αξιοπιστίας άλλων, διαδεδοµένων µεθόδων οπτικοποίησης. Στο πλαίσιο
αυτό, εξετάζουµε την αποτελεσµατικότητα των συνδυασµών της ΠΑΑ µε τα Biplot,
τις Καµπύλες Andrews, τους Παράλληλους Άξονες Συντεταγµένων και τα Μωσαϊκά
∆ιαγράµµατα και προχωρούµε σε συγκεκριµένες µεθοδολογικές προτάσεις.
Στο έκτο κεφάλαιο, προσδιορίζουµε τις λειτουργικές προδιαγραφές και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του λογισµικού που ενσωµατώνει την ΠΑΑ και διερευνούµε το ρόλο
του στη διάδοση, εξέλιξη και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της µεθόδου. Τέλος,
µε βάση τα παραπάνω και όσα ειπώθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια, αναπτύξαµε
και παρουσιάζουµε ένα νέο υπολογιστικό περιβάλλον (CHIC Analysis) µε
εξειδίκευση στη βελτίωση της ερµηνείας των αποτελεσµάτων της ΠΑΑ και την
κατασκευή και ανάλυση ειδικών πινάκων εισόδου.
Στο έβδοµο κεφάλαιο, παρουσιάζουµε τα συµπεράσµατα της παρούσας διατριβής
και διατυπώνουµε σκέψεις και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.
Τέλος, τη διατριβή συµπληρώνουν δύο παραρτήµατα. Το Παράρτηµα Α
περιλαµβάνει τις οδηγίες χρήσης του υπολογιστικού περιβάλλοντος CHIC Analysis.
Το Παράρτηµα Β (συνοδευτικό CD) περιλαµβάνει τον πηγαίο κώδικα των
προτεινόµενων αλγόριθµων και µεθόδων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
H Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών
Αντιστοιχίες (Correspondences)
Είναι ναός η Φύση όπου ζωντανές
στήλες συγκεχυµένες λέξεις κάποτε
εκφέρουν. Ο άνθρωπος φτάνει εκεί
µέσω πυκνών δασών συµβόλων, που µε
βλέµµατα οικεία τον παρατηρούν.
Charles Baudelaire

2.0 Εισαγωγή
Η Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών (ΠΑΑ) θεωρείται κυρίως ως µία
περιγραφική µέθοδος για τη διερεύνηση της σχέσης µεταξύ δύο ή περισσότερων
κατηγορικών µεταβλητών χωρίς a priori υποθέσεις και προϋποθέσεις. Θα µπορούσε,
µάλιστα, να χαρακτηριστεί ως επέκταση της Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες για την
ανάλυση κατηγορικών δεδοµένων. Πρωταρχικός σκοπός της ΠΑΑ είναι η ανάδειξη
και οπτικοποίηση της ενδογενούς δοµής των δεδοµένων, η οποία δεν είναι άµεσα
αντιληπτή, και µάλιστα χωρίς τη χρήση στατιστικών ελέγχων σηµαντικότητας για την
απόρριψη ή όχι υποθέσεων σχετικά µε αυτά. Η εφαρµογή της ΠΑΑ είναι δυνατό να
αποκαλύψει, όχι µόνο την ύπαρξη (ή όχι) συνάφειας, αλλά και τον τρόπο µε τον
οποίο συνδέονται οι µεταβλητές και αλληλεπιδρούν οι κλάσεις τους.
Ένα από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά της ΠΑΑ είναι η πολυδιάστατη
γεωµετρική θεώρηση των δεδοµένων (Greenacre & Blasius 1994, Clausen 1998, Le
Roux & Rouanet 2004). 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. Η µέθοδος
επιτρέπει την αποκάλυψη συσχετίσεων µεταξύ κατηγορικών µεταβλητών, οι οποίες
δεν είναι δυνατό να εντοπιστούν µε διαδοχικές συγκρίσεις των µεταβλητών ανά δύο.
Έτσι, καταλήγει στη γραφική απεικόνιση ή οπτικοποίηση των δεδοµένων µε
«κοµψές» και λιτές γεωµετρικές αναπαραστάσεις (νέφη σηµείων, παραγοντικοί

άξονες και παραγοντικά επίπεδα). Μέσω αυτών µπορεί να αναδειχθεί η φυσική
ερµηνεία των πιθανών αλληλεπιδράσεων, συσχετίσεων, τάσεων, οµοιοτήτων ή
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αντιπαραθέσεων µεταξύ των προβαλλόµενων σηµείων, οι οποίες δεν είναι άµεσα
αντιληπτές και βρίσκονται σε λανθάνουσα µορφή.
Επιπρόσθετα, η ΠΑΑ ξεχωρίζει ανάµεσα στις µεθόδους της Ανάλυσης ∆εδοµένων
λόγω της ευελιξίας της να διαχειρίζεται διαφορετικές µορφές πινάκων εισόδου
(Weller & Romney 1990, Greenacre & Blasius 1994, Μαυροµάτης 1999, Κιοσέογλου
2002, Murtagh 2005). Στη διµεταβλητή εκδοχή της, η µέθοδος 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 (Benzécri 1992,
Greenacre & Blasius 1994, Μαυροµάτης 1999, Παπαδηµητρίου 1994 και 2006,
Murtagh 2005). Στην περίπτωση πολλών µεταβλητών, η µέθοδος εφαρµόζεται είτε σε

Πίνακες Σχεδιασµού µε Λογική Κωδικοποίηση 0-1 είτε στους αντίστοιχους
Γενικευµένους Πίνακες Συµπτώσεων απολύτων συχνοτήτων ή αλλιώς Πίνακες Burt
(Lebart, Morineau & Warwick 1984, Escofier & Pagès 1998, Καραπιστόλης 1999,

Μπεχράκης 1999, Παπαδηµητρίου 1994, 2004 και 2006). 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 των πληθυσµών.
Από µια σύντοµη ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας (βλέπε Greenacre 1984
και 1993α, Weller & Romney 1990, Greenacre & Blasius 1994, Αθανασιάδης 1995,
Blasius & Greenacre 1998, Gifi 1996, Clausen 1998, Καραπιστόλης 1999,

Μπεχράκης 1999, Μαυροµάτης 1999, Κουτσουπιάς 1999 και 2005, Lebart, Morineau
& Piron 2000, Le Roux & Rouanet 2004, Παπαδηµητρίου 1994, 2004 και 2006)

προκύπτει ότι σε γενικές γραµµές, η αποτελεσµατικότητα της ΠΑΑ µπορεί να
αναδειχθεί στις παρακάτω περιπτώσεις:
1) Όταν ο πίνακας δεδοµένων είναι µεγάλων διαστάσεων. 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) Όταν η δοµή του πίνακα δεδοµένων είναι εκ των προτέρων άγνωστη στον

ερευνητή – χρήστη και το ενδιαφέρον εστιάζεται στην ανακάλυψη και διερεύνηση
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αυτών των άγνωστων πτυχών, που ενθυλακώνει ο αρχικός πίνακας, και όχι στην
επιβεβαίωση συγκεκριµένων ερευνητικών υποθέσεων.
3) Όταν 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) Όταν είναι επιθυµητή η ταυτόχρονη απεικόνιση των σηµείων γραµµών και στηλών

του πίνακα δεδοµένων σε µία και µόνο γραφική παράσταση.
5) Όταν δεν είναι επιθυµητό ή δεν έχει νόηµα 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 – µοντέλων.
6) Όταν ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η µελέτη της διάταξης των κλάσεων των

µεταβλητών επί των παραγοντικών αξόνων. Η διάταξη αυτή γίνεται εφικτή µε την
ανάθεση βέλτιστων βαθµών (συντεταγµένων) 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.
Στο κεφάλαιο αυτό, επιχειρούµε µια µη εξαντλητική περιγραφή της ΠΑΑ, όπως
αυτή θεµελιώνεται και εφαρµόζεται στις µέρες µας, κατά τη γαλλική, κυρίως,
παράδοση της Ανάλυσης ∆εδοµένων. Αρχικά, παραθέτουµε τις θεµελιώδεις αρχές
στις οποίες στηρίζεται η µέθοδος, συνεχίζουµε µε τη βήµα-προς-βήµα παρουσίαση
του βασικού της αλγόριθµου και καταλήγουµε µε την περιγραφή των στοιχειωδών
αριθµητικών και διαγραµµατικών της εκροών. Αξίζει να επισηµάνουµε ότι,
ανεξάρτητα από τον πίνακα εισόδου που αναλύεται κάθε φορά, ο βασικός αλγόριθµος
της µεθόδου παραµένει ο ίδιος.
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2.1 Βασικές Έννοιες – Ορισµοί
Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζουµε τις βασικές έννοιες της ΠΑΑ στη διµεταβλητή
περίπτωση. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι η πολυµεταβλητή εκδοχή της µεθόδου
(Analyse des Correspondances Multiples ή Multiple Correspondence Analysis)

εφαρµόζεται αλγοριθµικά και εννοιολογικά ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο όπως και στην
περίπτωση των δύο µεταβλητών (Lebart, Morineau & Warwick 1984, Benzécri 1992,
Le Roux & Rouanet 2004). Εκείνο που αλλάζει είναι η µορφή του πίνακα που δίνεται

ως είσοδος στη µέθοδο.

2.1.1 Η ∆ιµεταβλητή Περίπτωση
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:
Ν: τον αρχικό k×l πίνακα συµπτώσεων των απολύτων συχνοτήτων µε µη µηδενικά
αθροίσµατα γραµµών και στηλών.
nij : την απόλυτη συχνότητα που αντιστοιχεί στο κελί (i,j), i = 1K k και j = 1K l .
ni + : την περιθώρια απόλυτη συχνότητα της γραµµής i, όπου: ni + = ∑ nij .
j

n+j : την περιθώρια απόλυτη συχνότητα της στήλης j, όπου: n+ j = ∑ nij .
i

n: το γενικό άθροισµα των στοιχείων του πίνακα N, όπου:

n = ∑∑ nij .
i

j

Σε περίπτωση δειγµατοληπτικής ή πειραµατικής έρευνας το n εκφράζει το µέγεθος
του δείγµατος.
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Πίνακας 2.1: Ο Πίνακας Συµπτώσεων Ν
µε τις Περιθώριες Κατανοµές Απολύτων Συχνοτήτων
Κλάσεις της µεταβλητής Υ
Κλάσεις της
µεταβλητής X

Άθροισµα
Περιθώρια Κατανοµή
της Χ
n1+

1

2

…

j

…

l

1

n11

n12

…

n1 j

…

n1l

2
…
i
…
k
Άθροισµα
Περιθώρια Κατανοµή
της Υ

n21
…
ni1
…
nk 1

n22
…
ni 2
…
nk 2

…
…
…
…
…

n2 j
…
nij
…
nkj

…
…
…
…
…

n2l
…
nil
…
nkl

n2+
…
ni +
…
nk +

n+1

n+2

…

n+ j

…

n+ l

n

2.1.2 Το Γενικό Πρόβληµα
Το γενικό πρόβληµα στο οποίο µπορεί να δώσει λύση η ΠΑΑ είναι το εξής
(Παπαδηµητρίου 1994, 2004 και 2006): να παρουσιαστούν βέλτιστα και εποπτικά τα

σηµεία που αντιστοιχούν στις γραµµές και τις στήλες του πίνακα N 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. Πιο
συγκεκριµένα, η ανάλυση των γραµµών του πίνακα N συνίσταται στην προβολή των
αντίστοιχων προφίλ σε έναν πολυδιάστατο χώρο και την 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.

2.1.3 Η Αρχή της Ισοδυναµίας των Κατανοµών
Μια από τις θεµελιώδεις αρχές της ΠΑΑ, όταν εφαρµόζεται σε πίνακες
συµπτώσεων, είναι η «Αρχή της Ισοδυναµίας των Κατανοµών» (βλέπε Benzécri
1973, Greenacre 1984, Παπαδηµητρίου 1994, 2004 και 2006). Σύµφωνα µε αυτή, αν

δύο ή περισσότερες γραµµές (στήλες) ενός πίνακα απολύτων συχνοτήτων είναι
ανάλογες µεταξύ τους, τότε µπορούν να αντικατασταθούν ή καλύτερα να
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συγχωνευτούν σε µία γραµµή (στήλη) που είναι το άθροισµά τους, χωρίς να
αλλοιώνονται οι αποστάσεις µεταξύ των στηλών (γραµµών) (βλέπε Greenacre, 1984).
Αυτή η ιδιότητα της ΠΑΑ είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, γιατί της δίνει µια
ανεξαρτησία ως προς τον τρόπο που χωρίζονται οι κλάσεις των µεταβλητών και µια
ευελιξία ως προς τους πίνακες εισόδου στους οποίους µπορεί να εφαρµοστεί (βλέπε
Κεφάλαιο 3, Ενότητα 3.1).

2.1.4 Προφίλ
Για να είναι δυνατή η άµεση σύγκριση µεταξύ των γραµµών ή των στηλών ενός
πίνακα συµπτώσεων, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα αντίστοιχα αθροίσµατα γραµµών
και στηλών. Στο πλαίσιο της ΠΑΑ, οι απόλυτες συχνότητες στα κελιά του πίνακα Ν
µετασχηµατίζονται σε ποσοστά των αντίστοιχων αθροισµάτων γραµµών και στηλών.
Το προφίλ µιας γραµµής i αποτελείται από τα στοιχεία:

 ni1 ni 2
nil 
 , ,K,  , µε ni + = ∑ nij .
ni + 
j
 ni + ni +
Ανάλογα ορίζεται και το προφίλ της j στήλης που είναι το σύνολο µε στοιχεία:
nkj 
 n1 j n2 j
,
,K ,

 , µε n+j = ∑ nij .
n+ j 
i
 n+ j n+ j

Έτσι, κατασκευάζονται δύο διαφορετικοί πίνακες σχετικών συχνοτήτων, ο ένας µε
τα προφίλ των γραµµών (Πίνακας Α, βλέπε Πίνακα 2.2) και ο άλλος µε τα προφίλ
των στηλών (Πίνακας Β, βλέπε Πίνακα 2.3). Το άθροισµα κάθε γραµµής του πίνακα
Α και κάθε στήλης του πίνακα Β είναι ίσο µε τη µονάδα. Η περιθώρια γραµµή του
πίνακα Α ονοµάζεται «µέσο προφίλ» των γραµµών ή αλλιώς «κέντρο βάρους» των
γραµµών. Αντίστοιχα, η περιθώρια γραµµή του πίνακα Β ορίζεται ως το µέσο προφίλ
των στηλών ή διαφορετικά το κέντρο βάρους των στηλών.
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Πίνακας 2.2: Ο Πίνακας A µε τα Προφίλ των Γραµµών (στις γραµµές)
Κλάσεις της µεταβλητής Υ
Κλάσεις της
µεταβλητής X

1

2

…

1

n11
n1+

n12
n1+

…

2

n21
n2+

n22
n2+

…

…
ni1
ni+
…
nk1
nk+

…
ni 2
ni+
…
nk 2
nk+

n+1
n

n+2
n

…
i

…
k

Μέσο προφίλ γραµµών
Κέντρο βάρους γραµµών

j
n1 j
n1+
n2 j
n2+

…

…
nij

…

ni+
…
nkj

…
…

nk +
n+j

…

n

…

l

Άθροισµα

…

n1l
n1+

1

…

n2 l
n2+

1

…
…
…
…
…

…
nil
ni+
…
nkl
nk +

…
1
…
1

n+l
n

Πίνακας 2.3: Ο Πίνακας B µε τα Προφίλ των Στηλών (στις στήλες)
Κλάσεις της µεταβλητής Υ
Κλάσεις της
µεταβλητής X

1

2

…

1

n11
n+1

n12
n+2

…

2

n21
n+1

n22
n+2

…

…
ni1
n+1

…
ni 2
n+2

…
nk 1
n+1

…
nk 2
n+2

1

1

…
i

…
k

Άθροισµα

…
…
…
…
…

j

n1 j
n+j
n2 j
n+j
…
nij
n+ j
…
nkj
n+ j

1

…

l

…

n1l
n+l

…

n2l
n+l

…
…
…
…
…

…
nil
n+l
…
nkl
n+ l

Μέσο προφίλ στηλών
Κέντρο βάρους στηλών
n1+
n
n2+
n
…
ni +
n
…
nk +
n

1

Σε ό,τι αφορά τη γεωµετρική τους ερµηνεία, τα προφίλ, για παράδειγµα των k
γραµµών του πίνακα N, 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 (ℜl), 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
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(υποχώρο) του αρχικού χώρου η οποία έχει l − 1 διαστάσεις. Ανάλογα ισχύουν για τα

προφίλ των στηλών, τα οποία ορίζουν ένα «νέφος» l σηµείων στον πολυδιάστατο
χώρο ℜk. Συνήθως, σε πρακτικές εφαρµογές, οι διαστάσεις του υποχώρου όπου
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.

2.1.5 Μάζες
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 n. Υπολογιστικά, η µάζα ri της γραµµής i δίνεται από τη
σχέση ri =

n+ j
ni +
, ενώ η µάζα cj της στήλης j από τη σχέση c j =
. Οι µάζες των
n
n

γραµµών και στηλών αποτελούν στην ουσία τις σχετικές συχνότητες των αντίστοιχων
κλάσεων των δύο µεταβλητών X και Υ (βλέπε Πίνακα 2.4).
Πίνακας 2.4: Μάζες Γραµµών και Στηλών του Πίνακα N
Κλάσεις της µεταβλητής Υ
Κλάσεις της
µεταβλητής X

1

2

…

j

…

l

1

n11

n12

…

n1 j

…

n1l

2

n21

n22

…

n2 j

…

n2l

…

…

…

…

…

…

…

i

ni1

ni 2

…

nij

…

nil

…

…

…

…

…

…

…

k

nk 1

nk 2

…

nkj

…

nkl

Μάζες στηλών
Σχετική
κατανοµή της Υ
Κέντρο βάρους
γραµµών

n+1
=c1
n

n+2
=c2
n

…

…

n+ l
= cl
n

n+ j
n
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= cj

Μάζες γραµµών
Σχετική
κατανοµή της Χ
Κέντρο βάρους
στηλών
n1+
=r1
n
n2+
=r2
n
…
ni +
= ri
n
…
nk +
= rk
n

Άθροισµα=1
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Η έννοια της µάζας έχει καθοριστική σηµασία στο πλαίσιο της ΠΑΑ. Οι µάζες
των γραµµών µπορούν να θεωρηθούν ως οι σταθµισµένοι µέσοι όροι των αντίστοιχων
γραµµών του πίνακα που περιέχει τα προφίλ των στηλών (Πίνακας B), µε σταθµίσεις
τα αθροίσµατα των στηλών του πίνακα N. Παρόµοια, οι µάζες των στηλών είναι οι
σταθµισµένοι µέσοι όροι των αντίστοιχων στηλών του πίνακα µε στοιχεία τα προφίλ
των γραµµών (Πίνακας A), µε σταθµίσεις τα αθροίσµατα των γραµµών του πίνακα N.
Για παράδειγµα, για τη µάζα της στήλης j έχουµε:

cj =

n+ j
n

∑n

ij

=

i

n

=∑

nij

i

=∑

n

i

nij ni + 1
n
= ∑ ij ni + .
ni + n n i ni +

Η απόδοση βάρους στα προφίλ είναι σηµαντική, διότι εξασφαλίζει ισότιµη
συµµετοχή στο αντίστοιχο προφίλ για κάθε µία από τις n διαθέσιµες παρατηρήσεις.
Κατά τη γεωµετρική απεικόνιση των προφίλ των σηµείων γραµµών (στηλών) του
πίνακα N, 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.

2.1.6 O Πίνακας Αντιστοιχιών
Είναι αλγεβρικά απλούστερο η ΠΑΑ να εφαρµοστεί στον k×l πίνακα P που
προκύπτει από τη διαίρεση των στοιχείων του πίνακα N µε το γενικό σύνολο n,
δηλαδή τα στοιχεία του πίνακα P δίνονται από τη σχέση:

pij =

nij
n

.

Είναι φανερό ότι το άθροισµα των στοιχείων του πίνακα P θα είναι ίσο µε τη µονάδα:

∑∑ p

ij

i

= 1.

j

Ο P είναι γνωστός ως «Πίνακας των Αντιστοιχιών» (Correspondence Matrix)
(Greenacre 1984 και 1993α) και εκφράζει την κατανοµή µιας ποσότητας µάζας ίση µε

τη µονάδα στα κελιά του αρχικού πίνακα N. Τα αθροίσµατα των γραµµών και
στηλών του πίνακα P, δηλαδή τα στοιχεία των περιθώριων κατανοµών του, είναι ίσα
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µε τις αντίστοιχες µάζες των γραµµών και στηλών. Πιο συγκεκριµένα ισχύουν οι
παρακάτω σχέσεις:
ri = ∑ pij = ∑
j

j

nij
n

=

ni +
n

και

c j = ∑ pij = ∑
i

i

nij
n

=

n+ j
n

.

2.1.7 Η χ2 Απόσταση
Στο πλαίσιο της ΠΑΑ, ως µέτρο της απόστασης µεταξύ των σηµείων – προφίλ σε
πολυδιάστατο χώρο χρησιµοποιείται το τετράγωνο της «κατά Benzécri» χ 2
απόστασης (Benzécri, 1992). Ειδικότερα, το τετράγωνο της απόστασης µεταξύ δύο
σηµείων γραµµών i και i΄ δίνεται από τη σχέση:
l

n
d χ 2 ( i, i' ) = ∑
j=1 n+j
2

2

l
 nij ni'j 
1
−
=

 ∑
j =1 c j
 ni+ ni'+ 

 nij ni'j 
−


 ni+ ni'+ 

2

και το τετράγωνο της απόστασης µεταξύ δύο σηµείων στηλών j και j΄ από τη σχέση:

k

n
d χ 2 ( j , j' ) = ∑
i =1 ni +
2

 nij
n
− ij'

 n+ j n+ j'

2

k

n
1  nij
− ij'
 = ∑ 
n+ j'
i =1 ri  n+ j


2


 .


∆ηλαδή, για τον 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 εµφανίζει πλεονεκτήµατα έναντι της
συνήθους Ευκλείδειας απόστασης (βλέπε Καραπιστόλης 1999, Μπεχράκης 1999,
Παπαδηµητρίου 1994, 2004 και 2006).

2.1.8 Η Αδράνεια
Ο όρος «Αδράνεια» (Inertia) προέρχεται από τη Μηχανική (Καραπιστόλης, 1999)
και βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας της ΠΑΑ.
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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 md 2 για κάθε τµήµα του (Benzécri, 1992). Εποµένως,

Αδράνεια =∑ md 2 .
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, Le Roux & Rouanet 2004, Παπαδηµητρίου 1994, 2004 και 2006).

Κατά συνέπεια, τα σηµεία - προφίλ των γραµµών (στηλών) είναι εφοδιασµένα µε
µάζες, έχουν οριστεί οι µεταξύ τους αποστάσεις ( χ 2 ) και ένα κέντρο βάρους (µέσο
προφίλ). Συνεκδοχικά, κάθε σηµείο γραµµής ή στήλης συνεισφέρει στην ολική
αδράνεια του αντίστοιχου νέφους σηµείων στο οποίο ανήκει, ανάλογα µε τη 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

l

n  nij n+j 
1  nij
d χ 2 ( i, g r ) = ∑
−
=
− cj 

 ∑ 
n 
j=1 n+j  ni+
j =1 c j  ni+

l

2

2

k

n
d χ 2 ( j, gc ) = ∑
i =1 ni +
2

2

k
 nij ni + 

1  nij
−
− ri 

 = ∑ 

i =1 ri  n+ j
 n+ j n 


2

Σύµφωνα µε τον ορισµό της Αδράνειας στο πλαίσιο της Μηχανικής, η αδράνεια I r
του νέφους των σηµείων γραµµών θα δίνεται από τη σχέση:
2

2

k
l


1  nij
1  pij
I r = ∑ ( µ άζα i γραµµ ής ) × d χ 2 ( i, g r ) = ∑ ri ∑ 
− c j  = ∑ ri ∑ 
− cj  ,
i
i =1
j =1 c j  ni+
i =1
j =1 c j  ri


k

l

2

ενώ η αδράνεια I c του νέφους των σηµείων στηλών από τη σχέση:
2

2

l
k


1  nij
1 p
I c = ∑ ( µ άζα j στ ήλης ) × d χ 2 ( j, g c ) = ∑ c j ∑ 
− ri  = ∑ c j ∑  ij − ri  .




j
j =1
i =1 ri  n+ j
j =1
i =1 ri  c j


l

2
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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 (Greenacre 1993α,
Παπαδηµητρίου 2006). 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 (Le Roux & Rouanet, 2004).
Αν συµβολίσουµε µε:
Dr και Dc τους διαγώνιους πίνακες που έχουν ως στοιχεία τις µάζες των γραµµών και

στηλών αντίστοιχα, δηλαδή Dr = diag ( r ) και Dc = diag ( c ) , a% i το προφίλ της i
γραµµής, b% j το προφίλ της j στήλης ( i = 1,K, k και j = 1,K, l ) και 1: το διάνυσµα
(κατάλληλων ανά περίπτωση διαστάσεων) µε στοιχεία [1, 1, K, 1]T , τότε τα

διανύσµατα µε στοιχεία τις µάζες γραµµών και στηλών µπορούν να δοθούν από τις
σχέσεις:

r = P1 και c = P T 1 ,
ενώ οι πίνακες των προφίλ, A και B, µπορούν να γραφούν και ως εξής:

b% 1T 
a% 1T 
%T
 T
a% 2 
b
-1
-1 T

A = Dr P =
και B = Dc P =  2  .
M 
M
%T
 T
a% k 
b l 
Επίσης, µπορεί να δειχθεί ότι (Greenacre, 1984) τα µέσα προφίλ (κέντρα βάρους)
των προφίλ γραµµών και στηλών δίνονται αντίστοιχα από τις σχέσεις:
c = A Tr και r = B Tc .

Με βάση τους παραπάνω συµβολισµούς η ολική αδράνεια του νέφους των σηµείων
γραµµών µπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση:
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2

 pij

− cj 

r
T
 ,
I r = ∑ ri ( a% i − c ) Dc-1 ( a% i − c ) = ∑ ri ∑  i
c
i
i
j
j

[2.1]

ενώ η ολική αδράνεια του νέφους των σηµείων στηλών από τη σχέση:
2

(

I c = ∑ c j b% j − r

)

T

Dr-1

j

(

 pij

− ri 


cj
 .
b% j − r = ∑ c j ∑ 
ri
j
i

[2.2]

)

Με τη βοήθεια των σχέσεων [2.1] και [2.2] αποδεικνύεται ότι (βλέπε Μενεξές,
2006) η αδράνεια του νέφους των σηµείων γραµµών είναι ίση µε την αδράνεια του

νέφους των σηµείων στηλών, δηλαδή Ir=Ic.
Έτσι, µπορούµε να µιλάµε πλέον για «Ολική Αδράνεια» του πίνακα N η οποία
δίνεται από τη σχέση:
2

Ολική Αδράνεια I = I r = I c = ∑∑
i

j

(p

ij

− rc
i j)

2

ri c j

 nij ni + n+ j 
 −

n
n n 
= ∑∑ 
.
ni + n+ j
i
j

[2.3]

n n

Η Ολική Αδράνεια του πίνακα N συνδέεται υπολογιστικά µε το γνωστό έλεγχο
ανεξαρτησίας χ 2 του Pearson (Agresti, 2002) και πιο συγκεκριµένα ισχύει:
I=

Q
= φ2 ,
n

[2.4]

όπου Q η τιµή του στατιστικού χ 2 που υπολογίζεται κατά τον έλεγχο ανεξαρτησίας
(ή οµοιογένειας) των δύο µεταβλητών και φ2 ο συντελεστής συνάφειας µέσου

τετραγώνου (mean square contingency coefficient) του Pearson (Clausen, 1998).
Αν συµβολίσουµε µε sij την ποσότητα

(p

ij

− ri c j )
ri c j

, τότε από τις σχέσεις [2.3] και

[2.4] συνεπάγεται ότι:

I=

Q
= φ2 = ∑∑ sij2
n
i
j
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Έστω S ο k×l πίνακας µε στοιχεία τις ποσότητες sij . 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 N,
από 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 N 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 sij είναι ίσα µε µηδέν και συνεπώς Q=Ι=0.
Όπως θα δούµε στην Ενότητα 2.2, ο αλγόριθµος της ΠΑΑ στηρίζεται στην ανάλυση
της βασικής δοµής του πίνακα S µε τα Σχετικά Τυποποιηµένα Υπόλοιπα.

2.1.9 Μείωση των ∆ιαστάσεων
Από µια διαφορετική σκοπιά η ΠΑΑ µπορεί να θεωρηθεί ως µια µέθοδος µείωσης
των διαστάσεων (dimensionality reduction method) του αρχικού χώρου στον οποίο
περιγράφεται το υπό εξέταση φαινόµενο (Greenacre 1993α, Clausen 1998, Le Roux
& Rouanet 2004). Η βασική ιδέα είναι να προβληθούν ταυτόχρονα τα νέφη των

σηµείων γραµµών και στηλών σε ένα χώρο λίγων διαστάσεων (συνήθως δύο ή
τριών), έτσι ώστε η νέα, βέλτιστη απεικόνιση να διατηρεί όσο το δυνατό περισσότερη
από την αρχική πληροφορία (Benzécri, 1992). Παρόλο που µε τη µείωση των
διαστάσεων των δεδοµένων χάνεται ένα µέρος της αρχικής πληροφορίας,
επιτυγχάνεται µε αυτήν η απεικόνιση των προφίλ σε ένα χώρο µε λιγότερες
διαστάσεις και µάλιστα µε βέλτιστο τρόπο, η οποία διαφορετικά δε θα ήταν εφικτή.
Στο πλαίσιο της ΠΑΑ, ως µέτρο της απώλειας της πληροφορίας χρησιµοποιείται η
ολική αδράνεια, που αποτελεί 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.
Πιο συγκεκριµένα, στόχος της ΠΑΑ είναι ο εντοπισµός ενός υποχώρου του αρχικού
πολυδιάστατου χώρου, που να είναι όσο το δυνατό πλησιέστερος στον αρχικό
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(Greenacre, 1984). 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 (ή στηλών)
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 που διέρχεται από το κέντρο βάρους του, τότε η ολική αδράνεια του νέφους
µπορεί να αναλυθεί σε δύο µέρη (Benzécri 1992, Μπεχράκης 1999, Καρλής 2005,
Παπαδηµητρίου 1994 και 2006): α) στην αδράνεια κατά µήκος της ευθείας ε
(«ερµηνεύσιµη αδράνεια») και β) στην αδράνεια καθέτως στην ε («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 όπου η κατά µήκος αδράνεια
µεγιστοποιείται και ελαχιστοποιείται η εγκάρσια. Με τη γενίκευση της προηγούµενης
διαπίστωσης σε περισσότερες διαστάσεις, προκύπτει το συµπέρασµα ότι ο βέλτιστος
υποχώρος S είναι αυτός όπου η εγκάρσια αδράνεια γίνεται ελάχιστη, δηλαδή αυτός µε
τη µικρότερη απώλεια αδράνειας, ή ισοδύναµα η ερµηνεύσιµη αδράνεια του νέφους
των σηµείων επί του χώρου προβολής S γίνεται µέγιστη. Συµπερασµατικά, µέσω της
ΠΑΑ, επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή αναπαράσταση των προφίλ µε ταυτόχρονη
µείωση του αριθµού των διαστάσεων. Ο λόγος της αδράνειας του υποχώρου προς την
ολική αδράνεια είναι ένα µέτρο της ακρίβειας αναπαράστασης του νέφους των
σηµείων (γραµµών ή στηλών) στο βέλτιστο υποχώρο.
Τελικά, 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 1973
και 1992, Le Roux & Rouanet 2004). Η αδράνεια ενός παραγοντικού άξονα είναι το
µέτρο της διασποράς των σηµείων γραµµών (ή στηλών) από το κέντρο βάρους τους,
προς την κατεύθυνση του άξονα. 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.
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2.1.10 Το ∆υϊκό Πρόβληµα
Το «Πρόβληµα των Γραµµών» ενός πίνακα συµπτώσεων είναι η προβολή των
σηµείων (προφίλ) των γραµµών σε ένα χώρο λιγότερων διαστάσεων, ώστε ο
τελευταίος να βρίσκεται όσο το δυνατό πιο κοντά 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 µεταξύ τους. Όταν το πρόβληµα των γραµµών
βρίσκει λύση τότε αυτόµατα βρίσκει λύση και το πρόβληµα των στηλών. Οι δύο
αναλύσεις είναι ισοδύναµες, διότι έχουν την ίδια ολική αδράνεια για τον ίδιο αριθµό
παραγοντικών αξόνων και η αδράνεια διασπάται µε τον ίδιο τρόπο στους
παραγοντικούς άξονες.

2.1.11 Συνεισφορές Σηµείων Γραµµών και Στηλών στην Αδράνεια
Όπως αναφέρθηκε στα προηγούµενα, η ολική αδράνεια ενός πίνακα συµπτώσεων
αποτελεί ένα µέτρο της συνολικής διασποράς 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 συνεισφέρει µε τη «µερική» του αδράνεια (µάζα ×απόσταση
εις το τετράγωνο από την αρχή του άξονα) στην αδράνεια 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).
Ο λόγος της επιµέρους 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
στο να λάβει ο άξονας τη συγκεκριµένη θέση (προσανατολισµό) στο χώρο.
Ο λόγος της επιµέρους 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, ή µε άλλα λόγια εκφράζει το πόσο κοντά στην πραγµατική του θέση βρίσκεται
το σηµείο όπως απεικονίζεται στον επιλεγµένο άξονα. Στην περίπτωση που επιλεγεί
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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.
Οι δείκτες CTR, COR και QLT υπολογίζονται παραδοσιακά κατά την εφαρµογή της
ΠΑΑ και χρησιµοποιούνται ως κριτήρια για την επιλογή των σηµαντικότερων
σηµείων που θα προβληθούν σε κάθε άξονα. Περισσότερα για τη χρησιµότητα κάθε
δείκτη και τον τρόπο υπολογισµού του, βλέπε Ενότητα 2.3.1.3 και Κεφάλαιο 4,
Ενότητα 4.1.1.

2.1.12 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 Ν 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 1984 και 1993α, Μπεχράκης
1999, Le Roux & Rouanet 2004). Αν από τα αποτελέσµατα της ΠΑΑ διατηρήσουµε

όλες τις δυνατές διαστάσεις, τότε µπορούµε να ανασυστήσουµε ακριβώς τον αρχικό
πίνακα συµπτώσεων (βλέπε Κεφάλαιο 4, Ενότητα 4.3.3).

2.1.13 Έκτοπα - Παράτυπα Σηµεία
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. Τα έκτοπα σηµεία, τα οποία συνήθως έχουν µικρή µάζα,
προβάλλονται σε αποµακρυσµένη θέση σε σχέση µε το κέντρο βάρους (αρχή των
αξόνων) και κυριαρχούν στην ερµηνεία ενός ή περισσότερων αξόνων. Έτσι, είναι
δυνατό να αποκρύψουν τις ενδιαφέρουσες αντιθέσεις µεταξύ των σηµαντικών
σηµείων, τα οποία εµφανίζονται στο παραγοντικό επίπεδο πιο συσπειρωµένα και πιο
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κοντά στην αρχή των αξόνων. Τα έκτοπα σηµεία είναι καλό είτε να αποµακρύνονται
από την ανάλυση, είτε να εισάγονται ως συµπληρωµατικά (Καραπιστόλης 1999,
Μαυροµάτης 1999, Bendixen 2003).

2.1.14 Συµπληρωµατικά Σηµεία
Τα συµπληρωµατικά σηµεία χρησιµοποιούνται στην περίπτωση που είναι
επιθυµητή η προσθήκη επιπλέον πληροφορίας (γραµµής ή στήλης) στον αρχικό
πίνακα συµπτώσεων που πρόκειται να αναλυθεί µε την ΠΑΑ (Greenacre 1993α,
Clausen 1998). Ειδικότερα, κάθε επιπρόσθετη γραµµή (ή στήλη) µπορεί να προβληθεί

ως σηµείο στους παραγοντικούς άξονες, αρκεί το προφίλ της να είναι συγκρίσιµο µε
τα υπάρχοντα προφίλ γραµµών (ή στηλών) που συνιστούν τους άξονες. Για τα
συµπληρωµατικά 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. Για το λόγο αυτό, συµµετέχουν
στην ανάλυση µε µηδενική µάζα και απεικονίζονται στους άξονες, έτσι ώστε η
συνεισφορά τους στην αδράνεια του άξονα και συνεπώς και στην ολική αδράνεια να
είναι µηδενική (Greenacre, 1993α).

Μπορούµε να διακρίνουµε τις ακόλουθες περιπτώσεις στις οποίες ενδείκνυται η
χρήση συµπληρωµατικών στοιχείων:

(α) Στην περίπτωση που τα στοιχεία ενός πίνακα συµπτώσεων είναι, είτε δοµικά είτε

εννοιολογικά, διαφορετικά από τα υπόλοιπα, τότε µπορεί 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). Και στις δύο περιπτώσεις,

όταν αυτό κριθεί απαραίτητο, τα αντίστοιχα σηµεία - προφίλ µπορούν να προβληθούν
ως συµπληρωµατικά.

26

Κεφάλαιο 2ο: Η Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών

(β) 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 µη συµµετέχει διπλά στην ανάλυση
(Greenacre 1984, Micheloud 1997, Meulman & Heiser 2004, Καρλής 2005).

(γ) Όταν είναι επιθυµητή η εξέταση της θέσης ενός προφίλ – στόχου ή «ιδανικού »

προφίλ σε σχέση µε τα υπάρχοντα, τότε µπορεί να εισαχθεί ως συµπληρωµατικό
(Greenacre, 1993α).

(δ) Στην περίπτωση που είναι επιθυµητή η µελέτη της διαχρονικής εξέλιξης του υπό

εξέταση φαινοµένου, τα στοιχεία ενός πίνακα συµπτώσεων παλαιότερης έρευνας
µπορούν να εισαχθούν ως συµπληρωµατικά στον πίνακα µε τα ενεργά δεδοµένα
(Greenacre 1993α, Καρλής 2005).

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 νόηµα 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). Τέλος, αξίζει να σηµειώσουµε ότι στην πολυµεταβλητή εκδοχή

της ΠΑΑ δεν έχει ιδιαίτερο νόηµα η προβολή µεµονωµένων κλάσεων µιας
µεταβλητής ως συµπληρωµατικών, αλλά η προβολή της ίδιας της µεταβλητής ως
συµπληρωµατικής (Παπαδηµητρίου, 2006).
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2.2 Ο Αλγόριθµος της Παραγοντικής Ανάλυσης των
Αντιστοιχιών
Ο βασικός αλγόριθµος της ΠΑΑ, όπως υλοποιείται από τα στατιστικά πακέτα που
ενσωµατώνουν την αντίστοιχη στατιστική διαδικασία (βλέπε Κεφάλαιο 6), µπορεί να
συνοψιστεί σε τέσσερα βήµατα, τα οποία περιγράφονται στη συνέχεια.

2.2.1 Πρώτο Βήµα
Στο πρώτο βήµα δηµιουργείται ο βοηθητικός πίνακας S µε στοιχεία τα Σχετικά
Τυποποιηµένα Υπόλοιπα (βλέπε Ενότητα 2.1.8). Το γενικό στοιχείο του S δίνεται από
την παρακάτω σχέση (Benzécri 1992, Greenacre 1993α):

sij =

(p

ij

− ri c j )

ri c j

, i = 1K k και j = 1K l .

Με µορφή πινάκων ο S γράφεται (Blasius & Greenacre, 1994):
S = Dr-1 2 ( P − rcT ) Dc-1 2 .

2.2.2 ∆εύτερο Βήµα
Το δεύτερο βήµα περιλαµβάνει την παραγοντοποίηση του πίνακα S µε τη µέθοδο
της ∆ιάσπασης Σε Χαρακτηριστικές Τιµές (SVD – Singular Value Decomposition)
(Greenacre 1984 και 1993α, Israëls 1987, Weller & Romney 1990, Blasius &
Greenacre 1994). H πληροφορία που περικλείεται στον πίνακα S µπορεί να αναλυθεί

σε τρεις διαφορετικούς πίνακες, που περιγράφουν τη βασική δοµή του, ως εξής
(Golub & Van Loan, 1996):
S( k ×l ) = U ( k ×l ) D( l×l ) V(Tl×k )

[2.6]

Ο πίνακας U συνοψίζει την πληροφορία που βρίσκεται στις γραµµές του πίνακα S
και ο πίνακας V συνοψίζει την πληροφορία που βρίσκεται στις στήλες του S. Ο U
είναι ο πίνακας του οποίου οι στήλες είναι τα αριστερά ορθοκανονικά
χαρακτηριστικά διανύσµατα (singular vectors) του S, ενώ ο VT είναι ο ανάστροφος
του πίνακα V, του οποίου οι στήλες είναι τα δεξιά ορθοκανονικά χαρακτηριστικά
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διανύσµατα του S. Ο διαγώνιος πίνακας D περιέχει τις µη αρνητικές χαρακτηριστικές
τιµές (singular values) d1, d2, …, του S, που αντιστοιχούν στις στήλες των πινάκων U
και V, σε φθίνουσα σειρά κατά µήκος της κύριας διαγωνίου. Η l-οστή σε τάξη
χαρακτηριστική τιµή του πίνακα D 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). Τo τετράγωνο µιας χαρακτηριστικής τιµής, d s2 , εκφράζει την αδράνεια λs του

αντίστοιχου παραγοντικού άξονα s, µε s = 1,K , 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.
Οι γραµµές του πίνακα S (αντικείµενα) απεικονίζονται ως σηµεία µε συντεταγµένες
τα στοιχεία των διανυσµάτων των στηλών του U, ενώ οι στήλες του S (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):
VTV=UTU=I ,

όπου Ι ο µοναδιαίος πίνακας κατάλληλων διαστάσεων.

Ένας άλλος τρόπος διαγωνοποίησης του πίνακα S είναι µε τη µέθοδο της Ανάλυσης
των Ιδιοτιµών (Eigenvalue Decomposition - EVD) (Greenacre 1993α, Παπαδηµητρίου
1994 και 2006):

Αρχικά, κατασκευάζεται ο τετραγωνικός και συµµετρικός πίνακα STS, ο οποίος
ονοµάζεται πίνακας «διακύµανσης – συνδιακύµανσης» και υπολογίζονται οι ιδιοτιµές
λ1, λ2, …, και τα αντίστοιχα ιδιοδιανύσµατα v1, v2,…,.

Οι ιδιοτιµές (αδράνειες) ικανοποιούν τις σχέσεις (Benzécri 1992, Καραπιστόλης
1999):
i) 0 ≤ λs ≤ 1
ii) λ1 ≥ λ2 ≥…≥ λp.

Οι χαρακτηριστικές τιµές είναι ίσες µε τις τετραγωνικές ρίζες των ιδιοτιµών
d1= λ1 , d2= λ 2 ,…,. Τα δεξιά χαρακτηριστικά διανύσµατα είναι οι στήλες
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(διανύσµατα) v1, v2,…, του πίνακα V. Τα αριστερά χαρακτηριστικά διανύσµατα

προκύπτουν από τον παρακάτω γραµµικό µετασχηµατισµό του πίνακα U (Greenacre,
1993α):
U=SVD-1.

Στην περίπτωση αυτή, το γενικό στοιχείο του πίνακα U δίνεται από τη σχέση:

uis=

1
ds

∑s v
ij

js

1

=

λs

j

∑s v
ij

js

,

j

όπου vjs είναι το γενικό στοιχείο του πίνακα V και s δείκτης για τη δήλωση των
παραγοντικών αξόνων µε s = 1,K , p και p = min {k − 1, l − 1} .
Στην περίπτωση του πίνακα STS ισχύει (Greenacre 1984 και 1993α, Blasius &
Greenacre 1994):
p

Ίχνος(S TS) = ∑∑ sij2 = ∑ λs .
i

j

s =1

Από τη σχέση [2.5] έχουµε ότι I = ∑∑ sij2 . Συνεπώς, η ολική αδράνεια Ι του πίνακα
i

j

συµπτώσεων Ν δίνεται και από τη σχέση:

p

I = Ίχνος(S TS) = ∑ λs .

[2.7]

s =1

Από τη σχέση [2.7] προκύπτει ότι η ανάλυση της βασικής δοµής του πίνακα STS ή
του πίνακα S έχει ως αποτέλεσµα τη διάσπαση της ολικής αδράνειας του πίνακα Ν σε

p µέρη, όσοι είναι δηλαδή και οι δυνατοί παραγοντικοί άξονες.
Το βασικό πλεονέκτηµα της µεθόδου SVD έναντι της EVD είναι ότι ενώ η EVD
εφαρµόζεται κυρίως σε τετραγωνικούς πίνακες, που συνήθως είναι συµµετρικοί στις
στατιστικές εφαρµογές, η µέθοδος SVD µπορεί να εφαρµοστεί σε οποιονδήποτε
ορθογώνιο πίνακα (Blasius & Greenacre, 1994). Επιπλέον, η µέθοδος SVD αποτελεί
µια καθαρά υπολογιστική µέθοδο έναντι της αλγεβρικής EVD, γεγονός που την
καθιστά καταλληλότερη για ενσωµάτωση από το λογισµικό που υποστηρίζει τη
στατιστική διαδικασία της ΠΑΑ (βλέπε Κεφάλαιο 6).
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Τέλος, αξίζει να σηµειώσουµε ότι, εκτός από τους πίνακες S και STS µπορούν
εναλλακτικά να αναλυθούν στη βασική τους δοµή και οι πίνακες P, P − rcT
(Greenacre 1984, SAS Institute 2005), καθώς και ο πίνακας Dr-1 2 PDc-1 2 , κάτι που
εξαρτάται από την παραλλαγή της µεθόδου που εφαρµόζεται (βλέπε Ενότητα 1.2,
Weller & Romney 1990, Gifi 1996, Le Roux & Rouanet 2004). Επίσης, µια
διαφορετική µεθοδολογική προσέγγιση είναι η διαγωνοποίηση των πινάκων
P T Dr-1 PDc-1 και PDr-1 P T Dc-1 (Lebart, Morineau & Warwick 1984, Lebart, Morineau &
-1
T
-1/2
-1 T
T
-1/2
Piron 2000) ή των πινάκων D1/2
και D1/2
r ( Dr P − 1c ) Dc
c ( Dc P − 1r ) Dr

(Greenacre 1984, Blasius & Greenacre 1994) για την επίλυση του προβλήµατος των
γραµµών και στηλών αντίστοιχα.

2.2.3 Τρίτο Βήµα
Στο βήµα αυτό, τα αριστερά και 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)
(Benzécri 1992, Blasius & Greenacre 1994, Μενεξές & Παπαδηµητρίου 2002, SPSS
Inc. 2004, SAS Institute 2005) των προβολών των σηµείων γραµµών και στηλών
πάνω στους παραγοντικούς άξονες. Ειδικότερα, οι τυποποιηµένες συντεταγµένες των
γραµµών και στηλών δίνονται αντίστοιχα από τις παρακάτω σχέσεις:

ris =

c js =

uis
ni +
n

v js
n+ j

=

=

uis
ri

v js
cj

[2.8]
.
[2.9]

n

2.2.4 Τέταρτο Βήµα
Οι τυποποιηµένες συντεταγµένες κανονικοποιούνται ως προς την απόσταση χ 2 και
µε αυτό τον τρόπο υπολογίζονται οι «κύριες συντεταγµένες» (principal coordinates)
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(Benzécri 1992, Blasius & Greenacre 1994, Μενεξές & Παπαδηµητρίου 2002, SPSS
Inc. 2004, SAS Institute 2005) των προβολών των σηµείων (προφίλ) γραµµών και
στηλών πάνω στους παραγοντικούς άξονες. Οι κύριες συντεταγµένες των γραµµών
και στηλών δίνονται αντίστοιχα από τις παρακάτω σχέσεις:

f is = d s ris = λs ris

[2.10]

g js = d s c js = λs c js .

[2.11]

Μπορεί να δειχθεί ότι (βλέπε Greenacre 1984, Benzécri 1992, Lebart, Morineau &
Piron 2000, Le Roux & Rouanet 2004):

f is =

1

λs
1

g js =

λs

∑
j

pij
ri

pij

∑c
i

[2.12]

g js

[2.13]

f is

j

Οι σχέσεις [2.12] και [2.13] ονοµάζονται «σχέσεις µετάβασης» (Παπαδηµητρίου
1994, 2004 και 2006) ή αλλιώς «εξισώσεις µεταφοράς» (Μεϊµάρης, 2002) και
παίζουν σηµαντικό ρόλο τόσο στους αριθµητικούς υπολογισµούς όσο και στην
ερµηνεία των παραγοντικών αξόνων και επιπέδων. Η σχέση [2.12] εκφράζει ότι κατά
προσέγγιση ενός συντελεστή

( λ)
s

−1

κάθε σηµείο γραµµής προβάλλεται στο κέντρο

βάρους (σταθµισµένο µέσο όρο) των σηµείων στηλών. Από τη σχέση [2.13]
προκύπτει ότι κατά προσέγγιση ενός συντελεστή

( λ)
s

−1

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. Έτσι, από τη στιγµή που επιλυθεί το Πρόβληµα
των Γραµµών επιλύεται αυτόµατα και το δυϊκό του, δηλαδή το Πρόβληµα των
Στηλών.
Η σχέση [2.12] αν λάβουµε υπόψη τη [2.11], γράφεται:
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f is =

1

λs

∑
j

pij
ri

g js =

1

λs

∑
j

pij

λs c js = ∑

ri

j

pij
ri

c js

[2.14]

ris

[2.15]

Η σχέση [2.13] αν λάβουµε υπόψη τη [2.10], γράφεται:

g js =

1

λs

pij

∑c
i

j

f is =

1

λs

pij

∑c
i

j

λs ris = ∑
i

pij
cj

Η σχέση [2.14] 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. Σύµφωνα µε τη σχέση [2.15] η κύρια συντεταγµένη της στήλης j επί του άξονα
s είναι ο σταθµισµένος µέσος όρος των τυποποιηµένων συντεταγµένων των γραµµών

πάνω στον ίδιο άξονα.
Ο βασικός αλγόριθµος της ΠΑΑ µε τη µορφή µητρών συνοψίζεται στον Πίνακα
2.5. Οι συµβολισµοί αυτοί θα χρησιµοποιηθούν και στα επόµενα κεφάλαια της
διατριβής. Για την επιβεβαίωση όσων ειπώθηκαν στο κεφάλαιο αυτό, ο αλγόριθµος
της ΠΑΑ (διµεταβλητή και πολυµεταβλητή περίπτωση) υλοποιήθηκε σε µορφή
κώδικα µε τη συναρτησιακή γλώσσα MATLAB και παρατίθεται στο Παράρτηµα Β,
συνοδευτικό CD (φάκελος Algorithms, αρχεία ca.m και mca.m).
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Πίνακας 2.5: Ο Βασικός Αλγόριθµος της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών
Βήµα
1

Σύµβολο

Ορισµός

N

I× J
I

Περιγραφή
Πίνακας Συµπτώσεων Απολύτων
Συχνοτήτων ∆ύο Μεταβλητών

J

∑∑ n

Συνολικό Άθροισµα Πίνακα Ν

r

ri = ni+ n

Μάζες γραµµών του Ν

c

c j = n+j n

Μάζες στηλών του Ν

P

(1 n ) N

Dr

( IxI ) διαγώνιος πίνακας

Dc

( JxJ ) διαγώνιος πίνακας

S

Dr−1 2 ( P − rcT ) Dc−1 2

S

UDV T

R

Dr−1 2 U

C

Dc−1 2 V

F

Dr−1 2 UD

G

Dc−1 2 VD

n

ij

i=1 j=1

2
3

4

34

Πίνακας Αντιστοιχιών
∆ιαγώνιος Πίνακας µε τις Μάζες των
Γραµµών
∆ιαγώνιος Πίνακας µε τις Μάζες των
Στηλών
Πίνακας µε Σχετικά Τυποποιηµένα
Υπόλοιπα
∆ιάσπαση Σε Χαρακτηριστικές Τιµές
(SVD) του S
Πίνακας µε τις Τυποποιηµένες
Συντεταγµένες των Γραµµών
Πίνακας µε τις Τυποποιηµένες
Συντεταγµένες των Στηλών
Πίνακας µε τις Κύριες συντεταγµένες
των Γραµµών
Πίνακας µε τις Κύριες συντεταγµένες
των Στηλών
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2.3 Βασικά Αποτελέσµατα της Παραγοντικής Ανάλυσης των
Αντιστοιχιών
Μετά τον υπολογισµό των κύριων και των τυποποιηµένων συντεταγµένων
γραµµών και στηλών, υπολογίζονται κατά παράδοση ορισµένοι δείκτες για τη
βοήθεια στην ερµηνεία του φαινοµένου που αναλύεται µε την ΠΑΑ και
κατασκευάζονται οι αντίστοιχοι παραγοντικοί άξονες και τα παραγοντικά επίπεδα.
Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζουµε τους αλγεβρικούς υπολογισµούς των βασικών
αριθµητικών αποτελεσµάτων της µεθόδου και τα συσχετίζουµε µε τα γραφικά
αποτελέσµατα. Μια πιο διεισδυτική περιγραφή των αποτελεσµάτων γίνεται στο
Κεφάλαιο 4.

2.3.1 Αριθµητικά Αποτελέσµατα
Με βάση τις σχέσεις [2.10], [2.11] και όσα αναφέρθηκαν στις προηγούµενες
ενότητες,

υπολογίζονται

τα

παρακάτω

αριθµητικά

αποτελέσµατα

(βλέπε

Παπαδηµητρίου 1994, 2004 και 2006, Benzécri 1992, Greenacre 1984 και 1993α,
Blasius & Greenacre 1994, Κουτσουπιάς & Παπαδηµητρίου 1999, Le Roux &
Rouanet 2004, Murtagh 2005):

2.3.1.1 Αποστάσεις
•

Η απόσταση της i γραµµής από το κέντρο βάρους υπολογίζεται από τη σχέση:
p

d χ2 2 ( i, g r ) = ∑ fis2 = dε2 (i,g r ) .
s=1

Αντίστοιχα, η απόσταση της j στήλης είναι:
p

d χ2 2 ( j , g c ) = ∑ g 2js = dε2 ( j,g c ) .
s =1

•

Η απόσταση µεταξύ δύο σηµείων (προφίλ) γραµµών:
p

d χ2 2 ( i, i′ ) = ∑ ( fis − f i′s ) = dε22 ( i, i′ ) .
2

s =1
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Η απόσταση µεταξύ δύο σηµείων (προφίλ) στηλών:
p

d χ2 2 ( j , j ′ ) = ∑ ( g is − gi′s ) = dε22 ( j , j ′ ) .
2

s =1

2.3.1.2 Αδράνειες
•

Η ολική αδράνεια της i γραµµής:
p

l

s =1

j =1

I i = ( µ άζα i γραµµ ής ) × d χ 2 ( i, g r ) = ∑ ri f is2 = ∑ sij2 .
2

•

Η ολική αδράνεια της j στήλης:
I j = ( µ άζα j στ ήλης ) × d χ2 2 ( j, g c ) =

p

∑c g
j

s =1

k

2
js

= ∑ sij2 .
i =1

•

Η επιµέρους αδράνεια της γραµµής i επί του άξονα s: INRi( s ) = ri f is2 .

•

Η επιµέρους αδράνεια της στήλης j επί του άξονα s: INR j( s ) = c j gis2 .

•

Η αδράνεια του άξονα s δίνεται από τη σχέση:
k

l

λs = ∑ r f = ∑ c j g 2js , µε s=1,…, p και p = min {k − 1, l − 1} .
2
i is

i =1

•

j =1

Η ολική αδράνεια Ι του νέφους των σηµείων γραµµών (στηλών):
k

p

l

p

p

I = I c = I r = ∑∑ r f = ∑∑ c j g = ∑ λs =
2
i is

i =1 s =1

•

2
js

j =1 s =1

s =1

Το ποσοστό (%) της ολικής αδράνειας που ερµηνεύει ο κάθε άξονας είναι:

λs
I
•

Q
= Ίχνος(S TS) = ∑∑ sij2 .
n
i
j

× 100 .

Το αθροιστικό ποσοστό (%) της ολικής αδράνειας που ερµηνεύουν οι k*
πρώτοι παραγοντικοί άξονες:
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k*

∑λ

s

× 100 µε k*=1,…, p.

s =1

I

2.3.1.3 Συνεισφορές στην Αδράνεια
•

Οι συνεισφορές (CTR) των σηµείων γραµµών και στηλών στην αδράνεια
των αξόνων (βλέπε Ενότητα 2.1.11 και Κεφάλαιο 4, Ενότητα 4.4.1):

Συνεισφορά της γραµµής i στον άξονα s:

CTR(i, s) =

INRi ( s )

λs

fis2

= ri

λs

k

µε

∑ CTR(i, s) = 1, ∀s .
i =1

Συνεισφορά της στήλης j στον άξονα s:

CTR(j, s) =

•

INR j ( s )

λs

g 2js

= cj

λs

l

µε

∑ CTR( j, s) = 1, ∀s .
j =1

Οι συνεισφορές των αξόνων (COR) στην αδράνεια των σηµείων γραµµών
και στηλών (βλέπε Ενότητα 2.1.11 και Ενότητα 4.4.1):

Συνεισφορά του άξονα s στη γραµµή i:

COR(s, i) =

Ii (s )
Ii

f is2
rf2
rf2
= p i is = ip is =
Ii
∑ ri fit2 ri ∑ fit2

= ri

t =1

t =1

fis2

= cos 2 θ ,

p

∑f

2
it

t =1

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
p

βάρους). Επιπλέον, ισχύει:

∑ COR(s, i) = 1, ∀i .
s =1

Συνεισφορά του άξονα s στη στήλη j:

COR (s, j) =

I j(s)
Ij

= cj

g 2js
Ij

=

c j g 2js

=

p

∑c g
j

t =1
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2
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c j g 2js
p

c j ∑ g 2jt
t =1

=

g 2js

= cos 2 φ ,

p

∑g
t =1

2
jt
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όπου φ είναι η γωνία που σχηµατίζει ο άξονας s µε το διάνυσµα που ενώνει το
p

σηµείο στήλης j µε το κέντρο βάρους. Επιπλέον ισχύει:

∑ COR(s, j) = 1, ∀j .
s =1

•

Η ποιότητα απεικόνισης των σηµείων γραµµών και στηλών σε µια λύση µε

k* διαστάσεις, δηλαδή πάνω στους k* πρώτους άξονες (βλέπε Ενότητα
2.1.11 και Κεφάλαιο 4):
k*

Ποιότητα της γραµµής i, QLT ( i ) = ∑ COR ( s, i ) .
s =1

k*

Ποιότητα της στήλης j, QLT ( j ) = ∑ COR ( s, j ) .
s =1

2.3.1.4 Συµπληρωµατικά Στοιχεία

•

Στην περίπτωση ύπαρξης συµπληρωµατικών στοιχείων, γραµµών ή/και
στηλών, τα προφίλ και οι µάζες τους υπολογίζονται όπως και στα ενεργά
(βλέπε Ενότητες 2.1.4 και 2.1.5.).

•

Οι κύριες συντεταγµένες της προβολής µιας συµπληρωµατικής γραµµής i sup
πάνω στον άξονα, έστω, s, υπολογίζονται από τη σχέση:

f

sup
is

=∑
j

nijsup
ni+sup

c js ,

όπου c js είναι οι τυποποιηµένες συντεταγµένες των ενεργών στηλών επί του
άξονα s.

Παρόµοια, οι κύριες συντεταγµένες της προβολής µιας συµπληρωµατικής
στήλης j sup πάνω στον άξονα s, δίνονται από τη σχέση:

g sup
js =∑
i
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όπου ris 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:

ri sup ( fissup ) 2
COR( s, sup i )=
,
I isup
µε ri sup = ∑ pijsup τη µάζα της συµπληρωµατικής γραµµής i.
j

Αντίστοιχα, ο δείκτης COR για µια συµπληρωµατική στήλη δίνεται από τη
σχέση:

COR( s, sup j )=

2
c sup
( g sup
j
js )

I sup
j

,

µε c sup
= ∑ pijsup τη µάζα της συµπληρωµατικής στήλης j.
j
i

•

Στον υποχώρο που ορίζουν οι k* 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:
k*

∑r

sup

i

QLT (i sup ) = s=1

( f issup ) 2

I isup

.

Παρόµοια για ένα συµπληρωµατικό σηµείο στήλης ισχύει:
k*

∑c
QLT ( j sup ) =
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j

2
( g sup
js )

s=1

I sup
j

.
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Πέρα από τους παραπάνω δείκτες, έχουν προταθεί και επιπλέον δείκτες, έλεγχοι

(εµπειρικοί ή στατιστικοί) και διαδικασίες, που συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην
ερµηνεία του φαινοµένου που αναλύεται µε την ΠΑΑ (βλέπε Κεφάλαιο 4).

2.3.2 Γραφικά Αποτελέσµατα
Τα αριθµητικά αποτελέσµατα της ΠΑΑ συνοδεύουν και περιγράφουν τα γραφικά
αποτελέσµατα στα οποία καταλήγει η µέθοδος, δηλαδή τους παραγοντικούς άξονες
και τα παραγοντικά επίπεδα.

2.3.2.1 Παραγοντικοί Άξονες – Παραγοντικά Επίπεδα
Οι κύριες συντεταγµένες των γραµµών, F και των στηλών, G απεικονίζονται
ταυτόχρονα σε κοινό συµµετρικό παραγοντικό διάγραµµα. Οι χ 2 αποστάσεις µεταξύ
των προφίλ γραµµών (στηλών) του πίνακα Ν προσεγγίζονται από Ευκλείδειες

(Greenacre 1993α, Παπαδηµητρίου 1994, 2004 και 2006). Τέτοιου είδους
διαγράµµατα αποτελούν παράδοση στη Γαλλική Μεθοδολογική Προσέγγιση ή Σχολή
της Α∆ (Benzécri 1992, Καραπιστόλης 1999, Lebart, Morineau & Piron 2000,
Μενεξές & Παπαδηµητρίου 2002, Le Roux & Rouanet 2004, Murtagh 2005,
Παπαδηµητρίου 1994 και 2006) και για το λόγο αυτό είναι γνωστά και ως French

plots (Bendixen, 2003) ή Benzécri plots (Gabriel, 2002). Στο Κεφάλαιο 4,
παρουσιάζουµε τις πιο διαδεδοµένες στρατηγικές ή µεθοδολογίες ερµηνείας των
παραγοντικών αξόνων και επιπέδων της Γαλλικής Σχολής.

2.3.2.2 Μέθοδοι Κανονικοποίησης των Συντεταγµένων
Ο όρος «κανονικοποίηση» (normalization) αναφέρεται στη µέθοδο ανακατανοµής
της αδράνειας πάνω στους παραγοντικούς άξονες (Gifi, 1996) και αποτελεί το
σηµαντικότερο σηµείο διαφοροποίησης της Γαλλικής από την Ολλανδική
Μεθοδολογική

Προσέγγιση

στη

διµεταβλητή

περίπτωση

(Μενεξές

&

Παπαδηµητρίου, 2002). Στο πλαίσιο της Γαλλικής Μεθοδολογικής Προσέγγισης, η
µοναδική µέθοδος κανονικοποίησης που χρησιµοποιείται για το υπολογισµό των
κύριων συντεταγµένων F και G είναι η Κύρια (Principal Normalization - PN) (βλέπε
Μενεξές, 2006). Αντίθετα, στο πλαίσιο του Συστήµατος GIFI δίνεται η δυνατότητα
επιλογής ανάµεσα σε τέσσερις βασικές µεθόδους κανονικοποίησης (De Leeuw 1984,
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Gifi, 1996). Ειδικότερα, η ΠΑΑ µέσω του SPSS (βλέπε Κεφάλαιο 6, Ενότητα 6.2.1)
διαθέτει τις παρακάτω µεθόδους κανονικοποίησης των συντεταγµένων των προβολών
των γραµµών και των στηλών (Μενεξές & Παπαδηµητρίου 2002, SPSS Inc. 2004,

Meulman & Heiser 2004):

1. Την Κύρια Κανονικοποίηση κατά Γραµµές (Row Principal NormalizationRPN).
2. Την Κύρια Κανονικοποίηση κατά Στήλες (Column Principal NormalizationCPN).
3. Την Κύρια Κανονικοποίηση (Principal Normalization-PN).
4. Τη Συµµετρική Κανονικοποίηση (Symmetrical ή Canonical Normalization-SN
ή CN).

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:

Για την RPN:

Για την CPN:

Για την PN:

Για την SN:

X = Dr-1/2 UD

[2.16]

Y = Dc-1/2 V
X = Dr-1/2 U

[2.17]

Y = Dc-1/2 VD
X = Dr-1/2 UD

[2.18]

Y = Dc-1/2 VD
X = Dr-1/2 UD1/2
Y = Dc-1/2 VD1/2

[2.19]

Κατά την RPN οι συντεταγµένες της προβολής των σηµείων γραµµών πάνω στους
παραγοντικούς άξονες είναι οι κύριες, ενώ οι συντεταγµένες της προβολής των
σηµείων στηλών είναι οι τυποποιηµένες. Κατά την CPN οι συντεταγµένες της
προβολής των σηµείων στηλών πάνω στους παραγοντικούς άξονες είναι οι κύριες,
ενώ οι συντεταγµένες της προβολής των σηµείων γραµµών είναι οι τυποποιηµένες.
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Με την αλλαγή της µεθόδου κανονικοποίησης επηρεάζονται οι συντεταγµένες των
σηµείων γραµµών και στηλών πάνω στους παραγοντικούς άξονες, καθώς και οι
επιµέρους αδράνειές τους, ενώ δεν αλλάζουν η ολική αδράνεια και η αδράνεια που
ερµηνεύει ο κάθε άξονας. Ειδικότερα, ανάλογα µε τη µέθοδο κανονικοποίησης που
θα χρησιµοποιηθεί, τροποποιούνται οι τυποποιηµένες συντεταγµένες των προβολών
των σηµείων γραµµών και στηλών πάνω στους παραγοντικούς άξονες, γεγονός που
σηµαίνει ότι επιβάλλεται µια αλλαγή κλίµακας στις συντεταγµένες (Greenacre,

1993α). ∆ηλαδή, µε την κανονικοποίηση επηρεάζονται οι θέσεις των σηµείων πάνω
στους άξονες και εποµένως διαφοροποιείται η ερµηνεία των παραγοντικών αξόνων.
Πιο συγκεκριµένα, οι µέθοδοι κανονικοποίησης SN, RPN και CPN δεν οδηγούν
στην κατασκευή του French plot παραγοντικού επιπέδου της γαλλικής παράδοσης.
Αντίθετα, καταλήγουν σε Biplot, ένα χρήσιµο γραφικό εργαλείο για την ταυτόχρονη
απεικόνιση των γραµµών και στηλών ενός πίνακα της µορφής αντικείµενα ×
µεταβλητές, σε κοινό χώρο δύο, συνήθως, διαστάσεων (βλέπε Κεφάλαιο 5, Ενότητα

5.2.1). Ανάλογα, το παραγοντικό διάγραµµα που προκύπτει από την εφαρµογή της
Κύριας Κανονικοποίησης (PN) δεν αποτελεί Biplot (Greenacre & Hastie 1987,

Meulman & Heiser 2004). Η ερµηνεία των Biplot παραγοντικών διαγραµµάτων,
ανάλογα µε τη µέθοδο κανονικοποίησης των συντεταγµένων που χρησιµοποιείται
κάθε φορά, εξετάζεται αναλυτικά στo Κεφάλαιο 5, Ενότητα 5.3.1.

2.4 Ανακεφαλαίωση
Η µέθοδος της ΠΑΑ χρησιµοποιείται στις µέρες µας για τη διερεύνηση της σχέσης
µεταξύ δύο ή περισσότερων κατηγορικών µεταβλητών χωρίς a priori υποθέσεις και
προϋποθέσεις. Είναι αρκετά ευέλικτη, ώστε να µπορεί να εφαρµοστεί σχεδόν σε
οποιονδήποτε πίνακα διπλής εισόδου µε µη αρνητικά στοιχεία, χωρίς τη χρήση
στατιστικών ελέγχων σηµαντικότητας για την απόρριψη ή όχι υποθέσεων σχετικά µε
αυτά. Η δυνατότητα αυτή σε συνδυασµό µε τις ιδιότητες των αποτελεσµάτων της, την
έχουν καθιερώσει ως ένα γενικό σύστηµα ή «πλατφόρµα» ανάλυσης κατηγορικών
δεδοµένων. Επιπλέον, η γεωµετρική θεώρηση των δεδοµένων και ο πολυδιάστατος
χαρακτήρας της µεθόδου επιτρέπουν την ανάδειξη σχέσεων και δοµών που δε θα
µπορούσαν να εντοπιστούν µε απλή εξέταση των µεταβλητών κατά ζεύγη. Κοινή
διαπίστωση αποτελεί ότι σήµερα η µέθοδος χρησιµοποιείται σχεδόν σε όλα τα
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ερευνητικά πεδία, είτε ως έχει είτε µε παραλλαγές και τροποποιήσεις στο
αλγοριθµικό της µέρος.
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράψαµε τη διµεταβλητή εκδοχή της ΠΑΑ, όπως αυτή
θεµελιώνεται και εφαρµόζεται σύµφωνα µε τη γαλλική, κυρίως, φιλοσοφία της
Ανάλυσης ∆εδοµένων. Ειδικότερα, προβάλαµε τις δυνατότητες, τις ιδιότητες και τις
ιδιαιτερότητες εφαρµογής της µεθόδου και παρουσιάσαµε βήµα-προς-βήµα το βασικό
της αλγόριθµο. Αξίζει να επισηµάνουµε ότι, κατά τη γαλλική παράδοση, η
πολυµεταβλητή εκδοχή της ΠΑΑ εφαρµόζεται αλγοριθµικά και εννοιολογικά
ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο, όπως και στην περίπτωση των δύο µεταβλητών.
Επιπρόσθετα, στο κεφάλαιο αυτό παραθέσαµε τους υπολογισµούς των βασικών
αριθµητικών αποτελεσµάτων και περιγράψαµε συνοπτικά τα γραφικά αποτελέσµατα
στα οποία καταλήγει η µέθοδος. Τέλος, αναφερθήκαµε στις διαφορετικές µεθόδους
κανονικοποίησης

των

συντεταγµένων

των

προβολών

των

σηµείων

στους

παραγοντικούς άξονες και τα παραγοντικά επίπεδα. Η µέθοδος κανονικοποίησης που
χρησιµοποιείται κάθε φορά, αντικατοπτρίζει το µεθοδολογικό πλαίσιο στο οποίο
ερµηνεύονται τα αποτελέσµατα της ΠΑΑ.
Στα επόµενα κεφάλαια της παρούσας διατριβής, χρησιµοποιούµε τις έννοιες και
τους συµβολισµούς που παρουσιάσαµε στο κεφάλαιο αυτό, ως υπόβαθρο για να
διαπραγµατευτούµε

ειδικά

θέµατα

και

µεθοδολογικές προτάσεις.

43

να

διατυπώσουµε

συγκεκριµένες

Κεφάλαιο 2ο: Η Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών

44

Κεφάλαιο 3ο: Πίνακες Εισόδου στην ΠΑΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Πίνακες Εισόδου στην Παραγοντική Ανάλυση
των Αντιστοιχιών
Το γράψιµο πήρε τρεις µήνες, η σύλληψη
της ιδέας τρία λεπτά, η συλλογή των
δεδοµένων µια ολόκληρη ζωή.
Francis Scott Fitzgerald

3.0 Εισαγωγή
Όπως επισηµάνθηκε στο προηγούµενο Κεφάλαιο (βλέπε Ενότητα 2.0), η δυναµική
της ΠΑΑ και η διάχυσή της σε ευρύ φάσµα επιστηµονικών πεδίων απορρέει σε
µεγάλο βαθµό από την ευελιξία της να διαχειρίζεται διαφορετικές µορφές πινάκων
εισόδου. Εξάλλου, ανεξάρτητα από τον πίνακα εισόδου που αναλύεται, ο βασικός
αλγόριθµος της µεθόδου παραµένει ο ίδιος. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζει η διερεύνηση των σχέσεων που συνδέουν τις αναλύσεις των πινάκων
εισόδου στη διµεταβλητή και την πολυµεταβλητή περίπτωση. Οι σχέσεις αυτές
µπορούν να αναδείξουν κυρίως την ποιότητα της πληροφορίας που παράγεται από
την ΠΑΑ όπως, για παράδειγµα, τις διάφορες φυσικές ερµηνείες της ολικής
αδράνειας, ανάλογα µε τον πίνακα που αναλύεται κάθε φορά, και την ανάγκη για
κάποιου είδους διόρθωση ή τροποποίηση των βασικών αριθµητικών αποτελεσµάτων
που παράγονται από την µέθοδο. Επίσης, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την
εξεύρεση πρακτικών κριτηρίων για την επιλογή υποπινάκων που θα συµπεριληφθούν
στην ανάλυση.
Από την άλλη πλευρά, είναι γνωστό ότι η µέθοδος της ΠΑΑ περιλαµβάνει
πολύπλοκους υπολογισµούς που µόνο µε τη βοήθεια του Η/Υ είναι δυνατό, µέσα στα
όρια της ανθρώπινης υποµονής, να επιτευχθούν, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να
αναλυθούν µεγάλα σύνολα δεδοµένων. Στο σηµείο αυτό, διαφαίνεται ότι η εφαρµογή
της µεθόδου σε µεγάλους πίνακες παρουσιάζει σηµαντικές δυσχέρειες. Ειδικότερα, η
επεξεργασία µεγάλων πινάκων, είτε καθυστερεί σηµαντικά είτε δεν είναι εφικτή,
γεγονός που στρέφει το ενδιαφέρον προς την εξεύρεση τρόπων βελτίωσης του
βασικού αλγόριθµου της µεθόδου.
Στο κεφάλαιο αυτό, αρχικά παρουσιάζουµε τα πιο διαδεδοµένα είδη πινάκων που
δίνονται ως είσοδος στην ΠΑΑ, είτε απευθείας είτε έπειτα από ειδικούς
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µετασχηµατισµούς. Στη συνέχεια εξετάζουµε τις µαθηµατικές σχέσεις που συνδέουν
τις αδράνειες του απλού πίνακα συµπτώσεων, του γενικευµένου πίνακα συµπτώσεων

(Burt) και του λογικού πίνακα (0-1), τόσο στη διµεταβλητή όσο και στην
πολυµεταβλητή περίπτωση. Οι σχέσεις αυτές υποδεικνύουν µια ενιαία µεθοδολογία
υπολογισµού της ολικής αδράνειας, µε την έννοια ότι η ΠΑΑ αναλύει κάθε φορά
διµεταβλητές και όχι πολυµεταβλητές σχέσεις. Παράλληλα, εστιάζουµε στις
ιδιαιτερότητες και τα µειονεκτήµατα της ανάλυσης του πίνακα Burt και παραθέτουµε
τους σηµαντικότερους τρόπους διόρθωσης της ολικής αδράνειας του πίνακα. Τα
παραπάνω ευρήµατα µας οδηγούν σε δύο νέες µεθοδολογικές προτάσεις: α) µιας
µεθόδου 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 και β) ενός αποτελεσµατικού αλγόριθµου
εφαρµογής της ΠΑΑ σε µεγάλους λογικούς πίνακες, µέσω της ανάλυσης των
αντίστοιχων πινάκων Burt. Τέλος, αναδεικνύουµε την αποτελεσµατικότητα των
προτάσεών µας µέσα από παραδείγµατα και εφαρµογές.

3.1 Είδη Πινάκων Εισόδου
H ΠΑΑ µπορεί να εφαρµοστεί στην πράξη σχεδόν σε κάθε πίνακα της µορφής
αντικείµενα × µεταβλητές µε µη αρνητικά στοιχεία και µη µηδενικά αθροίσµατα
γραµµών και στηλών, είτε απευθείας είτε έπειτα από ειδικούς µετασχηµατισµούς

(Weller & Romney 1990, Greenacre & Blasius 1994, Μαυροµάτης 1999, Murtagh
2005). Οι µετασχηµατισµοί αυτοί συνίστανται στην οµογενοποίηση και την ειδική
κωδικοποίηση των δεδοµένων εισόδου. 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
(Παπαδηµητρίου, 1994, 2004 και 2006). Θα πρέπει, δηλαδή, να έχουν νόηµα τα
αθροίσµατα των γραµµών και στηλών του πίνακα που αναλύεται κάθε φορά.
Συνεπώς, η οµογενοποίηση των δεδοµένων εισόδου είναι απαραίτητη διαδικασία,
προκειµένου να είναι εφικτή η εφαρµογή της µεθόδου. Επιπλέον, η ειδική
κωδικοποίηση των δεδοµένων ή στοιχείων του πίνακα εισόδου, προκειµένου να
καταστεί δυνατή η εφαρµογή µιας στατιστικής µεθόδου, αποτελεί συνήθη πρακτική
στην οικογένεια των µεθόδων της Ανάλυσης ∆εδοµένων (Murtagh, 2005). Στο
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πλαίσιο της ΠΑΑ, ο τρόπος κωδικοποίησης των στοιχείων του πίνακα θα πρέπει να
είναι τέτοιος, ώστε η άµεση εφαρµογή της να οδηγεί σε αποτελέσµατα που µπορούν
να ερµηνευτούν µε βάση το κεντρικό εννοιολογικό πλαίσιο της µεθόδου. Το πλαίσιο
αυτό στηρίζεται στη φυσική ερµηνεία των προφίλ, των µαζών και της χ 2 απόστασης
µεταξύ των σηµείων (Blasius, 1994).
Στην ενότητα αυτή, εξετάζουµε τα πιο διαδεδοµένα είδη πινάκων που δίνονται ως
είσοδος στην ΠΑΑ. Αρχικά, παρουσιάζουµε συνοπτικά τη γνωστή διαδικασία
µετασχηµατισµού ενός πίνακα αρχικών δεδοµένων σε λογικό πίνακα (0-1) και
γενικευµένο πίνακα συµπτώσεων (Burt). Στη συνέχεια, διερευνούµε τη δοµή, τις
ιδιότητες και τις ιδιαιτερότητες της ανάλυσης του λογικού πίνακα και του πίνακα

Burt και δείχνουµε την ισοδυναµία των δύο αναλύσεων. Επίσης, αναφερόµαστε σε
άλλους, λιγότερο διαδεδοµένους, αλλά αρκετά σηµαντικούς ειδικούς πίνακες εισόδου
της ΠΑΑ, όπως οι υποπίνακες Burt, οι πίνακες – «στοίβα» ή «φέτα», οι πίνακες
αποστάσεων, οι πίνακες µε οµοιογενείς µεταβλητές και οι πίνακες – προφίλ, και
διερευνούµε τις ιδιαιτερότητες της εφαρµογής της µεθόδου σε κάθε έναν από αυτούς.

3.1.1 Πίνακας Αρχικών ∆εδοµένων
Σε αρκετές περιπτώσεις, τα πρωτογενή δεδοµένα µιας έρευνας (π.χ. µε
ερωτηµατολόγιο) κωδικοποιούνται και αποθηκεύονται σε έναν πίνακα δεδοµένων,
έστω Α, µε n υποκείµενα ή αντικείµενα και q µεταβλητές. Για να έχει νόηµα η
εφαρµογή της ΠΑΑ στον πίνακα αυτόν, οι q µεταβλητές πρέπει να έχουν µετρηθεί
και καταγραφεί στο ίδιο σύστηµα µέτρησης, µε την ίδια µονάδα. ∆ιαφορετικά, είναι
απαραίτητη η οµογενοποίηση των µεταβλητών, δηλαδή κάθε µία από αυτές πρέπει να
είναι ποιοτική ή ποσοτική χωρισµένη σε κλάσεις (Παπαδηµητρίου 1994 και 2006, Le

Roux & Rouanet 2004). Στην περίπτωση, λοιπόν, που ο πίνακας των αρχικών
δεδοµένων, Α, περιέχει µη οµοιογενείς ποσοτικές µεταβλητές, αυτές χωρίζονται σε
κλάσεις ή διαστήµατα µε τη χρήση µιας ποιοτικής κλίµακας (Παπαδηµητρίου, 2001).
Τα όρια των κλάσεων των ποσοτικών µεταβλητών µπορούν να καθοριστούν είτε µε
λογικά κριτήρια είτε µε στατιστικές µεθόδους (Παπαδηµητρίου 1994, 2004 και 2006,

Le Roux & Rouanet 2004).
Ειδικότερα, η κατηγοριοποίηση µιας ποσοτικής µεταβλητής σε ν κλάσεις µπορεί να
γίνει µε τέσσερις διαφορετικούς τρόπους (Παπαδηµητρίου, 2001):
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1. Οι ν κλάσεις έχουν το ίδιο εύρος. Αν το εύρος των τιµών µιας µεταβλητής
είναι r, τότε κατασκευάζονται ν κλάσεις µε εύρος r/ν η καθεµιά.

2. Οι ν κλάσεις έχουν το ίδιο περιεχόµενο. Στην περίπτωση αυτή, κάθε κλάση
περιέχει τον ίδιο αριθµό παρατηρήσεων.

3. Η κάθε µία από τις ν κλάσεις περιλαµβάνει ένα συγκεκριµένο ποσοστό
παρατηρήσεων. Μια συνηθισµένη περίπτωση, είναι η κατασκευή τριών
κλάσεων µε όρια που καθορίζονται σύµφωνα µε τα τεταρτηµόρια (Q25, Q50
και Q75) της κατανοµής της µεταβλητής.

4. Κάθε µία από τις ν κλάσεις έχει όρια που καθορίζονται µε βάση λογικά
κριτήρια. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η κατηγοριοποίηση µιας ποσοτικής
µεταβλητής µπορεί να βασιστεί σε ήδη γνωστά, προκαθορισµένα όρια. Για
παράδειγµα, η κατηγοριοποίηση της µεταβλητής «Εισόδηµα» µπορεί να γίνει
µε βάση την φορολογική κλίµακα εισοδήµατος που καθορίζει το Υπουργείο
Οικονοµικών.
Όταν µια ποσοτική µεταβλητή έχει σχετικά λίγες, διακεκριµένες τιµές, τότε αυτές
µπορεί να θεωρηθεί ότι αντιστοιχούν στις κατηγορίες µιας ονοµαστικής κλίµακας και
τελικά η µεταβλητή να αναλυθεί ως έχει από την ΠΑΑ.
Σύµφωνα µε τον Παπαδηµητρίου (2006), συχνά υπάρχει ένα µερίδιο αυθαιρεσίας
στο διαχωρισµό µιας ποσοτικής µεταβλητής σε κλάσεις. Όταν τα όρια δεν
επιβάλλονται από µόνα τους (βιβλιογραφικά), καλό θα είναι να γίνονται πολλές
προσπάθειες και να συγκρίνονται τα αποτελέσµατα. Αν τα αποτελέσµατα είναι
σταθερά, τότε η επιλογή των ορίων δεν αλλοιώνει την ανάλυση. Συχνά, όταν
διατηρείται η Αρχή της Ισοδυναµίας των Κατανοµών (βλέπε Ενότητα 2.1.3)
διασώζεται και διατηρείται η σταθερότητα.
Ωστόσο, ο πίνακας των αρχικών δεδοµένων, Α, δεν είναι κατάλληλος για να
αναλυθεί απευθείας µε τη µέθοδο. Τα αθροίσµατα γραµµών και στηλών του πίνακα
δεν έχουν νόηµα και επιπλέον δεν είναι τόσο απλός ο προσδιορισµός των σχέσεων
µεταξύ των µεταβλητών απευθείας από τον πίνακα αυτόν (Greenacre 1993α,
Παπαδηµητρίου 2006). Έτσι, ο πίνακας Α µετασχηµατίζεται είτε στον «Πίνακα
Λογικής Περιγραφής» ή «Λογικό Πίνακα», Z είτε στον αντίστοιχο «Γενικευµένο
Πίνακα Συµπτώσεων», B (Benzécri 1992, Παπαδηµητρίου 1994 και 2006, Murtagh
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2005). Στο Σχήµα 3.1 παρουσιάζεται σχηµατικά η διαδικασία εσωτερικής
κωδικοποίησης του πίνακα Α, στους αντίστοιχους πίνακες Z και Β.

A (n × q)

Z (n × k )
...

...

B(k × k )
B = ZT Z

Σχήµα 3.1: ∆ιαδικασία Κωδικοποίησης του Πίνακα Αρχικών ∆εδοµένων
σε Λογικό Πίνακα και Πίνακα Burt

3.1.2 Λογικός Πίνακας (0-1)
3.1.2.1 ∆οµή του Λογικού Πίνακα

Ας συµβολίσουµε µε X 1 , X 2 ,K , X q , τις q σε πλήθος κατηγορικές µεταβλητές µε

j1 , j2 ,K , jq κλάσεις (ιδιότητες) αντίστοιχα. Έστω k o συνολικός αριθµός των
q

ιδιοτήτων των q µεταβλητών µε k = ∑ ji . Για κάθε µεταβλητή X i

( i = 1,K , q )

i =1

κατασκευάζουµε τον n × j1 πίνακα Z i µε γραµµές τα αντικείµενα και στήλες τις
κλάσεις της µεταβλητής X i . Τα κελιά του πίνακα Z i µπορούν να περιέχουν µόνο τις
τιµές µηδέν (0) και ένα (1). Για κάθε αντικείµενο α ( a = 1,K , n ) του αρχικού πίνακα

Α που χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα δ vi (ν = 1,K , ji ) , 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 έναν δίπλα στον άλλον, οπότε παίρνουµε τον
n × q πίνακα Z που ονοµάζεται «Πίνακας Πλήρους ∆ιαζευκτικής Περιγραφής» µε
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λογική κωδικοποίηση 0-1 (Lebart, Marineau & Warwick 1984, Παπαδηµητρίου

2006). ∆ηλαδή,
Z =  Z1 | Z 2 | L | Z q  .

Αν συµβολίσουµε µε nvX+i τη συχνότητα της κλάσης v της µεταβλητής Xi

(ν = 1,K ji , i = 1K q ), τότε η γενική µορφή του πίνακα Z δίνεται στον Πίνακα 3.1.

Πίνακας 3.1: Λογικός Πίνακας (0-1) Z
Z1 (ιδιότητες µετ/της Χ1)
1

2

…

j1

Ιδιότητες µεταβλητών
Z 2 (ιδιότητες µετ/της Χ2)
1

2

…

j2

Άθροισµα
…
…

Z q (ιδιότητες µετ/της Χq)
1

2

…

jq

…

q
q

…

Αντικείµενα
ή
Υποκείµενα
1
2
α

…

1

1

0

X1
j1 +

Xs
1+

Xs
2+

…

0

0

X2
j2 +

Xq
1+

0

…

1

q
…

0

…

0

n

q

Άθροισµα

X1
1+

n

X1
2+

n

…

n

n

n

…

n

n

Xq
2+

n

…

n

Xq
jq +

3.1.2.2 Ιδιότητες του Λογικού Πίνακα

1) Το άθροισµα κάθε γραµµής του είναι σταθερό και ίσο µε q, όσο δηλαδή και το
πλήθος των µεταβλητών.

2) Το άθροισµα κάθε στήλης του είναι ίσο µε τη συχνότητα της αντίστοιχης κλάσης.

3) Το γενικό άθροισµα (σύνολο) των στοιχείων του είναι ίσο µε nq.

3.1.2.3 Η Aνάλυση του Λογικού Πίνακα

Ο λογικός πίνακας Ζ έχει το ίδιο πληροφοριακό περιεχόµενο µε τον αρχικό πίνακα
δεδοµένων Α. Με τον λογικό πίνακα αναδεικνύονται οι ιδιότητες που χαρακτηρίζουν
τα αντικείµενα, σε αντίθεση µε τον αρχικό, όπου τα αντικείµενα χαρακτηρίζονται από
µεταβλητές. Επίσης, µε τον λογικό πίνακα αναδεικνύεται η πλήρης, διαχωριστική
κωδικοποίηση (Παπαδηµητρίου, 2006). Είναι διαχωριστική, διότι οι διαφορετικές
ιδιότητες µιας ίδιας µεταβλητής αλληλοακυρώνονται και είναι πλήρης, διότι κάθε
αντικείµενο χαρακτηρίζεται από µία µόνο κλάση (ιδιότητα) κάθε µεταβλητής.
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Επιπλέον, όλα τα αντικείµενα της ανάλυσης (γραµµές του λογικού πίνακα) µετέχουν
στις αλγεβρικές πράξεις µε την ίδια βαρύτητα, δηλαδή έχουν την ίδια µάζα ή βάρος.
Συνεπώς, ο λογικός πίνακας είναι κατάλληλος για την εφαρµογή της ΠΑΑ. Στην
περίπτωση αυτή, ο βασικός αλγόριθµος της µεθόδου (βλέπε Ενότητα 2.2),
εφαρµόζεται ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο αν στη θέση του απλού πίνακα συµπτώσεων
δύο µεταβλητών, Ν, αντικαταστήσουµε τον πίνακα Z .
Συγκεκριµένα, η ανάλυση του Z συνίσταται στην εφαρµογή της SVD στον πίνακα

(βλέπε Ενότητες 2.2.1 και 2.2.2):
S Z = Dr-1/2 ( PZ − rcT ) Dc-1/2 .

Έχουµε δηλαδή,
S Z = UDZ V T .

Οι αδράνειες των παραγοντικών αξόνων βρίσκονται στη διαγώνιο του πίνακα D2Z ,
ο µέγιστος αριθµός διαστάσεων που µπορούν να προκύψουν από τη λύση της ΠΑΑ
είναι p = k − q (µε δεδοµένο ότι n>>k), ενώ η συνολική αδράνεια I Z του πίνακα Z
δίνεται από τη σχέση (Lebart, Marineau & Warwick 1984, Greenacre 1991, Benzécri

1992, Μπεχράκης 1999):

IZ =

( k − q ) = Ίχνος D2 = p λ Z
k
−1 =
( Z) ∑ s
q
q
s =1

[3.1]

3.1.3 Γενικευµένος Πίνακας Συµπτώσεων ή Πίνακας Burt
Οι πίνακες συµπτώσεων ή πίνακες διπλής εισόδου δίνουν τη δυνατότητα να
αποκαλυφθούν οι ποιοτικές σχέσεις ανά ζεύγη, µεταξύ των µεταβλητών που
περιγράφουν το φαινόµενο που µελετάται (Παπαδηµητρίου, 2001). Επιπλέον, οι
πίνακες συµπτώσεων είναι ιδανικοί για την ανάδειξη των διαφορών και οµοιοτήτων
µεταξύ των κλάσεων µιας µεταβλητής ως προς όλες τις υπόλοιπες. Στην
πολυµεταβλητή περίπτωση, η ΠΑΑ εφαρµόζεται συνήθως στο Γενικευµένο Πίνακα
Συµπτώσεων απολύτων συχνοτήτων των q µεταβλητών, που είναι γνωστός και ως
πίνακας Burt (Burt, 1950).
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3.1.3.1 ∆οµή του Πίνακα Burt

Ο πίνακας Burt, έστω Β, είναι ένας τετράγωνος και συµµετρικός πίνακας, µεγέθους
k × k , όπου διασταυρώνονται µεταξύ τους οι k συνολικά κλάσεις των q µεταβλητών.

Ειδικότερα, ο πίνακας Β είναι ένας block πίνακας που αποτελείται από q 2 υποπίνακες
µε την ακόλουθη δοµή:

-

οι q είναι διαγώνιοι στους οποίους διασταυρώνονται µεταξύ τους, οι κλάσεις
ή ιδιότητες της κάθε µεταβλητής Χi ,

-

οι

q (q − 1)
υποπίνακες αντιστοιχούν στους απλούς πίνακες συµπτώσεων των
2

q µεταβλητών ανά δύο,

-

οι υπόλοιποι

q (q − 1)
υποπίνακες αντιστοιχούν στους ανάστροφους απλούς
2

πίνακες συµπτώσεων των q µεταβλητών ανά δύο.

Ο πίνακας Β προκύπτει υπολογιστικά από τον λογικό πίνακα Z και µπορεί να
γραφεί ως εξής (Burt 1950, Greenacre 1984 και 1993α, SAS Institute 2005):

 Z1T Z1
 T
Z Z
T
B=Z Z= 2 1
 M
 T
 Z q Z1

Z1T Z 2 K Z1T Z q   N11
 
Z T2 Z 2 K Z 2T Z q   N 21
=
M
O
M   M
 
Z qT Z 2 K Z qT Z q   N q1

N12 K N1q 
N 22 K N 2 q 
M O M 

N q 2 K N qq 

[3.2]

Στη σχέση [3.2], κάθε µη-διαγώνιος υποπίνακας N im = Z Ti Z m i,m = 1K.q του Β,
είναι ένας απλός πίνακας συµπτώσεων που διασταυρώνει τη µεταβλητή i (στις
γραµµές) µε τη µεταβλητή m (στις στήλες). Κάθε διαγώνιος υποπίνακας N ii = Z Ti Z i
περιέχει τα αθροίσµατα των στηλών του Z i (βλέπε Πίνακα 3.1). Η γενική µορφή του
πίνακα Burt παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.2.
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Πίνακας 3.2: Γενικευµένος Πίνακας Συµπτώσεων (Burt) B

Ιδιότητες της
Χ2

Ιδιότητες της
Χ1

1

j1

1

Ιδιότητες της Χ2
2
…

j2

…

1

1

n1X+1

0

…

0

n11X1 X 2

n12X1 X 2

…

n1Xj12 X 2

…

n111

2

0

n2X+1

…

0

n21X1 X 2

n22X1 X 2

…

n2Xj12X 2

…

n211

M

M

M

O

M

M

M

M

M

X1
j1 +

X1 X 2
j1 1

X1 X 2
j1 2

…

n

n

n

n

n121

X Xq

n221

M

…

n

n

X Xq

n122

X Xq

n222

n11X 2 X1

n12X 2 X1

…

n1Xj12 X1

n1X+2

0

…

0

…

n112

2

n21X 2 X1

n22X 2 X1

…

n2Xj21 X1

0

n2X+2

…

0

…

n212

M

M

M

M

O

M

…

M

M

j2

X 2 X1
j2 1

X 2 X1
j2 2

n

n

M

M

X q X1
11

n

X X1

1

n

2

n21q

M
n

jq
Σύνολο

q n1X+1

n

M
…

n

n22q

X X1

…

n2 jq1

M

M

X X1

M
Xq X2
11

n

X X2

n

n21q

M

X q X1
jq 2

…

n

q n2X+1

…

q n Xj1 1+

n

0

M
X q X1
1 j1

X q X1
12

M
X q X1
jq 1

…

X 2 X1
j2 j1

X q X1
jq j1

n

q n1X+2

0

M

M

q n2X+1

M

M

M

X1 X q
j1 jq

q n Xj1 1+

X Xq

q n1X+2

X Xq

q n2X+2

…

n

X Xq

…

n1 jq2

X Xq

…

n2 j2q

M

M

X2 Xq
j2 2

M

M

X2 Xq
j2 jq

X2
j2+

…

M

O

M

M

M

M

…

Xq
1+

0

…

0

q n1+q

n

Xq X2
1 j2

n

n

…

n

…

n

n22q

X X2

…

n2 jq2

…

0

n2 +q

X

…

0

q n2 +q

M

M

M

…

M

M

O

M

M

0

Xq
jq +

q n jq+q

X

nq 2

Xq X2
jq 2

q n2X+2

n

X X2

n

…

n

Xq X2
jq j2

…

0

…

q n Xj2 2+

…

q n1+q

X

0
X

q n2 +q

…

n

q n jq q+

Στον Πίνακα 3.2, µε nvX+i συµβολίζουµε τη συχνότητα της κλάσης v της µεταβλητής
X i (ν = 1K ji , i = 1K q ) , και µε nvuX i X m = nuvX m X i τη συχνότητα που αντιστοιχεί στο κελί

(ν , u ) (ν = 1K ji

q n Xj2 2+

Xq X2
12

M
Xq X2
jq 1

0

M
X2 Xq
j2 1

X Xq

…

X1 X q
j1 2

1

n2 j1q

X Xq

M

0

q n1X+1

n1 j1q

X1 X q
j1 1

Σύνολο

X Xq

…

…

0

jq

X Xq

X1 X 2
j1 j2

0

M

Ιδιότητες της Χq
2

X Xq

j1

M
Ιδιότητες της
Χq

Ιδιότητες της Χ1
2
…

και u = 1K jm ) του πίνακα που διασταυρώνει τις ji κλάσεις της

µεταβλητής X i µε τις jm κλάσεις της µεταβλητής X m

( i, m = 1K q ) .

3.1.3.2 Ιδιότητες του Πίνακα Burt

1) Ο πίνακας Β είναι τετράγωνος και συµµετρικός ως προς την κύρια διαγώνιό του.

2) Το άθροισµα των στοιχείων κάθε διαγώνιου υποπίνακα N ii , ο οποίος σχηµατίζεται

από τις ενδοδιασταυρώσεις των ιδιοτήτων της µεταβλητής Xi, είναι ίσο µε το πλήθος
των αντικειµένων n. Στους υποπίνακες N ii υπάρχουν µη µηδενικά στοιχεία µόνο
στην κύρια διαγώνιο. Αντίστοιχα, σε κάθε µη διαγώνιο υποπίνακα N im για το
άθροισµα της στήλης u ( u = 1,K , jm ) ισχύει (Παπαδηµητρίου 1990, 2001, 2004 και
2006):
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ji

∑n

Xi X m
vu

= nuX+m ,

[3.3]

v =1

και λόγω συµµετρίας για το άθροισµα της γραµµής ν (ν = 1,K , ji ) :

jm

∑n

Xi X m
vu

= nvX+i .

[3.4]

u =1

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 άθροισµα του πίνακα Β είναι ίσο µε nq 2 .

Μια αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας κατασκευής ενός πίνακα Burt
απολύτων και σχετικών συχνοτήτων, δίνεται από τους Παπαδηµητρίου &
Κουτσουπιά (1996) και Παπαδηµητρίου (2001).

3.1.3.3 Η Ανάλυση του Πίνακα Burt

Ο πίνακας Β δεν έχει το ίδιο πληροφοριακό περιεχόµενο µε τον αρχικό πίνακα
δεδοµένων, Α. Συγκεκριµένα, από τον πίνακα Β απουσιάζει η πληροφορία σχετικά µε
τα αντικείµενα της έρευνας, καθώς σε αυτόν διασταυρώνονται µόνο οι ιδιότητες των
µεταβλητών. Ωστόσο, η εφαρµογή της ΠΑΑ στον πίνακα Burt δίνει, όπως θα
διαπιστώσουµε παρακάτω, παρόµοια αποτελέσµατα µε εκείνα στον αντίστοιχο λογικό
πίνακα.
Η ανάλυση του πίνακα Β συνίσταται στην εφαρµογή της µεθόδου SVD στον πίνακα
(βλέπε Ενότητες 2.2.1 και 2.2.2):

S B = Dr-1/2 ( PB − rcT ) Dc-1/2 .
Έχουµε δηλαδή,

S B = UDB V T .
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Λόγω της συµµετρίας του πίνακα µε τα σχετικά τυποποιηµένα υπόλοιπα ( S B ), η
εφαρµογή της ΠΑΑ σε αυτόν δίνει τις ίδιες συντεταγµένες για τα νέφη γραµµών και
στηλών (Greenacre 1984, Blasius & Greenacre 1994). Οι αδράνειες των
παραγοντικών αξόνων βρίσκονται στη διαγώνιο του πίνακα D2B , ο µέγιστος αριθµός
διαστάσεων που µπορούν να προκύψουν από τη λύση της ΠΑΑ είναι p = k − q και η
συνολική αδράνεια I B του πίνακα Β δίνεται από τη σχέση (Greenacre 1984 και
1993α, Μενεξές & Παπαδηµητρίου 2004):

g

IB =

όπου

∑I

c

∑ I diag + 2∑ I c
c =1

q

q

2

p

q ( q − 1)

s =1

2

= Ίχνος ( DB2 ) = ∑ λsB µε g = 1,...,

[3.5]

,

είναι το άθροισµα των αδρανειών των q ( q − 1) 2 διαφορετικών απλών

πινάκων συµπτώσεων των q µεταβλητών ανά δύο και το άθροισµα

∑I

diag

εκφράζει

q

την αδράνεια των διαγώνιων υποπινάκων του πίνακα B.

3.1.4 Σύνδεση των Αναλύσεων Λογικού Πίνακα και Πίνακα Burt
Η εφαρµογή της ΠΑΑ στον λογικό πίνακα παρουσιάζει αρκετά κοινά σηµεία µε την
εφαρµογή της στον πίνακα Burt, γεγονός που δικαιολογείται κυρίως από την
αλγεβρική σχέση που συνδέει τους δύο πίνακες (βλέπε σχέση [3.2]). Όπως θα δούµε
στη συνέχεια, παρά τις διαφορές που εντοπίζονται στη δοµή των δύο πινάκων, οι
αναλύσεις τους είναι ισοδύναµες.
Όπως προαναφέρθηκε, όταν η ανάλυση εφαρµόζεται στον πίνακα Β απουσιάζει η
πληροφορία για τα αντικείµενα της έρευνας. Κατά συνέπεια, επί των παραγοντικών
αξόνων και επιπέδων της ΠΑΑ προβάλλονται µόνο οι ιδιότητες των µεταβλητών.
Αντίθετα, στην περίπτωση της ανάλυσης του πίνακα Z , επί των παραγοντικών
αξόνων και επιπέδων είναι δυνατό να προβληθούν ταυτόχρονα, τόσο οι ιδιότητες των
µεταβλητών όσο και τα αντικείµενα, αρκεί τα τελευταία να έχουν νόηµα και να είναι
σχετικά λίγα σε πλήθος. Εποµένως, αν το ενδιαφέρον της µελέτης εστιάζεται µόνο
στη διερεύνηση της σχέσης µεταξύ των µεταβλητών και όχι στα αντικείµενα, τότε
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είναι προτιµότερο η ΠΑΑ να εφαρµοστεί στον πίνακα Β, που έχει µικρότερο µέγεθος
από τον Z .
Η εφαρµογή της ΠΑΑ στον πίνακα Z είναι ισοδύναµη µε την εφαρµογή της
µεθόδου στον πίνακα Β και η εικόνα του υπό εξέταση φαινοµένου επί των
παραγοντικών διαγραµµάτων είναι σχεδόν η ίδια (Lebart, Morineau & Warwick
1984, Israëls 1987, Greenacre 1984 και 1993α, Παπαδηµητρίου 1991, Gifi 1996,
Escofier & Pagès 1998, Lebart, Morineau & Piron 2000, Παπαδηµητρίου & Μάρκος
2003). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η βασική δοµή των στηλών του πίνακα S Z

είναι ίδια µε τη αυτή των γραµµών ή στηλών του πίνακα S TZ S Z (ή του S Z S TZ ). Οι
σχέσεις που συνδέουν τις δύο αναλύσεις είναι οι ακόλουθες (Greenacre, 1984):

S Z =U Z DZ VZT

[3.6]

S TZ S Z =VZ D2Z VZT =VB DB VBT

[3.7]

S B =S Z S TZ =U B DB U TB =U B DZ2 U TB .

[3.8]

Από τις σχέσεις [3.6], [3.7] και [3.8] διαπιστώνουµε ότι τα δεξιά (αριστερά)
χαρακτηριστικά διανύσµατα του πίνακα S Z , δηλαδή του πίνακα µε τα τυποποιηµένα
υπόλοιπα που αντιστοιχεί στην ανάλυση του Z , ταυτίζονται µε τα ιδιοδιανύσµατα
του S TZ S Z ( S Z S TZ ), δηλαδή του πίνακα µε τα τυποποιηµένα υπόλοιπα που αντιστοιχεί
στην ανάλυση του Β (βλέπε σχέση [3.2]). Επιπλέον, τα τετράγωνα των
χαρακτηριστικών τιµών του S Z είναι ίσα µε τις αντίστοιχες ιδιοτιµές του S TZ S Z
( S Z S TZ ). ∆ηλαδή, η σχέση που συνδέει τους διαγώνιους πίνακες DB και DZ είναι η

ακόλουθη (Βlasius & Greenacre, 1994):

DB = D2Ζ .

[3.9]

Με άλλα λόγια, οι αδράνειες των παραγοντικών αξόνων που προέρχονται από την
ανάλυση του Ζ είναι ίσες µε τις ιδιοτιµές των παραγοντικών αξόνων που προέρχονται
από την ανάλυση του Β. Εποµένως, η ιδιότητα [3.9] δικαιολογεί τον ισχυρισµό ότι η
πολυµεταβλητή ΠΑΑ είναι στην ουσία επέκταση του πεδίου εφαρµογής της
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διµεταβλητής ΠΑΑ, αφού ο πίνακας Burt είναι ένας πίνακας συχνοτήτων, άρα
κατάλληλος για την εφαρµογή της µεθόδου (Μπεχράκης, 1999).
Επιπρόσθετα, οι τυποποιηµένες συντεταγµένες των ιδιοτήτων των µεταβλητών
(στήλες του Ζ, είτε γραµµές είτε στήλες του συµµετρικού Β) στους παραγοντικούς

άξονες είναι ίσες (Greenacre, 1984). ∆ηλαδή, αν CZ και CB είναι οι τυποποιηµένες
συντεταγµένες των ιδιοτήτων των µεταβλητών όπως προκύπτουν από την ανάλυση
των Ζ και Β αντίστοιχα (βλέπε Ενότητα 2.2, Πίνακας 2.5), ισχύει η σχέση:
CZ = CB .

[3.10]

Όπως προαναφέρθηκε, ένα µειονέκτηµα κατά την ανάλυση του πίνακα Burt σε
σχέση µε την ανάλυση του λογικού πίνακα 0-1 είναι ότι απουσιάζει η πληροφορία για
τα αντικείµενα, µε συνέπεια να µην είναι εφικτή η ανασύσταση του πίνακα των
αρχικών δεδοµένων. Κατά συνέπεια, η ΠΑΑ δε µπορεί να συνδυαστεί άµεσα µε
µεθόδους όπως η Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση για την οµαδοποίηση των
αντικειµένων

και

την

επιβεβαίωση

και

εµβάθυνση

της

ερµηνείας

των

αποτελεσµάτων. Στην Ενότητα 3.5 προτείνουµε ένα νέο, αποτελεσµατικό αλγόριθµο
µε τον οποίο είναι δυνατό να έχουµε την πληροφορία για τα αντικείµενα, όταν η
ΠΑΑ εφαρµόζεται στον πίνακα Burt.

3.1.5 Υποπίνακες Burt
Σε αρκετές περιπτώσεις είναι επιθυµητή η ανάλυση ενός υποσυνόλου των
µεταβλητών που διασταυρώνονται στον πίνακα Burt. Κάθε ένας από τους q ( q − 1) 2
διαφορετικούς υποπίνακες του πίνακα Burt περιλαµβάνει το σύνολο των µεταβλητών
που συµµετέχουν στην ανάλυση. Για παράδειγµα, έστω ο πίνακας B15×15 µε τρεις
µεταβλητές Χ1, Χ2, Χ3 και 7, 6 και 2 κλάσεις αντίστοιχα (Σχήµα 3.2α). Ο πίνακας B
αποτελείται από τρεις διαφορετικούς υποπίνακες: α) τον υποπίνακα 7×8 στον οποίο
διασταυρώνονται η µεταβλητή Χ1 στις γραµµές και οι µεταβλητές Χ2 και Χ3 στις
στήλες, β) τον υποπίνακα 6×9 µε τη µεταβλητή Χ2 στις γραµµές και τις µεταβλητές
Χ1 και Χ3 στις στήλες και γ) τον υποπίνακα 2×13 µε τη µεταβλητή Χ3 στις γραµµές

και τις µεταβλητές Χ1 και Χ2 στις στήλες. Στο Σχήµα 3.2β παρουσιάζεται σχηµατικά ο
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πίνακας Β, όπου N im είναι ο πίνακας συµπτώσεων απολύτων συχνοτήτων της
µεταβλητής X i µε τη µεταβλητή X m ( i, m = 1K 3) .

 N11
N
 21
 N 31

N12
N 22
N 32

N13 
N 23 
N 33 

(β)

(α)

Σχήµα 3.2: Υποπίνακες του B15×15 τριών µεταβλητών
Κατά την εφαρµογή της ΠΑΑ σε υποπίνακες του Burt, κάθε υποπίνακας
αντιµετωπίζεται ως απλός πίνακας συµπτώσεων δύο µεταβλητών. Ειδικότερα, στην
περίπτωση που q σε πλήθος κατηγορικές µεταβλητές 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 ότι η εφαρµογή της ΠΑΑ στις q µεταβλητές είναι ισοδύναµη µε την εφαρµογή
της µεθόδου στον πίνακα συµπτώσεων N που δηµιουργείται όταν οι κλάσεις των q1
µεταβλητών τοποθετηθούν στις γραµµές και οι κλάσεις των q2 µεταβλητών
τοποθετηθούν στις στήλες του πίνακα N, ή αντίστροφα (Greenacre 1984, Lebart,
Morineau & Warwick 1984, Παπαδηµητρίου 2006). Στην Ενότητα 3.4 προτείνουµε

έναν αλγόριθµο 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.
Επιπρόσθετα, αξίζει να σηµειώσουµε ότι για την κατασκευή υποπινάκων του Burt
µπορούν να χρησιµοποιηθούν «µεταβλητές αλληλεπίδρασης». 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. 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

58

Κεφάλαιο 3ο: Πίνακες Εισόδου στην ΠΑΑ

αρχικών µεταβλητών Χ και Υ. Η νέα µεταβλητή κατασκευάζεται µε τη χρήση ενός
τελεστή αλληλεπίδρασης Int(*), ο οποίος δίνεται από την παρακάτω σχέση:
Int(Χ1, Χ2, …, Χq) = 10 q −1 vX1 + 10q − 2 v X 2 + K + 100 v X q ,

όπου vX i είναι κωδικοποιηµένη τιµή της µεταβλητής X i µε i=1,…, q.
Για παράδειγµα, 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».

Στο Κεφάλαιο 6, Ενότητα 6.3.2 παρουσιάζουµε ένα γραφικό εργαλείο λογισµικού
για τη δυναµική κατασκευή και ανάλυση υποπινάκων του Burt µε τη δυνατότητα
χρήσης µεταβλητών αλληλεπίδρασης. Το εργαλείο αποτελεί τµήµα του ευρύτερου
υπολογιστικού περιβάλλοντος CHIC Analysis (Κεφάλαιο 6, Ενότητα 6.3 και
Παράρτηµα Α).

3.1.6 Άλλοι Πίνακες Εισόδου στην Παραγοντική Ανάλυση των
Αντιστοιχιών
Στην πράξη, εκτός από τους πίνακες Α, N, Z, Β και υποπίνακες του Β, η ΠΑΑ
µπορεί να εφαρµοστεί και σε άλλους πίνακες εισόδου που ικανοποιούν τις
προϋποθέσεις οµοιογένειας που αναφέρθηκαν στην Εισαγωγή του τρέχοντος
Κεφαλαίου. Η εφαρµογή της µεθόδου µπορεί να γίνει είτε απευθείας είτε έπειτα από
κατάλληλη κωδικοποίηση του πίνακα δεδοµένων.

3.1.6.1 Πίνακες «Στοίβα» / Πίνακες «Φέτα»
Οι πίνακες συµπτώσεων µε κοινές µεταβλητές στις στήλες µπορούν να
τοποθετηθούν ο ένας πάνω στον άλλο και να δηµιουργήσουν έναν πίνακα – «στοίβα».
Παρόµοια, οι πίνακες συµπτώσεων µε κοινές µεταβλητές στις γραµµές µπορούν να
τοποθετηθούν ο ένας δίπλα στον άλλο και δηµιουργήσουν έναν πίνακα – «φέτα».
Στους πίνακες – «στοίβα» ή «φέτα» διατηρούνται οι χ 2 αποστάσεις µεταξύ των
προφίλ γραµµών και στηλών, εποµένως η ΠΑΑ µπορεί να εφαρµοστεί χωρίς
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πρόβληµα. Οι υποπίνακες του πίνακα Burt, που εξετάσαµε στην Ενότητα 3.1.5,
αποτελούν ειδικές περιπτώσεις τέτοιων πινάκων. Για εφαρµογές της µεθόδου σε
πίνακες τύπου «στοίβας» και «φέτας» παραπέµπουµε στους Weller & Romney 1990,
Higgs 1991, Van de Geer 1993β, Greenacre 1993α και 1994β, Blasius 1994, Clausen
1998, Παπαδηµητρίου & Φλώρου 1999, Lebart, Morineau & Piron 2000. Τέλος,

αξίζει να αναφέρουµε ότι οι πίνακες «στοίβα» ή «φέτα» µπορούν να αποκτήσουν µια
πιο «συµπαγή» µορφή µε τη χρήση µεταβλητών αλληλεπίδρασης (βλέπε Ενότητα
3.1.5).

3.1.6.2 Πίνακες µε Οµοιογενείς Ποσοτικές Μεταβλητές
Αν οι ποσοτικές µεταβλητές του πίνακα εισόδου είναι οµοιογενείς, τότε η ανάλυση
µπορεί να εφαρµοστεί απευθείας στον πίνακα αντικείµενα × µεταβλητές, θεωρώντας
τις τιµές στα κελιά του πίνακα ως «ψευδοσυχνότητες» (Benzécri 1992, Murtagh
2005). Για παράδειγµα, οι γραµµές (αντικείµενα) του πίνακα θα µπορούσαν να

αντιστοιχούν στους Νοµούς της Ελλάδας και οι στήλες (µεταβλητές) σε κατηγορίες
δαπανών, όπου οι τιµές των κελιών, τα οποία ορίζονται από τις διασταυρώσεις των
γραµµών και των στηλών, είναι ποσά σε €. Έτσι, η τιµή που αντιστοιχεί στο κελί (i, j)
εκφράζει το πόσες χρηµατικές µονάδες έχουν δαπανηθεί στο Νοµό i στην κατηγορία
j.

Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες, ενώ οι διαθέσιµες µεταβλητές είναι
οµοιογενείς, η άµεση εφαρµογή της ΠΑΑ µπορεί να οδηγήσει σε λανθασµένα
συµπεράσµατα. Το ερώτηµα που προκύπτει για τους αντίστοιχους πίνακες είναι, αν
συνεχίζουν να έχουν νόηµα, οι έννοιες της µάζας, του προφίλ και της χ 2 απόστασης.
Για παράδειγµα, έστω ο πίνακας δεδοµένων µε τις βαθµολογίες 5 φοιτητών (Α-Ε) σε
6 µαθήµατα (M1-M6), σε εκατονταβάθµια κλίµακα από 1 έως 100 (Πίνακας 3.3).

Παρατηρούµε ότι οι φοιτητές ∆ και E έχουν το ίδιο προφίλ. Αυτό σηµαίνει ότι τα
σηµεία που αντιστοιχούν στους δύο φοιτητές, θα έχουν τις ίδιες συντεταγµένες στους
παραγοντικούς άξονες. Με δεδοµένο επίσης, ότι ο Ε έχει τη χαµηλότερη βαθµολογία
σε όλα τα µαθήµατα, υπάρχει ο κίνδυνος να οδηγηθούµε στο εσφαλµένο συµπέρασµα
ότι οι δύο φοιτητές έχουν την ίδια επίδοση. Από τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη
µετασχηµατισµού του πίνακα δεδοµένων, προκειµένου τα δύο σηµεία να αποκτήσουν
την ίδια µάζα.
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Πίνακας 3.3: Βαθµολογία Πέντε Φοιτητών σε Έξι Μαθήµατα
Φοιτητές
Α
Β
Γ
∆
E
Ζ
Μέσο Προφίλ
Προφίλ του ∆
Προφίλ του E

M1
54,9
35,0
47,1
54,6
18,2
60,2
0,18
0,19
0,19

M2
55,6
56,2
73,7
72,3
24,1
74,8
0,24
0,26
0,26

Μαθήµατα
M3 M4
31,4 36,0
20,7 20,9
39,8 30,0
33,9 42,0
11,3 14,0
30,1 58,6
0,11 0,13
0,12 0,15
0,12 0,15

M5
46,1
49,3
48,0
57,6
19,2
69,3
0,19
0,20
0,20

M6 Σύνολο
40,0
264,0
45,8
227,9
57,2
295,8
21,0
281,4
7,0
93,8
48,0
341,0
0,15
0,07
0,07

Η πιο διαδεδοµένη τεχνική µετασχηµατισµού είναι ο «διπλασιασµός» (doubling)
(Greenacre 1984 και 1993α, Van de Velden 2000, Murtagh 2005). Η βασική ιδέα

είναι για κάθε µάθηµα να αποδοθούν σε κάθε φοιτητή δύο βαθµοί, αντί για έναν. Ο
αρχικός βαθµός παραµένει όπως έχει, ενώ αποδίδεται και ένας δεύτερος, ο
συµπληρωµατικός του πρώτου. Για παράδειγµα, αν στην κλίµακα από 1 έως 100, ο
αρχικός βαθµός ενός φοιτητή είναι «40», ο συµπληρωµατικός του θα είναι «60». Με
τον τρόπο αυτό, δηµιουργούνται δύο, συµπληρωµατικά µεταξύ τους, σύνολα βαθµών.
Ένα µε τον «θετικό» ή αλλιώς τον «υψηλό» πόλο της κλίµακας και ένα µε τον
«αρνητικό» ή τον «χαµηλό» πόλο (Greenacre 1984 και 1993α). Οι στήλες του

αρχικού πίνακα διπλασιάζονται και όλα τα αντικείµενα του πίνακα αποκτούν την ίδια
µάζα (βλέπε Πίνακα 3.4). Στο νέο, µετασχηµατισµένο πίνακα είναι δυνατή η άµεση
εφαρµογή της ΠΑΑ για τη σύγκριση των προφίλ των αντικειµένων. Από µια
διαφορετική σκοπιά, η διπολική διάσπαση θα µπορούσε να θεωρηθεί, σε σχέση µε τα
προφίλ των αντικειµένων, ως η ανάθεση ενός ζεύγους πιθανοτήτων στους δύο πόλους
(Greenacre, 1984). Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε την

τεχνική του

διπλασιασµού και την ερµηνεία των παραγόµενων αποτελεσµάτων παραπέµπουµε
στους Greenacre (1984 και 1993α) και Murtagh (2005).
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Πίνακας 3.4: Μετασχηµατισµός του Πίνακα 3.3
µέσω της Τεχνικής του ∆ιπλασιασµού
Φοιτητές
Α
Β
Γ
∆
E
Ζ

M1+
54,9
35,0
47,1
54,6
18,2
60,2

M1- M2+
45,1 55,6
65,0 56,2
52,9 73,7
45,4 72,3
81,8 24,1
39,8 74,8

∆ίπολα Βαθµολογίας στα 6 Μαθήµατα
M2- M3+ M3- M4+ M4- M5+
44,4 31,4 68,6 36,0 64,0 46,1
43,8 20,7 79,3 20,9 79,1 49,3
26,3 39,8 60,2 30,0 70,0 48,0
27,7 33,9 66,1 42,0 58,0 57,6
75,9 11,3 88,7 14,0 86,0 19,2
25,2 30,1 69,9 58,6 41,4 69,3

M5- M6+
53,9 40,0
50,7 45,8
52,0 57,2
42,4 21,0
80,8
7,0
30,7 48,0

M6- Σύνολο
60,0
600
54,2
600
42,8
600
79,0
600
93,0
600
52,0
600

3.1.6.3 Πίνακες Αποστάσεων
Η ΠΑΑ µπορεί να εφαρµοστεί και σε συµµετρικούς πίνακες αποστάσεων µεταξύ
των αντικειµένων. Αυτό επιτυγχάνεται µετά από κατάλληλη κεντροποίηση των τιµών
των κελιών (Romney, Moore & Brazil, 1998). Για τη συγκεκριµένη περίπτωση, οι
Weller & Romney (1990) προτείνουν την ακόλουθη µεθοδολογία:

•

Αρχικά εντοπίζεται η µέγιστη τιµή Μ του πίνακα αποστάσεων ∆.

•

Στη συνέχεια κατασκευάζεται ένας νέος πίνακας ∆* οι τιµές του οποίου
προκύπτουν αν τα στοιχεία του αρχικού πίνακα ∆ αφαιρεθούν από την ποσότητα
(Μ+1). Με αυτόν τον τρόπο ο αρχικός πίνακας αποστάσεων µετασχηµατίζεται σε

πίνακα «οµοιοτήτων».

•

Η ΠΑΑ εφαρµόζεται στο νέο πίνακα ∆* .

Για παράδειγµα, στον Πίνακα 3.5 (Πίνακας ∆) βρίσκονται οι χιλιοµετρικές
αποστάσεις µεταξύ 9 ελληνικών πόλεων. Η µεγαλύτερη τιµή του ∆ αντιστοιχεί στην
απόσταση Αλεξανδρούπολης–Καλαµάτας (Μ=1055). Σύµφωνα µε την παραπάνω
µεθοδολογία, αν κάθε στοιχείο του Πίνακα 3.5 αφαιρεθεί από την ποσότητα
1056=1055+1, κατασκευάζεται ο Πίνακας 3.6 (Πίνακας

∆* ) µε τις νέες,

κεντροποιηµένες τιµές. Τα στοιχεία του ∆* εκφράζουν πλέον οµοιότητες µεταξύ των
πόλεων και όχι αποστάσεις. Επειδή κάθε πόλη έχει, προφανώς, τη µεγαλύτερη
οµοιότητα (µικρότερη δυνατή απόσταση) µε τον εαυτό της, τα διαγώνια στοιχεία του
πίνακα ∆* είναι όλα ίσα µε 1056. Η τιµή αυτή αντιστοιχεί στη µέγιστη δυνατή
οµοιότητα µεταξύ των πόλεων. Τα στοιχεία του ∆* µπορούν να θεωρηθούν ως
«ψευδοσυχνότητες», µε την έννοια ότι δηλώνουν πόσες «µονάδες οµοιότητας»

αντιστοιχούν σε κάθε ζεύγος πόλεων.
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Πίνακας 3.5: Πίνακας Αποστάσεων (σε χλµ.) µεταξύ 9 Ελληνικών Πόλεων
Αθήνα
Θεσ/νίκη
Αλεξ/πολη
Βόλος
Λαµία
Καβάλα
Ιωάννινα
Σέρρες
Καλαµάτα

Αθήνα

Θεσ/νίκη

Αλεξ/πολη

Βόλος

Λαµία

Καβάλα

Ιωάννινα

Σέρρες

Καλαµάτα

0

514

854

325

220

677

438

594

255

514

0

346

216

300

169

362

86

715

854

346

0

556

630

177

702

271

1055

325

216

556

0

105

379

272

296

526

214

294

624

100

0

459

370

380

444

677

169

177

379

465

0

525

107

878

438

362

702

272

377

525

0

442

457

594

86

271

296

386

107

442

0

795

255

715

1055

526

450

878

457

795

0

Πίνακας 3.6: Πίνακας Οµοιοτήτων µεταξύ των 9 Ελληνικών Πόλεων
Αθήνα
Θεσ/νίκη
Αλεξ/πολη
Βόλος
Λαµία
Καβάλα
Ιωάννινα
Σέρρες
Καλαµάτα

Αθήνα

Θεσ/νίκη

Αλεξ/πολη

Βόλος

Λαµία

Καβάλα

Ιωάννινα

Σέρρες

Καλαµάτα

1056

542

202

731

836

379

618

462

801

542

1056

710

840

756

887

694

970

341

202

710

1056

500

426

879

354

785

1

731

840

500

1056

951

677

784

760

530

842

762

432

956

1056

597

686

676

612

379

887

879

677

591

1056

531

949

178

618

694

354

784

679

531

1056

614

599

462

970

785

760

670

949

614

1056

261

801

341

1

530

606

178

599

261

1056

Στο ∆ιάγραµµα 3.1 απεικονίζεται το παραγοντικό επίπεδο 1×2 µετά την εφαρµογή
της ΠΑΑ στον πίνακα ∆* . Ο πρώτος παραγοντικός άξονας µε αδράνεια ίση µε 0,127
ερµηνεύει το 88,8% της ολικής αδράνειας (Ι=0,142), ενώ ο δεύτερος µε αδράνεια
0,007 αιτιολογεί το 4,7%. Έτσι, οι δύο άξονες εξηγούν αθροιστικά το 93,5% της

ολικής πληροφορίας. Επί του πρώτου παραγοντικού επιπέδου παρατηρούµε ότι οι
σχετικές θέσεις των πόλεων προβάλλονται ορθά, ενώ είναι αναµενόµενη η διαφορά
στον προσανατολισµό του συστήµατος συντεταγµένων του επιπέδου σε σχέση µε το
γεωγραφικό χάρτη της Ελλάδας. O πρώτος παραγοντικός άξονας εκφράζει την
κατακόρυφη µεταβλητότητα των αποστάσεων µεταξύ των πόλεων στο γεωγραφικό
χάρτη, ενώ ο δεύτερος την οριζόντια.
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∆ιάγραµµα 3.1: Το Παραγοντικό Επίπεδο 1×2 της Εφαρµογής της ΠΑΑ στον ∆*
3.1.6.4 Πίνακες Προφίλ
Η ΠΑΑ µπορεί να εφαρµοστεί απευθείας σε πίνακες «προφίλ» (βλέπε Weller &
Romney 1990, Van de Geer 1993α, Nishisato 1980 και 1994, Meulman & Heiser
1998). Οι πίνακες προφίλ αποτελούν µια «συµπαγή» µορφή των λογικών πινάκων 0-1

και κατασκευάζονται µε τον ακόλουθο τρόπο:
Ας υποθέσουµε ότι έχουµε n αντικείµενα και q µεταβλητές X i µε ji ιδιότητες
(κλάσεις) η κάθε µία ( i = 1,K , q ). ∆ηµιουργούµε µια νέα µεταβλητή αλληλεπίδρασης

µε τόσες διακεκριµένες τιµές όσοι είναι και οι δυνατοί συνδυασµοί των κλάσεων των
µεταβλητών. Οι δυνατοί συνδυασµοί των κλάσεων είναι

j1 × j2 ×K × jq

και

αντιστοιχούν σε όλους τους δυνατούς συνδυασµούς ιδιοτήτων (προφίλ) που θα
µπορούσαν να χαρακτηρίζουν τα n αντικείµενα. Ο πίνακας των προφίλ, έστω Z* ,
είναι ο πίνακας συµπτώσεων που οι γραµµές του αντιστοιχούν σε όσες από τις
j1 × j2 ×K × jq τιµές εµφανίζονται στα διαθέσιµα δεδοµένα και οι στήλες του

αντιστοιχούν στις κλάσεις των q µεταβλητών.
Για παράδειγµα, ας υποθέσουµε ότι έχουµε 245 αντικείµενα και δύο µεταβλητές Χ
και Υ µε 2 και 3 κλάσεις αντίστοιχα. Έστω Ν ο πίνακας συµπτώσεων των δύο
µεταβλητών (Πίνακας 3.7). Όλα τα δυνατά προφίλ των αντικειµένων που θα
µπορούσαν να σχηµατιστούν από τις δύο µεταβλητές είναι σε πλήθος 6. Στις γραµµές
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του πίνακα των προφίλ Z* τοποθετούµε τα 6 προφίλ και στις στήλες τις 3+2=5
κλάσεις και των δύο µεταβλητών (Πίνακας 3.8).

Πίνακας 3.7: Πίνακας Συµπτώσεων Ν των ∆ύο Μεταβλητών
Κλάσεις της Υ
y1
y2
y3
10
20
30

Κλάσεις της Χ
x1

50

x2

45

90

Πίνακας 3.8: Πίνακας Z* των Προφίλ
Κλάσεις της Χ

Κλάσεις της Υ

Προφίλ
(συνδυασµός κλάσεων)
11 ( x1 y1 )

x1

x2

y1

y2

y3

10

10

0

0

21 ( x2 y1 )

0

0
50

50

0

0

12 ( x1 y2 )

20

0

0

20

0

22 ( x2 y2 )

0

45

0

45

0

13 ( x1 y3 )

30

0

0

0

30

23 ( x2 y3 )

0

90

0

0

90

Παρατηρούµε ότι ο πίνακας Z* είναι στην ουσία ο λογικός πίνακας Ζ µε τη
διαφορά ότι στις γραµµές του έχει εφαρµοστεί η Αρχή της Ισοδυναµίας των
Κατανοµών (βλέπε Ενότητα 2.1.3). Με αυτόν τον τρόπο, τα αντικείµενα που έχουν το
ίδιο προφίλ οµαδοποιούνται και δηµιουργούν µια νέα γραµµή – προφίλ που
χαρακτηρίζεται από το συνδυασµό των ιδιοτήτων των αντίστοιχων αντικειµένων. Η
εφαρµογή της ΠΑΑ στον πίνακα Z* είναι ισοδύναµη µε τη εφαρµογή της µεθόδου
στον Ζ.
Η ανάλυση του πίνακα Z* αντί του Ζ παρουσιάζει τα παρακάτω πλεονεκτήµατα:
α) Επί των παραγοντικών επιπέδων µπορούν να προβληθούν ταυτόχρονα τα
αντικείµενα - µε το συνδυαστικό προφίλ τους - και οι κλάσεις των µεταβλητών. Αυτό
διευκολύνει σηµαντικά την ερµηνεία των αποτελεσµάτων διότι είναι δυνατό να
εντοπιστούν οµάδες αντικειµένων µε κοινές ιδιότητες στα προφίλ τους. Ταυτόχρονα
είναι εφικτός ένας εποπτικός έλεγχος της ποιότητας της λύσης της ΠΑΑ µε τη
σύγκριση, επί των παραγοντικών επιπέδων, των σχετικών θέσεων των κατηγοριών
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των µεταβλητών µε αυτές των προφίλ των αντικειµένων (Nishisato 1990, 1994 και
1996).

β) Στην περίπτωση που το πλήθος των αντικειµένων είναι µεγάλο, οι πίνακες προφίλ
προσφέρουν, έναντι των πινάκων Ζ, σηµαντική εξοικονόµηση µνήµης του Η/Υ και
µεγαλύτερη ταχύτητα στους αριθµητικούς υπολογισµούς. Αρκεί να αναλογιστούµε
ότι στο παραπάνω παράδειγµα ο πίνακας Ζ θα είναι 245 × 5 , ενώ ο αντίστοιχος Z* θα
είναι µόλις 6 × 5 , κάτι που συνεπάγεται εξοικονόµηση µνήµης της τάξης του
400,83%. Εποµένως, από αλγοριθµική σκοπιά, αντί του πίνακα Ζ είναι προτιµότερο

να αποθηκευθεί ο συµπαγής, οικονοµικός πίνακας Z* .

3.1.7 Μερικά Συµπεράσµατα
Αξίζει να τονίσουµε ότι σε όλες τις περιπτώσεις των πινάκων εισόδου που
παρουσιάστηκαν παραπάνω, 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 × µεταβλητές. 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, σε «πλατφόρµα» στατιστικής επεξεργασίας που βρίσκει
εφαρµογές σε όλα σχεδόν τα ερευνητικά πεδία (βλέπε Greenacre 1984, Benzécri
1992, Blasius & Greenacre 1994, Gifi 1996, Beh 2004).

Επιπρόσθετα, ως συµπέρασµα προκύπτει ότι η ΠΑΑ είναι αρκετά ευέλικτη και
µπορεί να προσαρµοστεί στις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε ερευνητικού προβλήµατος
και τους 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 κατασκευή του πίνακα, που θα
δοθεί ως είσοδος στην ανάλυση, ώστε να µπορεί να αναδειχθεί η φυσική ερµηνεία
των σχέσεων, οµοιοτήτων, τάσεων και αντιθέσεων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον σε
κάθε ερευνητική περίπτωση.
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3.2 Μια Πρόταση Ενιαίας Μεθοδολογίας Υπολογισµού της
Ολικής Αδράνειας
Ένα από τα σηµαντικότερα αριθµητικά αποτελέσµατα της ΠΑΑ, τα οποία
λαµβάνονται υπόψη κατά την εξαγωγή συµπερασµάτων, είναι το ποσοστό της
αδράνειας που ερµηνεύει ο κάθε παραγοντικός άξονας (βλέπε Ενότητα 2.3.1). Τόσο
στη διµεταβλητή όσο και στην πολυµεταβλητή περίπτωση, η εικόνα του φαινοµένου
που εξετάζεται επί των παραγοντικών αξόνων είναι σχεδόν η ίδια, ανεξάρτητα από
τον πίνακα δεδοµένων στον οποίο θα εφαρµοστεί η ανάλυση (Greenacre 1984, Isräels
1987, Gifi 1996, Lebart, Morineau & Piron 2002, Παπαδηµητρίου & Μάρκος 2003).

Εξάλλου, όσο ελαττώνονται οι διαστάσεις του υπό ανάλυση πίνακα τόσο
λεπτοµερέστερη είναι η απεικόνιση επί του παραγοντικού επιπέδου. Ωστόσο, η ολική
αδράνεια και η αδράνεια που ερµηνεύει ο κάθε παραγοντικός άξονας είναι
διαφορετικές, ανάλογα µε το µέγεθος του πίνακα δεδοµένων στον οποίο θα
εφαρµοστεί η µέθοδος. 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. Έτσι, αν η ολική
αδράνεια θεωρηθεί ως ένα µέτρο της πληροφορίας που περιέχεται στον πίνακα ή ως
ένας δείκτης µεγέθους της επίδρασης (effect size), τότε είναι χρήσιµο να εξεταστούν
οι σχέσεις που συνδέουν τις ολικές αδράνειες των πινάκων στους οποίους
εφαρµόζεται συνηθέστερα η ΠΑΑ.
Σύµφωνα µε τους Μενεξέ & Παπαδηµητρίου (2004), η διερεύνηση των σχέσεων
αδράνειας µεταξύ των πινάκων εισόδου της ΠΑΑ θα µπορούσε:

α) να αναδείξει ποικίλες φυσικές ερµηνείες της ολικής αδράνειας ανάλογα µε
τον πίνακα που αναλύεται κάθε φορά,
β) να δηµιουργήσει την ανάγκη για κάποιου είδους διόρθωση ή τροποποίηση
των αριθµητικών αποτελεσµάτων που παράγονται από την ΠΑΑ,
γ) να δηµιουργήσει την αίσθηση ότι κάθε φορά αναλύεται ένα µέσο µέγεθος
επίδρασης µε την έννοια της αδράνειας και
δ) να οδηγήσει στην εξεύρεση πρακτικών κριτηρίων για την επιλογή των
µεταβλητών που θα συµπεριληφθούν στους (υπο)πίνακες της ανάλυσης.
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Τα παραπάνω οδηγούν σε µια ενιαία µεθοδολογία υπολογισµού της ολικής
αδράνειας ενός πίνακα δεδοµένων, η οποία στηρίζεται κυρίως στην επισήµανση ότι ο
πίνακας που αναλύεται κάθε φορά µε την ΠΑΑ µπορεί να θεωρηθεί ως ένας απλός
πίνακας συµπτώσεων δύο µεταβλητών. Η ολική αδράνεια του πίνακα αυτού
υπολογίζεται από τη σχέση I =

Q
, όπου Q η τιµή του στατιστικού χ 2 που αντιστοιχεί
n

στον πίνακα της ανάλυσης και n το πλήθος των αντίστοιχων µονάδων παρατήρησης.
Οι έννοιες της δειγµατοληπτικής ή πειραµατικής µονάδας και της µονάδας
παρατήρησης τροποποιούνται κατάλληλα, ανάλογα µε τον πίνακα που αναλύεται.
Στην ενότητα αυτή, παραθέτουµε τις αλγεβρικές σχέσεις που συνδέουν τις
αδράνειες των πινάκων Ν, B και Ζ, τόσο στη διµεταβλητή όσο και στην
πολυµεταβλητή περίπτωση.

3.2.1 ∆ιµεταβλητή Περίπτωση
3.2.1.1 Απλός Πίνακας Συµπτώσεων ∆ύο Μεταβλητών
Έστω N k ×l ο απλός πίνακας συµπτώσεων απολύτων συχνοτήτων δύο κατηγορικών
µεταβλητών X και Y, όπως ορίστηκε στην Ενότητα 2.1.1. Με δεδοµένο ότι ως
πειραµατική ή δειγµατοληπτική µονάδα θεωρείται το αντικείµενο και ότι η
πειραµατική µονάδα και η µονάδα παρατήρησης ταυτίζονται, η ολική αδράνεια του
πίνακα N δίνεται από τη σχέση (Greenacre 1993α, Gifi 1996):
p

I N = ∑ λs =
s =1

Q
,
n

[3.11]

όπου λs είναι οι αδράνειες του πίνακα που διαγωνοποιείται κατά την ΠΑΑ,

p = min {k − 1,l − 1} ο συνολικός αριθµός των διαστάσεων, n το πλήθος των µονάδων
παρατήρησης και Q το στατιστικό χ 2 που υπολογίζεται, µε βάση τους συµβολισµούς
που χρησιµοποιήσαµε στο Κεφάλαιο 2, από τη σχέση:
2

ni + n+ j 

n
−


ij
k
l
n 

Q = ∑∑
.
ni + n+ j
i =1 j =1
n
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Από τις σχέσεις [3.11] και [3.12] προκύπτει ότι η ολική αδράνεια του πίνακα Ν
εκφράζει µια γενικευµένη διασπορά και πιο συγκεκριµένα το σταθµισµένο µέσο όρο
των τετραγώνων των χ 2 αποστάσεων των προφίλ γραµµών (ή ισοδύναµα των προφίλ
των στηλών) από το κέντρο βάρους τους (Greenacre, 1993α). Επίσης, εκφράζει τη
µέση απόκλιση ανά µονάδα παρατήρησης από την κατάσταση ανεξαρτησίας των δύο
µεταβλητών Χ και Υ, όπως αυτή µετριέται µέσω του στατιστικού χ 2 (Μενεξές &
Παπαδηµητρίου, 2004).

3.2.1.2 Λογικός Πίνακας ∆ύο Μεταβλητών
Έστω Z n×( k +l ) o λογικός πίνακας µε στοιχεία 0 ή 1 που αντιστοιχεί στον απλό
πίνακα συµπτώσεων N. Το σύνολο καθεµιάς από τις n γραµµές του πίνακα Z είναι
ίσο µε 2 (πλήθος των µεταβλητών) και η περιθώρια γραµµή του ισούται µε την ένωση
της περιθώριας γραµµής και της περιθώριας στήλης του πίνακα Ν. Η µεταβλητή που
ορίζεται από το σύνολο των γραµµών αφορά στα αντικείµενα ή υποκείµενα της
µελέτης και έχει n 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 έχει k+l κλάσεις ή ιδιότητες. Έστω ότι η µεταβλητή των στηλών αποτελεί
µια νέα µεταβλητή η οποία δηµιουργείται από την ένωση των µεταβλητών Χ και Υ.
Στην περίπτωση αυτή, το σχέδιο της µελέτης περιλαµβάνει ως πειραµατική ή
δειγµατοληπτική µονάδα το αντικείµενο, ενώ ως µονάδα παρατήρησης την απόκριση
του στη νέα µεταβλητή, έστω Ε, που σχηµατίζουν οι κλάσεις k και l των δύο
µεταβλητών. Κάτω από την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ελλείπουσες τιµές, το
σύνολο των µονάδων παρατήρησης είναι ίσο µε 2n. Τότε, η ολική αδράνεια του
λογικού πίνακα Z δίνεται από τη σχέση (Greenacre 1984 και 1993α, Isräels 1987,
Gifi 1996):

IZ =

QZ k + l
=
−1,
2n
2

[3.13]

όπου QZ είναι το στατιστικό χ 2 που αντιστοιχεί στο λογικό πίνακα Ζ, 2n είναι το
πλήθος των µονάδων παρατήρησης, k είναι οι κλάσεις (ιδιότητες) της µεταβλητής X
και l είναι οι κλάσεις (ιδιότητες) της µεταβλητής Y. Από τη σχέση [3.13] προκύπτει
ότι η ολική αδράνεια I Z του πίνακα Ζ εκφράζει τη µέση απόκλιση ανά µονάδα
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παρατήρησης από την κατάσταση ανεξαρτησίας µεταξύ της µεταβλητής των γραµµών
και της µεταβλητής των στηλών, όπως αυτή µετριέται µέσω του στατιστικού χ 2
(Μενεξές & Παπαδηµητρίου, 2004).

Έστω ο πίνακας X στον οποίο οι k κλάσεις ή ιδιότητες της µεταβλητής X
διασταυρώνονται µεταξύ τους και Y ο πίνακας στον οποίο οι l κλάσεις ή ιδιότητες της
µεταβλητής Y διασταυρώνονται µεταξύ τους. Τότε, η αδράνεια του πίνακα X δίνεται
από τη σχέση I XX = k − 1 και του πίνακα Y από τη σχέση IYY = l − 1 . Με βάση τα
παραπάνω αποδεικνύεται ότι (Greenacre 1984 και 1993α, Isräels 1987, Gifi 1996):
IZ =

I XX + IYY
.
2

[3.14]

Συνεπώς, από τη σχέση [3.14], µια άλλη προσέγγιση στη φυσική ερµηνεία της
ολικής αδράνειας Ι Z του πίνακα Z είναι ότι εκφράζει τη µέση αδράνεια ανά
µεταβλητή των αδρανειών των ειδικών πινάκων Χ και Υ (Μενεξές &
Παπαδηµητρίου, 2004).
3.2.1.3 Γενικευµένος Πίνακας Συµπτώσεων ∆ύο Μεταβλητών
Έστω B( k +l )×( k +l ) ο γενικευµένος πίνακας συµπτώσεων απολύτων συχνοτήτων
(πίνακας Burt) δύο κατηγορικών µεταβλητών X και Y µε γενικό στοιχείο

bij , i = 1,...,k + l , j = 1,...,k + l .

Ο

πίνακας

αυτός

αποτελείται

από

τέσσερις

διαφορετικούς υποπίνακες στους οποίους διασταυρώνονται οι µεταβλητές Χ και Υ
ανά δύο. Αποδεικνύεται ότι η ολική αδράνεια του πίνακα Β δίνεται από την
παρακάτω σχέση (βλέπε Μενεξές & Παπαδηµητρίου, 2004):

IB =

QB I Z + I Ν Ι ΧΧ + Ι ΥΥ + Ι Ν + Ι ΝΤ
=
=
,
4n
2
4

[3.15]

όπου QB είναι το στατιστικό χ 2 που αντιστοιχεί στον πίνακα B, Ι Z είναι η ολική
αδράνεια του αντίστοιχου λογικού πίνακα Z n×( k +l ) , Ι Ν η ολική αδράνεια του απλού
πίνακα συµπτώσεων απολύτων συχνοτήτων των δύο µεταβλητών X και Y, 4n το
πλήθος των µονάδων παρατήρησης, I XX και IΥΥ είναι οι ολικές αδράνειες των
πινάκων X και Y αντίστοιχα και Ι N , Ι NT οι ολικές αδράνειες των πινάκων N και N T .
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Εποµένως, µε την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ελλείπουσες τιµές και ότι όλες οι
γραµµές και οι στήλες του πίνακα Β είναι ενεργές για την εφαρµογή της ΠΑΑ, η Ι Β
εκφράζει α) τη µέση απόκλιση ανά µονάδα παρατήρησης από την κατάσταση
ανεξαρτησίας µεταξύ των δύο µεταβλητών των γραµµών και των δύο µεταβλητών
των στηλών, όπως αυτή µετριέται µέσω του στατιστικού χ 2 , β) τη µέση αδράνεια
των πινάκων Ν και Ζ και γ) τη µέση αδράνεια ανά πίνακα των τεσσάρων υποπινάκων
που απαρτίζουν τον πίνακα Β (Μενεξές & Παπαδηµητρίου, 2004).

3.2.2 Πολυµεταβλητή Περίπτωση
3.2.2.1 Λογικός Πίνακας
Η ολική αδράνεια Ι Ζ του λογικού πίνακα Ζ στην περίπτωση q κατηγορικών
µεταβλητών X i , µε i = 1, K , q , δίνεται από την παρακάτω σχέση (Μενεξές &
Παπαδηµητρίου, 2004):

q

Q
IΖ = Z =
qn

∑I
i =1

Xi Xi

q

=

[3.16]

k
−1,
q

όπου QZ είναι το στατιστικό χ 2 που αντιστοιχεί στον πίνακα Z, qn είναι το πλήθος
των µονάδων παρατήρησης, I X i X i

είναι η ολική αδράνεια του πίνακα που

διασταυρώνει τις κλάσεις ή ιδιότητες της µεταβλητής X i µεταξύ τους και k είναι το
q

συνολικό πλήθος των κλάσεων των q µεταβλητών X i , δηλαδή k = ∑ ji , όπου ji
i =1

είναι οι κλάσεις της µεταβλητής X i .
Συµπερασµατικά, µε την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ελλείπουσες τιµές και ότι
όλες οι γραµµές και οι στήλες του πίνακα Ζ είναι ενεργές για την εφαρµογή της
ΠΑΑ, η ολική αδράνεια του πίνακα Ζ εκφράζει α) 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 χ 2 , β) το
άθροισµα των αδρανειών των q µεταβλητών και γ) τη µέση αδράνεια, ανά µεταβλητή,
των πινάκων Xi ( i = 1,K, q ) (Μενεξές & Παπαδηµητρίου, 2004).
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3.2.2.2 Γενικευµένος Πίνακας Συµπτώσεων
Στην περίπτωση του πίνακα Burt αποδεικνύεται ότι η ολική αδράνεια I B , q
κατηγορικών µεταβλητών, δίνεται από την παρακάτω σχέση (βλέπε Μενεξές, 2006):



I hw 
∑

Q
I
2
=
I B = B2 = Z +  h < w
nq
q q q 





∑I

diagonal

+ 2∑ I hw
h< w

q

q

2

, µε h, w=1,…, q,

[3.17]

όπου QB είναι το στατιστικό χ 2 που αντιστοιχεί στον πίνακα B, nq 2 είναι το πλήθος
των µονάδων παρατήρησης, Ι Z είναι η ολική αδράνεια του αντίστοιχου λογικού
πίνακα Z και

∑I

hw

το άθροισµα των αδρανειών των q ( q − 1) 2 διαφορετικών

h< w

απλών πινάκων συµπτώσεων των q µεταβλητών ανά δύο. Η ποσότητα I hw εκφράζει
την αδράνεια του υποπίνακα που σχηµατίζεται από τη διασταύρωση της µεταβλητής
X h µε την X w . Τέλος, το άθροισµα

∑I

diagonal

εκφράζει την αδράνεια των διαγώνιων

q

υποπινάκων του πίνακα B.
Εποµένως, η ολική αδράνεια του πίνακα B στην περίπτωση q µεταβλητών,
εκφράζει α) τη µέση απόκλιση ανά µονάδα παρατήρησης από την κατάσταση
ανεξαρτησίας µεταξύ των q µεταβλητών των γραµµών και των q µεταβλητών των
στηλών, όπως αυτή µετριέται µέσω του στατιστικού χ 2 και β) το µέσο όρο των
αδρανειών των q 2 σε πλήθος υποπινάκων που τον απαρτίζουν (Μενεξές &
Παπαδηµητρίου, 2004).

3.2.3 H Ενδιαφέρουσα Αδράνεια του Πίνακα Burt
Όπως είδαµε στην Ενότητα 3.1.3.1, οι q 2 σε πλήθος υποπίνακες που απαρτίζουν
τον πίνακα Burt αναλύονται σε q πίνακες που αντιστοιχούν στους διαγώνιους
υποπίνακες και σε 2 × q ( q − 1) 2 υποπίνακες που αντιστοιχούν στους απλούς πίνακες
συµπτώσεων των q µεταβλητών ανά ζεύγη. Έτσι, γίνεται φανερό ότι οι αδράνειες των
απλών πινάκων συµπτώσεων των µεταβλητών ανά δύο συµµετέχουν δύο φορές στον
υπολογισµό της ολικής αδράνειας του πίνακα Burt. Κατά συνέπεια, το µέρος της
ολικής αδράνειας του πίνακα Burt, που εκφράζει όλες τις σχέσεις µεταξύ των
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µεταβλητών ανά δύο, και παρουσιάζει

ενδιαφέρον να µελετηθεί είναι η µέση

αδράνεια των q ( q − 1) 2 σε πλήθος διαφορετικών απλών πινάκων συµπτώσεων των
q µεταβλητών ανά δύο (Israëls 1987, Gifi 1996, Greenacre 2005).

Ως «Ενδιαφέρουσα Αδράνεια» I ε του πίνακα Β ορίζεται η ποσότητα (Μενεξές &
Παπαδηµητρίου, 2004):
g

∑I

Iε =

c

c =1

q (q − 1)
2

=

g

όπου

∑I = ∑I
c

c =1

hw

∑I

h< w

hw

q (q − 1)
2

, g = 1, K ,

q ( q − 1)

2

, h, w = 1, K , q ,

[3.18]

είναι το άθροισµα των αδρανειών των q ( q − 1) 2 διαφορετικών

h< w

απλών πινάκων συµπτώσεων των q µεταβλητών ανά δύο. Η ποσότητα I hw εκφράζει
την αδράνεια του υποπίνακα που σχηµατίζεται από τη διασταύρωση της µεταβλητής
X h µε τη X w .

Κάτω από τη θεώρηση αυτή, φαίνεται ότι η ΠΑΑ αναλύει τελικά τις
αλληλεπιδράσεις όλων των µεταβλητών ανά δύο. ∆ηλαδή, η ενδιαφέρουσα αδράνεια
εκφράζει τη µέση αδράνεια των q ( q − 1) 2 σε πλήθος διαφορετικών απλών πινάκων
συµπτώσεων των q µεταβλητών ανά δύο, οι οποίες συµµετέχουν στην κατασκευή του
πίνακα Burt.
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3.3 Μέθοδοι ∆ιόρθωσης της Αδράνειας στην Ανάλυση του
Πίνακα Burt
Κατά την εφαρµογή της ΠΑΑ στον πίνακα Burt δηµιουργείται η εντύπωση ότι η
µέθοδος αναλύει τελικά ένα διπλό µέγεθος της επίδρασης (effect size) µε την έννοια
της αδράνειας, δηµιουργώντας την αίσθηση της «υπερπληροφορίας». Αυτό συµβαίνει
διότι, όπως προαναφέρθηκε, κατά την ανάλυση του πίνακα Burt οι αδράνειες των
απλών πινάκων συµπτώσεων των µεταβλητών ανά δύο συµµετέχουν δύο φορές στον
υπολογισµό της ολικής αδράνειας του πίνακα. Εξάλλου, η ύπαρξη των διαγώνιων
υποπινάκων του Burt δηµιουργεί πρόβληµα σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τη
γεωµετρική ερµηνεία των αποτελεσµάτων και φαίνεται να αποτελεί περισσότερο
«θόρυβο» παρά πληροφορία (Isräels 1987, Greenacre 1984 και 1993α, Gifi 1996).

Τέλος, όταν η διάσταση της λύσης είναι µεγάλη, ενδεχοµένως στο παραγοντικό
επίπεδο 1 × 2 να µην απεικονίζεται ικανοποιητικό ποσοστό της ολικής πληροφορίας
του πίνακα Burt κι έτσι να δίνεται η εντύπωση φτωχής προσαρµογής των δεδοµένων
και χαµηλής ποιότητας της λύσης της ΠΑΑ.
Για τους παραπάνω λόγους, έχουν προταθεί ποικίλες µέθοδοι διόρθωσης της
αδράνειας του πίνακα Burt σε σχέση µε α) τον αλγόριθµο της ΠΑΑ (τροποποίηση της
µεθόδου), β) τη µορφή του πίνακα που θα αναλυθεί και γ) τις αδράνειες των
παραγοντικών αξόνων.

3.3.1 Τροποποίηση της ΠΑΑ: Η µέθοδος JCA
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο της εφαρµογής της ΠΑΑ στον πίνακα Burt,
παρουσιάζει η µέθοδος Joined Correspondence Analysis - JCA (Greenacre 1988,
1993α και 2005). Πρόκειται για µια γενικευµένη εκδοχή της ΠΑΑ µε στόχο τη

µείωση της επίδρασης της αδράνειας των διαγώνιων υποπινάκων του πίνακα Burt
στην ολική αδράνεια του πίνακα.
Τα στοιχεία των διαγώνιων υποπινάκων του Burt θεωρούνται αρχικά ως
ελλείπουσες τιµές και προσδιορίζονται έπειτα από διαδοχικές επανεκτιµήσεις µε την
εφαρµογή ενός επαναληπτικού αλγόριθµου (βλέπε Greenacre 1988 και 2005,
Greenacre & Nenadic 2005). Έτσι, κατασκευάζεται ένας τροποποιηµένος πίνακας
Burt που περιέχει µόνο την «ενδιαφέρουσα» πληροφορία, δηλαδή αυτήν των

q( q − 1 ) 2 µη διαγώνιων υποπινάκων. Τελικά, ο βασικός αλγόριθµος της ΠΑΑ

74

Κεφάλαιο 3ο: Πίνακες Εισόδου στην ΠΑΑ

εφαρµόζεται στον τροποποιηµένο πίνακα Burt. Στη διµεταβλητή περίπτωση (q = 2) η
εφαρµογή της JCA στον πίνακα Burt δίνει τα ίδια αποτελέσµατα µε την εφαρµογή της
ΠΑΑ στο µοναδικό υποπίνακα συµπτώσεων των δύο µεταβλητών του πίνακα Burt
(Greenacre & Nenadic, 2005).

Η JCA είναι µια σύνθετη µέθοδος µε σηµαντικά µεγαλύτερες υπολογιστικές
απαιτήσεις από την ΠΑΑ, γεγονός που την καθιστά ακατάλληλη στην περίπτωση που
είναι επιθυµητή η ανάλυση µεγάλων συνόλων δεδοµένων (Greenacre, 1993α).
Βελτιωµένες παραλλαγές του βασικού αλγόριθµου, έχουν προταθεί από τους Boik
(1996), Takeneni & Browne (2000) και Vermunt & Anderson (2005). Τέλος, παρόλο

που η µέθοδος φαίνεται να αποτελεί ενδιαφέρουσα πρόταση, δεν έχει µέχρι σήµερα
συµπεριληφθεί σε κάποιο από τα εµπορικά στατιστικά πακέτα που ενσωµατώνουν τη
στατιστική διαδικασία της ΠΑΑ.

3.3.2 Τροποποίηση του Πίνακα Burt
Σε σχέση µε τη µορφή του πίνακα Burt που θα αναλυθεί µε την ΠΑΑ, έχουν
προταθεί οι ακόλουθες παραλλαγές:

α) Ο Greenacre (1984) προτείνει τα διαγώνια στοιχεία των q σε πλήθος διαγώνιων
υποπινάκων του πίνακα Burt, να αντικατασταθούν µε µηδενικά ή να θεωρηθούν ως
ελλείπουσες τιµές. Έτσι, οι αδράνειες των διαγώνιων υποπινάκων δε συµµετέχουν
στον υπολογισµό της ολικής αδράνειας του πίνακα.

β) Ο Isräels (1987) προτείνει την αντικατάσταση των διαγώνιων υποπινάκων του
πίνακα Burt µε τους αντίστοιχους υποπίνακες που προκύπτουν κάτω από την υπόθεση
της ανεξαρτησίας των γραµµών και των στηλών τους, δηλαδή µε πίνακες που τα
στοιχεία τους είναι οι αντίστοιχες αναµενόµενες συχνότητες. Με τον τρόπο αυτό, οι
αδράνειες των διαγώνιων υποπινάκων µηδενίζονται, οπότε δε συµµετέχουν στην
ολική αδράνεια του πίνακα Burt.
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3.3.3 ∆ιόρθωση των Αδρανειών των Παραγοντικών Αξόνων
Ένα ανοικτό ζήτηµα για όσους εφαρµόζουν την ΠΑΑ αποτελεί η διόρθωση των
αδρανειών των παραγοντικών αξόνων, οι οποίες προκύπτουν από την ανάλυση του
πίνακα Burt. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν προταθεί τρεις µέθοδοι για τη διόρθωση των
αδρανειών και στη συνέχεια, µε βάση τις διορθωµένες αδράνειες, υπολογίζονται οι
νέες, τροποποιηµένες συντεταγµένες των ιδιοτήτων των µεταβλητών πάνω στους
παραγοντικούς άξονες, καθώς και τα υπόλοιπα αριθµητικά αποτελέσµατα της ΠΑΑ.
Οι σχετικές θέσεις των σηµείων δε µεταβάλλονται. Με τον τρόπο αυτό, βελτιώνεται η
απεικόνιση του φαινοµένου επί των παραγοντικών αξόνων και διευκολύνεται
σηµαντικά η διαδικασία ερµηνείας. Στη συνέχεια, παρουσιάζουµε δύο διαδεδοµένες
µεθόδους διόρθωσης των αδρανειών, καθώς και µια τρίτη µέθοδο που βασίζεται στην
ενδιαφέρουσα αδράνεια (βλέπε Ενότητα 3.2.3).

3.3.3.1 ∆ιόρθωση κατά Benzècri
Σύµφωνα µε τον Benzècri (1979), οι αδράνειες που προκύπτουν από την ανάλυση
του πίνακα Burt (Β) µπορούν να διορθωθούν σύµφωνα µε την παρακάτω σχέση:
2

2

 q   B 1
1
B
λ% = 
 ×  λs −  , για λs > ,
q
q
 q −1  
B
s

[3.19]

όπου q είναι ο αριθµός των µεταβλητών και λsΒ η αδράνεια του άξονα s που
προκύπτει από την ανάλυση του πίνακα Β.
Στη συνέχεια, οι διορθωµένες αδράνειες εκφράζονται ως ποσοστό του αθροίσµατός
τους µόνο για τους άξονες για τους οποίους ισχύει λsB >

1
(Rovan 1994, Greenacre
q

1984 και 2005). Η µέθοδος διόρθωσης των αδρανειών κατά Benzècri ενσωµατώνεται

στο στατιστικό πακέτο SAS (SAS Institute, 2005).

3.3.3.2 ∆ιόρθωση κατά Greenacre
Σύµφωνα µε τον Greenacre (1988), η προσέγγιση του Benzècri δίνει µια «υπεραπαισιόδοξη» εικόνα της ποιότητας της λύσης της ΠΑΑ, διότι οι άξονες που
διατηρούνται ερµηνεύουν το 100% της ολικής αδράνειας, ενώ στην πραγµατικότητα
το φαινόµενο περιγράφεται σε περισσότερες διαστάσεις. Έτσι, ο Greenacre (1993α
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και 2005) προτείνει τη διόρθωση των αδρανειών του πίνακα Burt σύµφωνα µε την
παρακάτω σχέση:
2

2

 q   B 1
λ% sB = 
 ×  λs −  , για
q
 q −1  
όπου q είναι ο αριθµός των µεταβλητών και

λsB >

1
,
q

[3.20]

λsB = d sB η χαρακτηριστική τιµή του

άξονα s που προκύπτει από την ανάλυση του πίνακα Β.
Στη συνέχεια, οι διορθωµένες αδράνειες εκφράζονται ως ποσοστό της ποσότητας
(Greenacre, 1993α):

Im =

p
q 
k −q
×  I B − 2  , για I B = ∑ λsB ,
q −1 
q 
s =1

όπου I B είναι η ολική αδράνεια του πίνακα Burt και k το συνολικό πλήθος των
κατηγοριών των q µεταβλητών. Αποδεικνύεται ότι η ποσότητα I m εκφράζει τη µέση
αδράνεια των µη διαγώνιων υποπινάκων του Burt, δηλαδή την ενδιαφέρουσα
αδράνεια τού (βλέπε Μενεξές, 2006).
Η παραπάνω προσέγγιση διόρθωσης της αδράνειας στηρίζεται στο συµπέρασµα 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 των δύο
µεταβλητών (Greenacre 1993α και 2005). Επιπλέον, οι ποσότητες

λsB της σχέσης

[3.20] είναι ίσες µε τις αδράνειες της ανάλυσης του πίνακα Ζ (βλέπε σχέση [3.9]).

Κατά συνέπεια η «διορθωµένη» λύση στην περίπτωση της ανάλυσης του πίνακα Β,
ταυτίζεται µε αυτή της ανάλυσης του πίνακα Ζ (Greenacre, 1993α). Η µέθοδος
διόρθωσης των αδρανειών κατά Greenacre διατίθεται από το στατιστικό πακέτο SAS
(SAS Institute 2005), καθώς και από το υπολογιστικό περιβάλλον CHIC Analysis
(βλέπε Κεφάλαιο 6, Ενότητα 6.3 και Παράρτηµα Α).
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3.3.3.3 ∆ιόρθωση της Ολικής αδράνειας µε Βάση την Ενδιαφέρουσα Αδράνεια
Όπως είδαµε στην Ενότητα 3.2.2, 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 όλων των µεταβλητών ανά δύο, είναι η
ενδιαφέρουσα αδράνεια. Με βάση το συµπέρασµα αυτό, ο Μενεξές (2006) προτείνει
οι αδράνειες των παραγοντικών αξόνων του πίνακα Burt να διορθωθούν σύµφωνα µε
τη σχέση:

λ%sB =

(

)

q λsB − 1
q (q − 1)

2

, για λsB >

1
.
q2

[3.21]

Στη συνέχεια, οι διορθωµένες αδράνειες εκφράζονται ως ποσοστό της
ενδιαφέρουσας αδράνειας I ε . Αν θεωρηθεί ότι κατά την εφαρµογή της ΠΑΑ στον
πίνακα Burt η ολική πληροφορία για το υπό εξέταση φαινόµενο συγκεντρώνεται στην
ενδιαφέρουσα αδράνεια του πίνακα, τότε µε την προτεινόµενη µεθοδολογία
διόρθωσης των αδρανειών των αξόνων, τα αντίστοιχα ποσοστά ερµηνείας τους θα
αντικατοπτρίζουν την πραγµατική ποιότητα της λύσης της ΠΑΑ. Η µέθοδος
διόρθωσης των αδρανειών µε βάση την ενδιαφέρουσα αδράνεια έχει ενσωµατωθεί
στο λογισµικό CHIC Analysis (βλέπε Κεφάλαιο 6, Ενότητα 6.3 και Παράρτηµα Α).

3.4 Αλγόριθµος Επιλογής του Υποπίνακα µε την
Πλησιέστερη Απεικόνιση µέσω της ΠΑΑ στον Πίνακα Burt
Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν στις Ενότητες 3.2 και 3.3 για την προβληµατική της
ανάλυσης του πίνακα Burt, το πρόβληµα που θέτουµε είναι το κατά πόσο είναι
δυνατό να επιλεγεί υποπίνακας του πίνακα Burt 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 όσο το δυνατό πιο ίδιες για τις δύο αναλύσεις. Αξίζει να σηµειωθεί ότι
αυτό το πρόβληµα τίθεται για πρώτη φορά στο χώρο της Ανάλυσης ∆εδοµένων.
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Το προτεινόµενο κριτήριο επιλογής του «καλύτερου» υποπίνακα του πίνακα Burt
βασίζεται στην έννοια της ενδιαφέρουσας αδράνειας που, όπως είδαµε στην Ενότητα
3.2.3, ορίζεται ως η µέση αδράνεια των q ( q − 1) 2 σε πλήθος διαφορετικών απλών

πινάκων συµπτώσεων που σχηµατίζουν q µεταβλητές ανά δύο (βλέπε σχέση [3.18]).
Αν θεωρήσουµε όλους τους δυνατούς υποπίνακες ως block πίνακες, που
αποτελούνται από επιµέρους απλούς πίνακες συµπτώσεων, τότε ως καλύτερος
υποπίνακας επιλέγεται αυτός που η αδράνειά του µεγιστοποιεί το λόγο:

λ=

I N*
Iε

,

[3.22]

όπου I N* είναι η αδράνεια του εξεταζόµενου υποπίνακα N* και I ε η ενδιαφέρουσα
αδράνεια του πίνακα Burt.
Οι αδράνειες των υποπινάκων N* υπολογίζονται ως µέσοι όροι των αδρανειών των
απλών πινάκων συµπτώσεων από τους οποίους συντίθενται (βλέπε Ενότητα 3.2.1). Ο
λόγος λ εκφράζει το πληροφοριακό περιεχόµενο του υποπίνακα N* , µε την έννοια
της αδράνειας, ως ποσοστό της ενδιαφέρουσας αδράνειας του πίνακα Burt ή
διαφορετικά το ποσοστό της ενδιαφέρουσας αδράνειας που ερµηνεύεται από την
αδράνεια του υποπίνακα.

3.4.1 Περιγραφή του Αλγόριθµου
Ο αλγόριθµος επιλογής του υποπίνακα µε την πλησιέστερη απεικόνιση µέσω της
εφαρµογής της ΠΑΑ στον πίνακα Burt υλοποιήθηκε στη συναρτησιακή γλώσσα
MATLAB 6.5 R13, βρίσκεται στο Παράρτηµα Β, συνοδευτικό CD (φάκελος
Algorithms, αρχείο fts.m) και ενσωµατώθηκε στο υπολογιστικό περιβάλλον CHIC
Analysis (βλέπε Κεφάλαιο 6, Ενότητα 6.3). Για τους υπολογισµούς χρησιµοποιούµε

τις σχέσεις και τους συµβολισµούς της Ενότητας 3.2. Ακολουθεί η βήµα-προς-βήµα
περιγραφή του αλγόριθµου, η περιγραφή του µε ψευδοκώδικα και ένα αναλυτικό
παράδειγµα υπολογισµών.
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3.4.1.1 Βήµατα

Είσοδος: Ο αλγόριθµος δέχεται ως είσοδο έναν πίνακα Burt, έστω B k×k , όπου k το
συνολικό πλήθος των κλάσεων q κατηγορικών µεταβλητών. Επιπλέον, δέχεται ως
είσοδο διάνυσµα j µε γενικό στοιχείο ji , i = 1, …, q που αντιστοιχεί στο πλήθος των
κλάσεων της µεταβλητής i, µε τη σειρά που οι µεταβλητές εµφανίζονται στον πίνακα
B.

Βήµα 1ο: Υπολογίζονται η ενδιαφέρουσα αδράνεια του πίνακα Β και οι επιµέρους
αδράνειες των απλών υποπινάκων του Β, δηλαδή αυτών που σχηµατίζονται µε τη
διασταύρωση των q µεταβλητών ανά δύο.

Στην περίπτωση της διασταύρωσης µιας µεταβλητής µε τον εαυτό της, η αδράνεια
του αντίστοιχου διαγώνιου απλού υποπίνακα δίνεται από τη σχέση (βλέπε Ενότητα
3.2.1.2.):

I hh =jh − 1 , h=1,K ,q ,

[3.23]

όπου jh το πλήθος των κλάσεων της µεταβλητής X h .
Στην περίπτωση της διασταύρωσης δύο µεταβλητών µε k και l κλάσεις αντίστοιχα,
η αδράνεια του αντίστοιχου µη διαγώνιου απλού υποπίνακα υπολογίζεται από τη
σχέση (βλέπε σχέσεις [3.11], [3.12]):

*
 * n*i+ n+j
 nij − *
k
l 
n
I hw =∑∑ 
* *
ni+ n+j
i=1 j=1

2



 , h=1,K ,q w=1,K ,q και h ≠ w ,

[3.24]

*
*
όπου ni+
είναι το άθροισµα της γραµµής i, n+j
το άθροισµα της στήλης j, n* το

συνολικό άθροισµα του απλού πίνακα συµπτώσεων που σχηµατίζουν οι µεταβλητές
X h και X w και n*ij το γενικό στοιχείο του υποπίνακα N* που βρίσκεται στη
διασταύρωσης της γραµµής i και τη στήλης j.

Βήµα 2ο: Εντοπίζονται όλοι οι διαφορετικοί υποπίνακες του Β, που καθένας τους
σχηµατίζεται από τις ιδιότητες όλων των υπό εξέταση µεταβλητών και υπολογίζεται η
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αδράνειά τους ως η µέση αδράνεια των επιµέρους απλών υποπινάκων από τους
οποίους δοµούνται (βλέπε Ενότητα 3.1.5).

Ειδικότερα, έχουµε ότι:
α) Κάθε υποπίνακας σχηµατίζεται από το συνδυασµό, έστω p µεταβλητών στις
γραµµές και r µεταβλητών στις στήλες, µε

p + r = q και

p, r = 1K q . Αν

αντιστρέψουµε τις γραµµές µε τις στήλες του υποπίνακα, η ανάλυση µε την ΠΑΑ δεν
έχει διαφορά. Συνεπώς, οι πιθανές τιµές των p και q στο παραπάνω άθροισµα,
αντιστοιχούν στα διαφορετικά είδη υποπινάκων που µπορούν να σχηµατιστούν. Το
πλήθος των διαφορετικών ειδών υποπινάκων είναι:
q
 2 , αν q άρτιος

 q − 1 , αν q περιττός
 2

β) Αν αλλάξουµε τη θέση µεταξύ µεταβλητών γραµµών (ή στηλών αντίστοιχα) του
υποπίνακα, η ανάλυση µε την ΠΑΑ είναι η ίδια.

Όταν το πλήθος q των µεταβλητών είναι περιττός, τότε το πλήθος των προς εξέταση
διαφορετικών υποπινάκων είναι:

 q 
q q


  +   +…+  q − 1 
1
2


   
 2 3
1444424444
q −1

[3.25]

όροι

2

Όταν το πλήθος q των µεταβλητών είναι άρτιος, τότε το πλήθος των προς εξέταση
διαφορετικών υποπινάκων είναι:

q 
q q
 
  +   +…+  q  2
1
2
   
2 3
1444424444
q
όροι
2
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∆ηλαδή, κάθε όρος του αθροίσµατος [3.25] (ή [3.26]) αντιστοιχεί στο πλήθος των
q
διαφορετικών υποπινάκων ενός συγκεκριµένου είδους. Για παράδειγµα ο όρος  
1 

αντιστοιχεί στους υποπίνακες «φέτα» (ή «στοίβα»), δηλαδή σε αυτούς που έχουν τις
ιδιότητες µιας µεταβλητής στις γραµµές (στήλες) και τις ιδιότητες των υπόλοιπων
q
στις στήλες (γραµµές), ο όρος   αντιστοιχεί στους υποπίνακες µε τις ιδιότητες δύο
2

µεταβλητών στις γραµµές και τις ιδιότητες των υπόλοιπων στις στήλες κ.ο.κ.

γ) Κατά την κωδικοποίηση του αλγόριθµου δεν αποθηκεύονται αυτούσιοι οι
υποπίνακες αλλά, για εξοικονόµηση µνήµης του Η/Υ, αποθηκεύονται µόνο οι
συνδυασµοί των µεταβλητών µε τους οποίους αυτοί σχηµατίζονται (οικονοµική
µορφή). Για παράδειγµα, ένας υποπίνακας «φέτα» µε τις ιδιότητες της µεταβλητής
X 1 στις γραµµές και αυτές των X 2 , X 3 , X 4 στις στήλες, θα αποθηκευτεί ως εξής: [1
0 2 3 4]. Το στοιχείο «0» χρησιµοποιείται ως διαχωριστικό των µεταβλητών γραµµών

από τις µεταβλητές στηλών. Έπειτα, µε δεδοµένο τον αριθµό των ιδιοτήτων κάθε
µεταβλητής, ο υπό εξέταση υποπίνακας µπορεί να ανακτηθεί εύκολα από τον πίνακα

Β.
Βήµα 3ο: Για κάθε υποπίνακα υπολογίζεται ο λόγος λ (βλέπε σχέση [3.22]) και τελικά
ως «καλύτερος» υποπίνακας επιλέγεται αυτός που µεγιστοποιεί την ποσότητα λ.

Έξοδος: Εµφανίζεται η ενδιαφέρουσα αδράνεια του πίνακα Β, οι διαφορετικοί
υποπίνακες σε οικονοµική µορφή, οι αδράνειες των υποπινάκων αυτών και οι
ποσότητες λ σε αύξουσα διάταξη.

3.4.1.2 Ψευδοκώδικας
Aκολουθεί ο προτεινόµενος αλγόριθµος σε µορφή ψευδοκώδικα, όπου δεν

εµφανίζονται οι προσωρινές µεταβλητές, παρά µόνο οι µεταβλητές εισόδου και
εξόδου. Για περισσότερα σχόλια παραπέµπουµε στην κωδικοποιηµένη µορφή του
αλγόριθµου που βρίσκεται στο Παράρτηµα Β, συνοδευτικό CD (φάκελος Algorithms,
αρχείο fts.m ).
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Είσοδος

B [ k,k ] : πίνακας Burt απολύτων συχνοτήτων
h [ q ] : διάνυσµα µε στοιχεία τους αριθµούς των κλάσεων των q µεταβλητών,
σύµφωνα µε τη σειρά εµφάνισής τους στον Β
Αλγόριθµος
1 Εντόπισε τους συνδυασµούς των µεταβλητών µε τους οποίους σχηµατίζονται οι
απλοί υποπίνακες του Β
2 Για κάθε διαγώνιο απλό υποπίνακα του Β
3
Υπολόγισε αδράνεια απλού υποπίνακα και αποθήκευσε στο συµµετρικό
πίνακα ΙΝ
4 Τέλος_Επανάληψης
5 Για κάθε µη-διαγώνιο απλό υποπίνακα του Β
6
Υπολόγισε αθροίσµατα γραµµών, στηλών και ολικό άθροισµα
7
Υπολόγισε αδράνεια απλού υποπίνακα και αποθήκευσε στο συµµετρικό
πίνακα ΙΝ
8 Τέλος_Επανάληψης
9 Υπολόγισε ενδιαφέρουσα αδράνεια πίνακα Β και αποθήκευσε στη µεταβλητή cinB
10 Υπολόγισε συνολικό πλήθος υπό εξέταση υποπινάκων για άρτιο ή περιττό πλήθος
µεταβλητών
11 Για κάθε είδος υποπίνακα
12
Εντόπισε τους συνδυασµούς των µεταβλητών µε τους οποίους σχηµατίζονται
οι διαφορετικοί υποπίνακες τους είδους και αποθήκευσε στον πίνακα C
13
Για κάθε υποπίνακα
14
Εντόπισε τους απλούς υποπίνακες από τους οποίους αποτελείται
15
Υπολόγισε αδράνεια υποπίνακα και αποθήκευσε στο διάνυσµα CIN
Τέλος_Επανάληψης
16
17 Τέλος_Επανάληψης
18 Υπολόγισε το λόγο αδράνειας κάθε υποπίνακα προς ενδιαφέρουσα αδράνεια
πίνακα Β και αποθήκευσε στο διάνυσµα L
19 Ταξινόµησε πίνακα C και διανύσµατα CIN, L.

Έξοδος
cinB: µεταβλητή µε την ενδιαφέρουσα αδράνεια του Β
CIN [ m] : διάνυσµα µε στοιχεία τις αδράνειες των m υπό εξέταση υποπινάκων

L [ m] : διάνυσµα µε στοιχεία τους λόγους λ των m υπό εξέταση υποπινάκων
C [ q +1,m ] : πίνακας µε στοιχεία τους συνδυασµούς των q µεταβλητών µε τους
οποίους σχηµατίζονται οι m υποπίνακες. Οι µεταβλητές γραµµών διαχωρίζονται από
τις µεταβλητές στηλών µε το στοιχείο 0.
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3.4.1.3 Παράδειγµα Υπολογισµών
Για την κατανόηση του προτεινόµενου αλγόριθµου παραθέτουµε αναλυτικό
παράδειγµα µε τα βήµατα των υπολογισµών, όπως περιγράφηκαν παραπάνω.
Έστω B11×11 ο πίνακας Burt µε τέσσερις µεταβλητές, X 1 , X 2 , X 3 , X 4 και 3, 2, 2 και
4 κλάσεις αντίστοιχα (Πίνακας 3.9).

Πίνακας 3.9: Γενικευµένος πίνακας συµπτώσεων B11×11
Χ11
9
0
0
5
4
3
6
1
2
2
4

Χ11
Χ12
Χ13
Χ21
Χ22
Χ31
Χ32
Χ41
Χ42
Χ43
Χ44

Χ12
0
4
0
1
3
3
1
1
1
1
1

Χ13
0
0
7
5
2
3
4
1
3
2
1

Χ21
5
1
5
11
0
3
8
1
4
1
5

Χ22
4
3
2
0
9
6
3
2
2
4
1

Χ31
3
3
3
3
6
9
0
2
2
3
2

Χ32
6
1
4
8
3
0
11
1
4
2
4

Χ41
1
1
1
1
2
2
1
3
0
0
0

Χ42
2
1
3
4
2
2
4
0
6
0
0

Χ43
2
1
2
1
4
3
2
0
0
5
0

Χ44
4
1
1
5
1
2
4
0
0
0
6

Το διάνυσµα h θα έχει την παρακάτω µορφή:

h = [3 2 2 4]
Βήµα 1ο:
Οι επιµέρους αδράνειες των απλών πινάκων συµπτώσεων του Β που σχηµατίζουν
οι µεταβλητές ανά δύο (σχέσεις [3.23] και [3.24]), υπολογίζονται ως εξής:

-

για τους διαγώνιους υποπίνακες, I11=j1 − 1 = 3 − 1 = 2 , I 22 =1 , I 33=1 , I 44 =3

-

για τους µη διαγώνιους υποπίνακες, I12 =0,111 , I13=0, 0981 ,
I14 =0,113 I 23=0,1552 , I 24 =0, 266 , I 34 =0, 0842

Έτσι, κατασκευάζεται ο συµµετρικός πίνακας IΝ 4×4 µε τις επιµέρους αδράνειες των
απλών υποπινάκων του Β:
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IΝ 4×4

0,111 0, 098 0,113 
 2
 0,111
1
0,155 0, 266 
=
0, 098 0,155
1
0, 084 


3 
 0,113 0, 266 0, 084

Από τη σχέση [3.18] η ενδιαφέρουσα αδράνεια του πίνακα Β υπολογίζεται ως εξής:

Iε=

1
0,8275
I hw =
= 0,1379, h,w=1K 3
∑
6 h>w
6

Βήµα 2: Το πλήθος των προς εξέταση υποπινάκων του πίνακα B11×11 µε q = 4 είναι
(σχέση [3.26]):
 4  4
m =  +  2 = 4+3= 7
1   2 

Οι συνδυασµοί των µεταβλητών µε τους οποίους σχηµατίζονται οι υποπίνακες
κάθε είδους, αποθηκεύονται στον πίνακα C. Για καθαρά υπολογιστικούς λόγους, ως
διαχωριστικό των µεταβλητών που βρίσκονται στις γραµµές (ή στήλες) κάθε
υποπίνακα από αυτούς των στηλών (γραµµών), χρησιµοποιείται το στοιχείο 0. Οι
διαφορετικοί σε πλήθος υποπίνακες κάθε είδους και ο πίνακας C παρουσιάζονται στο
Σχήµα 3.3:

1
2

3

C = 4
1

1
1


0 2 3 4  K1
0 1 3 4  K2
0 1 2 4  K3

0 1 2 3  K4
2 0 3 4  K5

3 0 2 4  K6
4 0 2 3  K7

Σχήµα 3.3: Συνδυασµοί Μεταβλητών µε τους οποίους Σχηµατίζονται οι Υποπίνακες
Κάθε Είδους
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Η αδράνεια κάθε υποπίνακα υπολογίζεται ως εξής:
I12 + I13 + I14 0,111 + 0, 0981 + 0,113
I +I +I
=
= 0,1073 , I K2 = 21 23 24 = 0,1774 ,
3
3
3
I +I +I
I +I +I
= 31 32 34 = 0,1125 , I K4 = 41 42 43 = 0,1544 ,
3
3
I +I +I +I
I +I +I +I
= 13 14 23 24 = 0,1581 , I K6 = 12 14 32 34 = 0,1158 ,
4
4
I12 + I13 + I 42 + I 43
=
= 0,1398
4

I K1 =
I K3
I K5
I K7

Οι αδράνειες των υποπινάκων αποθηκεύονται, ταξινοµηµένες σε αύξουσα διάταξη,
στο διάνυσµα CIN:

CIN = [ 0,1073 0,1125 0,1158 0,1398 0,1544 0,1581 0,1774]
Βήµα 3: Οι λόγοι λ (%) για κάθε υποπίνακα είναι:

λK1 =

Ι K1
0,1073
Ι
× 100 =
× 100 = 77,84% , λK2 = K2 ×100 = 128, 62% ,
Ιε
Ιε
0,1379

λK3 =

Ι K3
Ι
× 100 = 81,57% , λK4 = K4 × 100 = 111,94% ,
Ιε
Ιε

λK5 =

Ι K5
Ι
Ι
×100 = 114, 62% , λK6 = K6 ×100 = 83,98% , λK7 = K7 × 100 = 101,38% .
Ιε
Ιε
Ιε

Οι λόγοι λ ταξινοµούνται σε αύξουσα διάταξη και αποθηκεύονται στο διάνυσµα L:

L = [ 77,84 81,57 83,98 101,38 111,94 114,62 128, 62]
1
3

2

Τελικά, ο ταξινοµηµένος πίνακας C θα έχει τη µορφή: C =  2
4

3
2
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0 1 2 4  K3
4 0 1 3  K6

3 0 1 4  K7
0 1 2 3  K4

4 0 1 2  K5
0 2 3 4  K2
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Τελικά, ως «καλύτερος» υποπίνακας επιλέγεται ο Κ2, στον οποίο διασταυρώνονται
οι µεταβλητές X 1 , X 3 , X 4 στις γραµµές (στήλες), µε τη µεταβλητή X 2 στις στήλες
(γραµµές), έχει αδράνεια I K2 ίση µε 0,1774 και λόγο λK2 =

Ι K2
×100 = 128, 62% .
Ιε

3.4.2 Εφαρµογή
Προκειµένου να διερευνήσουµε την αποτελεσµατικότητα του προτεινόµενου
αλγόριθµου, τον εφαρµόσαµε σε τέσσερα 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 που προέκυψε από πραγµατική έρευνα
Το σύνολο δεδοµένων Α (συνοδευτικό CD, φάκελος Data, αρχείο setA.xls)
προέκυψε από την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε 138 φοιτητές µε τρεις
µεταβλητές, το Είδος διακοπών µε 6 κλάσεις, το Επάγγελµα πατέρα µε 7 κλάσεις και
το Φύλο µε 2 κλάσεις. Η εφαρµογή του προτεινόµενου αλγόριθµου στον πίνακα Burt
15×15 , όπως αυτός προέκυψε από τον αρχικό πίνακα δεδοµένων, έδωσε τρεις

διαφορετικούς υποπίνακες – «φέτα», δηλαδή υποπίνακες όπου µία από τις
µεταβλητές εµφανίζεται στις γραµµές του πίνακα και οι υπόλοιπες στις στήλες:

α) Τον υποπίνακα A 2×13 µε το Φύλο στις γραµµές και τις µεταβλητές Επάγγελµα και
∆ιακοπές στις στήλες, β) τον υποπίνακα B 7×8 µε τη µεταβλητή ∆ιακοπές στις γραµµές

και τις υπόλοιπες δύο στις στήλες, και γ) τον υποπίνακα Γ 6×9 µε τη µεταβλητή
Επάγγελµα στις γραµµές και τις υπόλοιπες στις στήλες. Για κάθε υποπίνακα «φέτα»

υπολογίστηκε η αδράνειά του καθώς και ο λόγος λ (βλέπε Σχήµα 3.4). Έτσι, ο πρώτος
υποπίνακας ερµηνεύει το 10,5% της ενδιαφέρουσας αδράνειας του πίνακα Burt, ο
δεύτερος το 144% και ο τρίτος το 146%. Εποµένως, σύµφωνα µε τον προτεινόµενο
αλγόριθµο ως «καλύτερος» υποπίνακας επιλέγεται ο Γ 6×9 µε λΓ = 146% .
Για να ελέγξουµε την αποτελεσµατικότητα του αλγόριθµου εφαρµόσαµε την ΠΑΑ
τόσο στον πίνακα Burt όσο και στον επιλεγµένο «καλύτερο» υποπίνακα Γ 6×9 . Τα
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αντίστοιχα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.10, στα ∆ιαγράµµατα 3.2
και 3.3 (παραγοντικά επίπεδα) και στο Σχήµα 3.4.

Πίνακας 3.10: Αποτελέσµατα Εφαρµογής της ΠΑΑ στους Πίνακες Burt και Γ
Άξονας
1
2
3
4
5
6

Πίνακας Burt (15×15)
Αδράνεια
%
0,417
25,925
0,237
14,694
0,194
12,049
0,158
9,783
0,139
8,647

L

L

Αθρ. %
25,925
40,619
52,668
62,450
71,097

Άξονας
1
2
3
4
5

Υποπίνακας Γ (6×9)
Αδράνεια
%
0,439
72,250
0,104
17,126
0,039
6,488
0,022
3,646
0,003
0,490

L

∆ιάγραµµα 3.2: Παραγοντικό επίπεδο 1× 2 της Ανάλυσης του Burt
(Σύνολο ∆εδοµένων Α)
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Αθρ. %
72,250
89,376
95,864
99,510
100,000
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∆ιάγραµµα 3.3: Παραγοντικό επίπεδο της Ανάλυσης του Υποπίνακα Γ
(Σύνολο ∆εδοµένων Α)
Από τον Πίνακα 3.10 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 Γ 6×9 το 89,4% της ολικής αδράνειας. Αν εξετάσουµε την
απεικόνιση των σηµείων επί των παραγοντικών επίπεδων που σχηµατίζουν ο πρώτος
µε το δεύτερο άξονα (βλέπε ∆ιαγράµµατα 3.2 και 3.3), διαπιστώνουµε ότι οι σχετικές
θέσεις των σηµείων είναι σχεδόν ίδιες και για τις δύο αναλύσεις.
IΖ =

13
− 1 = 3, 333 , από τη σχέση [3.16]
3

Iε =

0, 057 + 0, 03 + 1,160 1, 247
=
= 0, 416 , από τη σχέση [3.18]
3
3

IB =

3,333 2  1, 247 
+ 
 = 1,388 , από τη σχέση [3.17]
3
3 3 
Υποπίνακες

Λόγοι λ για κάθε υποπίνακα

λΑ =

I Α 0,0435
=
= 0,105 = 10,5%
Iε
0, 416

λΒ =

IΒ
0,60
=
= 1, 44 = 144%
Iε 0, 416

λΓ =

IΓ
0, 61
=
= 1, 46 = 146%
I ε 0, 416

Σχήµα 3.4: Αποτελέσµατα της Εφαρµογής του Αλγόριθµου στον Πίνακα Burt
(Σύνολο δεδοµένων Α)
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Από το Σχήµα 3.4, γίνεται φανερό ότι ο λογικός πίνακας περιέχει περισσότερη
πληροφορία, µε την έννοια της αδράνειας, απ’ ότι ο αντίστοιχος πίνακας Burt, καθώς
η ολική αδράνεια του τελευταίου είναι ίση µε 1,388, ενώ η αδράνεια του αντίστοιχου
λογικού πίνακα είναι ίση µε 3,333. Τα ποσοστά ερµηνείας της ολικής αδράνειας
αναµένεται να είναι διαφορετικά στις δύο περιπτώσεις, µε δεδοµένο ότι ο µέγιστος
αριθµός αξόνων είναι ίδιος (p=13 − 3=10). 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 I Z (16,15% ο πρώτος και 12,15%
ο δεύτερος), ενώ στην ανάλυση του Burt οι δύο πρώτοι άξονες αιτιολογούν το 40,6%
της ολικής αδράνειας I B (25,9% ο πρώτος και 14,7% ο δεύτερος). Όταν όµως η ΠΑΑ
εφαρµοστεί στον «καλύτερο» υποπίνακα Γ 6×9 , 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). Συµπερασµατικά, καθώς το µέγεθος του πίνακα
που αναλύεται µικραίνει, παρατηρείται σηµαντική αύξηση της ποιότητας της
πληροφορίας. Ωστόσο, και στις τρεις περιπτώσεις το υπό εξέταση φαινόµενο είναι
στην ουσία το ίδιο.
Πέρα από τα παραπάνω, διαπιστώνουµε ότι η µεταβλητή Φύλο έχει µικρή
συσχέτιση µε τις µεταβλητές Επάγγελµα και ∆ιακοπές, συγκριτικά µε τη συσχέτιση
που έχουν αυτές οι δύο µεταβλητές µεταξύ τους (βλέπε Σχήµα 3.4). Εξάλλου, οι
αδράνειες των απλών πινάκων συµπτώσεων στους οποίους συµµετέχει το Φύλο
παρουσιάζουν αµελητέα αδράνεια σε σχέση µε την αδράνεια του πίνακα που
διασταυρώνει τις άλλες δύο µεταβλητές. ∆ηλαδή, όλη σχεδόν η σηµαντική
πληροφορία περικλείεται τελικά στον απλό πίνακα συµπτώσεων που σχηµατίζουν οι
µεταβλητές Επάγγελµα και ∆ιακοπές. Εφόσον οι απλοί πίνακες συµπτώσεων που
περιλαµβάνουν το Φύλο δεν παρέχουν επιπλέον πληροφορία, οι υποπίνακες Γ 6×9 και
B 7×8 µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ισοδύναµοι. Άλλωστε, οι λόγοι λΒ και λΓ δε
διαφέρουν σηµαντικά και οι δύο πίνακες αποδίδουν σχεδόν την ίδια εικόνα µε αυτή
που προκύπτει από την εφαρµογή της ΠΑΑ στον αρχικό πίνακα Burt. Τέλος, η
µεταβλητή Φύλο θα µπορούσε να αποµακρυνθεί από την ανάλυση, καθόσον δεν
επηρεάζει στην πράξη τα αποτελέσµατα.
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Β) Σύνολο δεδοµένων µε γνωστό a priori «καλύτερο» υποπίνακα
Παρόµοια, εφαρµόσαµε τον αλγόριθµο στον πίνακα Burt 15×15 που προέκυψε από
σύνολο δεδοµένων Β (συνοδευτικό CD, φάκελος Data, αρχείο setB.xls), 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.

Ειδικότερα, τα δεδοµένα δηµιουργήθηκαν µε τρόπο ώστε µόνο ορισµένοι απλοί
πίνακες συµπτώσεων του Burt να έχουν σηµαντικές αδράνειες. Ως «καλύτερος »
υποπίνακας, προέκυψε ο 9×6 , έστω K2, µε τις µεταβλητές Χ1, Χ4 στις γραµµές και τις
Χ2, Χ3 στις στήλες και λόγο λ ίσο 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 , 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 3.11
και στα ∆ιαγράµµατα 3.4 και 3.5.

Πίνακας 3.11: Αποτελέσµατα Εφαρµογής της ΠΑΑ στους Πίνακες Burt και K2
Άξονας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Πίνακας Burt (15×15)
Αδράνεια
%
0,087
12,485
0,081
11,632
0,076
10,932
0,067
9,702
0,065
9,418
0,061
8,827
0,060
8,575
0,058
8,318
0,052
7,448
0,046
6,558

L

L

Αθρ. %
12,485
24,117
35,050
44,751
54,169
62,996
71,571
79,890
87,338
93,896

Άξονας
1
2
3
4
5

Υποπίνακας K2 (9×6)
Αδράνεια
%
0,008
50,778
0,005
32,632
0,002
14,776
0,000
1,814
0,000
0,000

Αθρ. %
50,778
83,411
98,186
100,000
100,000

L

Παρατηρούµε ότι η εφαρµογή της ΠΑΑ στον πίνακα Burt δίνει αρκετά χαµηλά
ποσοστά ερµηνείας σε όλους τους παραγοντικούς άξονες, µε τις αντίστοιχες
αδράνειες να µη διαφέρουν σηµαντικά (βλέπε Πίνακα 3.11). Αυτό καθιστά σχεδόν
απαγορευτική την εφαρµογή της µεθόδου στον παραπάνω πίνακα, µε την 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 δε συσχετίζονται σηµαντικά µε τις υπόλοιπες.
Στην περίπτωση, όµως, της ανάλυσης του επιλεγµένου υποπίνακα, οι δύο πρώτοι
άξονες ερµηνεύουν το 83,4% της ολικής αδράνειας, γεγονός αναµενόµενο καθώς η
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πληροφορία συγκεντρώνεται σε µικρότερο αριθµό παραγοντικών αξόνων. Από τα
∆ιαγράµµατα 3.4 και 3.5. διαπιστώνουµε και πάλι ότι οι σχετικές θέσεις των σηµείων
είναι σχεδόν ίδιες και στις δύο αναλύσεις.

∆ιάγραµµα 3.4: Παραγοντικό Επίπεδο 1×2 της Ανάλυσης του Burt
(Σύνολο ∆εδοµένων Β)

∆ιάγραµµα 3.5: Παραγοντικό Επίπεδο 1×2 της Ανάλυσης του Υποπίνακα Κ2
(Σύνολο ∆εδοµένων Β)
Γ) Σύνολο δεδοµένων που προέκυψε µε γεννήτρια τυχαίων αριθµών
Το σύνολο δεδοµένων Γ (συνοδευτικό CD, φάκελος Data, αρχείο setC.xls) µε 500
αντικείµενα και 6 µεταβλητές µε 27 συνολικά κλάσεις, προέκυψε από γεννήτρια
ψευδοτυχαίων αριθµών, µέσω του λογισµικού MS Excel. Η εφαρµογή του
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αλγόριθµου στον αντίστοιχο πίνακα Burt 27×27 ανέδειξε ως «καλύτερο» τον
υποπίνακα «φέτα» 21×6 , έστω Κ3, µε τη µεταβλητή Χ5 στις στήλες και τις υπόλοιπες
στις γραµµές (λ=138%).

Πίνακας 3.12: Αποτελέσµατα Εφαρµογής της ΠΑΑ στους Πίνακες Burt και K3
Άξονας
1
2
3
4
5
6

Πίνακας Burt (27×27)
Αδράνεια
%
0,049
8,108
0,046
7,651
0,043
7,231
0,039
6,460
0,037
6,078

L

L

Αθρ. %
8,108
15,759
22,990
29,450
35,528

Άξονας
1
2
3
4
5

Υποπίνακας K3 (21×6)
Αδράνεια
%
0,012
38,438
0,007
23,534
0,006
19,739
0,003
9,608
0,003
8,682

Αθρ. %
38,438
61,971
81,710
91,318
100,000

L

Η εφαρµογή της ΠΑΑ στον πίνακα Burt έδωσε ποσοστό ερµηνεύσιµης αδράνειας
στο πρώτο παραγοντικό επίπεδο ίσο µε 15,8%, ποσοστό που µπορεί να θεωρηθεί
αρκετά χαµηλό (βλέπε Πίνακα 3.12). Όταν όµως η µέθοδος εφαρµόστηκε στον
επιλεγµένο υποπίνακα το ποσοστό ανέβηκε σε 61,9% για το παραγοντικό επίπεδο των
δύο πρώτων αξόνων. Η εικόνα του φαινοµένου στα παραγοντικά επίπεδα των δύο
αναλύσεων είναι σε γενικές γραµµές η ίδια (βλέπε ∆ιαγράµµατα 3.6 και 3.7), 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.

∆ιάγραµµα 3.6: Παραγοντικό Επίπεδο 1×2 της Ανάλυσης του Burt
(Σύνολο ∆εδοµένων Γ)
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∆ιάγραµµα 3.7: Παραγοντικό Επίπεδο 1×2 από την Ανάλυση του Υποπίνακα K3
(Σύνολο ∆εδοµένων Γ)
∆) Σύνολο δεδοµένων όπου µόνο µία απ’ τις µεταβλητές συσχετίζεται µε όλες τις
υπόλοιπες, οι οποίες είναι µεταξύ τους ασυσχέτιστες.
Το σύνολο δεδοµένων ∆ (συνοδευτικό CD, φάκελος Data, αρχείο setD.xls)
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
(λ=249%). Το ποσοστό ερµηνείας της ολικής αδράνειας για τους δύο πρώτους άξονες

είναι 46,6% κατά την εφαρµογή της µεθόδου στον πίνακα Burt, ενώ φθάνει το 100%
στην περίπτωση του επιλεγµένου υποπίνακα (βλέπε Πίνακα 3.13).

Πίνακας 3.13: Αποτελέσµατα Εφαρµογής της ΠΑΑ στους Πίνακες Burt και K4
Άξονας
1
2
3
4
5
6

Πίνακας Burt (11×11)
Αδράνεια
%
0,062
25,121
0,053
21,501
0,040
16,220
0,040
16,220
0,029
11,681

L

L

Αθρ. %
25,121
46,622
62,842
79,061
90,743

L
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Άξονας
1
2

Υποπίνακας K4 (8×3)
Αδράνεια
%
0,015
72,297
0,006
27,703

Αθρ. %
72,297
100,000
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∆ιάγραµµα 3.8: Παραγοντικό Επίπεδο 1×2 της Ανάλυσης του Burt (Σύνολο
∆εδοµένων ∆)

∆ιάγραµµα 3.9: Παραγοντικό Επίπεδο 1×2 της Ανάλυσης του Υποπίνακα K4
(Σύνολο ∆εδοµένων ∆)
Η εικόνα του φαινοµένου και για τις δύο αναλύσεις είναι σχεδόν η ίδια (βλέπε
∆ιαγράµµατα 3.8 και 3.9). 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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3.4.3 Συµπεράσµατα
Συµπερασµατικά, ο προτεινόµενος αλγόριθµος εντοπισµού και ανάλυσης του
«καλύτερου» υποπίνακα Burt παρέχει, κατά περίπτωση, σηµαντική βοήθεια κατά την

ερµηνεία των αποτελεσµάτων της ΠΑΑ και ενισχύει την αποτελεσµατικότητά της.
Συγκεκριµένα, µε την εφαρµογή του µπορεί να αποφευχθεί η ερµηνεία σχέσεων
µεταξύ µεταβλητών µε ελάχιστη ή καθόλου συσχέτιση και να επιτευχθεί η
συγκέντρωση ουσιαστικότερης πληροφορίας σε µικρότερο αριθµό παραγοντικών
αξόνων. Επειδή σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένας υποπίνακας που να µεγιστοποιεί το
λόγο λ, 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 λ.

Βέβαια, περαιτέρω δοκιµές θα µπορούσαν να ενισχύσουν τον προηγούµενο
ισχυρισµό και γενικότερα την αποτελεσµατικότητα του προτεινόµενου αλγόριθµου.
Η εφαρµογή του αλγόριθµου σε άλλα σύνολα δεδοµένων µας οδήγησε επιπλέον
σε ορισµένα εµπειρικά ευρήµατα:
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 ότι η απεικόνιση επί του
παραγοντικού επιπέδου 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.
Επίσης, όταν οι αδράνειες µεταξύ 2ου και 3ου άξονα δε 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 δε 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.
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3.5 Αλγόριθµος Υπολογισµού των Τυποποιηµένων και
Κύριων Συντεταγµένων των Αντικειµένων µέσω της
Ανάλυσης του Πίνακα Burt
Όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 3.1.5, το βασικό µειονέκτηµα της ανάλυσης του
πίνακα Burt, σε σχέση µε αυτή του λογικού πίνακα 0-1, είναι ότι απουσιάζει η
πληροφορία για τα αντικείµενα, µε συνέπεια ο πίνακας των αρχικών δεδοµένων να
µην είναι δυνατό να ανασυσταθεί. Ωστόσο, η εφαρµογή της ΠΑΑ στον λογικό πίνακα
είτε δεν είναι πάντοτε εφικτή υπολογιστικά είτε οι υπολογισµοί καθυστερούν
σηµαντικά. Στην ενότητα αυτή, προτείνουµε ένα νέο, τροποποιηµένο αλγόριθµο της
ΠΑΑ µε τον οποίο, παρόλο που κατά την ανάλυση του Burt απουσιάζει η
πληροφορία για τα αντικείµενα και ο αρχικός πίνακας δεδοµένων δεν µπορεί να
ανασυσταθεί, είναι εφικτός ο υπολογισµός των παραγοντικών συντεταγµένων των
αντικειµένων, ώστε τα αποτελέσµατα να είναι ίδια µε αυτά που προκύπτουν από την
ανάλυση του πίνακα 0-1. Στις ενότητες που ακολουθούν, παρουσιάζουµε το
µαθηµατικό υπόβαθρο και τους υπολογισµούς του παραπάνω αλγόριθµου και στη
συνέχεια εξετάζουµε την αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής του σε µεγάλα σύνολα
δεδοµένων και στην Ταξινόµηση αντικειµένων.

3.5.1 Περιγραφή του Αλγόριθµου
Σύµφωνα µε τον προτεινόµενο αλγόριθµο, η ΠΑΑ εφαρµόζεται τελικά στον πίνακα
Burt, αντί στον λογικό πίνακα 0-1. Συνοπτικά, ο αλγόριθµος βασίζεται στις σχέσεις

αδράνειας που συνδέουν τις αναλύσεις των πινάκων Ζ και Β (βλέπε Ενότητα 3.1.5).
Οι συντεταγµένες των αντικειµένων υπολογίζονται τελικά µέσω των σχέσεων
µετάβασης (εξισώσεις µεταφοράς) που παρουσιάσαµε στην Ενότητα 2.2.4 (σχέσεις
[2.12] και [2.13]). Στη συνέχεια, περιγράφουµε αναλυτικά τα βήµατα εκτέλεσης του

αλγόριθµου και παραθέτουµε ένα παράδειγµα υπολογισµών. Ο αλγόριθµος
κωδικοποιήθηκε στη συναρτησιακή γλώσσα MATLAB 6.5 R13 (βλέπε συνοδευτικό
CD, φάκελος Algorithms, αρχείο optmca.m). Επίσης, ενσωµατώθηκε στο

υπολογιστικό περιβάλλον CHIC Analysis (βλέπε Ενότητα 6.3.3.
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3.5.1.1 Βήµατα

Είσοδος: Έστω n αντικείµενα ή υποκείµενα που χαρακτηρίζονται από q κατηγορικές
q

µεταβλητές µε ji κλάσεις (ιδιότητες) η κάθε µια ( i = 1K q ) και k = ∑ ji το συνολικό
i =1

πλήθος των κατηγοριών των q µεταβλητών. Ας είναι Α ο n × q πίνακας δεδοµένων
της µορφής αντικείµενα × µεταβλητές. Ο προτεινόµενος αλγόριθµος δέχεται ως
είσοδο τον πίνακα Α και οι υπολογισµοί του µπορούν να συνοψιστούν σε τρία
βήµατα.

Βήµα 1ο: Η ΠΑΑ εφαρµόζεται στον πίνακα Burt.
Από τον Α κατασκευάζεται αρχικά ο αντίστοιχος n × k λογικός πίνακας Ζ. Στη
συνέχεια, από τη σχέση B =Z T Z (βλέπε σχέση [3.2]) προκύπτει ο συµµετρικός k × k
γενικευµένος πίνακας συµπτώσεων απολύτων συχνοτήτων B, δηλαδή ο πίνακας Burt.
Ο βασικός αλγόριθµος της ΠΑΑ, όπως παρουσιάστηκε στην Ενότητα 2.2,
εφαρµόζεται στον πίνακα B.

Βήµα 2ο: Υπολογισµός και κανονικοποίηση των τυποποιηµένων συντεταγµένων των
γραµµών (ή στηλών) του Β για κάθε παραγοντικό άξονα.

Στην Ενότητα 3.1.5, είδαµε ότι οι τυποποιηµένες συντεταγµένες των ιδιοτήτων των
µεταβλητών στους παραγοντικούς άξονες, όπως προκύπτουν από την ανάλυση του Ζ,
είναι ίσες µε τις αντίστοιχες τυποποιηµένες συντεταγµένες της ανάλυσης του Β
(σχέση [3.10]). Αν G Z είναι ο πίνακας µε τις κύριες συντεταγµένες των ιδιοτήτων

των µεταβλητών σε όλους τους άξονες, όπως προκύπτουν από την ανάλυση του Ζ,
τότε ισχύει η σχέση (βλέπε Ενότητα 2.2.4, σχέση [2.11] και σχέσεις [3.9] και [3.10]):
G Z = CZ DZ = CB D1B 2 .

[3.27]

Από τη σχέση [3.27] φαίνεται ότι αν οι τυποποιηµένες συντεταγµένες των
ιδιοτήτων των µεταβλητών σε κάθε άξονα, όπως αυτές προκύπτουν από την ανάλυση
του

Β,

πολλαπλασιαστούν

µε

την

τετραγωνική

ρίζα

των

αντίστοιχων

χαρακτηριστικών τιµών, δίνουν τις νέες κανονικοποιηµένες συντεταγµένες, που είναι
ίδιες µε τις κύριες συντεταγµένες που θα προέκυπταν από την ανάλυση του Ζ.
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Συνοπτικά, στο δεύτερο βήµα του αλγόριθµου υπολογίζονται οι τυποποιηµένες
συντεταγµένες του πίνακα Burt, CB και από τη σχέση [3.27] προκύπτουν στη
συνέχεια οι κύριες συντεταγµένες (νέες κανονικοποιηµένες) του Z,

GZ .

Υπενθυµίζουµε ότι οι τυποποιηµένες συντεταγµένες έχουν µέση τιµή 0 και
διακύµανση ίση µε 1, ενώ οι κύριες έχουν µέση τιµή 0 και διακύµανση ίση µε την
αδράνεια του άξονα.

Βήµα 3ο: Υπολογισµός των τυποποιηµένων και κύριων συντεταγµένων των
αντικειµένων

Στην Ενότητα 2.2.4 (σχέσεις [2.14] και [2.15]) είδαµε ότι οι κύριες συντεταγµένες
των γραµµών του πίνακα που αναλύεται µε την ΠΑΑ, είναι ο σταθµισµένος µέσος
όρος των τυποποιηµένων συντεταγµένων των στηλών του, και το αντίστροφο ισχύει
για τις στήλες. Από τις κεντροβαρικές αυτές σχέσεις µεταξύ γραµµών (αντικειµένων)
και στηλών (ιδιοτήτων) µπορεί εύκολα να δειχθεί ότι οι τυποποιηµένες συντεταγµένες
των αντικειµένων σε κάθε άξονα µπορούν να υπολογιστούν ως ο µέσος όρος ανά
µεταβλητή των κύριων συντεταγµένων των ιδιοτήτων, διαιρεµένος µε τη
χαρακτηριστική τιµή του αντίστοιχου άξονα.
Ειδικότερα, αν g js είναι η νέα κανονικοποιηµένη συντεταγµένη της προβολής της
ιδιότητας j πάνω στον άξονα s, όπως προκύπτει από τη σχέση [3.27], λs η αντίστοιχη
χαρακτηριστική τιµή της ανάλυσης του Β (ή η αδράνεια της ανάλυσης του Ζ), pij το
γενικό στοιχείο του πίνακα αντιστοιχιών PZ , ri η µάζα της γραµµής i και zij το
γενικό στοιχείο του πίνακα Ζ, τότε η τυποποιηµένη συντεταγµένη ris

του

αντικειµένου i ( i = 1,K ,n ) στον άξονα s δίνεται από την παρακάτω σχέση:

zij
ris =

1

λs

k

pij

j =1

ri

∑

g js =

1 k zij
1 k
nq
g js =
∑ g js =
∑ zij g js .
λs j =1 1
λs j =1 q
qλs j =1
n
1

k

∑

[3.28]

∆ηλαδή, µε τη σχέση [3.28] µπορούµε να υπολογίσουµε τις τυποποιηµένες
συντεταγµένες των αντικειµένων όταν η ΠΑΑ εφαρµόζεται στον πίνακα Burt, Β.
Όπως φαίνεται από τη σχέση [3.28], για να γίνει αυτό εφικτό απαιτείται η
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χρησιµοποίηση της πληροφορίας που βρίσκεται στον πίνακα Ζ ή ισοδύναµα στον
αντίστοιχο αρχικό πίνακα Α. Αν στη σχέση [3.28] αντικαταστήσουµε τα στοιχεία του
πίνακα Ζ µε τα αντίστοιχα του πίνακα Α, τότε αυτή γράφεται ως εξής:

ris =

1

q

qλ s

∑ gts ,

[3.29]

m =1

µε t = aim + δ m , όπου aim είναι το στοιχείο του πίνακα Α όπου βρίσκεται η
κωδικοποιηµένη τιµή της ιδιότητας του αντικειµένου i για τη µεταβλητή m και δ
είναι το διάνυσµα µε την αθροιστική συχνότητα των κλάσεων των µεταβλητών. Τα
στοιχεία του δ υπολογίζονται ως εξής:

, αν m = 1
0
δm = 
.
δ
+
j
,
αν
m
≠
1
m
1
m
−

Από υπολογιστική-αλγοριθµική σκοπιά, είναι προτιµότερο να χρησιµοποιήσουµε
για τον υπολογισµό των συντεταγµένων τη σχέση [3.29] αντί της [3.28], διότι ο
αρχικός πίνακας Α έχει µικρότερο αριθµό στηλών από τον αντίστοιχο λογικό πίνακα

Ζ (q < k). Κατά συνέπεια, θα είναι µικρότερος και ο αριθµός των επαναλήψεων που
απαιτούνται για να υπολογιστεί το εσωτερικό άθροισµα της σχέσης [3.29], απ’ ότι
αυτό της [3.28].
Συνεκδοχικά, λόγω των σχέσεων που συνδέουν τις κύριες µε τις τυποποιηµένες
συντεταγµένες (βλέπε Ενότητα 2.2.4, σχέσεις [2.10] και [2.11]), η κύρια
συντεταγµένη της προβολής του αντικειµένου i πάνω στον άξονα s υπολογίζεται
τελικά ως το γινόµενο της αντίστοιχης τυποποιηµένης συντεταγµένης µε την
τετραγωνική ρίζα της αντίστοιχης χαρακτηριστικής τιµής, δηλαδή:

f is = ris λs .
Οι κύριες συντεταγµένες των n αντικειµένων πάνω στον άξονα s, που
υπολογίζονται από τις σχέσεις [3.28] και [3.29], έχουν µέση τιµή 0 και διακύµανση
ίση µε τη χαρακτηριστική τιµή λs , δηλαδή την αδράνεια του άξονα s που προκύπτει
από την ανάλυση του πίνακα Ζ (βλέπε Μενεξές, 2006).

Έξοδος: Εµφανίζονται οι κύριες και οι τυποποιηµένες συντεταγµένες των
αντικειµένων σε όλους τους p δυνατούς παραγοντικούς άξονες. Αν είναι επιθυµητή η
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λύση µε τους πρώτους k * παραγοντικούς άξονες ( k * < p ) , τότε οι συντεταγµένες των
αντικειµένων του πίνακα Ζ υπολογίζονται για τους k * πρώτους παραγοντικούς
άξονες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να εξοικονοµείται επιπλέον υπολογιστικό έργο.
Στο Σχήµα 3.5 δίνονται σχηµατικά τα βήµατα εκτέλεσης του προτεινόµενου
αλγόριθµου. Η διαδροµή µε τα συνεχή βέλη αντιστοιχεί στον «παραδοσιακό »
αλγόριθµο της ΠΑΑ, που καταλήγει στον υπολογισµό των συντεταγµένων ιδιοτήτων
και αντικειµένων µέσω της ανάλυσης του πίνακα Ζ. Η διαδροµή µε τα διακεκοµµένα
βέλη αντιστοιχεί στον προτεινόµενο αλγόριθµο. Έτσι, η ΠΑΑ εφαρµόζεται στον
πίνακα Β και µέσω της διαδικασίας που περιγράψαµε παραπάνω, υπολογίζονται οι
κύριες και οι τυποποιηµένες συντεταγµένες των αντικειµένων.

Σχήµα 3.5: Σχηµατική Περιγραφή του Προτεινόµενου Αλγόριθµου

3.5.1.2 Παράδειγµα Υπολογισµών
Τα δεδοµένα του Πίνακα 3.14 (Παπαδηµητρίου, 2004) περιγράφουν το φαινόµενο
των διακοπών 138 φοιτητών µε τρεις µεταβλητές Α[7], Β[6] και Γ[2]. Ο αλγόριθµος
εφαρµόζεται στα δεδοµένα του Πίνακα 3.14 (πίνακας A138×3 ). Για λόγους οικονοµίας
παραθέτουµε τα αποτελέσµατα µόνο για τους δύο πρώτους παραγοντικούς άξονες.
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Πίνακας 3.14: Πίνακας ∆εδοµένων A138×3
α/α

Α

Β

Γ

α/α

Α

Β

Γ

α/α

Α

Β

Γ

α/α

Α

Β

Γ

1

1

2

1

36

4

4

1

71

6

6

1

106

4

1

1

2

2

2

1

37

5

6

2

72

3

1

2

107

3

4

2

3

3

1

2

38

3

1

2

73

6

1

1

108

3

3

1

4

3

3

2

39

6

1

1

74

7

1

1

109

6

6

1

5

4

3

2

40

7

1

1

75

2

5

2

110

3

1

1

6

4

1

2

41

4

4

1

76

3

1

1

111

5

2

2

7

5

1

1

42

4

6

1

77

3

6

1

112

6

3

1

8

6

3

1

43

1

5

1

78

4

3

1

113

5

2

1

9

6

6

2

44

2

2

2

79

4

1

1

114

1

2

1

10

3

1

1

45

2

5

2

80

3

4

2

115

4

1

2

11

3

3

1

46

3

1

1

81

2

2

1

116

4

3

1

12

5

1

2

47

3

6

2

82

1

2

1

117

6

6

2

13

7

1

2

48

4

1

2

83

4

3

1

118

7

3

1

14

7

4

1

49

6

6

2

84

3

3

1

119

7

4

2

15

7

3

2

50

6

1

2

85

3

1

2

120

6

1

1

16

6

6

2

51

5

1

1

86

5

2

2

121

1

5

1

17

4

3

1

52

4

3

1

87

7

1

2

122

4

6

1

18

4

1

2

53

4

1

1

88

7

4

2

123

4

4

2

19

1

2

2

54

3

4

1

89

3

1

1

124

2

2

2

20

3

1

1

55

3

3

1

90

3

6

1

125

6

1

2

21

3

6

2

56

3

1

2

91

4

6

2

126

4

1

2

22

4

6

2

57

3

1

2

92

7

1

1

127

6

6

1

23

5

1

2

58

3

6

1

93

1

5

2

128

5

2

1

24

6

1

1

59

6

6

2

94

1

2

1

129

3

1

1

25

7

4

1

60

6

1

2

95

4

6

2

130

3

3

2

26

7

1

1

61

4

1

2

96

3

3

1

131

3

4

1

27

1

5

1

62

4

1

2

97

4

3

1

132

4

1

2

28

1

2

1

63

3

4

2

98

6

6

1

133

3

1

1

29

7

4

2

64

6

6

2

99

3

3

2

134

3

6

2

30

6

6

1

65

4

3

1

100

4

3

1

135

6

1

1

31

6

3

1

66

3

3

1

101

6

3

1

136

6

6

2

32

1

2

1

67

4

3

2

102

1

2

2

137

4

1

1

33

3

1

1

68

3

3

1

103

3

1

2

138

4

1

2

34

3

4

2

69

4

6

1

104

5

6

2

35

4

1

2

70

7

4

1

105

4

4

1
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Βήµα 1: Κατά την εφαρµογή της ΠΑΑ στον αντίστοιχο πίνακα Burt (Πίνακας 3.15)
οι χαρακτηριστικές τιµές των δύο πρώτων παραγοντικών αξόνων υπολογίστηκαν σε

λ1 =0,646 και λ2 =0,486 αντίστοιχα. Λόγω της [3.9] οι τιµές των λ1 και λ2 είναι ίσες
µε τις αδράνειες των δύο πρώτων παραγοντικών αξόνων που προκύπτουν από την
ανάλυση του λογικού πίνακα Ζ.

Πίνακας 3.15: Ο Πίνακας Burt
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
B1
B2
B3
B4
B5
B6
Γ1
Γ2

A1
12
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
4
0
9
3

A2
0
6
0
0
0
0
0
0
4
0
0
2
0
2
4

A3
0
0
38
0
0
0
0
16
0
10
6
0
6
21
17

A4
0
0
0
34
0
0
0
14
0
10
4
0
6
18
16

A5
0
0
0
0
10
0
0
4
4
0
0
0
2
4
6

A6
0
0
0
0
0
24
0
8
0
4
0
0
12
14
10

A7
0
0
0
0
0
0
14
6
0
2
6
0
0
8
6

B1
0
0
16
14
4
8
6
48
0
0
0
0
0
24
24

B2
8
4
0
0
4
0
0
0
16
0
0
0
0
10
6

B3
0
0
10
10
0
4
2
0
0
26
0
0
0
20
6

B4
0
0
6
4
0
0
6
0
0
0
16
0
0
8
8

B5
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
3
3

B6
0
0
6
6
2
12
0
0
0
0
0
0
26
11
15

Γ1
9
2
21
18
4
14
8
24
10
20
8
3
11
76
0

Γ2
3
4
17
16
6
10
6
24
6
6
8
3
15
0
62

Βήµα 2: Οι τυποποιηµένες συντεταγµένες των γραµµών (στηλών) του πίνακα Burt
στους δύο πρώτους άξονες δίνονται στον Πίνακα 3.16. Εφαρµόζουµε τη σχέση [3.27],
δηλαδή πολλαπλασιάζουµε τα στοιχεία των στηλών F1 και F2 του Πίνακα 3.16 επί

0, 646 = 0,803 και

0, 486 = 0, 697 αντίστοιχα, και υπολογίζουµε (µε προσέγγιση

σφαλµάτων στρογγυλοποίησης) τα στοιχεία των στηλών F1 και F2 του Πίνακα 3.17.
Ο Πίνακας 3.17 περιέχει τις νέες κανονικοποιηµένες συντεταγµένες των στηλών ή
διαφορετικά τις κύριες των στηλών του πίνακα Z.
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Πίνακας 3.16: Τυποποιηµένες Συντεταγµένες Γραµµών (Στηλών) του Πίνακα Β
Γραµµές
Ιδιότητες
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

F1

F2

-3,049
-2,990
0,571
0,571
-0,788
0,539
0,596
0,492
-2,642
0,575
0,626
-3,221
0,500
-0,059
0,073

0,429
-0,109
0,425
0,142
-1,146
-1,980
2,393
0,058
-0,121
0,495
2,313
0,479
-2,060
0,267
-0,327

Πίνακας 3.17: Νέες Κανονικοποιηµένες Συντεταγµένες Στηλών
ή Κύριες Συντεταγµένες Στηλών του Λογικού Πίνακα Ζ
Στήλες
Ιδιότητες
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

F1

F2

-2,450
-2,403
0,459
0,459
-0,633
0,433
0,478
0,396
-2,123
0,462
0,503
-2,588
0,401
-0,048
0,059

0,3
-0,077
0,297
0,099
-0,801
-1,382
1,670
0,04
-0,084
0,346
1,614
0,333
-1,439
0,186
-0,228

Βήµα 3: Μέσω των σχέσεων [3.28] και [3.29] υπολογίζουµε τις κύριες και τις
τυποποιηµένες συντεταγµένες των αντικειµένων στους δύο πρώτους παραγοντικούς
άξονες (βλέπε Πίνακες 3.18 και 3.19).
Το διάνυσµα δ , µε την αθροιστική συχνότητα των κλάσεων των µεταβλητών, έχει
την παρακάτω µορφή:
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δ = [ 0 7 13 15] .
Οι τυποποιηµένες συντεταγµένες του αντικειµένου 1 στους δύο παραγοντικούς
άξονες υπολογίζονται όπως παρακάτω:
Για τον πρώτο παραγοντικό άξονα (F1) έχουµε:

r (1,1) =

1 3
∑ g ( a (1, m ) + δ m ,1)
3λ1 m =1

=

(

1
g ( a (1,1) + δ1 ,1) + g ( a (1, 2 ) + δ 2 ,1) + g ( a (1,3) + δ 3 ,1)
3 × 0, 646
1
=
( g (1 + 0,1) + g ( 2 + 7,1) + g (1 + 13,1) )
1,938
1
=
( g (1,1) + g ( 9,1) + g (14,1) )
1,938
1
=
( ( −2,450 ) + ( −2,123) + ( −0,048) )
1,938
1
=
( −4, 621) = −2,384
1, 938
=

και

f (1,1) = r (1,1) × λ1 = −2,384 × 0,803 = −1, 914 .
Παρόµοια, για το δεύτερο παραγοντικό άξονα (F2) έχουµε:

r (1, 2 ) =

1 3
∑ g ( a (1, m ) + δ m , 2 )
3λ2 m =1

=

1
( g (1, 2 ) + g ( 9, 2 ) + g (14, 2 ) ) =
3 × 0, 486
1
=
=
( ( 0,3) + ( −0, 084 ) + ( 0,186 ) )
1, 458
0,402
=
= 0, 275
1, 458
=

και f (1, 2 ) = r (1, 2 ) × λ2 = 0, 285 × 0, 697 = 0,198 .
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Πίνακας 3.18: Τυποποιηµένες Συντεταγµένες των Αντικειµένων του Πίνακα 3.14
στους ∆ύο Πρώτους Άξονες
Αντικείµενα

F1

F2 Αντικείµενα F1

F2

Αντικείµενα

F1

F2

1

-2,384 0,275

46

0,416 0,359

91

2

-2,359 0,017

47

0,474 -0,939

92

0,426 1,300

3

0,471 0,075

48

0,471 -0,061

93

-2,569 0,277

4

0,505 0,284

49

0,46 -2,089

94

-2,383 0,275

5

0,505 0,148

50

0,458 -1,076

95

0,474 -1,075

6

0,471 -0,061

51

-0,147 -0,393

96

0,45 0,568

7

-0,147 -0,393

52

0,451 0,433

97

0,451 0,433

8

0,437 -0,582

53

0,417 0,223

98

0,406 -1,805

9

0,46 -2,089

54

0,472 1,437

99

0,505 0,284

10

0,416 0,359

55

0,45 0,568

100

0,451 0,433

11

0,45 0,568

56

0,471 0,075

101

0,437 -0,582

12

-0,092 -0,677

57

0,471 0,075

102

-2,329 -0,009

13

0,481 1,015

58

0,419 -0,655

103

0,471 0,075

14

0,482 2,378

59

0,46 -2,089

104

-0,09 -1,691

15

0,515 1,225

60

0,458 -1,076

105

0,472 1,301

16

0,46 -2,089

61

0,471 -0,061

106

0,417 0,223

17

0,451 0,433

62

0,471 -0,061

107

0,526 1,153

18

0,471 -0,061

63

0,526 1,153

108

0,45 0,568

19

-2,329 -0,009

64

0,46 -2,089

109

0,406 -1,805

20

0,416 0,359

65

0,451 0,433

110

0,416 0,359

21

0,474 -0,939

66

0,45 0,568

111

-1,392 -0,763

22

0,474 -1,075

67

0,505 0,148

112

0,437 -0,582

23

-0,092 -0,677

68

0,45 0,568

113

-1,446 -0,479

24

0,403 -0,791

69

0,419 -0,79

114

-2,383 0,275

25

0,474 -1,075

0,482 2,378

70

0,482 2,378

115

0,471 -0,061

26

0,426 1,300

71

0,406 -1,805

116

0,451 0,433

27

-2,624 0,561

72

0,471 0,075

117

0,46 -2,089

28

-2,383 0,275

73

0,403 -0,791

118

0,46 1,509

29

0,536 2,093

74

0,426 1,300

119

0,536 2,093

30

120

0,403 -0,791

0,406 -1,805

75

-2,544 0,019

31

0,437 -0,582

76

0,416 0,359

121

-2,624 0,561

32

-2,383 0,275

77

0,419 -0,655

122

0,419 -0,79

33

0,416 0,359

78

0,451 0,433

123

0,527 1,017

34

0,526 1,153

79

0,417 0,223

124

-2,304 -0,267

35

0,471 -0,061

80

0,526 1,153

125

0,458 -1,076

36

0,472 1,301

81

-2,359 0,017

126

0,471 -0,061

37

-0,09 -1,691

82

-2,383 0,275

127

0,406 -1,805

38

0,471 0,075

83

0,451 0,433

128

-1,446 -0,479

39

0,403 -0,791

84

0,45 0,568

129

0,416 0,359

40

0,426 1,300

85

0,471 0,075

130

0,505 0,284

41

0,472 1,301

86

-1,392 -0,763

131

0,472 1,437

42

0,419 -0,79

87

0,481 1,015

132

0,471 -0,061

43

-2,624 0,561

88

0,536 2,093

133

0,416 0,359

44

-2,304 -0,267

89

0,416 0,359

134

0,474 -0,939

45

-2,544 0,019

90

0,419 -0,655

135

0,403 -0,791

136

0,46 -2,089

137

0,417 0,223

138

0,471 -0,061
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Πίνακας 3.19: Κύριες Συντεταγµένες των Αντικειµένων του Πίνακα 3.14
στους ∆ύο Πρώτους Άξονες
Αντικείµενα

F1

F2 Αντικείµενα F1

F2 Αντικείµενα F1

F2

1

-1,914 0,198

46

0,335

0,25

91

2

-1,896 0,012

47

0,381 -0,655

92

0,343 0,906

3

0,379 0,052

48

0,379 -0,042

93

-2,065 0,193

4

0,406 0,198

49

0,37 -1,457

94

-1,916 0,192

5

0,406 0,103

50

0,368 -0,75

95

0,381 -0,749

6

0,379 -0,042

51

-0,118 -0,274

96

0,362 0,396

7

-0,118 -0,274

52

0,362 0,302

97

0,362 0,302

8

0,351 -0,406

53

0,335 0,156

98

0,326 -1,259

9

0,37 -1,457

54

0,379 1,002

99

0,406 0,198

0,381 -0,749

10

0,335

0,25

55

0,362 0,396

100

0,362 0,302

11

0,362 0,396

56

0,379 0,052

101

0,351 -0,406

12

-0,074 -0,473

57

0,379 0,052

102

-1,872 -0,006

13

0,387 0,708

58

0,337 -0,457

103

0,379 0,052

14

0,387 1,658

59

0,37 -1,457

104

-0,072 -1,179

15

0,414 0,854

60

0,368 -0,75

105

0,379 0,908

16

0,37 -1,457

61

0,379 -0,042

106

0,335 0,156

17

0,362 0,302

62

0,379 -0,042

107

0,423 0,804

18

0,379 -0,042

63

0,423 0,804

108

0,362 0,396

19

-1,872 -0,006

64

0,37 -1,457

109

0,326 -1,259

20

0,335

0,25

65

0,362 0,302

110

21

0,381 -0,655

66

0,362 0,396

111

-1,119 -0,532

22

0,381 -0,749

67

0,406 0,103

112

0,351 -0,406

23

-0,074 -0,473

68

0,362 0,396

113

-1,163 -0,334

24

0,324 -0,552

69

0,337 -0,551

114

-1,916 0,192

25

0,335

0,25

0,387 1,658

70

0,387 1,658

115

0,379 -0,042

26

0,343 0,906

71

0,326 -1,259

116

0,362 0,302

27

-2,109 0,392

72

0,379 0,052

117

0,37 -1,457

28

-1,916 0,192

73

0,324 -0,552

118

0,37 1,052

29

0,431 1,460

74

0,343 0,906

119

0,431 1,460

30

-2,045 0,014

120

0,324 -0,552

0,326 -1,259

75

31

0,351 -0,406

76

0,335

0,25

121

-2,109 0,392

32

-1,916 0,192

77

0,337 -0,457

122

0,337 -0,551

33

0,335

0,25

78

0,362 0,302

123

0,423 0,709

34

0,423 0,804

79

0,335 0,156

124

-1,852 -0,186

35

0,379 -0,042

80

0,423 0,804

125

0,368 -0,75

36

0,379 0,908

81

-1,896 0,012

126

0,379 -0,042

37

-0,072 -1,179

82

-1,916 0,192

127

0,326 -1,259

38

0,379 0,052

83

0,362 0,302

128

-1,163 -0,334

39

0,324 -0,552

84

0,362 0,396

129

0,335

40

0,343 0,906

85

0,379 0,052

130

0,406 0,198

41

0,25

0,379 0,908

86

-1,119 -0,532

131

0,379 1,002

42

0,337 -0,551

87

0,387 0,708

132

0,379 -0,042

43

-2,109 0,392

88

0,431 1,460

133

0,335

44

-1,852 -0,186

89

0,335

0,25

134

0,381 -0,655

45

-2,045 0,014

90

0,337 -0,457

135

0,324 -0,552

136

0,37 -1,457

137

0,335 0,156

138

0,379 -0,042
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Εύκολα µπορεί να διαπιστωθεί ότι οι τυποποιηµένες συντεταγµένες των
αντικειµένων του Πίνακα 3.18 και στους δύο άξονες έχουν µέσο όρο ίσο µε 0 και
διακύµανση ίση µε 1. Οι κύριες συντεταγµένες του Πίνακα 3.19 έχουν στους δύο
άξονες µέσο όρο ίσο µε 0 και διακυµάνσεις λ1 =0,646 και λ2 =0,486, αντίστοιχα.
∆ηλαδή, οι διακυµάνσεις των κύριων παραγοντικών συντεταγµένων είναι ίσες µε τις
αδράνειες των αντίστοιχων αξόνων.
Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζουµε δύο εφαρµογές που αναδεικνύουν την
αποτελεσµατικότητα του προτεινόµενου αλγόριθµου. Η πρώτη αφορά στην ανάλυση
µεγάλων πινάκων δεδοµένων και η δεύτερη στην εφαρµογή της Ανιούσας Ιεραρχικής
Ταξινόµησης στα αντικειµένα.

3.5.2 Εφαρµογή σε Mεγάλα Σύνολα ∆εδοµένων
Σε αρκετές περιπτώσεις, ιδιαίτερο πρακτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η εφαρµογή
της ΠΑΑ σε µεγάλα σύνολα δεδοµένων. Ειδικότερα, στο αναπτυσσόµενο
επιστηµονικό πεδίο της «Εξόρυξης Γνώσης από ∆εδοµένα» (Data Mining) (βλέπε

Wegman & Solka, 2005), µέθοδοι µείωσης των διαστάσεων όπως η ΠΑΑ, µπορούν
να εφαρµοστούν αποτελεσµατικά στο στάδιο της προεπεξεργασίας µεγάλου αριθµού
µεταβλητών (Tan, Steinbach & Kumar, 2006). Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια η
µέθοδος βρίσκει εφαρµογές σε µεγάλης κλίµακας επιδηµιολογικές έρευνες (Wilcox &
συν. 2003), µελέτες καταγραφής δραστηριότητας σε ιστοσελίδες (Koutsoupias, 2002)
και έρευνες στατιστικής ανάλυσης κειµένων (Morin 2004, Παπαδηµητρίου &
Αθανασίου 2003, ∆ρόσος 2005). Συµπερασµατικά, είναι σηµαντικό να διερευνηθούν
τρόποι βελτίωσης του βασικού αλγόριθµου της µεθόδου, ώστε να γίνει εφικτή και
ταυτόχρονα αποτελεσµατική η ανάλυση µεγάλων συνόλων δεδοµένων.
Είδαµε σε προηγούµενες ενότητες, ότι ο αλγόριθµος της ΠΑΑ στηρίζεται στη
µέθοδο SVD κατάλληλα κεντροποιηµένων πινάκων ίδιων διαστάσεων µε τους
αρχικούς (Β ή Ζ). Στην περίπτωση αρκετά µεγάλου αριθµού αντικειµένων (n >> q),
γίνεται φανερό ότι µε τον προτεινόµενο αλγόριθµο θα πραγµατοποιηθεί η SVD
ανάλυση του πίνακα S B , που είναι αρκετά µικρότερος σε µέγεθος από τον πίνακα
S Z . Συνεπώς, το υπολογιστικό κέρδος αναµένεται να είναι σηµαντικό. Για να γίνει
περισσότερο αντιληπτή η διαφορά των δύο προσεγγίσεων δίνουµε το ακόλουθο
παράδειγµα: Έστω ότι σε µια µελέτη αξιολόγησης των συναλλαγών µιας τράπεζας
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κατά τη διάρκεια µιας ηµέρας, έχουν συγκεντρωθεί στοιχεία για 50.000 συναλλαγές
σε σχέση µε την εµφάνιση ή όχι 10 χαρακτηριστικών. Στην περίπτωση αυτή, ο
πίνακας S Z είναι διαστάσεων 50.000×20, ενώ ο S B είναι µόλις 20×20. Επίσης,
υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η εφαρµογή της SVD στον πίνακα S Z δεν είναι
εφικτή. Ενδεικτικά, αναφέρουµε ότι στο λογισµικό MATLAB, έκδοση 6.5 R13, η
εφαρµογή της SVD σε λογικό πίνακα µεγέθους 12.480× 82 είναι περίπου 130 φορές
πιο αργή από την εφαρµογή της SVD στον αντίστοιχο πίνακα Burt (82 × 82).
Επιπλέον, η εφαρµογή της ΠΑΑ στον πίνακα B απαιτεί µικρότερο υπολογιστικό
έργο (λόγω µικρότερων διαστάσεων του πίνακα), αλλά δε µπορεί να οδηγήσει σε
άµεση ανασύσταση του αρχικού πίνακα δεδοµένων A. Αντίθετα, η εφαρµογή της
ΠΑΑ στον Ζ απαιτεί µεγαλύτερο υπολογιστικό έργο αλλά µπορεί να γίνει η
ανασύσταση του A. Συνεπώς, µε τον προτεινόµενο αλγόριθµο εξισορροπούνται οι
δύο περιπτώσεις.
Από την άλλη πλευρά, για να υπολογίσουµε τις συντεταγµένες των αντικειµένων µε
τον προτεινόµενο αλγόριθµο, είναι απαραίτητο, όπως είδαµε, να χρησιµοποιήσουµε
την πληροφορία που περικλείεται είτε στον πίνακα Ζ είτε στον πίνακα Α. Από
υπολογιστική σκοπιά, αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν διαδοχικές
προσπελάσεις σε έναν αρκετά µεγάλο πίνακα. Ωστόσο, όπως θα διαπιστώσουµε στη
συνέχεια έπειτα από πειραµατισµούς, ο προτεινόµενος αλγόριθµος παραµένει
αποτελεσµατικός.

3.5.2.1 Πειράµατα
Προκειµένου, λοιπόν, να ελέγξουµε την αποτελεσµατικότητα του προτεινόµενου
αλγόριθµου, πραγµατοποιήσαµε µια σειρά Monte Carlo προσοµοιώσεων σε µεγάλα
σύνολα δεδοµένων. Συγκεκριµένα, κατασκευάσαµε πέντε οµάδες τεχνητών συνόλων
δεδοµένων της µορφής αντικείµενα×µεταβλητές. Για κάθε οµάδα κατασκευάσαµε

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 το πλήθος των 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. Έτσι, κατά την εφαρµογή του παραδοσιακού αλγόριθµου της ΠΑΑ, οι
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πίνακες S Z θα έχουν µεταβλητό πλήθος γραµµών, ενώ οι πίνακες S B , που
αναλύονται µε τον προτεινόµενο αλγόριθµο, θα είναι πάντα διαστάσεων 120×120.
Σε κάθε σύνολο δεδοµένων εφαρµόσαµε τον προτεινόµενο αλγόριθµο και τον

«παραδοσιακό». Η χρονοµέτρηση άρχιζε από το στάδιο κατασκευής των πινάκων Z
και τελείωνε µε τον υπολογισµό των κύριων συντεταγµένων των αντικειµένων στους

p

δυνατούς

άξονες

( p = 120 − 15 = 105 ).

Η

αποτελεσµατικότητα

των

δύο

προσεγγίσεων αξιολογήθηκε µε βάση το χρόνο εκτέλεσης, σε δευτερόλεπτα, στον
Η/Υ. Τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν σε Η/Υ µε επεξεργαστή Pentium(R) 4, CPU

3.2 GHz και 1GB RAM. Οι αναλύσεις των πειραµάτων πραγµατοποιήθηκαν στο
υπολογιστικό περιβάλλον MATLAB, έκδοση 6.5 R13 (βλέπε αρχεία compmca.m,

tradmca.m, optmca.m στο συνοδευτικό CD).
Στη συνέχεια, εκφράσαµε τη διαφορά των µέσων χρόνων εκτέλεσης των δύο
αλγόριθµων ως ποσοστό (%) του µέσου χρόνου εκτέλεσης του παραδοσιακού.
∆ηλαδή, η αποτελεσµατικότητά τους µετρήθηκε µε το δείκτη:

E=

( t1 − t2 ) ×100 ,
t1

όπου t1 και t2 είναι οι µέσοι χρόνοι εκτέλεσης (για 2.000 µετρήσεις) του
παραδοσιακού και του προτεινόµενου αλγόριθµου αντίστοιχα.
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 3.20.

Πίνακας 3.20: Αποτελεσµατικότητα των ∆ύο Αλγόριθµων
Οµάδες Πινάκων - ∆ιαστάσεις Λογικού Πίνακα
100.000 ×120

200.000 ×120

300.000 ×120

400.000 ×120

500.000 ×120

t1 (sec)

9,59

22,13

32,13

47,65

*

t2 (sec)

6,00
37,35

13,79
37,66

19,15
40,39

27,32
42,66

36,21
-

Ε (%)

*∆εν ήταν εφικτός ο υπολογισµός του πίνακα S Z .

Από τον Πίνακα 3.20, διαπιστώνουµε την υπεροχή του προτεινόµενου αλγόριθµου
στις τέσσερις πρώτες οµάδες δεδοµένων µε αριθµό γραµµών έως 400.000. Μάλιστα,
παρατηρούµε αυξητική τάση του δείκτη E καθώς το πλήθος γραµµών των πινάκων
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(αντικειµένων) αυξάνει. Κατά συνέπεια, ο προτεινόµενος αλγόριθµος φαίνεται να
είναι περισσότερο αποτελεσµατικός όταν εφαρµόζεται σε µεγαλύτερα σύνολα
δεδοµένων.
Από την άλλη πλευρά, για την πέµπτη οµάδα δεδοµένων δεν ήταν εφικτός ο
υπολογισµός του πίνακα S Z , µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να εφαρµοστεί ο
παραδοσιακός αλγόριθµος. Εποµένως, η απευθείας εφαρµογή της ΠΑΑ σε λογικούς
πίνακες µε 500.000 αντικείµενα, τα οποία χαρακτηρίζονται από 120 ιδιότητες, δεν
ήταν εφικτό να υλοποιηθεί στο πλαίσιο των συνθηκών και των µέσων του
πειραµατισµού. Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκε τέτοιο πρόβληµα εφαρµόζοντας τον
προτεινόµενο

αλγόριθµο.

Συνεπώς,

αυτό

αποτελεί

βασική

ένδειξη

της

αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης µεθοδολογίας.

3.5.3 Εφαρµογή στην Ταξινόµηση Αντικειµένων
Η αποτελεσµατικότητα της προτεινόµενης µεθοδολογίας στην ανάλυση µεγάλων
συνόλων δεδοµένων µπορεί να επεκταθεί και σε άλλες στατιστικές µεθόδους που
συνδέονται µε την ΠΑΑ. Σε αρκετές περιπτώσεις, η ΠΑΑ συνδυάζεται
αποτελεσµατικά µε τη µέθοδο της Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόµησης - AIT

(Hierarchical Cluster Analysis), η οποία καθιστά δυνατή την οµαδοποίηση σηµείων
µε όµοια χαρακτηριστικά ή ιδιότητες (Benzécri 1992, Greenacre 1993α, Κιοσέογλου

1998, Le Roux & Rouanet 2004, Παπαδηµητρίου 2006). Κατά την εφαρµογή της
ΠΑΑ, οι παράγοντες (συντεταγµένες των αντικειµένων), που προκύπτουν από την
εφαρµογή της µεθόδου στα αρχικά δεδοµένα, µπορούν να εισαχθούν ως νέες,
σύνθετες µεταβλητές στην Ταξινόµηση των αντικειµένων, µε βάρος ίσο µε την
αδράνεια τους (Μενεξές & Παπαδηµητρίου, 2005). Για το σκοπό αυτό,
χρησιµοποιούνται οι κύριες και όχι οι τυποποιηµένες συντεταγµένες των
αντικειµένων, διότι οι πρώτες επιτρέπουν τη συµµετοχή των παραγοντικών αξόνων
στην Ταξινόµηση, λαµβάνοντας υπόψη το βαθµό σηµαντικότητάς τους (βλέπε
Μενεξές, 2006).
Ειδικότερα, η εφαρµογή της ΑΙΤ στις κύριες συντεταγµένες των αντικειµένων µε
απόσταση το τετράγωνο της Ευκλείδειας, δίνει τα ίδια αποτελέσµατα (δοµή και
ιεραρχία) µε την εφαρµογή της ΑΙΤ στον λογικό πίνακα Ζ µε απόσταση τη χ 2

(Μενεξές & Παπαδηµητρίου, 2005). Και στις δύο περιπτώσεις, οι οµοιογενείς οµάδες
(συστάδες) σχηµατίζονται σύµφωνα µε το κριτήριο του Ward (1963). Με άλλα λόγια,
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στην περίπτωση που η ΠΑΑ συνδυαστεί µε την ΑΙΤ, αντί να ταξινοµηθεί ο πίνακας

Ζ, µπορεί να ταξινοµηθεί ο πίνακας µε τις κύριες συντεταγµένες των αντικειµένων,
χωρίς την παραµικρή διαφορά στα αποτελέσµατα. Ο πίνακας αυτός, όµως, µπορεί να
προκύψει µε την εναλλακτική εφαρµογή του τροποποιηµένου αλγόριθµου της ΠΑΑ
στον πίνακα Β, όπως περιγράψαµε παραπάνω. Στην περίπτωση αυτή, όπως θα δούµε
στη συνέχεια, το υπολογιστικό κέρδος είναι αρκετά σηµαντικό.
Έστω ότι πρόκειται να αναλυθούν q κατηγορικές µεταβλητές που έχουν k σε
πλήθος κλάσεις-ιδιότητες. Τότε, ο µέγιστος αριθµός παραγοντικών αξόνων στους
οποίους µπορεί να αναλυθεί η αδράνεια του πίνακα συµπτώσεων είναι ίσος µε

p = k − q . Σύµφωνα µε όσα διατυπώθηκαν παραπάνω, ο πίνακας που δίνεται ως
είσοδος στην ΑΙΤ θα είναι διαστάσεων n × p· θα έχει, δηλαδή, λιγότερες στήλες απ’
ότι ο λογικός πίνακας Ζ, αφού p < j. Για παράδειγµα, n=49, q=6 και j=16. Επίσης,
ισχύει p=16 − 6 = 10 . Ο πίνακας Β θα είναι διαστάσεων 16× 16, ενώ ο αντίστοιχος
πίνακας Ζ, 49 × 16. Ο προτεινόµενος αλγόριθµος της ΠΑΑ εφαρµόζεται στον πίνακα
S B , διαστάσεων 16× 16 και υπολογίζεται ο πίνακας µε τις κύριες συντεταγµένες των
αντικειµένων. Στη συνέχεια, ο πίνακας αυτός, διαστάσεων 49 × 10, δίνεται ως είσοδος
στην ΑΙΤ, αντί του κατά 6 στήλες µεγαλύτερου Ζ. Ως απόσταση λαµβάνεται το
τετράγωνο της Ευκλείδειας και όχι η χ 2 . Από τα παραπάνω γίνεται προφανές ότι µε
την προτεινόµενη µεθοδολογία εξοικονοµείται σηµαντικό υπολογιστικό έργο,
ιδιαίτερα στην περίπτωση που είναι επιθυµητή η εφαρµογή της ΑΙΤ σε λογικούς
πίνακες µε µεγάλο αριθµό αντικειµένων.

3.6 Συµπεράσµατα Κεφαλαίου 3
Στο Κεφάλαιο αυτό, παρουσιάσαµε αρχικά τις πιο διαδεδοµένες µορφές πινάκων
εισόδου της ΠΑΑ, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στους πίνακες Ν, Ζ και Β. Επιπλέον,
αναφερθήκαµε στην ανάλυση ειδικών πινάκων εισόδου, όπως οι υποπίνακες Burt, οι
πίνακες αποστάσεων, οι πίνακες προφίλ κ.ά. Από την εξέταση της δοµής, των
ιδιοτήτων και των ιδιαιτεροτήτων της ανάλυσης κάθε πίνακα διαπιστώνουµε 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.
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Στη συνέχεια, παραθέσαµε τις σχέσεις που συνδέουν τις ολικές αδράνειες των τριών
πινάκων Ν, Z και Β, στη διµεταβλητή και την πολυµεταβλητή περίπτωση. Οι σχέσεις
αυτές αναδεικνύουν νέες φυσικές ερµηνείες της ολικής αδράνειας και οδηγούν σε µια
ενιαία µέθοδο υπολογισµού της ολικής αδράνειας ενός πίνακα συµπτώσεων της
µορφής αντικείµενα × ιδιότητες. Από αυτό προκύπτει ότι η ΠΑΑ στην ουσία αναλύει
διµεταβλητές και όχι πολυµεταβλητές σχέσεις. Με άλλα λόγια, η πολυµεταβλητή
εκδοχή της µεθόδου εφαρµόζεται αλγοριθµικά και εννοιολογικά µε τον ίδιο τρόπο,
όπως και στην περίπτωση των δύο µεταβλητών.
Επιπλέον, είδαµε ότι στον υπολογισµό της ολικής αδράνειας του πίνακα Β
συµµετέχουν δύο µέρη. Το πρώτο αφορά στην αδράνεια των διαγώνιων πινάκων και
το δεύτερο στην 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
ποικίλες διορθώσεις ή βελτιώσεις είτε σε σχέση µε τον αλγόριθµο της µεθόδου είτε
µε κάποια αριθµητικά αποτελέσµατα της ΠΑΑ (π.χ. αδράνειες) είτε σε σχέση µε τη
µορφή του πίνακα Β που θα αναλυθεί. Στο σηµείο αυτό, ορίσαµε την «ενδιαφέρουσα
αδράνεια» του πίνακα Β και το πως αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη διόρθωση
των αδρανειών των παραγοντικών αξόνων, ώστε τα αντίστοιχα ποσοστά ερµηνείας να
µη δίνουν πλέον την εντύπωση φτωχής προσαρµογής των δεδοµένων και χαµηλής
ποιότητας της λύσης της ΠΑΑ.
Τα παραπάνω ευρήµατα αποδείχθηκαν χρήσιµα στην ανάπτυξη δύο µεθοδολογικών
προτάσεων: α) ενός αλγόριθµου εντοπισµού υποπίνακα του πίνακα 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 και β) ενός
αλγόριθµου υπολογισµού των τυποποιηµένων και κύριων συντεταγµένων των
αντικειµένων µέσω της ανάλυσης του πίνακα Burt. Ο πρώτος αλγόριθµος παρέχει,
όπως διαπιστώσαµε, σηµαντική βοήθεια στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων της
ΠΑΑ, διότι µε την εφαρµογή του επιτυγχάνεται η συγκέντρωση της ουσιαστικής
πληροφορίας σε µικρό αριθµό παραγοντικών αξόνων. Με το δεύτερο αλγόριθµο και
την αντίστοιχη

µεθοδολογία, διαπιστώσαµε ότι µπορεί να υπάρξει σηµαντική

οικονοµία ως προς το υπολογιστικό έργο που απαιτείται για την ανάλυση µεγάλων
πινάκων δεδοµένων, ιδιαίτερα όταν είναι επιθυµητή η συµπληρωµατική εφαρµογή
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της Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόµησης. Τέλος, θεωρούµε ότι οι δύο παραπάνω
µεθοδολογικές προτάσεις είναι χρήσιµο να συµπεριληφθούν στο λογισµικό που
υποστηρίζει τη µέθοδο (βλέπε Κεφάλαιο 6, Ενότητα 6.3).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η Ερµηνεία των Αποτελεσµάτων της
Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών
∆εν υπάρχουν
ερµηνείες.

γεγονότα,

υπάρχουν

µόνο

Friedrich Nietzsche

4.0 Εισαγωγή
Όπως διαπιστώθηκε στο Κεφάλαιο 3, 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. Η µέθοδος καταλήγει στη γραφική απεικόνιση ή οπτικοποίηση των
κατηγορικών δεδοµένων σε λιτές και «κοµψές» γεωµετρικές αναπαραστάσεις (νέφη
σηµείων, παραγοντικοί άξονες, παραγοντικά επίπεδα). Το στάδιο της ερµηνείας των
διαγραµµατικών εκροών της ΠΑΑ είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, διότι περιλαµβάνει τον
εντοπισµό των επικρατέστερων αντιπαραθέσεων, τάσεων και οµοιότητων επί των
παραγοντικών αξόνων και επιπέδων, ώστε να αναδειχθεί η φυσική ερµηνεία των
δοµών (φανερών ή κρυφών) που παρουσιάζουν ενδιαφέρον σε κάθε ερευνητική
περίπτωση. Ωστόσο, τα παραγόµενα αριθµητικά και διαγραµµατικά αποτελέσµατα
συχνά είναι δύσκολο να αξιολογηθούν (Παπαδηµητρίου & Μάρκος 2003, Le Roux &

Rouanet 2004, Lebart 2005). Ειδικότερα, το ερώτηµα που προκύπτει, είναι, αν οι
παρατηρούµενες δοµές είναι πραγµατικές ή εµφανίστηκαν τυχαία. Εξάλλου, στις
περισσότερες δηµοσιευµένες εργασίες, η ερµηνεία των αποτελεσµάτων της ΠΑΑ
στηρίζεται µόνο στην εφαρµογή εµπειρικών δεικτών ή κριτήριων. Είναι, επίσης,
γεγονός ότι οι µέθοδοι της Ανάλυσης ∆εδοµένων και ιδιαίτερα η ΠΑΑ, συνήθως, δε
συνοδεύονται από στατιστικούς ελέγχους. Αυτό όµως δε σηµαίνει ότι δεν είναι
δυνατό να υπάρξουν τέτοιοι και µάλιστα µε ελάχιστες τεχνικές προϋποθέσεις. Τέλος,
το να στηρίζεται κανείς κατά την ερµηνεία των αποτελεσµάτων µόνο στην εικόνα που
αποδίδουν τα παραγοντικά επίπεδα, εγκυµονεί σοβαρούς κινδύνους για λανθασµένη
συµπερασµατολογία.
Στο κεφάλαιο αυτό, αρχικά επιχειρούµε µια ανασκόπηση των σηµαντικότερων
διαδικασιών, δεικτών και ελέγχων, εµπειρικών και στατιστικών, που είναι δυνατό να
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υπολογιστούν και να εφαρµοστούν στο πλαίσιο της ΠΑΑ και συµβάλλουν στη
διεισδυτική ερµηνεία των δοµικών σχέσεων µεταξύ των µεταβλητών του πίνακα που
αναλύεται. Ειδικότερα, εξετάζουµε το ρόλο και τη χρησιµότητα του κάθε δείκτη
ξεχωριστά, αλλά διερευνούµε και την αποτελεσµατικότητα του συνδυασµού
διαφορετικών δεικτών ή κριτηρίων. Επιπλέον, παρέχουµε γενικές κατευθύνσεις για
την όσο το δυνατό πληρέστερη και ορθότερη ερµηνεία των διαγραµµατικών εκροών
της µεθόδου και προτείνουµε µια εποπτική µέθοδο για την ανάδειξη των
αντιπαραθέσεων και διατάξεων επί των παραγοντικών αξόνων. Τέλος, προβάλλουµε
την αποτελεσµατικότητα των παραπάνω δεικτών και διαδικασιών, µέσα από δύο
αναλυτικά παραδείγµατα, ένα στη διµεταβλητή κι ένα στην πολυµεταβλητή
περίπτωση.

4.1 Κριτήρια ή ∆είκτες Σηµαντικότητας Σηµείων επί
Παραγοντικών Αξόνων και Επιπέδων
Για τον προσδιορισµό και την ερµηνεία των πιθανών τάσεων, οµοιοτήτων ή
αντιπαραθέσεων επί

των παραγοντικών αξόνων και

επιπέδων

της

ΠΑΑ

υπολογίζονται, κατά παράδοση, ορισµένα κριτήρια ή δείκτες σηµαντικότητας των
σηµείων που προβάλλονται επ’ αυτών. Τα κριτήρια σηµαντικότητας είναι κατά κύριο
λόγο εµπειρικά και ο υπολογισµός τους βασίζεται, συνήθως, στις συνεισφορές
σηµείων και αξόνων στην ολική αδράνεια του πίνακα που αναλύεται. Στην ενότητα
αυτή, εξετάζουµε αναλυτικά το ρόλο, τη συµβολή και την αποτελεσµατικότητα κάθε
δείκτη σηµαντικότητας στην ερµηνεία των διαγραµµατικών εκροών της µεθόδου.

4.1.1 Οι ∆είκτες COR, CTR και QLT
Οι πιο διαδεδοµένοι δείκτες που λαµβάνονται υπόψη για τον προσδιορισµό της
σηµαντικότητας ενός σηµείου γραµµής ή στήλης που προβάλλεται επί παραγοντικού
άξονα, είναι οι δείκτες COR, CTR και QLT (Κιοσέογλου & ∆ικαίου 1993,
Κουτσουπιάς & Παπαδηµητρίου 1999, Μπεχράκης 1999). Ο τρόπος υπολογισµού
των δεικτών παρουσιάστηκε στην Ενότητα 2.3.1. Με βάση τους παραπάνω δείκτες,
ως σηµαντικά θεωρούνται τα σηµεία που απεικονίζονται καλύτερα σε κάθε άξονα και
ταυτόχρονα συνεισφέρουν περισσότερο στον προσανατολισµό και την κατασκευή
του (Benzécri 1992, Le Roux & Rouanet 2004, Παπαδηµητρίου 2006).
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Ο λόγος (%) της επιµέρους αδράνειας ενός σηµείου γραµµής i (ή στήλης j), που
προβάλλεται επί ενός άξονα s, προς την συνολική αδράνεια του άξονα, συµβολίζεται
µε CTR ( i, s ) και επιτρέπει τον εντοπισµό των σηµείων που συνεισφέρουν
περισσότερο στο να λάβει ο άξονας τη συγκεκριµένη θέση (προσανατολισµό) στο
χώρο (Benzécri 1992, Παπαδηµητρίου 1994, 2004 και 2006). Όσο υψηλότερη είναι η
τιµή του δείκτη τόσο υψηλότερη είναι και η συνεισφορά του σηµείου στην
κατασκευή του άξονα. Σε κάθε άξονα το άθροισµα των δεικτών CTR για τις γραµµές
και τις στήλες είναι σταθερό και ίσο µε τη µονάδα. Ένα σηµείο γραµµής (ή στήλης)
θεωρείται σηµαντικό, όταν ο δείκτης CTR για το σηµείο αυτό, είναι µεγαλύτερος ή
ίσος από το µέσο όρο του δείκτη για το σύνολο των σηµείων γραµµών (ή στηλών)

(Benzécri 1992, Καραπιστόλης 1999, Μπεχράκης 1999, Murtagh 2005). ∆ηλαδή,
συνήθως επιλέγονται τα σηµεία γραµµών (στηλών) µε CTR ( i,s ) ≥

1
1
( CTR ( j,s ) ≥ ),
k
l

όπου k (l) είναι το πλήθος των γραµµών (στηλών) του απλού πίνακα συµπτώσεων δύο
µεταβλητών. Σύµφωνα µε τον Benzécri (1992), 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. Επίσης, τα
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 (Καραπιστόλης 1999, Bendixen 2003).
Ο δείκτης COR ( i,s ) εκφράζει τη συµβολή του παραγοντικού άξονα s στην
ερµηνεία της απόστασης ενός σηµείου γραµµής i (ή στήλης j) από το κέντρο βάρους

(αρχή των αξόνων) και ισούται µε το λόγο της επιµέρους αδράνειας του σηµείου
γραµµής (ή στήλης) που προβάλλεται επί του άξονα s, προς τη συνολική αδράνεια
του σηµείου (Benzécri, 1992). Γεωµετρικά, ο δείκτης ισούται µε το τετράγωνο του
συνηµιτόνου 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 συντελεστής συσχέτισης του σηµείου µε τον άξονα. 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 εξηγείται (ερµηνεύεται) η απόκλισή
του από τη µέση κατάσταση, η οποία προβάλλεται στο κέντρο βάρους του νέφους
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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 δε συµµετέχει στην ερµηνεία της απόκλισης του
σηµείου i από τη µέση κατάσταση. Η τιµή του δείκτη COR ενός σηµείου σε άξονα
θεωρείται υψηλή, όταν είναι πάνω από 0,20 και κατά συνέπεια το σηµείο θεωρείται
σηµαντικό για την ερµηνεία του συγκεκριµένου άξονα (Καραπιστόλης 1999,

Bendixen 2003).
Ο δείκτης QLT µετρά την ποιότητα αναπαράστασης ενός σηµείου γραµµής (ή
στήλης) στον υποχώρο προβολής που σχηµατίζουν συνήθως 2 ή 3 άξονες. Ο δείκτης

QLT ενός σηµείου είναι ίσος µε 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 (Benzécri 1992, Lebart, Morineau & Piron 2000, Παπαδηµητρίου

1994, 2004 και 2006). Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του δείκτη, τόσο καλύτερη είναι
και η απεικόνιση του σηµείου στον υποχώρο. Ειδικότερα, η ποιότητα αναπαράστασης
ενός σηµείου θεωρείται ικανοποιητική, όταν η τιµή του δείκτη QLT είναι µεγαλύτερη
από 0,50 (Le Roux & Rouanet, 2004).

4.1.2 O ∆είκτης SQCOR
Σε αναλογία µε την Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες, για κάθε σηµείο, η
τετραγωνική ρίζα του δείκτη COR µε πρόσηµο αυτό της αντίστοιχης προβολής της
συντεταγµένης του επί του παραγοντικού άξονα s, µπορεί να ερµηνευτεί ως
συντελεστής συσχέτισης του σηµείου µε τον άξονα (Blasius & Greenacre, 1994). Η
συµβολή του δείκτη SQCOR είναι ανάλογη µε αυτή του δείκτη COR.

4.1.3 Ο ∆είκτης PF
Κατά την εφαρµογή της ΠΑΑ, σηµεία µε υψηλή τιµή CTR έχουν συνήθως και
υψηλή τιµή COR. Επειδή όµως µπορεί να υπάρχουν σηµεία µε χαµηλή τιµή CTR και
υψηλή τιµή COR ή το αντίθετο για κάποιον παραγοντικό άξονα, οι δείκτες CTR και

COR δεν είναι πάντοτε αποτελεσµατικοί στο να αναδείξουν τις επικρατέστερες
αντιπαραθέσεις. Για να γίνει πιο εύκολος και άµεσος ο εντοπισµός των σηµείων που
συµµετέχουν στη δηµιουργία των παραγοντικών αξόνων και των οποίων οι θέσεις
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ερµηνεύονται καλύτερα από τους άξονες, οι Παπαδηµητρίου & Φλώρου (1999)
προτείνουν το δείκτη PF, ο οποίος συνδυάζει τους δείκτες COR και CTR.
Ο δείκτης PF για ένα σηµείο γραµµής i υπολογίζεται από τη σχέση:

PF ( i,s ) =

COR ( i,s ) − CTR ( i,s )
1
1
−
=
.
CTR ( i,s ) COR ( i,s ) CTR ( i,s ) COR ( i,s )

Παρόµοια για ένα σηµείο στήλης:

PF ( j,s ) =

COR ( j,s ) − CTR ( j,s )
1
1
−
=
.
CTR ( j,s ) COR ( j,s ) CTR ( j,s ) COR ( j,s )

Η ερµηνεία της τιµής του δείκτη PF βασίζεται στη σύγκρισή του µε το 0. Όταν η
τιµή του είναι πολύ κοντά στο 0, τότε είναι µεγάλη η σηµαντικότητα του σηµείου στη
δηµιουργία και ερµηνεία του άξονα, ενώ µικραίνει η σηµαντικότητά του όσο η τιµή
του δείκτη αποµακρύνεται από το 0. Προκειµένου να γίνει αντιληπτό πότε η τιµή του
θεωρείται κοντά και πότε µακριά απ' το µηδέν, ο δείκτης διαιρείται µε τη µέγιστη
τιµή του ώστε να µετατραπεί σε ποσοστό αυτής, το οποίο είναι ερµηνεύσιµο
ανεξάρτητα από το πλήθος των συµµετεχόντων αντικειµένων.

4.1.4 Άθροισµα CTR ανά Μεταβλητή
Το άθροισµα των δεικτών CTR για τις κλάσεις µιας µεταβλητής µπορεί να
χρησιµοποιηθεί ως κριτήριο προσδιορισµού της σηµαντικότητας ολόκληρης της
µεταβλητής και υπολογίζεται µόνο στην πολυµεταβλητή περίπτωση.
Το αθροιστικό CTR µιας µεταβλητής i σε άξονα s δίνεται από τη σχέση:
ji

Αθρ. CTR ( i, s ) = ∑ CTR ( ui , s ),

( ∀ i = 1, K q, ∀ s = 1, K p ) ,

ui =1

όπου ji είναι οι κλάσεις της µεταβλητής i.
Η χρησιµότητα του αθροιστικού CTR έγκειται στην κατάδειξη της συνεισφοράς
ολόκληρης της µεταβλητής i στην κατασκευή και τον προσανατολισµό του άξονα s
(Μπεχράκης, 1999). Μια µεταβλητή θεωρείται σηµαντική για κάποιον άξονα, αν η
αθροιστική συνεισφορά της είναι µεγαλύτερη από I p , όταν δηλαδή ξεπερνά τη
µέση αναµενόµενη αδράνεια των αξόνων, κάτω από την υπόθεση της τυχαίας
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διακύµανσης των δεδοµένων (Le Roux & Rouanet, 2004). Οι Le Roux & Rouanet
(2004) προτείνουν οι µεταβλητές που θα επιλεγούν για την ερµηνεία των αξόνων να
ερµηνεύουν αθροιστικά, τουλάχιστον το 75% της αδράνειας του άξονα.

4.1.5 Ο ∆είκτης Best
Ο δείκτης Best (SAS Institute, 2005) συνδέεται εννοιολογικά µε το δείκτη CTR και
προϋποθέτει τον υπολογισµό του τελευταίου. Η διαδικασία υπολογισµού του δείκτη

Best είναι σχετικά σύνθετη, γεγονός όµως που ισοσκελίζεται από την πολύπλευρη
συµβολή του στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων της ΠΑΑ.
Ο δείκτης Best υπολογίζεται ως εξής:
Για κάθε σηµείο γραµµής i (ή στήλης j) προσδιορίζεται ο άξονας s ( s = 1,K p ) στον
οποίο αυτό συνεισφέρει τη µεγαλύτερη ποσότητα αδράνειας (άξονας µε τη
µεγαλύτερη τιµή CTR για κάθε σηµείο). Στη συνέχεια, οι αριθµοί των αξόνων που
προσδιορίστηκαν τοποθετούνται στο διάνυσµα (στήλη) Best (βλέπε Πίνακα 4.1).
Αντίστοιχα, για κάθε άξονα s εντοπίζονται διαδοχικά τα σηµεία γραµµών i (ή
στηλών j) τα οποία συνεισφέρουν αθροιστικά τη µεγαλύτερη ποσότητα αδράνειας
στον άξονα (σηµεία µε αρκετά µεγάλο άθροισµα CTR για κάθε άξονα). Το όριο
αυτής της αθροιστικής συνεισφοράς προκαθορίζεται από τον ερευνητή (π.χ. 0,8 ή
80%). Έτσι, κατασκευάζονται s διανύσµατα (στήλες) Bests, ένα για κάθε έναν από
τους p δυνατούς παραγοντικούς άξονες (βλέπε Πίνακα 4.1). Για κάθε σηµαντικό
σηµείο i (j), που έχει επιλεγεί µε την παραπάνω διαδικασία, η στήλη Bests στη θέση I
(j) λαµβάνει την αντίστοιχη τιµή της στήλης Best. Για κάθε σηµείο που δεν έχει
επιλεγεί, η στήλη Bests λαµβάνει στην αντίστοιχη θέση την τιµή 0.
Πιο αναλυτικά, για τον πρώτο παραγοντικό άξονα, εντοπίζεται το σηµείο µε τη
µεγαλύτερη τιµή CTR. Η στήλη Best1 λαµβάνει την αντίστοιχη τιµή της στήλης Best,
στη θέση που αντιστοιχεί στο παραπάνω σηµείο. Αν η τιµή CTR του σηµείου είναι
µικρότερη από το προκαθορισµένο όριο σηµαντικότητας, τότε εντοπίζεται το σηµείο
µε τη δεύτερη µεγαλύτερη τιµή CTR στον πρώτο άξονα και η στήλη Best1 λαµβάνει
την αντίστοιχη τιµή της στήλης Best, στη θέση που αντιστοιχεί στο παραπάνω
σηµείο. Στη συνέχεια, η τιµή CTR του δεύτερου σηµείου προστίθεται σε αυτή του
πρώτου. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρι το άθροισµα των CTR των
επιλεγµένων σηµείων στον πρώτο άξονα να ξεπεράσει το προκαθορισµένο όριο. Τα
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εναποµείναντα στοιχεία της στήλης Best1 λαµβάνουν την τιµή 0. Με τον ίδιο τρόπο
σχηµατίζονται οι στήλες Best2 έως Bestp.

Πίνακας 4.1: Ο ∆είκτης Best 10 Σηµείων σε 3 Παραγοντικούς Άξονες
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K

CTR1
0,01593
0,41302
0,00592
0,03014
0,36456
0,03902
0,00019
0,08820
0,01447
0,02855

CTR2
0,32178
0,05191
0,02892
0,24826
0,00344
0,30966
0,01840
0,00527
0,00024
0,01213

CTR3
0,07565
0,05773
0,02698
0,07715
0,15565
0,11717
0,00734
0,16555
0,03851
0,27827

Best
2
1
2
2
1
2
2
3
3
3

Best1
0
1
0
0
1
0
0
3
0
0

Best2
2
0
0
2
0
2
0
0
0
0

Best3
2
0
0
2
1
2
0
3
0
3

Για παράδειγµα, ο Πίνακας 4.1 περιέχει τους δείκτες CTR και Best για 10 σηµεία
(A-K) σε 3 παραγοντικούς άξονες. Tο σηµείο Α συνεισφέρει περισσότερο στην
αδράνεια του δεύτερου παραγοντικού άξονα (0,32178) οπότε η στήλη Best, στη θέση
που αντιστοιχεί στο σηµείο αυτό, λαµβάνει την τιµή 2. Άρα, οι στήλες Best1 έως

Best3 µπορούν να λάβουν είτε την τιµή 0 είτε την τιµή 2. Το σηµείο Β συνεισφέρει
περισσότερο στην αδράνεια του πρώτου παραγοντικού άξονα (0,41302), οπότε η
στήλη Best για το σηµείο αυτό λαµβάνει την τιµή 1 και οι στήλες Best1 έως Best3
µπορούν να λάβουν την τιµή 0 ή 1 κ.ο.κ.
Έστω ότι το προκαθορισµένο όριο σηµαντικότητας είναι 0,8 (80%). Για τον πρώτο
άξονα, το σηµείο µε τη µεγαλύτερη τιµή CTR είναι το Β (0,41302), άρα η στήλη

Best1 λαµβάνει την τιµή της στήλης Best (1) στη θέση που αντιστοιχεί στο σηµείο Β.
Επειδή η τιµή CTR του Β είναι µικρότερη από 0,8, εντοπίζεται το σηµείο µε τη
δεύτερη µεγαλύτερη τιµή CTR στον πρώτο άξονα (Ε, 0,36456) και η στήλη Best1
λαµβάνει την τιµή της στήλης Best (1), στη θέση που αντιστοιχεί στο σηµείο Ε.
Επειδή 0,41302 + 0,36456 = 0,77758 < 0,8, εντοπίζεται και η τρίτη κατά σειρά τιµή

CTR (σηµείο Η) και η στήλη Best1 λαµβάνει την τιµή 3 στην αντίστοιχη θέση. Το
άθροισµα των δεικτών CTR των τριών σηµείων ξεπερνά πλέον το 0,8 κι έτσι τα
υπόλοιπα στοιχεία της στήλης Best1 συµπληρώνονται µε 0. Συνεπώς, τα σηµεία που
συνεισφέρουν περισσότερο στην κατασκευή και τον προσανατολισµό του πρώτου
άξονα είναι τα Β, Ε και Η. Με τον ίδιο τρόπο κατασκευάζονται οι στήλες Best2 και

Best3.
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Η χρησιµότητα του δείκτη Best στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων της ΠΑΑ είναι
σηµαντική: από τη µια πλευρά διευκολύνει στον άµεσο εντοπισµό των αξόνων µε
τους οποίους συνδέεται περισσότερο κάθε σηµείο, ενώ από τη άλλη, συµβάλλει στον
άµεσο προσδιορισµό των σηµείων εκείνων που συνεισφέρουν περισσότερο στην
κατασκευή και τον προσανατολισµό κάθε άξονα. Συµπερασµατικά, θα λέγαµε ότι ο
δείκτης Best αποτελεί µια βελτιωµένη εκδοχή του δείκτη CTR, διότι παρέχει µια
ξεκάθαρη και συνολική εικόνα της επιµέρους συνεισφοράς σηµείων και αξόνων στην
ολική αδράνεια.

4.1.6 ∆είκτες ∆ιακριτότητας Μεταβλητών
Οι ∆είκτες ∆ιακριτότητας (Discrimination Measures) υπολογίζονται στην
πολυµεταβλητή περίπτωση και συντελούν αποτελεσµατικά στην ερµηνεία των
αποτελεσµάτων (Van de Geer 1993β, Gifi 1996, Michailidis & De Leeuw 1998). O
δείκτης διακριτότητας ηis2 µιας µεταβλητής i σε άξονα s, εκφράζει το τετράγωνο της
σταθµισµένης µέσης απόστασης των τιµών των ιδιοτήτων της µεταβλητής i στον
άξονα s από την αρχή του συστήµατος συντεταγµένων, δηλαδή τη διακύµανση της
ποσοτικοποιηµένης µεταβλητής i.
Ο δείκτης ηis2 λαµβάνει τιµές στο διάστηµα [0,1] και δίνεται από την παρακάτω
σχέση (Gifi 1996, Meulman & Heiser 2004):

η =
2
is

YiT( s ) Di Yi( s )

n

,

όπου Yi( s ) είναι ο πίνακας µε στοιχεία τις συντεταγµένες των ιδιοτήτων (κλάσεων)
της µεταβλητής i επί του άξονα s και Di είναι ο διαγώνιος πίνακας µε στοιχεία τις
συχνότητες των κατηγοριών της µεταβλητής i.
Μεταβλητές, στις οποίες αντιστοιχεί υψηλή τιµή του δείκτη η 2 , παρουσιάζουν
µεγαλύτερη διασπορά επί του αντίστοιχου άξονα και άρα οι κατηγορίες της
µεταβλητής διακρίνονται ή διαφοροποιούνται εντονότερα. Επίσης, 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).
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Συγκεκριµένα, 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 από 0,30 και
µπορεί να θεωρηθεί σηµαντικός για τις περισσότερες πρακτικές εφαρµογές.
Αξίζει, επίσης, να σηµειώσουµε ότι ο δείκτης ηis2 είναι ανάλογος της αθροιστικής
συνεισφοράς CTR της µεταβλητής (βλέπε Ενότητα 4.1.4) και ισχύει (Greenacre,
1991):
ji

η = qλs ∑ CTR ( ui , s ),

( ∀ i = 1,K q, ∀ s = 1,K p ) ,

2
is

ui =1

όπου ji είναι οι κλάσεις της µεταβλητής i και λs η αδράνεια του άξονα s.
Μπορεί να δειχθεί επίσης, (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 άξονες είναι ίσο µε το πλήθος των
κατηγοριών της µεταβλητής πλην 1. ∆ηλαδή, ισχύει:
p

∑η

2
is

= ji − 1 , ∀ i = 1K q .

s =1

Με άλλα λόγια, το άθροισµα των δεικτών διακριτότητας κάθε µεταβλητής σε όλους
τους δυνατούς άξονες είναι σταθερό. Εποµένως, είναι δυνατό κάποιες µεταβλητές µε
ασήµαντη συνεισφορά στους πρώτους άξονες να είναι σηµαντικές σε επόµενους. Για
το λόγο αυτό, οι δείκτες διακριτότητας µπορούν να εκφραστούν συµπληρωµατικά και
ως ποσοστά του αθροίσµατός τους στους p άξονες. Συγκεκριµένα, ως Σχετικός
∆είκτης ∆ιακριτότητας της µεταβλητής i επί του άξονα s, ορίζεται ο λόγος (Μενεξές,
2006):

ηis*2 =

ηis2

=

p

∑η

2
is

ηis2
ji − 1

s =1

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» που είναι σηµαντικές σε επόµενους
άξονες, µικρής ερµηνευτικής ικανότητας.
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Για την εποπτική παρουσίαση και ανάδειξη του βαθµού συσχέτισης µεταξύ των
µεταβλητών και των παραγοντικών αξόνων κατασκευάζεται το ∆ιάγραµµα ∆εικτών
∆ιακριτότητας. Ο οριζόντιος άξονας (άξονας x) του διαγράµµατος αντιστοιχεί στους
δείκτες διακριτότητας των µεταβλητών σε κάποιον παραγοντικό άξονα. Ανάλογα
ισχύουν και για τον κάθετο άξονα (άξονα y). Τα ζεύγη σηµείων (x, y) απεικονίζονται
στο διάγραµµα και ενώνονται µε συνεχή γραµµή µε την αρχή των αξόνων. Όσο
πλησιέστερα βρίσκεται ένα σηµείο (ευθύγραµµο τµήµα) σε έναν άξονα, τόσο
µεγαλύτερη είναι η συσχέτιση της µεταβλητής µε τον αντίστοιχο παραγοντικό άξονα
(βλέπε ∆ιάγραµµα 4.1).
Για παράδειγµα, στον Πίνακα 4.2 δίνονται οι ∆είκτες ∆ιακριτότητας (απόλυτοι και
σχετικοί) έξι µεταβλητών ( X 1 − X 6 ) στους δύο πρώτους παραγοντικούς άξονες. Το
∆ιάγραµµα ∆εικτών ∆ιακριτότητας που αντιστοιχεί στα δεδοµένα του Πίνακα 4.2
παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 4.1. Από το διάγραµµα αυτό, διαπιστώνουµε ότι οι
µεταβλητές X 1 και X 4 φαίνεται να έχουν την υψηλότερη συσχέτιση µε τον άξονα F1
(η112 =0,93 και η412 η 2 =0,546 αντίστοιχα). ∆ηλαδή, οι κλάσεις των δύο µεταβλητών
παρουσιάζουν µεγαλύτερη διασπορά κατά µήκος του πρώτου παραγοντικού άξονα.
Αντίθετα, η µεταβλητή X 5 έχει υψηλότερη τιµή δείκτη διακριτότητας στον άξονα F2
(η522 =0,823) σε σύγκριση µε τον F1 ( η512 =0,292). Ακόµη, οι µεταβλητές X 3 και X 2
παρουσιάζουν σχετικά υψηλές τιµές δεικτών διακριτότητας και στις δύο διαστάσεις.
Τέλος, οι κατηγορίες της µεταβλητής X 6 , που βρίσκεται πολύ κοντά στην αρχή των
αξόνων, δε διακρίνονται ή διαφοροποιούνται σε καµία από τις δύο πρώτες
διαστάσεις.

Πίνακας 4.2: ∆είκτες ∆ιακριτότητας Έξι Μεταβλητών στους ∆ύο Πρώτους
Παραγοντικούς Άξονες (απόλυτοι και σχετικοί)
X1
X2
X3
X4
X5
X6

F1
0,93 (93,0)
0,951 (23,8)
0,945 (47,2)
0,546 (54,6)
0,292 (07,3)
0,064 (06,4)
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F2
0,024 (02,4)
0,637 (15,9)
0,671 (33,5)
0,02 (2)
0,823 (20,6)
0,035 (03,5)
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∆ιάγραµµα 4.1: ∆ιάγραµµα ∆εικτών ∆ιακριτότητας
στους ∆ύο Πρώτους Παραγοντικούς Άξονες (απόλυτες τιµές)
Αν όµως λάβουµε υπόψη τους σχετικούς δείκτες διακριτότητας (Πίνακας 4.2), τότε
διαπιστώνουµε ότι η µεταβλητή Χ3 έχει αρκετά µεγαλύτερη συνεισφορά και στους
*2
*2
*2
*2
δύο άξονες F1 και F2 (η31
=47,2 και η32
=33,5) απ’ ότι η Χ2 (η21
=23,8 και η22
=15,9).

Μάλιστα, η µεταβλητή Χ3 αναδεικνύεται ως η µεταβλητή µε την υψηλότερη
*2
συνεισφορά στον F2 (η32
=33,5). Τέλος, η εξέταση των σχετικών δεικτών

διακριτότητας των µεταβλητών σε επόµενους άξονες, µικρότερης ερµηνευτικής
ικανότητας, θα µπορούσε να φανερώσει και πιθανές τοπικές επιδράσεις.

4.2 Κριτήρια Προσδιορισµού του Αριθµού των Παραγόντων
που Χρήζουν Ερµηνείας
Το ζήτηµα του προσδιορισµού του αριθµού των παραγόντων που χρήζουν
ερµηνείας είναι ουσιαστικό στην οικογένεια των µεθόδων της Ανάλυσης
Παραγόντων (βλέπε Hair & συν. 1995, Κιοσέογλου 2003). Σε αρκετές περιπτώσεις,
κάποιοι από τους παράγοντες αποτελούν «θόρυβο»», ο οποίος συνήθως οφείλεται σε
τυχαίες διακυµάνσεις στην ποιότητα των δεδοµένων ή/και στην ύπαρξη
πολυσυγραµµικότητας µεταξύ των µεταβλητών. Εποµένως, είναι σηµαντικό να
προσδιοριστούν µόνο εκείνοι οι παράγοντες που χρήζουν ερµηνείας.
Η επιλογή των σηµαντικών παραγοντικών αξόνων µετά την εφαρµογή της ΠΑΑ
στηρίζεται κυρίως σε εµπειρικές προσεγγίσεις, µε µεγάλο βαθµό υποκειµενικότητας,
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αλλά µπορούν να χρησιµοποιηθούν και στατιστικά κριτήρια (Karlis, Saporta &
Spinakis 2003). Γενικά, το πρόβληµα του καθορισµού των σηµαντικών παραγοντικών
αξόνων δεν έχει µελετηθεί διεξοδικά. Στις επόµενες παραγράφους, παραθέτουµε τις
σηµαντικότερες µεθόδους και τα πιο διαδεδοµένα κριτήρια που χρησιµοποιούνται για
τον προσδιορισµό των παραγοντικών αξόνων που χρήζουν ερµηνείας. Στο πλαίσιο
αυτό διακρίνουµε δύο γενικές κατευθύνσεις: α) τη µελέτη των ιδιοτιµών και β) τη
στατιστική σηµαντικότητα των παραγοντικών αξόνων.

4.2.1 Μελέτη των Ιδιοτιµών
α) ∆ιαγράµµα των Ιδιοτιµών
Μια γραφική, κυρίως, µέθοδος για τον προσδιορισµό των ωφέλιµων παραγόντων
µετά την εφαρµογή της ΠΑΑ, βασίζεται στη µελέτη του διαγράµµατος των ιδιοτιµών
(scree test) και προτάθηκε από τον Cattell (1966). Η εµπειρική µέθοδος του Cattell
βρίσκει ευρεία εφαρµογή στο πλαίσιο της Ανάλυσης Παραγόντων, της Ανάλυσης σε
Κύριες Συνιστώσες και της ΠΑΑ (Κιοσέογλου, 2003), και περιγράφεται παρακάτω.
Στον οριζόντιο άξονα (άξονα x) του διαγράµµατος των ιδιοτιµών (βλέπε ∆ιάγραµµα
4.2) βρίσκεται η τάξη των ιδιοτιµών (πρώτη, δεύτερη κ.ο.κ.), ενώ στον κάθετο άξονα
(άξονα y) οι τιµές των ιδιοτιµών. Τα ζεύγη των σηµείων (x, y) απεικονίζονται στο
επίπεδο και ενώνονται µε συνεχή γραµµή. Αρχικά, το διάγραµµα παρουσιάζει
καµπυλότητα, ενώ στη συνέχεια, καθώς οι ιδιοτιµές ελαττώνονται για τους
µικρότερης τάξης παράγοντες, καθίσταται γραµµικό. Στο σηµείο όπου η µεταβολή
γίνεται απότοµη και η καµπύλη δηµιουργεί µια προεξοχή, χαράσσεται ευθεία γραµµή
κάθετη στο διάγραµµα. Τελικά, θεωρούνται σηµαντικοί εκείνοι οι παράγοντες των
οποίων οι ιδιοτιµές βρίσκονται πάνω από αυτήν την ευθεία.
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∆ιάγραµµα 4.2: ∆ιάγραµµα των Ιδιοτιµών
Ωστόσο, συχνά στο διάγραµµα των ιδιοτιµών, δεν γίνεται εύκολα διακριτό το
σηµείο µεταβολής του µη γραµµικού τµήµατος του διαγράµµατος σε γραµµικό, λόγω
της ύπαρξης περισσότερων από ένα κατάλληλων σηµείων. Στην περίπτωση αυτή, η
επιλογή του σηµείου όπου θα χαραχθεί η ευθεία είναι υποκειµενική διαδικασία.
Αρκετές εργασίες έχουν ως αντικείµενο τα προβλήµατα αξιοπιστίας του scree test
(βλέπε Crawford & Koopman, 1979) και για το λόγο αυτό αναπτύχθηκαν τεχνικές
που βασίζονται στις αρχές του, αλλά διέπονται από µεγαλύτερη αντικειµενικότητα
(Zwick & Velicer, 1986).
O Κιοσέογλου (2003) συγκρίνει τρεις τεχνικές προσδιορισµού των ωφέλιµων
αξόνων, οι οποίες στηρίζονται στην εφαρµογή κατάλληλων υποδειγµάτων γραµµικής
παλινδρόµησης επί των σηµείων που προβάλλονται στο διάγραµµα των ιδιοτιµών.
Έπειτα από προσοµοιώσεις, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η µέθοδος Expanded

Linear Regression (ELR) µπορεί να χρησιµοποιηθεί επωφελώς στην περίπτωση της
ΠΑΑ για τον προσδιορισµό των παραγόντων που χρήζουν ερµηνείας.

β) Ένα καθαρά εµπειρικό κριτήριο για τον προσδιορισµό των ωφέλιµων παραγόντων,
είναι η επιλογή των k* πρώτων παραγοντικών αξόνων που εξηγούν αθροιστικά πάνω
από κάποιο συγκεκριµένο ποσοστό της ολικής αδράνειας που κρίνεται ικανοποιητικό
(συνήθως 60% µε 80%).
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γ) Στη διµεταβλητή περίπτωση, επιλέγονται οι άξονες µε αδράνεια µεγαλύτερη από

1 p , όπου p = {k − 1,l − 1} ο µέγιστος δυνατός αριθµός αξόνων (Lebart, Morineau &
Tabard 1977, Bendixen 2003). Το κριτήριο αυτό είναι αντίστοιχο του κριτηρίου των
Kaiser – Guttman που χρησιµοποιείται στην Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες. Κάθε
άξονας, κατά µέσο όρο, θα ερµηνεύει το (1 p ) ×100 της ολικής αδράνειας, κάτω από
την υπόθεση της τυχαίας διακύµανσης των δύο κατηγορικών µεταβλητών. Εποµένως,
παραγοντικοί άξονες µε ιδιοτιµή µεγαλύτερη από 1 p συνεισφέρουν άνω του µέσου
όρου και µάλλον θα πρέπει να διατηρηθούν προς ερµηνεία.
Στην πολυµεταβλητή περίπτωση, επιλέγονται οι άξονες µε αδράνεια πάνω από 1 q ,
2

όταν αναλύεται ο λογικός πίνακας (0-1), και 1 q , όταν αναλύεται ο πίνακας Burt,
όπου q είναι ο αριθµός των µεταβλητών (Greenacre 1984 και 1993α, Nishisato 1980
και 1994, Le Roux & Rouanet 2004). Η διαφορά αυτή οφείλεται στη σχέση που
συνδέει τις αδράνειες των δύο πινάκων (βλέπε Ενότητα 3.1.5). Σε κάθε περίπτωση, η
2

τιµή 1 q ( 1 q ) εκφράζει τη µέση αναµενόµενη αδράνεια ανά άξονα κάτω από την
υπόθεση της τυχαίας µεταβλητότητας των δεδοµένων. Παραγοντικοί άξονες µε
2

αδράνεια µικρότερη ή ίση από 1 q ( 1 q ) θεωρούνται «θόρυβος» και δε χρήζουν
ερµηνείας.

δ) Σύµφωνα µε τον Nishisato (1980 και 1994), είναι χρήσιµο τα αποτελέσµατα της
πολυµεταβλητής ΠΑΑ να συνοδεύονται από µια εκτίµηση του δείκτη α s του
Cronbach (βλέπε Carmines & Zeller 1979, Traub 1994, Hair & συν. 1995) για κάθε
παραγοντικό άξονα. Ο δείκτης α s 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. Ο δείκτης
είναι συνάρτηση της ιδιοτιµής λs και του πλήθους q των µεταβλητών και στην
περίπτωση της ανάλυσης του λογικού πίνακα υπολογίζεται από τη σχέση (Nishisato
1980 και 1994, SPSS Inc. 2004):

αs = 1−

(1 − λs )
( q − 1) λs
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Στην περίπτωση της ανάλυσης του πίνακα Burt η ιδιοτιµή λs αντικαθίσταται στην
παραπάνω σχέση από την αντίστοιχη χαρακτηριστική τιµή d s = λs .
Η τιµή του δείκτη α s µεγιστοποιείται επί του πρώτου παραγοντικού άξονα
(Nishisato 1980 και 1994). Η µέγιστη δυνατή τιµή του δείκτη είναι 1, ενώ µπορεί να
λάβει και αρνητικές τιµές. Θετικές τιµές του δείκτη α s είναι επιθυµητές είτε, όταν
αναλύονται µεταβλητές που αντιστοιχούν σε κλίµακα µέτρησης στάσεων, απόψεων,
διαθέσεων είτε, όταν σκοπός της ανάλυσης είναι η ανάδειξη σύνθετων µεταβλητών
που θα ερµηνευτούν ως παράγοντες. Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει και
2

οι αντίστοιχες αδράνειες να είναι µεγαλύτερες από 1 q ή 1 q , ανάλογα µε τον
πίνακα που αναλύεται. Αρνητικές τιµές του α s θεωρούνται απαράδεκτες (Nishisato,
2

1980) και κατά συνέπεια η ποσότητα 1 q ( 1 q ) µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως
εµπειρική οριακή τιµή για την επιλογή των σηµαντικών παραγοντικών αξόνων.

ε) Στη διµεταβλητή περίπτωση, αν το διαθέσιµο δείγµα δε µπορεί να θεωρηθεί τυχαίο
ή αν δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ελέγχου χ 2 , τότε σύµφωνα
µε τον Μενεξέ (2006), ένα ακόµη εµπειρικό κριτήριο για τον εντοπισµό των
σηµαντικών αξόνων θα µπορούσε να στηριχθεί στη φυσική ερµηνεία της «∆υναµικής
Αδράνειας» ενός απλού πίνακα συµπτώσεων. Η ∆υναµική Αδράνεια εκφράζει την
αδράνεια του απλού πίνακα συµπτώσεων των δύο µεταβλητών ως ποσοστό της
µέγιστης δυνατής αδράνειας που θα µπορούσε να έχει ο πίνακας στην περίπτωση που
οι δύο µεταβλητές θα παρουσίαζαν τη µέγιστη δυνατή συσχέτιση (Μενεξές, 2006).
Ειδικότερα, αν IΝ είναι η (παρατηρούµενη) αδράνεια του πίνακα συµπτώσεων Ν και

Imax=p η µέγιστη δυνατή αδράνεια του Ν µε p το µέγιστο αριθµό παραγοντικών
αξόνων που µπορούν να προκύψουν από την εφαρµογή της ΠΑΑ στον πίνακα Ν, και
µόνο περιορισµό τον αριθµό γραµµών και στηλών του πίνακα για δοσµένο µέγεθος
δείγµατος n, τότε η «∆υναµική Αδράνεια» I D του πίνακα Ν δίνεται από το λόγο
(Μενεξές, 2006):

ID =

IN
I
= N.
I max
p

Η I D εκφράζει τη µέση αδράνεια των p αξόνων και κατά συνέπεια ως σηµαντικοί
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θα µπορούσαν να θεωρηθούν οι άξονες που η αδράνειά τους είναι µεγαλύτερη από το
µέσο όρο, δηλαδή µεγαλύτερη από τη δυναµική αδράνεια.
Συµπερασµατικά, αξίζει να επισηµάνουµε ότι για την επιλογή των παραγοντικών
αξόνων που χρήζουν ερµηνείας στο πλαίσιο της ΠΑΑ, δεν αρκεί η µελέτη και
χρησιµοποίηση ενός µόνο από τα παραπάνω κριτήρια. Αντίθετα, θεωρούµε ότι για
την αποτελεσµατική απαλλαγή από τους άξονες που αποτελούν «θόρυβο» και την
ερµηνεία µόνο αυτών που περιέχουν την ουσιαστική πληροφορία, θα πρέπει να
χρησιµοποιείται συνδυασµός κριτηρίων, εµπειρικών και στατιστικών.

4.2.2 Στατιστική Σηµαντικότητα Παραγοντικών Αξόνων
Η στατιστική σηµαντικότητα των παραγοντικών αξόνων έγκειται στον έλεγχο
σηµαντικότητας των αντίστοιχων αδρανειών. Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζουµε
συνοπτικά τους πιο διαδεδοµένους στατιστικούς ελέγχους σηµαντικότητας των
παραγοντικών αξόνων που βρίσκουν εφαρµογή στη διµεταβλητή και την
πολυµεταβλητή εκδοχή της ΠΑΑ.

4.2.2.1 ∆ιµεταβλητή Περίπτωση
Έστω λs η αδράνεια που αντιστοιχεί στον παραγοντικό άξονα s (s=1,…, p), µε

p = min ( k − 1, l − 1) και k, (l) τις γραµµές (στήλες) του απλού πίνακα συµπτώσεων
δύο µεταβλητών. Όπως είδαµε στην Ενότητα 3.2.1.1, η αδράνεια του πίνακα Ν
µπορεί να υπολογιστεί µε την παρακάτω σχέση:
p

I N = ∑ λs =
s =1

Q
µε λ1 ≥ λ2 ≥ L ≥ λ p ,
n

[4.1]

όπου η ποσότητα Q αντιστοιχεί στο στατιστικό χ 2 που υπολογίζεται κάτω από την
υπόθεση ανεξαρτησίας των δύο µεταβλητών και n είναι το µέγεθος του δείγµατος.
Από τη σχέση [4.1] έχουµε:

Q = n∑ λs = nλ1 + nλ2 + K + nλ p .
s

α) Σύµφωνα µε τον Lebart (1976), η ποσότητα nλs , κάτω από την υπόθεση της
ανεξαρτησίας δύο µεταβλητών, έχει ασυµπτωτικά την ίδια κατανοµή µε αυτή της s130
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οστής ιδιοτιµής µιας πολυδιάστατης τυχαίας µεταβλητής που ακολουθεί την Κεντρική
Κατανοµή Wishart µε παραµέτρους ( l − 1 ) και ( k − 1 ) (βλέπε Lebart, Morineau &
Piron 2000, Lebart 2005). Ειδικότερα, αν l ≤ k τότε η ποσότητα nλs θα πρέπει να
συγκριθεί µε την κρίσιµη τιµή της W( l −1) µε ( k − 1 ) βαθµούς ελευθερίας (β.ε.) σε
επίπεδο σηµαντικότητας (ε.σ.) α. Αν και αυτή αποτελεί την καλύτερη προσέγγιση,
στην πράξη αποδεικνύεται δύσχρηστη, διότι πρέπει κανείς να καταφύγει σε ειδικούς
πίνακες ή διαγράµµατα για τον αντίστοιχο στατιστικό έλεγχο.
β) Στο πλαίσιο της Κανονικοποιηµένης Συσχέτισης για πίνακες συνάφειας δύο
κατηγορικών µεταβλητών, η στατιστική σηµαντικότητα της ποσότητας nλs µπορεί να
ελεγχθεί µέσω της χ 2 Κατανοµής µε (k − s )(l − s ) − (k − s − 1)(l − s − 1) β.ε. σε ε.σ. α
(Williams 1950, Van de Geer 1993β).
γ) Στο πλαίσιο της ∆υϊκής Κλιµάκωσης (Dual Scaling) (Nishisato 1980 και 1994), η
οποία παράγει συγκρίσιµα αποτελέσµατα µε την ΠΑΑ, το στατιστικό

1


−  n − 1 − ( k + l − 1)  ln(1 − λs )
2


ακολουθεί ασυµπτωτικά τη χ 2 κατανοµή µε k + l − 1 − 2 s β.ε. (Nishisato, 1980). Οι
άξονες για τους οποίους η αντίστοιχη τιµή της παραπάνω ποσότητας είναι
µεγαλύτερη από την κρίσιµη τιµή της κατανοµής χ 2 , θεωρούνται στατιστικά
σηµαντικοί. Η σηµαντικότητα των p αξόνων µπορεί έπειτα να ελεγχθεί µέσω του
Πίνακα 4.3.

Πίνακας 4.3: χ 2 Ανάλυση των p Ιδιοτιµών του Πίνακα Ν
Άξονας

χ2

β.ε.

1
2

− c ln(1 − λ1 )
− c ln(1 − λ 2 )

k+l − 3
k+l − 5

3

− c ln(1 − λ3 )

k+l − 7

M
p

M
−c ln(1 − λ p )

M
k + l − (2 p + 1)

p

Σύνολο

−c∑ ln(1 − λs )
s =1

1


µε c =  n − 1 − ( k + l − 1)  .
2
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δ) Ο Greenacre (1993α) προτείνει τη σύγκριση των ποσοτήτων nλs µε την κρίσιµη
τιµή της κατανοµής χ 2 για

( k − 1)( l − 1)

β.ε. σε ε.σ. α. Για όσες από αυτές

υπερβαίνουν την κρίσιµη τιµή, οι αντίστοιχοι άξονες µπορούν να θεωρηθούν ως
στατιστικά σηµαντικοί σε ε.σ. α.

4.2.2.2 Πολυµεταβλητή Περίπτωση
α) Ο Nishisato (1980) προτείνει τον έλεγχο της στατιστικής σηµαντικότητας των
παραγοντικών αξόνων µε την ποσότητα:
−[ nq − 1 −

1
( n + k − q − 1)]ln (1 - λs ) ,
2

όπου n το µέγεθος του δείγµατος, q το πλήθος των µεταβλητών, k το συνολικό
πλήθος των κλάσεων των µεταβλητών και λs η αδράνεια που αντιστοιχεί στον
παραγοντικό άξονα s (s=1,…, p), µε p = k − q . Η παραπάνω ποσότητα ακολουθεί
ασυµπτωτικά τη χ 2 κατανοµή µε n + k − q − 1 − 2s β.ε. (Nishisato, 1980).

β) Ο Μενεξές (2006) προτείνει την κατασκευή ενός «µη παραµετρικού» διαστήµατος
εµπιστοσύνης, µε την έννοια ότι στηρίζεται στην εύρεση των µαθηµατικών σχέσεων
για τον υπολογισµό της µέσης τιµής µ και της διακύµανσης σ 2 των ιδιοτιµών των
παραγοντικών αξόνων, που προκύπτουν από την εφαρµογή της ΠΑΑ στον πίνακα
Burt q κατηγορικών µεταβλητών, οι οποίες είναι ανά δύο ανεξάρτητες. Σύµφωνα µε

το κριτήριο αυτό, διατηρούνται οι άξονες των οποίων οι ιδιοτιµές είναι µεγαλύτερες
από την ποσότητα

1
+ 2σ σε ε.σ. α = 0,05.
q

Για περισσότερα στοιχεία και προσεγγίσεις σχετικά µε τη σηµαντικότητα των
παραγοντικών αξόνων παραπέµπουµε στους Nishisato (1980), Greenacre (1984),
Lebart, Marineau & Warwick (1984) και Μενεξέ (2006).
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4.3 Επιπλέον ∆είκτες και ∆υνατότητες
4.3.1 Τυποποιηµένα Υπόλοιπα
Όπως είδαµε στην Ενότητα 2.2.1, ο αλγόριθµος της ΠΑΑ στηρίζεται στην SVD
ανάλυση της βασικής δοµής του πίνακα S µε στοιχεία τα Σχετικά Τυποποιηµένα
Υπόλοιπα του απλού πίνακα συµπτώσεων Ν. Τα στοιχεία του πίνακα S
πολλαπλασιασµένα επί την τετραγωνική ρίζα του n ονοµάζονται «Τυποποιηµένα
Υπόλοιπα» και κάτω από την ισχύ της υπόθεσης της ανεξαρτησίας των δύο
µεταβλητών έχουν µέση τιµή 0, διακύµανση µικρότερη ή ίση µε τη µονάδα (Agresti
2002) και ακολουθούν ασυµπτωτικά την Τυποποιηµένη Κανονική Κατανοµή.

Κελιά του πίνακα N µε τυποποιηµένα υπόλοιπα σε απόλυτη τιµή µεγαλύτερη του
1.96≈2 συνεισφέρουν στατιστικά σηµαντικά, σε ε.σ. α=0,05, στη σηµαντικότητα του

στατιστικού χ2 και σε αυτά τα κελιά οφείλεται, κυρίως, η συνάφεια ή η
αλληλεπίδραση των δύο µεταβλητών (Hinkle, Wiersma & Jurs, 1988). Το πρόσηµο
των τυποποιηµένων υπολοίπων έχει την ακόλουθη φυσική ερµηνεία:
•

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 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 σε σχέση µε το αν οι δύο
µεταβλητές ήταν ανεξάρτητες.

Τα τυποποιηµένα υπόλοιπα διαιρεµένα µε µια εκτίµηση της τυπικής τους απόκλισης
ονοµάζονται «∆ιορθωµένα Τυποποιηµένα Υπόλοιπα». Έχουν µέση τιµή 0 και
διακύµανση ίση µε τη µονάδα και η ασυµπτωτική τους συµπεριφορά προσεγγίζει
καλύτερα την Τυποποιηµένη Κανονική Κατανοµή. Τα διορθωµένα τυποποιηµένα
υπόλοιπα δίνονται από τη σχέση (Μενεξές, 2006):
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ni + n+ j
n
,
ni + n+ j  ni +   n+ j 
1−
1 −

n 
n  
n 
nij −

όπου ni + και n+ j είναι οι περιθώριες συχνότητες της γραµµής i και της στήλης j
αντίστοιχα του πίνακα συµπτώσεων Ν µε γενικό στοιχείο nij

( i = 1,K k ,

j = 1,K , l ) .

Τα διορθωµένα τυποποιηµένα υπόλοιπα ερµηνεύονται µε τον ίδιο τρόπο όπως και τα
τυποποιηµένα υπόλοιπα.

4.3.2 Συνεισφορά των Κελιών στο χ2
Αν κάθε στοιχείο του πίνακα µε τα Τυποποιηµένα Υπόλοιπα υψωµένο εις το
τετράγωνο, διαιρεθεί µε την τιµή του στατιστικού χ2 που υπολογίζεται κατά τον
έλεγχο ανεξαρτησίας (ή οµοιογένειας) των δύο µεταβλητών του πίνακα Ν, τότε ο
νέος πίνακας που προκύπτει, εκφράζει την ποσοστιαία συνεισφορά κάθε κελιού στο

χ 2 (Greenacre 1993α, Καραπιστόλης 1999). Η χρησιµότητα του πίνακα µε τις χ 2
συνεισφορές έγκειται στον εντοπισµό των στατιστικά σηµαντικών κελιών.

4.3.3 Πίνακας Ανασύστασης των Αρχικών ∆εδοµένων
Ο αρχικός πίνακας συµπτώσεων Ν είναι δυνατό να ανασυσταθεί µέσω της σχέσης
µετάβασης (Andersen 1991, Greenacre 1993α, Blasius & Greenacre 1994):

p

f is g js 
nij = nri c j 1 + ∑
 , i = 1K k και j = 1K l ,
 s =1 λ 
s



όπου λs είναι η αδράνεια του παραγοντικού άξονα s και f is , g js είναι οι κύριες
συντεταγµένες των γραµµών και των στηλών αντίστοιχα του πίνακα N επί του
παραγοντικού άξονα s µε s = 1K p και p = min {k − 1, l − 1} .
Η ανασύσταση είναι ακριβής µόνο όταν επιλεγεί λύση µε όλους τους p δυνατούς
παραγοντικούς άξονες (Andersen 1991, Blasius & Greenacre 1994). Σε περίπτωση
που επιλεγεί µια λύση µε k* παραγοντικούς άξονες, όπου k* < p, τότε η ανασύσταση
είναι προσεγγιστική και συνεπώς:
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fik * g jk * 
nij ≈ nri c j 1 + ∑
.


λ
k
*
k* 


Παρατηρούµε ότι στην περίπτωση που k * < p υπάρχει απώλεια της αρχικής
πληροφορίας, ιδιαίτερα όταν k * = 2 και p αρκετά µεγαλύτερο από το k*. Κατά
συνέπεια, στο παραγοντικό επίπεδο 1×2 το υπό εξέταση φαινόµενο δεν προβάλλεται
ικανοποιητικά. Μέρος της χαµένης πληροφορίας µπορεί να ανακτηθεί αν
χρησιµοποιηθούν και άλλα παραγοντικά επίπεδα όπως το 2×3 και το 1×3
(Κουτσουπιάς, 2005). Συνεπώς, ο πίνακας ανασύστασης των αρχικών δεδοµένων

συµβάλλει σ’ έναν ολικό έλεγχο της ποιότητας απεικόνισης του υποχώρου προβολής.
Από µια διαφορετική οπτική, ενδιαφέρον παρουσιάζει ο εντοπισµός του ελάχιστου
στατιστικά σηµαντικού υποχώρου στον οποίο µπορεί να προβληθεί το υπό εξέταση
φαινόµενο χωρίς ουσιαστική απώλεια πληροφορίας. Ο στατιστικός έλεγχος καλής
προσαρµογής χ 2 (Cohen, 1988) µπορεί να εφαρµοστεί για τη σύγκριση των
παρατηρούµενων συχνοτήτων nij του πίνακα Ν, από τυχαίο δείγµα µεγέθους n, µε τις
αναµενόµενες συχνότητες µij κάτω από την ισχύ της µηδενικής υπόθεσης Hs που
δηλώνει ότι µόνο οι πρώτες s ιδιοτιµές είναι διάφορες του µηδενός (Saporta &
Tambrea, 1993).

Ο έλεγχος καλής προσαρµογής µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε το στατιστικό:

Qs = ∑∑
i

(µ

ij

j

− nij )

µij

2

[4.2]

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) β.ε. σε
ε.σ. α. Αν s=1 τότε το στατιστικό Q1 ακολουθεί ασυµπτωτικά τη χ2 κατανοµή µε
(k − 2)(l − 2) β.ε. 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) β.ε.
(Andersen 1991, Saporta & Tambrea 1993). Στην πράξη, πραγµατοποιούνται µια

σειρά ελέγχων, ξεκινώντας µε s=0 µέχρι που η µηδενική υπόθεση Hs να γίνει
αποδεκτή σε επίπεδο σηµαντικότητας α.
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Το στατιστικό Qs έχει το µειονέκτηµα ότι στην περίπτωση που οι παρατηρούµενες
συχνότητες nij είναι µικρές, τότε οι εκτιµώµενες συχνότητες µij µπορούν να πάρουν
και αρνητικές τιµές και εποµένως δεν µπορεί να εφαρµοστεί ο στατιστικός έλεγχος.
Στην περίπτωση αυτή, έχει προταθεί από τον Malinvaud (1987) η χρήση της
ποσότητας

ni + n+ j
n

στον παρονοµαστή του κλάσµατος της σχέσης [4.2]. Αυτό οδηγεί

σε ένα τροποποιηµένο στατιστικό Qs* το οποίο δίνεται από τη σχέση (Μενεξές,
2006):

Qs* = ∑∑
i

j

(µ

− nij )
= n ( λs +1 + λs + 2 + K + λ p ) .
ni + n+ j
2

ij

n

Το στατιστικό Qs* είναι συνάρτηση και των υπόλοιπων p-s αδρανειών και
ακολουθεί και αυτό ασυµπτωτικά την χ2 κατανοµή µε (k − s − 1)(l − s − 1) β.ε. Στην
ουσία, µέσω του στατιστικού Qs* , ελέγχεται η στατιστική σηµαντικότητα της
πληροφορίας που χάνεται και δεν ερµηνεύεται από τους πρώτους s άξονες.

4.3.4 Στατιστική Σηµαντικότητα της Ολικής Αδράνειας του Πίνακα
Συµπτώσεων
Όπως είδαµε παραπάνω, η ολική αδράνεια I N ενός πίνακα συµπτώσεων απολύτων
συχνοτήτων, Ν δύο τυχαίων κατηγορικών µεταβλητών Χ και Υ µε k και l κλάσεις
αντίστοιχα, δίνεται από τη σχέση I N =

Q
, όπου Q είναι το στατιστικό χ 2 που
n

υπολογίζεται κάτω από την υπόθεση ανεξαρτησίας των δύο µεταβλητών και n το
µέγεθος του δείγµατος.
Συνεπώς, η στατιστική σηµαντικότητα της ποσότητας I N µπορεί να ελεγχθεί µέσω
της κατανοµής χ 2 , συγκρίνοντας την ποσότητα Q µε την κρίσιµη τιµή της κατανοµής

χ 2 µε ( k − 1)( l − 1) β.ε., σε ε.σ. α.
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4.3.5 Στατιστική Σηµαντικότητα της Ενδιαφέρουσας Αδράνειας του
Πίνακα Burt
Στην Ενότητα 3.2.3 παρουσιάσαµε την έννοια της Ενδιαφέρουσας Αδράνειας ενός
γενικευµένου πίνακα συµπτώσεων (Burt), η οποία εκφράζει τη µέση αδράνεια των

q(q − 1) 2 σε πλήθος διαφορετικών απλών πινάκων συµπτώσεων που συγκροτούν
τον πίνακα Burt, όπου q των πλήθος των κατηγορικών µεταβλητών X 1 , X 2 ,K , X q µε
j1 , j2 ,K , jq κλάσεις (ιδιότητες) αντίστοιχα και k το συνολικό πλήθος των κλάσεων.
H στατιστική σηµαντικότητα της ενδιαφέρουσας αδράνειας I ε του πίνακα Burt
q ( q − 1)
nI ε µε την κρίσιµη τιµή της
2

µπορεί να ελεγχθεί συγκρίνοντας την ποσότητα
Κατανοµής χ2, µε

q
1
2
2
k
−
q
−
(
)
( ji − 1)  β.ε., σε ε.σ. α (βλέπε Μενεξές, 2006).
∑

2
i =1


Μια ισοδύναµη προσέγγιση είναι η σύγκριση της παρατηρούµενης στάθµης
σηµαντικότητας (p-value) του στατιστικού

∑Q

hw

µε την προκαθορισµένη τιµή του

h< w

α.

Για να είναι έγκυρος ο παραπάνω έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας της
ενδιαφέρουσας αδράνειας του πίνακα Burt πρέπει να πληρούνται τρεις προϋποθέσεις:
α) τα δεδοµένα να έχουν συγκεντρωθεί µε απλή τυχαία δειγµατοληψία, β) το µέγεθος
του δείγµατος να είναι αρκετά µεγάλο ώστε να ισχύει η ασυµπτωτική προσέγγιση της
ποσότητας

∑Q

hw

από την Κατανοµή χ2 και γ) οι αναµενόµενες συχνότητες των

h< w

κελιών σε κάθε έναν από τους q ( q − 1) 2 απλούς πίνακες συµπτώσεων που
συγκροτούν τον Burt να είναι ≥5 ώστε τα στατιστικά Qhw να ακολουθούν
ασυµπτωτικά την Κατανοµή χ2 .

4.3.6 T-Τιµές Συµπληρωµατικών Στοιχείων
Οι Τ-τιµές (Test-Values) υπολογίζονται στην πολυµεταβλητή περίπτωση για τον
έλεγχο της σηµαντικότητας της συσχέτισης των συµπληρωµατικών στοιχείων µε τους
παραγοντικούς άξονες (Lebart, 2005). Με τον υπολογισµό τους, η συντεταγµένη ενός
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συµπληρωµατικού σηµείου µετατρέπεται σε τυποποιηµένη κανονική µεταβλητή,
κάτω από την υπόθεση ανεξαρτησίας µεταξύ του σηµείου και του άξονα.
Έστω η συµπληρωµατική κλάση j µε

nj

παρατηρήσεις (υποκείµενα ή

αντικείµενα). Η µηδενική υπόθεση είναι ότι οι n j παρατηρήσεις επιλέγονται τυχαία
από τις n συνολικά παρατηρήσεις ενός n × k λογικού πίνακα Z και συνεπώς δεν
υπάρχει συστηµατική σύνδεση της συµπληρωµατικής κλάσης µε τον άξονα, έστω s.
Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις και για συγκεκριµένο άξονα, s µπορεί να δειχθεί
ότι (Lebart, Morineau & Warwick 1984, Lebart, Morineau & Piron 2000) η κύρια
συντεταγµένη g js της συµπληρωµατικής κλάσης j είναι µια τυχαία µεταβλητή µε
µέση τιµή 0 και διακύµανση Var ( j ) που δίνεται από τη σχέση (Lebart, 2005):

Var( j ) =

Η τυχαία µεταβλητή ts ( j ) =

g js
Var ( j )

n − nj
n j ( n −1)

.

ονοµάζεται «T-τιµή» (Test Value), έχει µέση

τιµή ίση µε µηδέν και διακύµανση ίση µε τη µονάδα και ακολουθεί ασυµπτωτικά την
Τυποποιηµένη Κανονική Κατανοµή.
Σε ό,τι αφορά την ερµηνεία των Τ-Τιµών ισχύουν τα ακόλουθα (Lebart, Morineau
& Piron 2000, Lebart 2005):

α) Όσο µεγαλύτερη είναι η T-τιµή ενός σηµείου σε άξονα, τόσο ισχυρότερος είναι ο
δεσµός του µε αυτόν τον άξονα.
β) Μια T-τιµή ≥ ≈2, υποδεικνύει τη σηµαντική θέση του σηµείου j στον άξονα s (µε
δίπλευρο έλεγχο σε ε.σ. α=0,05).
γ) Οι Τ-τιµές ενός συµπληρωµατικού σηµείου, µπορούν να ταξινοµηθούν κατά σειρά
σηµαντικότητας σε όλους τους άξονες.
δ) Οι Τ-τιµές µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για την κατασκευή διαστηµάτων
εµπιστοσύνης για τις θέσεις των αντίστοιχων συµπληρωµατικών σηµείων επί των
παραγοντικών αξόνων.
ε) Οι Τ-τιµές µπορούν να συνδυαστούν αποτελεσµατικά µε τους αντίστοιχους δείκτες
COR για την ιεράρχηση του βαθµού της συσχέτισης των συµπληρωµατικών σηµείων

µε τους άξονες.
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4.4 Ερµηνεία Παραγοντικών Αξόνων και Επιπέδων
Μετά τον υπολογισµό και την παρουσίαση των αριθµητικών αποτελεσµάτων της
ΠΑΑ ακολουθεί η κατασκευή και η παρουσίαση ενός ή περισσοτέρων παραγοντικών
αξόνων

και

επιπέδων

(Andersen

1991,

Clausen

1998,

Greenacre

1998,

Παπαδηµητρίου 1994, 2004 και 2006). Εξάλλου, σκοπός της ανάλυσης µε την ΠΑΑ
είναι η περιγραφή του φαινοµένου που εκφράζει ο πίνακας που αναλύεται, µε τη
βοήθεια ενός µικρότερου αριθµού νέων, σύνθετων µεταβλητών ή παραγόντων. Οι
παράγοντες αυτοί, ανεξάρτητοι µεταξύ τους ανά δύο, δηµιουργούνται από τη
σύνθεση οµάδων αρχικών µεταβλητών και είναι ικανοί να αναδείξουν τα ουσιαστικά
χαρακτηριστικά των δεδοµένων, που δεν είναι εύκολα αντιληπτά από τη µεµονωµένη
µελέτη των αρχικών µεταβλητών. Με τους παράγοντες καθίσταται, τελικά, δυνατή η
εποπτική διερεύνηση της δοµής του πίνακα δεδοµένων.
Στην ενότητα αυτή, περιγράφουµε τις σηµαντικότερες στρατηγικές ή µεθοδολογίες
ερµηνείας των παραγοντικών αξόνων και επιπέδων της ΠΑΑ, όπως νοούνται και
εφαρµόζονται στο πλαίσιο της Γαλλικής Μεθοδολογικής Προσέγγισης της Ανάλυσης
∆εδοµένων. Επιπλέον, παρέχουµε γενικές κατευθύνσεις για την όσο το δυνατό πιο
αποτελεσµατική ερµηνεία των διαγραµµατικών εκροών της ΠΑΑ. Στο πλαίσιο αυτό,
προτείνουµε µια απλή, εποπτική µέθοδο που συµβάλλει στην ανάδειξη των
αντιπαραθέσεων και διατάξεων επί των παραγοντικών αξόνων και επιπέδων.

4.4.1 Βασικά Σηµεία Ερµηνείας
Όπως είδαµε στην Ενότητα 2.3.2.1, τα προφίλ των γραµµών και στηλών του πίνακα
που αναλύεται µε την ΠΑΑ προβάλλονται τελικά ως σηµεία σε κοινό διάγραµµα,
γνωστό και ως παραγοντικό επίπεδο. Σύµφωνα µε τη γαλλική προσέγγιση στην
εφαρµογή της µεθόδου, το παραγοντικό επίπεδο αποτελεί ένα συµµετρικό διάγραµµα
στο οποίο απεικονίζονται ταυτόχρονα, λόγω των βαρυκεντρικών σχέσεων, οι κύριες
συντεταγµένες των γραµµών και των στηλών (βλέπε Ενότητα 2.3.2.2), οι οποίες όµως
δεν αντιστοιχούν στον ίδιο χώρο (Greenacre & Hastie 1987, Gifi 1996, Escofier &
Pagès 1998, Greenacre 1993α, 1993β και 1998). Με άλλα λόγια, στο παραγοντικό

επίπεδο µοιάζει σαν να έχουν τοποθετηθεί δύο χάρτες µε την ίδια κλίµακα και
προσανατολισµό, ο ένας πάνω στον άλλο (Μενεξές & Παπαδηµητρίου, 2002).
Επιπλέον, η Ευκλείδεια απόσταση τόσο ανάµεσα στα σηµεία γραµµών όσο και

139

Κεφάλαιο 4ο: Η Ερµηνεία των Αποτελεσµάτων της ΠΑΑ

ανάµεσα στα σηµεία στηλών, προσεγγίζει την απόσταση χ 2 ανάµεσα στα αντίστοιχα
σηµεία γραµµών και στηλών του πίνακα συµπτώσεων (Micheloud 1997, Greenacre
1993α). Αξιοσηµείωτο είναι ότι στο παραγοντικό επίπεδο, είναι δυνατό να

εξεταστούν οι αποστάσεις µεταξύ των γραµµών και οι αποστάσεις µεταξύ των
στηλών ξεχωριστά, αλλά όχι το πώς τα σηµεία γραµµών και τα σηµεία στηλών
σχετίζονται το ένα µε το άλλο (Greenacre 1993α, Micheloud 1997, Clausen 1998,
Meulman & Heiser 2004). Έτσι, κατά τη γεωµετρική ερµηνεία των αποτελεσµάτων,

το γεγονός ότι ένα σηµείο γραµµής βρίσκεται κοντά µε ένα σηµείο στήλης, δε θα
πρέπει να θεωρηθεί ως απόδειξη υψηλής συσχέτισης µεταξύ των δύο αντίστοιχων
κατηγοριών. Το γεγονός αυτό πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη κατά τη
διαδικασία ερµηνείας, διότι διαφορετικά µπορεί να οδηγήσει σε λανθασµένη
συµπερασµατολογία (βλέπε Μενεξές & Παπαδηµητρίου, 2002). Η διαδικασία
κατασκευής του παραγοντικού επιπέδου παρουσιάζεται εποπτικά στο Σχήµα 4.1.
Η

ερµηνεία των

παραγοντικών

αξόνων

και

επιπέδων

και

η εξαγωγή

συµπερασµάτων από αυτά χρειάζεται µια κάποια εξοικείωση αλλά και εµπειρία
(Παπαδηµητρίου, 1994). Στην ελληνική βιβλιογραφία, γενικές κατευθύνσεις σχετικά

µε την ερµηνεία των παραγοντικών αξόνων και επιπέδων δίνονται από τους
Αθανασιάδη (1995), Μπεχράκη (1999), Κουτσουπιά (1999 και 2005), Μαυροµάτη
(1999), Καραπιστόλη (1999 και 2002), Παπαδηµητρίου (1994 και 2006) και Καρλή
(2005). Αν προσπαθήσουµε να δώσουµε γενικούς κανόνες, αυτό θα είναι σε βάρος

της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζει κάθε απεικόνιση. Μπορούµε, όµως, να
συνοψίσουµε την ερµηνεία των παραγοντικών αξόνων και επιπέδων στα παρακάτω
βασικά σηµεία:
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Πίνακας συµπτώσεων Νkxl

1 … j … l
1

Προφίλ στηλών

M

j

j΄

1
M
i

i
M
k

M
k

Προβολή προφίλ στηλών

Προφίλ γραµµών

1 … j … l
i

*

i'

* *
**

Προβολή προφίλ γραµµών
Βαρυκεντρικές
σχέσεις

*

*
*

*
*

Προβολή σε κοινό
παραγοντικό διάγραµµα

Σχήµα 4.1: ∆ιαδικασία Κατασκευής Παραγοντικού Επιπέδου
•

Σηµεία γραµµών (στηλών) που ταυτίζονται ή γειτνιάζουν, έχουν το ίδιο ή
παρόµοιο προφίλ, αντίστοιχα.

•

Σηµεία γραµµών (στηλών) που προβάλλονται κοντά στην αρχή των αξόνων
(κέντρο βάρους) δε διαφέρουν σηµαντικά από τη µέση κατάσταση (µέσο προφίλ),

δηλαδή από την περιθώρια σχετική κατανοµή των στηλών (γραµµών). Στην
περίπτωση που ο απλός πίνακας συµπτώσεων περιγράφει την κοινή κατανοµή
απολύτων συχνοτήτων δύο τυχαίων κατηγορικών µεταβλητών, τότε τα σηµεία
που προβάλλονται κοντά στο κέντρο βάρους δε συνεισφέρουν στη συσχέτιση
(συνάφεια) ή στην εξάρτηση των δύο µεταβλητών.
•

Σηµεία γραµµών ή στηλών που προβάλλονται, επί άξονα, σε αποµακρυσµένες
θέσεις σε σχέση µε τα υπόλοιπα, έχουν σηµαντικά διαφορετικό προφίλ από το
αντίστοιχο µέσο προφίλ και συνεπώς παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

•

Η προσέγγιση ενός σηµείου µε έναν παραγοντικό άξονα, φανερώνει υψηλή
συµµετοχή αυτού του σηµείου στην αδράνεια που ερµηνεύει ο άξονας. Ωστόσο,
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πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι η αδράνεια δεν εξαρτάται µόνο από την
απόσταση αλλά και από τη µάζα.
•

Αυτό που παρατηρούµε επί ενός παραγοντικού άξονα ή επιπέδου προέρχεται από
την προβολή του νέφους και µπορεί να οφείλεται στις συνέπειες των
προσεγγίσεων που δηµιουργούνται κατά την προβολή. Γι’ αυτό είναι χρήσιµο να
επιβεβαιώνουµε το κάθε συµπέρασµα µε τους δείκτες ποιότητας απεικόνισης και
συνεισφοράς (COR, QLT, CTR κ.ά.).

•

Ένα ουσιώδες ζήτηµα κατά την ερµηνεία είναι η απόδοση ενός ονόµατος, σε
σχέση µε το φαινόµενο που µελετάται, σε κάθε παραγοντικό άξονα, κυρίως
µάλιστα στον πρώτο παραγοντικό άξονα που φανερώνει την επικρατέστερη τάση.
Το ζήτηµα αυτό αποτελεί τον πηρύνα της «Αναλυτικής ή κατά Παράγοντες
Ερµηνείας», την οποία εξετάζουµε στην Ενότητα 4.4.2.

•

Η µορφή του νέφους των σηµείων που προβάλλονται επάνω στα παραγοντικά
διαγράµµατα έχει ιδιαίτερη σηµασία στο πλαίσιο της ΠΑΑ. Συχνά, οι προβολές
των σηµείων δηµιουργούν χαρακτηριστικά µοτίβα ή πρότυπα, στα οποία
αντικατοπτρίζεται η δοµή του πίνακα δεδοµένων που αναλύεται. Η αναγνώριση
των χαρακτηριστικών προτύπων µπορεί, κατά περίπτωση, να διευκολύνει
σηµαντικά τη διαδικασία ερµηνείας (βλέπε Ενότητα 4.4.5).

Τέλος, αξίζει να σηµειώσουµε ότι στο πλαίσιο του συστήµατος GIFI (Ολλανδική
Μεθοδολογική Προσέγγιση της Α∆), η κατασκευή και η ερµηνεία των παραγοντικών
επιπέδων της ΠΑΑ στηρίζεται στα Βiplot (Meulman & Heiser, 2004). Η κατασκευή
των Biplot είναι στενά συνδεδεµένη µε τις κανονικοποιήσεις SN, RPN και CPN που
παρουσιάστηκαν στην Eνότητα 2.3.2.2. Ο τρόπος κατασκευής και ερµηνείας των
Biplot στο πλαίσιο της ΠΑΑ εξετάζονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 5, Ενότητες 5.2.1

και 5.3.1.

4.4.2 Η Αναλυτική ή κατά Παράγοντες Ερµηνεία
Η Αναλυτική ή κατά Παράγοντες Ερµηνεία (Dimensional or Factor – Analytic
Interpretation) (Greenacre, 1993α) αποτελεί την πιο συνηθισµένη διαδικασία

ερµηνείας των διαγραµµατικών αποτελεσµάτων της ΠΑΑ και δεν επηρεάζεται από τη
µέθοδο κανονικοποίησης των συντεταγµένων που χρησιµοποιείται. Σύµφωνα µε
αυτήν, η ερµηνεία πρέπει να ξεκινά από τους σηµαντικούς παραγοντικούς άξονες και
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στη συνέχεια να επεκτείνεται στα παραγοντικά διαγράµµατα (Greenacre 1993α,
Παπαδηµητρίου 1994 και 2006, Clausen 1998, Bendixen 2003).
Η φυσική ερµηνεία και η ταυτότητα ενός παραγοντικού άξονα µπορεί να δοθεί µε
βάση είτε τα σηµεία γραµµών είτε τα σηµεία στηλών. Ειδικότερα, η ερµηνεία ενός
άξονα έγκειται στην εξέταση των σχετικών θέσεων µεταξύ των σηµείων γραµµών ή
µεταξύ των σηµείων στηλών, µε στόχο τον προσδιορισµό της διάταξής τους επάνω
στον άξονα και την απόδοση ενός περιγραφικού ονόµατος σε αυτόν. Η διαδικασία
ερµηνείας ολοκληρώνεται µε τον εντοπισµό των σχέσεων και δοµών στα
παραγοντικά επίπεδα που σχηµατίζουν οι άξονες ανά δύο. Τέλος, όπως
προαναφέρθηκε, χρειάζεται να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την ερµηνεία των
αποστάσεων µεταξύ σηµείων γραµµών και σηµείων στηλών.

4.4.3 Η Μεθοδολογία Συνεισφορών και Αποκλίσεων
Οι Le Roux & Rouanet (1998 και 2004) προτείνουν µια ολοκληρωµένη
µεθοδολογία για την ερµηνεία των παραγοντικών αξόνων και επιπέδων της ΠΑΑ
στην πολυµεταβλητή περίπτωση. Σύµφωνα µε τη Μεθοδολογία Συνεισφορών και
Αποκλίσεων των Σηµείων (Method of the Contributions of Points and Deviations), η
ερµηνεία ξεκινά από µια γενική εξέταση των προβολών των σηµείων επί των
παραγοντικών επιπέδων (ιδιαίτερα του 1× 2 ) και στη συνέχεια επικεντρώνεται στους
παραγοντικούς άξονες. Οι άξονες διακρίνονται σε «γενικούς» (general) και
«ειδικούς» (specific) (Le Roux & Rouanet, 2004). Στους γενικούς άξονες

αναδεικνύονται αντιπαραθέσεις µεταξύ οµάδων στις οποίες περιλαµβάνονται τα
περισσότερα σηµεία, ενώ στους ειδικούς εντοπίζονται επιµέρους οµαδοποιήσεις.
Στη συνέχεια, προσδιορίζονται οι σηµαντικές µεταβλητές, δηλαδή αυτές που
συνεισφέρουν περισσότερο στην κατασκευή κάθε άξονα. Για τον προσδιορισµό της
σηµαντικότητας µιας µεταβλητής µπορεί να ληφθεί υπόψη, είτε η τιµή του
αθροιστικού CTR της µεταβλητής είτε, ισοδύναµα, οι αντίστοιχοι δείκτες
διακριτότητας (βλέπε Ενότητες 4.1.4 και 4.1.6). Ακολούθως, προσδιορίζονται οι
σηµαντικές κλάσεις των σηµαντικών µεταβλητών, δηλαδή αυτές που συνεισφέρουν
περισσότερο στην κατασκευή και τον προσανατολισµό κάθε άξονα. Σηµαντικές
θεωρούνται οι κλάσεις για τις οποίες η αντίστοιχη τιµή του δείκτη CTR ξεπερνά ένα
προκαθορισµένο όριο. Αν οι σηµαντικές κλάσεις µπορούν να τοποθετηθούν σε δύο
οµάδες, οι οποίες αντιπαρατίθενται στα άκρα του άξονα, τότε προσδιορίζονται τα
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κέντρα βάρους των οµάδων και υπολογίζεται ο δείκτης της εσωτερικής συνεισφοράς
CTI (Intra Contribution). Ο δείκτης αυτός εκφράζει τη συνεισφορά της αντίθεσης µε

την έννοια της απόκλισης, µεταξύ δύο σηµείων (οµάδων) στην αδράνεια
(διακύµανση) του άξονα (Le Roux & Rouanet, 1998). Η ερµηνεία ολοκληρώνεται µε

τον εντοπισµό των επικρατέστερων αντιπαραθέσεων, τάσεων και οµοιοτήτων µεταξύ
των οµάδων που σχηµατίζουν οι σηµαντικές κλάσεις επί των γενικών και ειδικών
παραγοντικών αξόνων.

4.4.4 Η Κατά Οµάδες Σηµείων Ερµηνεία
Η Κατά Οµάδες Σηµείων Ερµηνεία αποσκοπεί στον εντοπισµό και την ερµηνεία
των οµοιογενών οµάδων σηµείων που σχηµατίζονται στους παραγοντικούς άξονες
και τα παραγοντικά επίπεδα (Greenacre 1993α, Bacher 1995, Murtagh 2005). Η
οµαδοποίηση ή µη των σηµείων εξαρτάται από τις µεταξύ τους αποστάσεις, µε την
έννοια ότι γειτονικά σηµεία ανήκουν συνήθως στην ίδια οµάδα. Ωστόσο, ο ακριβής
προσδιορισµός των οµάδων δεν είναι πάντοτε εύκολη διαδικασία και απαιτεί
ιδιαίτερη προσοχή ώστε να µην οδηγήσει σε λανθασµένη συµπερασµατολογία. Στο
πλαίσιο αυτό, διακρίνουµε δύο βοηθητικές κατευθύνσεις α) το συνδυασµό της ΠΑΑ
µε µεθόδους Ταξινόµησης και β) τη σχεδίαση διανυσµάτων θέσης στα παραγοντικά
επίπεδα.

4.4.4.1 Η Συµπληρωµατικότητα της ΠΑΑ µε Μεθόδους Ταξινόµησης
Κατά την εφαρµογή της ΠΑΑ, η ποιότητα προβολής του υπό εξέταση φαινοµένου
επί του παραγοντικού επιπέδου 1×2 δεν είναι πάντοτε ικανοποιητική. Έτσι, δύο
σηµεία τα οποία προβάλλονται σε κοντινές θέσεις στο επίπεδο, µπορεί να απέχουν
σηµαντικά σε χώρο τριών ή περισσότερων διαστάσεων. Στην περίπτωση αυτή, η
ΠΑΑ µπορεί να συνδυαστεί αποτελεσµατικά µε µεθόδους Ταξινόµησης οι οποίες
καθιστούν δυνατή την οµαδοποίηση σηµείων µε όµοια χαρακτηριστικά ή ιδιότητες
(Greenacre 1993α, Κιοσέογλου 1998 και 2002, Le Roux & Rouanet 2004, Καρλής
2005). Ειδικότερα, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία συναντάµε

ποικίλες εφαρµογές µε τις οποίες αναδεικνύεται η συµπληρωµατικότητα της ΠΑΑ µε
την Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση (βλέπε Escofier & Pagès 1998, Κιοσέογλου
1998, Lebart, Morineau & Piron 2000, Μασούρα & Παπαδηµητρίου 2002,
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Μπαγιάτης & Παπαδηµητρίου 2002, Παπαδηµητρίου & Αθανασίου 2003,
Παπαδηµητρίου & Μάρκος 2004, Τζήµος & Παπαδηµητρίου 2004, Παπαδηµητρίου,
Μάρκος & Φραγκάκη 2005, ∆ρόσος 2005, Μάλλιαρη 2005, Μασούρα 2005,
Κουτσουπιάς 1999 και 2005, Τζήµος 2006). 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 είτε µε τη σχεδίαση χωρίων επί των παραγοντικών επιπέδων,
που να περικλείουν τα σηµεία που ανήκουν στην ίδια οµάδα. Για παράδειγµα, τα
χωρία επι του παραγοντικού επιπέδου 1×2, που βρίσκεται στο ∆ιάγραµµα 4.3,
σχεδιάστηκαν µε βάση τα αποτελέσµατα της Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόµησης,
όπου ως απόσταση µεταξύ των προφίλ χρησιµοποιήθηκε η χ 2 , ενώ οι οµοιογενείς
οµάδες (συστάδες) σχηµατίστηκαν σύµφωνα µε το κριτήριο του Ward (1963). Τέλος,
µια άλλη συνηθισµένη πρακτική είναι η προβολή των κέντρων των οµάδων ως
συµπληρωµατικά σηµεία στα παραγοντικά επίπεδα (βλέπε Benzécri 1992,
Μπεχράκης 1999, Καραπιστόλης 1999, Παπαδηµητρίου 2004).

∆ιάγραµµα 4.3: Παραγοντικό Επίπεδο 1×2
4.4.4.2 ∆ιανύσµατα Θέσης
Μια εποπτική µέθοδος για τον προσδιορισµό των οµάδων σηµείων που
προβάλλονται επί του παραγοντικού επιπέδου, είναι η εξέταση των διανυσµάτων
θέσης που σχηµατίζουν τα σηµεία ανά δύο (Micheloud 1997, Καραπιστόλης 1999).
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Ειδικότερα, εξετάζεται η γωνία που σχηµατίζουν το ευθύγραµµο τµήµα που ενώνει
ένα σηµείο γραµµής (ή στήλης) µε την αρχή των αξόνων και το ευθύγραµµο τµήµα
που ενώνει ένα σηµείο στήλης (ή γραµµής) µε την αρχή των αξόνων (βλέπε
∆ιάγραµµα 4.4) Αν η γωνία είναι µικρότερη από 90ο, τότε τα δύο χαρακτηριστικά,
που αντιπροσωπεύουν τα δύο σηµεία είναι µάλλον θετικά συσχετισµένα µεταξύ τους.
Αν η γωνία είναι µεγαλύτερη από 90ο τότε τα δύο χαρακτηριστικά είναι µάλλον
αρνητικά συσχετισµένα µεταξύ τους. Τέλος, αν η γωνία είναι ορθή τότε τα δύο
χαρακτηριστικά µάλλον δεν αλληλεπιδρούν. Με τον παραπάνω τρόπο, είναι δυνατό
να αναδειχθούν εποπτικά οµάδες ιδιοτήτων ή αντικειµένων που προβάλλονται στο
ίδιο τεταρτηµόριο του παραγοντικού επιπέδου, καθώς τα αντίστοιχα διανύσµατα
θέσης θα έχουν περίπου την ίδια διεύθυνση (∆ιάγραµµα 4.4).

∆ιάγραµµα 4.4: ∆ιανύσµατα Θέσης στο Παραγοντικό Επίπεδο 1×2

4.4.5 Χαρακτηριστικά Πρότυπα σε Παραγοντικούς Αξονες και
Επίπεδα
Τα νέφη των σηµείων που προβάλλονται πάνω στους παραγοντικούς άξονες και τα
παραγοντικά επίπεδα δηµιουργούν ποικιλία σχηµατισµών. Ορισµένα χαρακτηριστικά
πρότυπα (patterns), εµφανίζονται συχνότερα από άλλα και αντικατοπτρίζουν τη δοµή

του πίνακα δεδοµένων που αναλύεται µε την ΠΑΑ, δοµή που µπορεί να αποκαλυφθεί
µετά από αναδιάταξη των γραµµών και των στηλών του (Benzècri 1992, Micheloud
1997, Le Roux & Rouanet 2004). Τα πρότυπα αυτά, είναι χρήσιµο να εντοπιστούν

διότι συνήθως διευκολύνουν σηµαντικά τη διαδικασία ερµηνείας των παραγοντικών
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αξόνων και επιπέδων. Στη συνέχεια, παρουσιάζουµε δύο χαρακτηριστικές
περιπτώσεις.

4.4.5.1 Η ∆οµή Block
Στην περίπτωση της δοµής Block (Le Roux & Rouanet, 2004), δύο οµάδες σηµείων
αντιπαρατίθενται στα άκρα του πρώτου παραγοντικού άξονα, ενώ στο αντίστοιχο
παραγοντικό

επίπεδο

1× 2 ,

µια

οµάδα

αντιπαρατίθεται

συνήθως

µε

µια

«επιµηκυµένη» οµάδα που ακολουθεί την κατεύθυνση του δεύτερου παραγοντικού

άξονα (Σχήµατα 4.2α και β).

≈0

≈0

Σχήµα 4.2: ∆οµή Block
Στην περίπτωση αυτή, αν οι γραµµές και οι στήλες του πίνακα δεδοµένων
αναδιαταχθούν σύµφωνα µε την κυρίαρχη αντιπαράθεση επί του πρώτου
παραγοντικού άξονα, τότε ο πίνακας θα αποτελείται από δύο διαγώνιους block υποπίνακες, ενώ οι υπόλοιποι υποπίνακες θα περιέχουν κελιά µε χαµηλές συχνότητες,
δηλαδή πολύ κοντά στο µηδέν (Σχήµα 4.2γ). Κατά τη διαδικασία ερµηνείας, αποµένει
να εντοπιστεί η υποκείµενη λογική σύµφωνα µε την οποία διαχωρίζονται οι δύο
οµάδες.

4.4.5.2 Το Φαινόµενο Guttman
Σε ένα άλλο χαρακτηριστικό πρότυπο, τα προβαλλόµενα σηµεία στο παραγοντικό
επίπεδο 1× 2 εµφανίζουν παραβολοειδή διάταξη. Το φαινόµενο αυτό εµφανίζεται
συχνά στην οικογένεια των µεθόδων της Παραγοντικής Ανάλυσης και είναι γνωστό
ως φαινόµενο Guttman (Greenacre 1984 και 1993α, Weller & Romney 1990,
Benzécri 1992) (βλέπε Σχήµα 4.3). Το φαινόµενο Guttman θεωρήθηκε αρχικά ως

µειονέκτηµα των µεθόδων, αλλά νέες προσεγγίσεις δείχνουν ότι από αυτό είναι
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δυνατό να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα (βλέπε Camiz, 2005). Η φυσική του
ερµηνεία είναι ότι ο πρώτος παραγοντικός άξονας συνδέεται µε σχέση δευτέρου
βαθµού µε το δεύτερο, µε σχέση τρίτου βαθµού µε τον τρίτο κ.ο.κ. Έτσι, στο
παραγοντικό επίπεδο 1×2 οι ποσοτικοποιήσεις των σηµείων επί του δεύτερου άξονα
αποτελούν συναρτήσεις δευτέρου βαθµού των ποσοτικοποιήσεων του πρώτου. Ο
πρώτος παραγοντικός άξονας αντιπαραθέτει τις ακραίες περιπτώσεις και ο δεύτερος
τις ενδιάµεσες καταστάσεις µε τις ακραίες (Παπαδηµητρίου, 1994). Η µικρή οµάδα
σηµείων που προβάλλονται στο εσωτερικό της καµπύλης, ανάµεσα στα άκρα της,
αντιστοιχεί συνήθως σε προφίλ αντιφατικών προτιµήσεων (Αθανασιάδης, 1995)
(Σχήµα 4.3β).

Ένα 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). Ειδικότερα, αν οι γραµµές και οι στήλες
του αντίστοιχου πίνακα δεδοµένων αναδιαταχθούν σύµφωνα µε τη σειρά διάταξης
τους επί του πρώτου παραγοντικού άξονα, δηµιουργείται µια διαγώνια ζώνη από
υψηλές συχνότητες (Σχήµα 4.3α). ∆ηλαδή, τα «βαριά» κελιά του πίνακα, µε τις
υψηλές συχνότητες, βρίσκονται γύρω από την κύρια διαγώνιο, ενώ τα «ελαφριά»
κελιά µε τις χαµηλές συχνότητες ( ≈ 0 ), βρίσκονται στα άκρα του (Παπαδηµητρίου
1994, Micheloud 1997).

≈0

≈0

Σχήµα 4.3: Το Φαινόµενο Guttman

Για τα χαρακτηριστικά πρότυπα γίνεται λόγος και στο Κεφάλαιο 5, όπου ανάµεσα
στα άλλα, εξετάζουµε πώς η υποκείµενη δοµή ενός πίνακα συµπτώσεων µπορεί να
αποκαλυφθεί µε τη βοήθεια µεθόδων οπτικοποίησης πολυδιάστατων δεδοµένων.
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4.4.6 Μια Πρόταση Εποπτικής Μεθόδου για την Ανάδειξη των
Αντιπαραθέσεων και ∆ιατάξεων επί των Παραγοντικών Αξόνων
Με βάση όσα ειπώθηκαν στις Ενότητες 4.4.1-4.4.5, προτείνουµε µια απλή,
εποπτική, κυρίως, µέθοδο για τη βοήθεια στην ερµηνεία των παραγοντικών αξόνων
της ΠΑΑ. Σκοπός µας είναι αφενός να καταστεί ευκολότερη η ονοµατολογία κάθε
παραγοντικού άξονα ως σύνθετη µεταβλητή και αφετέρου, να διαταχθούν επί αυτού
µόνο οι σηµαντικές γραµµές και στήλες. Η βασική ιδέα είναι τα σηµεία που
συµβάλλουν περισσότερο στη δηµιουργία ενός άξονα να τοποθετηθούν διαδοχικά και
ιεραρχικά επί αυτού, σύµφωνα µε το βαθµό σηµαντικότητάς τους. Ακολουθεί η
περιγραφή της µεθόδου και ένα παράδειγµα εφαρµογής της.

4.4.6.1 Περιγραφή
Η προτεινόµενη µέθοδος προϋποθέτει τον υπολογισµό των βασικών αριθµητικών
αποτελέσµατων της ΠΑΑ, όπως ορίστηκαν στην Ενότητα 2.3.1. Στη συνέχεια,
καθορίζεται ο δείκτης ή το κριτήριο του βαθµού σηµαντικότητας για την επιλογή των
σηµείων που θα τοποθετηθούν επί των παραγοντικών αξόνων (βλέπε Ενότητα 4.1).
Ως κριτήριο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένας από τους δείκτες COR, CTR και PF ή
συνδυασµός αυτών. Στη συνέχεια, για κάθε παραγοντικό άξονα, τα σηµαντικά σηµεία
γραµµών και στηλών ταξινοµούνται κατά φθίνουσα διάταξη, σύµφωνα µε το
επιλεγµένο κριτήριο. Τελικά, τα σηµεία τοποθετούνται στον άξονα, διαδοχικά και
ιεραρχικά, κατά φθίνουσα σηµαντικότητα.
Η σταδιακή τοποθέτηση των σηµείων στον άξονα επιτυγχάνεται µέσω κατάλληλου
λογισµικού (βλέπε Κεφάλαιο 6, Ενότητα 6.3). Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να
ορίσει το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της εµφάνισης δύο σηµείων στον
άξονα. Έτσι, µπορεί να εξετάσει βήµα-προς-βήµα τη διαδικασία σχηµατισµού των
οµάδων σηµείων, µε τη σειρά σηµαντικότητας που αυτά τοποθετούνται στους άξονες.
Με τον τρόπο αυτό, αναδεικνύονται εποπτικά οι κυρίαρχες και οι επιµέρους τάσεις,
αντιπαραθέσεις και διατάξεις των σηµείων επί των παραγοντικών αξόνων και
προσδιορίζεται ευκολότερα η ονοµασία κάθε άξονα. Με άλλα λόγια, η προτεινόµενη
µέθοδος είναι συµβατή µε τους στόχους των τριών στρατηγικών ερµηνείας που
περιγράψαµε στις Ενότητες 4.4.2, 4.4.3 και 4.4.4.
Επιπρόσθετα, η χρησιµότητα της µεθόδου γίνεται περισσότερο εµφανής, όταν ο
πίνακας της ανάλυσης περιλαµβάνει πολλές µεταβλητές. Στην περίπτωση αυτή, ο
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µεγάλος αριθµός των σηµείων που προβάλλονται στους παραγοντικούς άξονες
δυσχεραίνει σηµαντικά τη διαδικασία εντοπισµού των οµάδων, ειδικότερα όταν αυτά
διασκορπίζονται σε όλο το µήκος ενός άξονα. Αντίθετα, η τοποθέτηση των σηµείων
στον άξονα διαδοχικά και κατά φθίνουσα σηµαντικότητα, σύµφωνα µε την
προτεινόµενη µέθοδο, αποκαλύπτει εποπτικά την υποκείµενη λογική σχηµατισµού
των οµάδων και κατά συνέπεια διευκολύνει σηµαντικά τη διαδικασία ερµηνείας του
υπό εξέταση φαινοµένου.
Η υλοποίηση του αντίστοιχου αλγόριθµου έγινε στη γλώσσα MATLAB 6.5 R13
(Marchand & Holland, 2002) και παρατίθεται στο συνοδευτικό CD (φάκελος
Algorithms, αρχείο svcp.m).

4.4.6.2 Παράδειγµα
Εφαρµόσαµε την προτεινόµενη µέθοδο για την κατασκευή και ερµηνεία του
πρώτου παραγοντικού άξονα της εφαρµογής της ΠΑΑ σε γενικευµένο πίνακα
συµπτώσεων. Στον Πίνακα 4.4 βρίσκεται ο πίνακας Burt 15 × 15 τριών µεταβλητών,
Α, Β και Γ µε 7, 6 και 2 κλάσεις αντίστοιχα.

Πίνακας 4.4: Πίνακας Burt (15 × 15)
Α1
Α2
Α3
Α4
Α5
Α6
Α7
Β1
Β2
Β3
Β4
Β5
Β6
Γ1
Γ2

Α1
12
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
4
0
9
3

Α2
0
6
0
0
0
0
0
0
4
0
0
2
0
2
4

Α3
0
0
38
0
0
0
0
16
0
10
6
0
6
21
17

Α4
0
0
0
34
0
0
0
14
0
10
4
0
6
18
16

Α5
0
0
0
0
10
0
0
4
4
0
0
0
2
4
6

Α6
0
0
0
0
0
24
0
8
0
4
0
0
12
14
10

Α7
0
0
0
0
0
0
14
6
0
2
6
0
0
8
6

Β1
0
0
16
14
4
8
6
48
0
0
0
0
0
24
24

Β2
8
4
0
0
4
0
0
0
16
0
0
0
0
10
6

Β3
0
0
10
10
0
4
2
0
0
26
0
0
0
20
6

Β4
0
0
6
4
0
0
6
0
0
0
16
0
0
8
8

Β5
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
3
3

Β6
0
0
6
6
2
12
0
0
0
0
0
0
26
11
15

Γ1
9
2
21
18
4
14
8
24
10
20
8
3
11
76
0

Γ2
3
4
17
16
6
10
6
24
6
6
8
3
15
0
62

Ως κριτήριο του βαθµού σηµαντικότητας λάβαµε το δείκτη COR. Έτσι, οι
συντεταγµένες των 15 σηµείων – ιδιοτήτων στον πρώτο παραγοντικό άξονα,
ταξινοµούνται ως προς COR (βλέπε Πίνακα 4.5). Tα σηµαντικότερα σηµεία επί του
πρώτου παραγοντικού άξονα, µε COR > 0,1 σηµειώνονται στον πίνακα µε έντονη
γραφή.
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Πίνακας 4.5: Συντεταγµένες και COR των Γραµµών στον Πρώτο Παραγοντικό
Άξονα (Κατάταξη ως προς COR)

Β2
Α1
Β5
Α2
Β1
Α3
Α4
Β3
Α6
Β6
Α5
Β4
Α7
Γ1
Γ2

F1

COR

-1,706
-1,969
-2,08
-1,931
0,318
0,369
0,369
0,371
0,348
0,323
-0,509
0,404
0,385
-0,038
0,047

0,739
0,725
0,453
0,406
0,149
0,143
0,124
0,086
0,065
0,061
0,056
0,056
0,044
0,005
0,005

Στη συνέχεια, τα σηµεία τοποθετούνται στον άξονα διαδοχικά, ως προς COR, µε
πολικές συντεταγµένες, δηλαδή την τετµηµένη τους επάνω στον άξονα και τη γωνία
που σχηµατίζουν µε αυτόν. Όσο πιο αποµακρυσµένη είναι η γωνία, που σχηµατίζει
ένα σηµείο µε τον άξονα, από τις 90ο, είτε θετικά είτε αρνητικά, τόσο µεγαλύτερη
είναι και η σηµαντικότητα αυτού του σηµείου. Η διαδικασία της σταδιακής
κατασκευής του άξονα παρουσιάζεται στο Σχήµα 4.4.
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Βήµατα

1ο & 2

3ο & 4ο

5ο & 6ο

7ο

Σχήµα 4.4: Σταδιακή Κατασκευή του Πρώτου Παραγοντικού Άξονα (COR > 0,1)
Αρχικά, γίνεται αντιληπτό ότι τα σηµεία που απεικονίζονται καλύτερα, ως προς
COR, στον πρώτο παραγοντικό άξονα είναι τα Α1 και Β2 (βήµατα 1&2). Στη

συνέχεια, διαφαίνεται ο σχηµατισµός µιας οµάδας σηµείων στα αριστερά του άξονα
(βήµατα 3&4), η οποία στη συνέχεια αντιπαρατίθεται µε µια οµάδα σηµείων που

βρίσκεται στα δεξιά του άξονα (βήµατα 5,6 & 7). Έτσι, επί του πρώτου παραγοντικού
άξονα, διαπιστώνεται ως κυρίαρχη η αντιπαράθεση των ιδιοτήτων Β6, Α2, Α1 και Β2
µε τις ιδιότητες Β1, Α3 και Α4. Όπως γίνεται αντιληπτό, η βήµα-προς-βήµα
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παρακολούθηση της διαδικασίας κατασκευής του άξονα µπορεί να οδηγήσει εύκολα
στην απόδοση ενός ονόµατος σε αυτόν. Με παρόµοιο τρόπο, θα µπορούσαν να
ληφθούν ως δείκτες σηµαντικότητας των σηµείων οι CTR και PF.

4.5 Εφαρµογές
Στην ενότητα αυτή, επιχειρούµε να αναδείξουµε τη χρησιµότητα των δεικτών,
ελέγχων και διαδικασιών ερµηνείας των αποτελεσµάτων της ΠΑΑ που παρουσιάσαµε
στις προηγούµενες ενότητες. Για το λόγο αυτό, παραθέτουµε δύο εφαρµογές τις
µεθόδου, µία στη διµεταβλητή και µία στην πολυµεταβλητή περίπτωση. Όλα τα
αριθµητικά και γραφικά αποτελέσµατα που ακολουθούν, υπολογίστηκαν ή
κατασκευάστηκαν, αντίστοιχα, µε το λογισµικό CHIC Analysis (βλέπε Κεφάλαιο 6,
Ενότητα 6.3).

4.5.1 ∆ιµεταβλητή Περίπτωση
Στη διµεταβλητή περίπτωση, εφαρµόσαµε την ΠΑΑ στον απλό πίνακα
συµπτώσεων του Πίνακα 4.6. Τα δεδοµένα του πίνακα προέρχονται από µια
υποθετική έρευνα σε 885 υπαλλήλους µιας πολυεθνικής εταιρίας, ως προς τις
συνήθειες καπνίσµατος. Οι γραµµές του πίνακα συµπτώσεων αντιστοιχούν στις 5
κλάσεις της µεταβλητής Θέση, οι οποίες διασταυρώνονται στις στήλες του µε τις 4
κλάσεις της µεταβλητής Κάπνισµα. Η µεταβλητή Θέση αναφέρεται στη θέση
εργασίας κάθε υπαλλήλου (Ανώτατο στέλεχος, Ανώτερο στέλεχος, Ειδικευµένος
εργάτης, Ανείδίκευτος εργάτης, Βοηθητικό προσωπικό). Η µεταβλητή Κάπνισµα

αναφέρεται στο είδος του καπνιστή. Ειδικότερα, η κλάση ΜΚ χαρακτηρίζει τους µη
καπνιστές, η κλάση ΠΚ τους περιστασιακούς καπνιστές (1-10 τσιγάρα ηµερησίως), η
κλάση ΜΜΚ τους µέτριους καπνιστές (11-20 τσιγάρα ηµερησίως) και η κλάση ΣΚ
τους συστηµατικούς καπνιστές (περισσότερα από 20 τσιγάρα ηµερησίως).
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Πίνακας 4.6: Πίνακας Συµπτώσεων ∆ύο Μεταβλητών –
Συνήθειες Καπνίσµατος 885 Υπαλλήλων µιας Εταιρίας ως προς τη Θέση τους
Κάπνισµα
Θέση

ΜΚ

Ανώτατο στέλεχος
Ανώτερο στέλεχος
Ειδικευµένος εργάτης
Ανειδίκευτος εργάτης
Βοηθητικό προσωπικό
Περιθώρια γραµµή

ΠΚ

0
6
40
18
54
118

ΜΜΚ

1
19
90
31
114
255

4
14
151
68
57
294

ΣΚ
16
8
67
113
14
218

Περιθώρια
Στήλη
21
47
348
230
239
885

ΜΚ = Μη καπνιστής, ΠΚ = Περιστασιακός καπνιστής,
ΜΜΚ = Μέτριος καπνιστής, ΣΚ = Συστηµατικός καπνιστής
Στη συνέχεια, παραθέτουµε τον πίνακα αντιστοιχιών (Πίνακα 4.7) και τους πίνακες
µε τα προφίλ των γραµµών και των στηλών αντίστοιχα (Πίνακες 4.8 και 4.9).

Πίνακας 4.7: Πίνακας Αντιστοιχιών
Θέση
Ανώτατο στέλεχος
Ανώτερο στέλεχος
Ειδικευµένος εργάτης
Ανειδίκευτος εργάτης
Βοηθητικό προσωπικό

ΜΚ
0
0,007
0,045
0,02
0,061

Κάπνισµα
ΠΚ
ΜΜΚ
0,001
0,005
0,021
0,016
0,102
0,171
0,035
0,077
0,129
0,064

ΣΚ
0,018
0,009
0,076
0,128
0,016

Πίνακας 4.8: Προφίλ των Γραµµών
Θέση
Ανώτατο στέλεχος
Ανώτερο στέλεχος
Ειδικευµένος εργάτης
Ανειδίκευτος εργάτης
Βοηθητικό προσωπικό

ΜΚ
0
0,128
0,115
0,078
0,226

Κάπνισµα
ΠΚ
ΜΜΚ
0,048
0,19
0,404
0,298
0,259
0,434
0,135
0,296
0,477
0,238

ΣΚ
0,762
0,17
0,193
0,491
0,059

Πίνακας 4.9: Προφίλ των Στηλών
Θέση
Ανώτατο στέλεχος
Ανώτερο στέλεχος
Ειδικευµένος εργάτης
Ανειδίκευτος εργάτης
Βοηθητικό προσωπικό

ΜΚ
0
0,051
0,339
0,153
0,458
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ΠΚ
ΜΜΚ
0,004
0,014
0,075
0,048
0,353
0,514
0,122
0,231
0,447
0,194

ΣΚ
0,073
0,037
0,307
0,518
0,064
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Στον Πίνακα 4.10 δίνονται τα τυποποιηµένα και τα διορθωµένα τυποποιηµένα
υπόλοιπα (σε παρένθεση) του Πίνακα 4.6. Τα κελιά µε απόλυτη τιµή µεγαλύτερη του
2 σε ε.σ. α = 0,05, σηµειώνονται στον πίνακα µε έντονη γραφή. ∆ηλαδή, η

αλληλεπίδραση των δύο µεταβλητών οφείλεται κυρίως στα κελιά Ανώτατο / ΠΚ (-) &
ΣΚ (+), Ειδικευµένος / ΜΜΚ (+) & ΣΚ (-), Ανειδίκευτος / ΜΚ (-), ΠΚ (-) & ΣΚ (+) και
Βοηθ. προσ. / ΜΚ (+), ΠΚ (+), ΜΜΚ (-) & ΣΚ (+). Όσα από τα παραπάνω κελιά

έχουν αρνητικό πρόσηµο περιέχουν στατιστικά σηµαντικά λιγότερες παρατηρήσεις
σε σύγκριση µε αυτές που αναµένονται κάτω από την υπόθεση της ανεξαρτησίας των
δύο µεταβλητών, ενώ αυτά µε θετικό πρόσηµο περιέχουν στατιστικά σηµαντικά
περισσότερες παρατηρήσεις.

Πίνακας 4.10: Τυποποιηµένα και ∆ιορθωµένα Τυποποιηµένα Υπόλοιπα
Ανώτατο
Ανώτερο
Ειδικευµένος
Ανειδίκευτος
Βοηθ. προσ.

ΜΚ
-1,673 (-1,819)
-0,107 (-0,118)
-0,94 (-1,296)
-2,287 (-2,856)
3,921 (4,930)

ΠΚ
-2,053 (-2,463)
1,483 (1,806)
-1,026 (-1,561)
-4,333 (-5,969)
5,439 (7,545)

ΜΜΚ
-1,127 (-1,396)
-0,408 (-0,514)
3,292 (5,171)
-0,962 (-1,368)
-2,514 (-3,600)

ΣΚ
4,760 (5,550)
-1,051 (-1,245)
-2,022 (-2,990)
7,486 (10,023)
-5,848 (-7,885)

Τα ίδια περίπου συµπεράσµατα προκύπτουν και από τη µελέτη της ποσοστιαίας
συνεισφοράς των κελιών του Πίνακα 4.6 στο στατιστικό χ 2 (βλέπε Πίνακα 4.11) Τα
σχετικά «βαριά» κελιά, δηλαδή αυτά που συνεισφέρουν περισσότερο, σηµειώνονται
στον πίνακα µε έντονη γραφή.

Πίνακας 4.11: Συνεισφορά των Κελιών στο χ 2
ΜΚ
Ανώτατο
0,013
Ανώτερο
0
Ειδικευµένος 0,004
Ανειδίκευτος 0,024
Βοηθ. προσ. 0,071

ΠΚ ΜΜΚ
0,019 0,006
0,01 0,001
0,005
0,05
0,086 0,004
0,136 0,029

ΣΚ
0,104
0,005
0,019
0,257
0,157

Ο πίνακας ανασύστασης του αρχικού πίνακα δεδοµένων για τους δύο πρώτους
παραγοντικούς άξονες, παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.12. Ο έλεγχος της χ 2 καλής
προσαρµογής ( χ 2 =1,137) µε 2 β.ε. σε ε.σ. α = 0,05 και παρατηρούµενη στάθµη
σηµαντικότητας p = 0,566, υποδεικνύει στατιστική σηµαντικότητα του πίνακα
ανασύστασης. Κατά συνέπεια, το φαινόµενο που εξετάζεται προβάλλεται
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ικανοποιητικά στους δύο πρώτους παραγοντικούς άξονες, χωρίς ουσιαστική απώλεια
πληροφορίας.

Πίνακας 4.12: Πίνακας Ανασύστασης Αρχικού Πίνακα Συµπτώσεων
για τους ∆ύο Πρώτους Παραγοντικούς Άξονες
ΜΚ
ΠΚ
ΜΜΚ
ΣΚ
Ανώτατο
0,562
0,427
4,043 15,968
Ανώτερο
7,874 17,087 14,144
7,895
Ειδικευµένος 39,926 90,075 150,994 67,004
Ανειδίκευτος 16,639 32,389 67,896 113,076
Βοηθ. προσ. 52,998 115,023 56,923 14,056

χ 2 καλής προσαρµογής: 1,137

β.ε.: 2

α = 0,05

p: 0,566

Στον Πίνακα 4.13 δίνονται οι αδράνειες, τα αντίστοιχα ποσοστά ερµηνείας και
ορισµένοι δείκτες στατιστικής σηµαντικότητας των παραγοντικών αξόνων. Ο
µέγιστος αριθµός διαστάσεων της λύσης είναι p = min {4 − 1,5 − 1} = 3 . Οι δύο πρώτοι
παραγοντικοί άξονες ερµηνεύουν αθροιστικά το 99,48% της ολικής αδράνειας του
πίνακα συµπτώσεων, ποσοστό ικανοποιητικό για την εξαγωγή συµπερασµάτων.
Επίσης, η ολική αδράνεια (0,246) είναι ποσότητα στατιστικά σηµαντική σε ε.σ.
α = 0,05 µε 12 β.ε. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει συσχέτιση µεταξύ της θέσης του

υπαλλήλου στην εταιρία και του είδους καπνιστή.

Πίνακας 4.13: Αδράνειες, Ποσοστά Ερµηνείας και Στατιστική Σηµαντικότητα
των Παραγοντικών Αξόνων
χ2

χ2

1

187,574

2
3

Άξονας

β.ε.
Nish.

p
Nish.

β.ε
VdG.

p
VdG.

Αδράνεια

%
Ερµην.

209,609

6

0,000

6

0,000

0,212

86,15

86,15

Ραβδ/µµα
χαρ. ριζών
**************

29,018

29,338

4

0,000

4

0,000

0,034

13,328

99,478

***

1,137

1,132

2

0,568

2

0,566

0,001

0,522

100

*

Nish.

Ολική Αδράνεια:

0,246

χ 2 : 217,73

Αθρ. %
Ερµην.

∆υναµική Αδράνεια: 0,082
β.ε.: 12

p: 0,000

Κρίσιµη τιµή χ 2 : 21,026

Για τον προσδιορισµό του αριθµού των παραγόντων που χρήζουν ερµηνείας (βλέπε
Ενότητα 4.2), χρησιµοποιήσαµε τόσο εµπειρικά όσο και στατιστικά κριτήρια. Από τη
µελέτη του ∆ιαγράµµατος των Ιδιοτιµών (∆ιάγραµµα 4.5), προκύπτει ότι στο σηµείο
που αντιστοιχεί στη δεύτερη ιδιοτιµή, η µεταβολή γίνεται απότοµη και η καµπύλη
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δηµιουργεί µια προεξοχή. Κατά συνέπεια, σηµαντικές µπορούν να θεωρηθούν οι δύο
πρώτες ιδιοτιµές.

∆ιάγραµµα 4.5: ∆ιµεταβλητή Περίπτωση – ∆ιάγραµµα των Ιδιοτιµών
Σύµφωνα µε το εµπειρικό κριτήριο (β) της Ενότητας 4.2.1, οι δύο πρώτοι
παραγοντικοί άξονες έχουν αδράνεια πάνω από 1 p = 1 3 = 0,33 και συνεπώς
χρήζουν ερµηνείας, ενώ ο τρίτος δε χρήζει ερµηνείας. Με βάση τα στατιστικά
κριτήρια των Nishisato και Van de Geer (Ενότητα 4.2.2.1β και γ) (Πίνακας 4.13,
στήλες « χ 2 Nish.», «β.ε. Nish.», «p. Nish.», «β.ε. VdG.», «β.ε. VdG.») στατιστικά
σηµαντικοί είναι οι δύο πρώτοι παραγοντικοί άξονες, σε ε.σ. α = 0,05 µε 6 β.ε., p
Nish.=0,00 και p. VdG.=0,00 αντίστοιχα, ενώ ο τρίτος παραγοντικός άξονας δεν είναι

στατιστικά σηµαντικός (p Nish.=0,568,

p. VdG.=0,566). Στο ίδιο συµπέρασµα

καταλήγουµε αν λάβουµε υπόψη το κριτήριο του Greenacre (Ενότητα 4.2.2.1δ).
Σύµφωνα µε αυτό, οι τιµές των χ 2 συνεισφορών πρώτου και δεύτερου παραγοντικού
άξονα (Πίνακας 4.13, στήλη χ 2 ) είναι µεγαλύτερες από την κρίσιµη τιµή του χ 2
(21,026) σε ε.σ. α = 0,05.

Στη συνέχεια, µε τη βοήθεια εµπειρικών κριτηρίων (βλέπε Ενότητα 4.1)
προσδιορίζουµε τα σηµαντικότερα σηµεία επί των σηµαντικών παραγοντικών
αξόνων. Στον Πίνακα 4.14 βρίσκονται οι συντεταγµένες (F#) και οι δείκτες QLT,
Μάζα, Αδράνεια, INR, PF, COR, SQCOR των σηµείων γραµµών στους δύο πρώτους
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παραγοντικούς άξονες. Τα σηµεία είναι ταξινοµηµένα σε φθίνουσα διάταξη ως προς
COR στον πρώτο παραγοντικό άξονα.

Αρχικά, διαπιστώνουµε ότι όλα τα σηµεία γραµµών απεικονίζονται ικανοποιητικά
στους δύο πρώτους παραγοντικούς άξονες (υψηλές τιµές QLT). Τα σηµεία µε την
υψηλότερη ποιότητα απεικόνισης επί του πρώτου παραγοντικού άξονα (COR1 > 700)
είναι τα Ανειδίκευτος, Ανώτατο, Βοηθ. προσ. και Ανώτερο. Τα δύο πρώτα βρίσκονται
στα αριστερά του άξονα, ενώ τα δύο τελευταία στα δεξιά του (F1, SQCOR1). Επί του
δεύτερου παραγοντικού άξονα, το µοναδικό σηµείο µε υψηλή ποιότητα απεικόνισης
είναι το Ειδικευµένος (COR2 > 700) και βρίσκεται στα αριστερά του.

Πίνακας 4.14: Συντεταγµένες, Μάζες, Αδράνειες, INR, COR, SQCOR, PF, QLT
των Γραµµών για τους ∆ύο Πρώτους Παραγοντικούς Άξονες
Ανειδίκευτος
Ανώτατο
Βοηθ. προσ.
Ανώτερο
Ειδικευµένος

QLT

Μάζα

Αδράνεια

0,999
0,995
0,999
0,761
1

0,26
0,024
0,27
0,053
0,393

0,091
0,035
0,097
0,004
0,019

F1

INR1

COR1

SQCOR1

PF1

F2

INR2

COR2

SQCOR2

-0,584
-1,16
0,571
0,231
0,033

0,089
0,032
0,088
0,003
0

0,969
0,914
0,912
0,717
0,022

-0,984
-0,956
0,955
0,847
0,148

0,003
0,012
0,003
0,159
1

0,103
0,345
0,176
0,057
-0,218

0,003
0,003
0,008
0
0,019

0,03
0,081
0,087
0,044
0,978

0,173
0,284
0,295
0,209
-0,989

Στον Πίνακα 4.15 βρίσκονται οι δείκτες CTR και Best των σηµείων γραµµών στους
δύο πρώτους παραγοντικούς άξονες. Το προκαθορισµένο όριο σηµαντικότητας για το
δείκτη Best είναι 0,8 (80%). Τα σηµεία είναι ταξινοµηµένα σε φθίνουσα διάταξη ως
προς CΤR στον πρώτο παραγοντικό άξονα. Με βάση τους δύο δείκτες, διαπιστώνουµε
ότι τα σηµεία που συνεισφέρουν περισσότερο στην κατασκευή του πρώτου άξονα
είναι τα Ανειδίκευτος και Βοηθ. προσ. (CTR1 > 200, Best1 ≠ 0), ενώ τα αντίστοιχα
σηµεία για το δεύτερο άξονα είναι τα Ειδικευµένος και Βοηθ. προσ. (CTR2 > 200,
Best2 ≠ 0). Αξίζει να σηµειώσουµε ότι ο δείκτης PF επιβεβαιώνει τα συµπεράσµατα

στα οποία καταλήξαµε µε τους δείκτες COR και CTR.

Πίνακας 4.15: CTR και Best των Γραµµών
για τους ∆ύο Πρώτους Παραγοντικούς Άξονες
Best

Ανειδίκευτος
Βοηθ. προσ.
Ανώτατο
Ανώτερο
Ειδικευµένος

1
1
1
1
2

CTR1 Best1 CTR2 Best2
0,084
0
0,418
1
0,416
1
0,256
1
0,151
0
0,086
0
0,013
0
0,005
0
0,002
0
0,568
2
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0,127
0,005
0,045
1
0,004
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Στον Πίνακα 4.16 βρίσκονται οι συντεταγµένες (G#) και οι δείκτες QLT, Μάζα,
Αδράνεια, INR, PF, COR, SQCOR των σηµείων στηλών στους δύο πρώτους

παραγοντικούς άξονες. Τα σηµεία είναι ταξινοµηµένα σε φθίνουσα διάταξη ως προς
COR στον πρώτο παραγοντικό άξονα. Αρχικά, διαπιστώνουµε ότι όλα τα σηµεία

στηλών απεικονίζονται ικανοποιητικά στους δύο πρώτους παραγοντικούς άξονες
(υψηλές τιµές QLT). Επί του πρώτου παραγοντικού άξονα, τα σηµεία µε την

υψηλότερη ποιότητα απεικόνισης (COR1 > 800) είναι τα ΣΚ, ΠΚ και ΜΚ.
Ειδικότερα, το πρώτο βρίσκεται στα «αρνητικά» του άξονα, ενώ τα δύο τελευταία
στα «θετικά» του (G1, SQCOR1). Επί του δεύτερου παραγοντικού άξονα, υψηλή
ποιότητα απεικόνισης εµφανίζει µόνο το σηµείο ΜΜΚ (COR2 > 800) και βρίσκεται
στα «αρνητικά» του άξονα.

Πίνακας 4.16: Συντεταγµένες, Μάζες, Αδράνειες, INR, COR, SQCOR, PF, QLT
των Στηλών για τους ∆ύο Πρώτους Παραγοντικούς Άξονες
QLT
ΣΚ
ΠΚ
ΜΚ
ΜΜΚ

1,000
0,993
0,969
1,000

Μάζα

Αδράνεια

0,246
0,288
0,133
0,332

0,133
0,063
0,027
0,022

G1

INR1

COR1

SQCOR1

-0,723
0,453
0,424
-0,027

0,129
0,059
0,024
0

0,964
0,937
0,872
0,011

-0,982
0,968
0,934
-0,105

PF1

G2

INR2

COR2

SQCOR2

0,001
0,003
0,01
1,000

0,139
0,111
0,141
-0,256

0,005
0,004
0,003
0,022

0,036
0,056
0,096
0,989

0,189
0,238
0,311
-0,994

Στον Πίνακα 4.17 δίνονται οι δείκτες CTR και Best για τα σηµεία στηλών στους δύο
πρώτους άξονες. Το προκαθορισµένο όριο σηµαντικότητας για το δείκτη Best είναι
0,8 (80%). Τα σηµεία είναι ταξινοµηµένα σε φθίνουσα διάταξη ως προς CΤR στον

πρώτο παραγοντικό άξονα. Με βάση τους δείκτες CTR και Best των σηµείων στηλών,
διαπιστώνουµε ότι αυτά που συνεισφέρουν περισσότερο στην κατασκευή του πρώτου
παραγοντικού άξονα είναι τα ΣΚ και ΠΚ (CTR1 > 250, Best1 ≠ 0), ενώ το σηµείο
ΜΜΚ συνεισφέρει περισσότερο στην κατασκευή του δεύτερου παραγοντικού άξονα
(CTR2 > 250, Best2 ≠ 0). Αξίζει να σηµειώσουµε ότι ο δείκτης PF επιβεβαιώνει τα

συµπεράσµατα στα οποία καταλήξαµε µε τους δείκτες COR και CTR.

Πίνακας 4.17: CTR και Best των Στηλών
για τους ∆ύο Πρώτους Παραγοντικούς Άξονες
Best CTR1 Best1 CTR2 Best2
ΣΚ
1
1 0,607
1 0,145
ΠΚ
0
1 0,279
1 0,109
ΜΚ
1 0,113
0 0,081
0
ΜΜΚ
2 0,001
0 0,665
2
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Με βάση την ερµηνεία των αριθµητικών αποτελεσµάτων που προηγήθηκε,
προχωρούµε στην ερµηνεία των παραγοντικών αξόνων και επιπέδων, µόνο µε τα
σηµαντικότερα σηµεία επ’ αυτών. Έτσι, επί του πρώτου παραγοντικού άξονα
(∆ιάγραµµα 4.6), όπου ερµηνεύεται το 86,15% της ολικής αδράνειας, διαπιστώνουµε

ως επικρατέστερη την αντιπαράθεση των ανώτερων στελεχών και του βοηθητικού
προσωπικού της εταιρίας, που στην πλειοψηφία τους είναι µη καπνιστές ή
περιστασιακοί καπνιστές, µε αυτή των ανειδίκευτων εργατών και των ανώτατων
στελεχών, που στην πλειοψηφία τους είναι συστηµατικοί καπνιστές. Συνεπώς
µπορούµε να ισχυριστούµε ότι ο πρώτος παραγοντικός άξονας διαχωρίζει κυρίως
τους συστηµατικούς από τους περιστασιακούς ή µη καπνιστές.

∆ιάγραµµα 4.6: Πρώτος Παραγοντικός άξονας της ΠΑΑ στον Πίνακα 4.6
(σηµαντικά σηµεία γραµµών & στηλών)
Επί του δεύτερου παραγοντικού άξονα (∆ιάγραµµα 4.7), όπου ερµηνεύεται το
13,32% της ολικής αδράνειας, αντιπαρατίθενται οι ειδικευµένοι εργάτες, που στην

πλειοψηφία τους δηλώνουν µέτριοι καπνιστές (αριστερά του άξονα), µε όλους τους
υπόλοιπους (δεξιά του άξονα).

όλες οι υπόλοιπες

∆ιάγραµµα 4.7: ∆εύτερος Παραγοντικός Άξονας της ΠΑΑ στον Πίνακα 4.6
(σηµαντικά σηµεία γραµµών & στηλών)
Τις ίδιες αντιπαραθέσεις µε αυτές που εντοπίσαµε στους δύο πρώτους
παραγοντικούς άξονες, συναντάµε και στο παραγοντικό επίπεδο 1x2 (∆ιάγραµµα
4.8). Συγκεκριµένα, επί του πρώτου παραγοντικού επιπέδου διακρίνονται τρεις

διαφορετικές οµάδες σηµείων. Η οµάδα Α, στα δεξιά, περιλαµβάνει τα ανώτερα
στελέχη και το βοηθητικό προσωπικό, που στην πλειοψηφία τους είναι µη καπνιστές
ή περιστασιακοί καπνιστές. Η οµάδα Β, στα αριστερά, αντιπαρατίθεται της Α, και
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περιλαµβάνει τους ανειδίκευτους εργάτες και τα ανώτατα στελέχη, που στην
πλειοψηφία τους είναι συστηµατικοί καπνιστές. Τέλος, στο κάτω µέρος του επιπέδου
διακρίνεται η οµάδα Γ µε τους ειδικευµένους εργάτες, που κατά κύριο λόγο είναι
µέτριοι καπνιστές.

∆ιάγραµµα 4.8: Παραγοντικό Επίπεδο 1 × 2 της ΠΑΑ στον Πίνακα 4.6
(σηµεία γραµµών & στηλών)

4.5.2 Πολυµεταβλητή Περίπτωση
Ο Πίνακας 4.18 αντιστοιχεί στον πίνακα δεδοµένων µε 2201 γραµµές (επιβάτες του
ιστορικού ναυαγίου του Τιτανικού) και 4 στήλες (µεταβλητές) µε την ακόλουθη
κωδικοποίηση: µεταβλητή Θέση (1.πλήρωµα 2.α’θέση 3.β’θέση 4.γ’θέση), µεταβλητή
Ηλικία (1.παιδί 2.ενήλικος), µεταβλητή Φύλο (1.γυναίκα 2.άνδρας), µεταβλητή
Επιβίωση (1.δεν επιβίωσε 2.επιβίωσε) (Dawson, 1995).

Πίνακας 4.18: Αρχικός Πίνακας ∆εδοµένων - Επιβίωση στον Τιτανικό
1
2
3
K
K
2200
2201

Θέση
2
2
2
K
K
1
1

Ηλικία
2
2
2
K
K
2
2
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Φύλο
2
2
2
K
K
1
1

Επιβίωση
2
2
2
K
K
1
1
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Ο πίνακας αρχικών δεδοµένων 2201× 4 µετασχηµατίζεται στο γενικευµένο πίνακα
συµπτώσεων (Burt) 10 × 10 (Πίνακας 4.19), µε τη διαδικασία που περιγράψαµε στην
Ενότητα 3.1.1. Η ΠΑΑ εφαρµόζεται στον πίνακα Burt διότι δε χρήζουν ερµηνείας οι
θέσεις (προβολές) των αντικειµένων στους παραγοντικούς άξονες.

Πίνακας 4.19: Πίνακας Burt – Επιβίωση στον Τιτανικό
(απόλυτες και σχετικές συχνότητες µε ερµηνεία κατά στήλες)
πλήρωµα
πλήρωµα
α' θέση
β' θέση
γ' θέση
παιδί
ενήλικος
γυναίκα
άντρας
δεν
επιβίωσε
επιβίωσε

α' θέση

β' θέση

γ' θέση

παιδί

0

0

0

0
325
(0,148)

0

0

0

0
285
(0,129)

0

0
6
(0,018)
319
(0,982)
145
(0,446)
180
(0,554)
122
(0,375)
203
(0,625)

0
24
(0,084)
261
(0,916)
106
(0,372)
179
(0,628)
167
(0,586)
118
(0,414)

0
6
(5,5)
24
(22)
79
(72,5)
109
(0,05)

885
(0,402)

0
885
(100)
23
(0,026)
862
(0,974)
673
(0,76)
212
(0,24)

0
706
(0,321)
79
(0,112)
627
(0,888)
196
(0,278)
510
(0,722)
528
(0,748)
178
(0,252)

0
45
(0,413)
64
(0,587)
52
(0,477)
57
(0,523)

ενήλικος

γυναίκα

άντρας

885
(0,423)
319
(0,152)
261
(0,125)
627
(0,3)

23
(0,049)
145
(0,309)
106
(0,226)
196
(0,417)
45
(0,096)
425
(0,904)
470
(0,214)

862
(0,498)
180
(0,104)
179
(0,103)
510
(0,295)
64
(0,037)
1667
(0,963)

0
2092
(0,95)
425
(0,203)
1667
(0,797)
1438
(0,687)
654
(0,313)

0
126
(0,268)
344
(0,732)

0
1731
(0,786)
1364
(0,788)
367
(0,212)

δεν
επιβίωσε
673
(0,452)
122
(0,082)
167
(0,112)
528
(0,354)
52
(0,035)
1438
(0,965)
126
(0,085)
1364
(0,915)
1490
(0,677)
0

επιβίωσε
212
(0,298)
203
(0,286)
118
(0,166)
178
(0,25)
57
(0,08)
654
(0,92)
344
(0,484)
367
(0,516)
0
711
(0,323)

Στον Πίνακα 4.20 βρίσκονται οι αδράνειες, τα αντίστοιχα ποσοστά ερµηνείας και
ορισµένοι δείκτες στατιστικής σηµαντικότητας των παραγοντικών αξόνων. Ο
µέγιστος αριθµός διαστάσεων της λύσης είναι

p = 10 − 4 = 6 . Ο πρώτος

παραγοντικός άξονας ερµηνεύει το 44,9% της ολικής αδράνειας του πίνακα Burt, ο
δεύτερος το 21%, ενώ στο πρώτο παραγοντικό επίπεδο ερµηνεύεται το 66%. Η
ενδιαφέρουσα αδράνεια του πίνακα Burt (0,088) είναι στατιστικά σηµαντική σε ε.σ.
α = 0,05 µε 12 β.ε.

Πίνακας 4.20: Αδράνειες, Ποσοστά Ερµηνείας και
Στατιστική Σηµαντικότητα των Παραγοντικών Αξόνων
Άξονας
1
2
3
4
5
6

Cronbach’s
α
0,584
0,241
-0,001
-0,292
-0,534
-1,532

χ2
Nish.
4534,764
2802,079
2215,214
1766,843
1514,142
952,17

Ολική Αδράνεια:
0,441
Ενδιαφέρουσα αδράνεια: 0,088

β.ε.
Nish.
2204
2202
2200
2198
2196
2194

p
Nish.
0
0
0,406
1
1
1

Αδράνεια
0,198
0,093
0,062
0,042
0,032
0,014

%
Ερµην.
44,911
21,096
14,17
9,531
7,225
3,067

Αθρ.%
Ερµην.
44,911
66,007
80,177
89,708
96,933
100

M.O. Cronbach’s α: -0,767
β.ε. (Ενδ.): 12
p: 0,000 (Ενδ.)
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Για τον προσδιορισµό του αριθµού των παραγόντων που χρήζουν ερµηνείας,
χρησιµοποιήσαµε τόσο εµπειρικά όσο και στατιστικά κριτήρια (βλέπε Ενότητες 4.2.1
και 4.2.2). Από τη µελέτη του ∆ιαγράµµατος των Ιδιοτιµών (∆ιάγραµµα 4.9), δεν
µπορούµε εύκολα να αποφανθούµε για τους παραγοντικούς άξονες που χρήζουν
ερµηνείας.

∆ιάγραµµα 4.9: Πολυµεταβλητή Περίπτωση – ∆ιάγραµµα των Ιδιοτιµών
Ο δείκτης α του Cronbach (Πίνακας 4.20, στήλη Cronbach’s α είναι θετικός για
τους δύο πρώτους παραγοντικούς άξονες, δηλαδή αυτούς µε αδράνεια µεγαλύτερη
από 1 q 2 = 1 16 = 0, 0625 . Σύµφωνα µε το κριτήριο αυτό, µόνο οι δύο πρώτοι
παραγοντικοί άξονες χρήζουν ερµηνείας. Το συµπέρασµα αυτό επιβεβαιώνεται και
από το κριτήριο του Nishisato (Πίνακας 4., στήλες χ 2 Nish., β.ε. Nish., p Nish.), διότι
οι δύο πρώτοι παραγοντικοί άξονες είναι στατιστικά σηµαντικοί σε ε.σ. α = 0,05 και p
Nish. = 0,00.

Στη συνέχεια, προσδιορίζουµε τα σηµαντικότερα σηµεία επί των δύο πρώτων
παραγοντικών αξόνων, µε τη βοήθεια εµπειρικών κριτηρίων. Στον Πίνακα 4.21
δίνονται οι συντεταγµένες (F#) και οι δείκτες QLT, Μάζα, Αδράνεια, INR, PF, COR,
SQCOR των γραµµών (στηλών) στους δύο πρώτους παραγοντικούς άξονες. Τα

σηµεία είναι ταξινοµηµένα σε φθίνουσα διάταξη ως προς το δείκτη COR στον πρώτο
παραγοντικό άξονα. Tα περισσότερα σηµεία απεικονίζονται ικανοποιητικά στους δύο
πρώτους παραγοντικούς άξονες (υψηλές τιµές QLT). Τα σηµεία µε την υψηλότερη
ποιότητα απεικόνισης επί του πρώτου παραγοντικού άξονα (COR1 > 200) είναι τα
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πλήρωµα, άντρας, δεν επιβίωσε, που βρίσκονται στα αριστερά του άξονα, καθώς και

τα σηµεία α’ θέση, γυναίκα, επιβίωσε που βρίσκονται στα δεξιά του άξονα. Επί του
δεύτερου παραγοντικού άξονα, την υψηλότερη ποιότητα απεικόνισης (COR2 > 200)
παρουσιάζουν τα σηµεία α’ θέση, ενήλικος στα αριστερά και παιδί, γ’ θέση στα δεξιά
του άξονα.

Πίνακας 4.21: Συντεταγµένες, Μάζα, Αδράνεια, INR, COR, SQCOR, PF, QLT
των Γραµµών (Στηλών)
γυναίκα
άντρας
δεν επιβ/σε
επιβίωσε
πλήρωµα
α' θέση
παιδί
ενήλικος
β' θέση
γ' θέση

QLT
0,869
0,869
0,814
0,814
0,703
0,645
0,658
0,658
0,12
0,635

Μάζα
0,053
0,197
0,169
0,081
0,101
0,037
0,012
0,238
0,032
0,08

Αδράνεια
0,068
0,018
0,026
0,055
0,045
0,06
0,064
0,003
0,056
0,045

F1
1,051
-0,285
-0,34
0,712
-0,492
0,769
0,868
-0,045
0,434
0,087

INR1
0,059
0,016
0,02
0,041
0,024
0,022
0,009
0
0,006
0,001

COR1
0,869
0,869
0,743
0,743
0,543
0,362
0,146
0,146
0,109
0,014

SQCOR1
0,932
-0,932
-0,862
0,862
-0,737
0,601
0,382
-0,382
0,33
0,116

PF1
0,006
0,028
0,022
0,009
0,016
0,016
0,036
1
0,058
0,628

F2
0,005
-0,001
0,105
-0,22
-0,267
-0,68
1,625
-0,085
0,139
0,591

INR2
0
0
0,002
0,004
0,007
0,017
0,033
0,002
0,001
0,028

COR2
0
0
0,071
0,071
0,16
0,283
0,512
0,512
0,011
0,622

SQCOR2
0,004
-0,004
0,266
-0,266
-0,4
-0,532
0,715
-0,715
0,106
0,788

Στον Πίνακα 4.22 βρίσκονται οι δείκτες CTR και Best για τα σηµεία γραµµών
(στηλών) στους δύο πρώτους παραγοντικούς άξονες. Το προκαθορισµένο όριο

σηµαντικότητας για το δείκτη Best είναι 0,8 (80%). Με βάση τους δείκτες CTR και
Best, διαπιστώνουµε ότι τα σηµεία γυναίκα, επιβίωσε, πλήρωµα, α’ θέση και δεν

επιβίωσε συνεισφέρουν περισσότερο στην κατασκευή του πρώτου παραγοντικού

άξονα (CTR1 > 100, Best1 ≠ 0), ενώ τα σηµεία παιδί, α’ θέση και γ’ θέση
συνεισφέρουν κυρίως στην κατασκευή του δεύτερου παραγοντικού άξονα (CTR2 >
100, Best2 ≠ 0).

Από τον ίδιο πίνακα, διαπιστώνουµε ότι για τον πρώτο παραγοντικό άξονα το
άθροισµα των δεικτών CTR για τις κλάσεις κάθε µεταβλητής είναι µεγαλύτερο από το
µέσο όρο, δηλαδή την ποσότητα 1 q = 0,25. Συνεπώς όλες οι µεταβλητές
συνεισφέρουν στην κατασκευή και τον προσανατολισµό του πρώτου άξονα.
Αντίθετα, στην κατασκευή του δεύτερου παραγοντικού άξονα συνεισφέρουν µόνο οι
µεταβλητές Θέση και Ηλικία.
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0,092
1
0
0
0
0
0
0
0
0
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Πίνακας 4.22: CTR, Αθρ. CTR και Best των Γραµµών (Στηλών)
CTR1 CTR2 Best Best1 Best2
Πλήρωµα
0,123 0,077
1
1
0
α' θέση
0,11 0,184
2
2
2
β' θέση
0,031 0,007
1
0
0
γ' θέση
0,003 0,301
2
0
2
Αθρ. CTR
0,267 0,568
παιδί
0,047 0,351
2
0
2
ενήλικος
0,002 0,018
2
0
0
Αθρ. CTR
0,05
0,37
γυναίκα
0,297
0
1
1
0
άντρας
0,081
0
1
0
0
Αθρ. CTR
0,378
0
δεν επιβίωσε
0,1
0,02
1
1
0
επιβίωσε
0,207 0,042
1
1
0
Αθρ. CTR
0,306 0,062

Στον Πίνακα 4.23 δίνονται οι δείκτες διακριτότητας των τεσσάρων µεταβλητών
(απόλυτοι και σχετικοί) στους δύο πρώτους παραγοντικούς άξονες. Από τον πίνακα

αυτόν και το αντίστοιχο ∆ιάγραµµα ∆εικτών ∆ιακριτότητας 1× 2 (∆ιάγραµµα 4.10),
συµπεραίνουµε ότι οι µεταβλητές Επιβίωση και Φύλο έχουν την υψηλότερη
συσχέτιση µε τον πρώτο παραγοντικό άξονα. ∆ηλαδή, οι µεταβλητές αυτές έχουν
υψηλές τιµές δεικτών διακριτότητας στον άξονα F1 και χαµηλές στον F2, ή
διαφορετικά, οι κλάσεις των δύο µεταβλητών παρουσιάζουν µεγαλύτερη διασπορά
κατά µήκος του F1. Αντίθετα, η µεταβλητή Ηλικία έχει υψηλή τιµή του δείκτη στον
F2, αλλά χαµηλή τιµή στον F1, µε συνέπεια οι κλάσεις της να παρουσιάζουν

µεγαλύτερη διασπορά κατά µήκος του F2. Τέλος, η µεταβλητή Θέση παρουσιάζει
σχετικά υψηλές τιµές δεικτών διακριτότητας και στις δύο διαστάσεις.

Πίνακας 4.23: ∆είκτες ∆ιακριτότητας Μεταβλητών στους
∆ύο Πρώτους Παραγοντικούς Άξονες (απόλυτοι και σχετικοί)
Θέση
Ηλικία
Φύλο
Επιβίωση

F1
0,475 (15,8)
0,088 (08,8)
0,673 (67,3)
0,544 (54,4)
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F2
0,693 (23,1)
0,451 (45,1)
0 (0)
0,076 (07,6)
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∆ιάγραµµα 4.10: ∆ιάγραµµα ∆εικτών ∆ιακριτότητας 1× 2 (απόλυτες τιµές)
Με βάση την ερµηνεία των αριθµητικών αποτελεσµάτων που προηγήθηκε,
προχωρούµε στην ερµηνεία των παραγοντικών αξόνων και επιπέδων, µε τα
σηµαντικότερα σηµεία επ’ αυτών. Έτσι, επί του πρώτου παραγοντικού άξονα
(∆ιάγραµµα 4.11), όπου ερµηνεύεται το 44,9% της ολικής αδράνειας, διαπιστώνουµε

ότι οι άντρες, κυρίως πλήρωµα, που στην πλειοψηφία τους δεν επιβίωσαν του
ναυαγίου (αριστερά του άξονα) αντιπαρατίθενται, µε τις γυναίκες, κυρίως επιβάτες α’
θέσης, που επιβίωσαν του ναυαγίου (δεξιά του άξονα). Έτσι, µπορούµε να
ονοµάσουµε τον πρώτο παραγοντικό άξονα ως «άξονα επιβίωσης».

∆ιάγραµµα 4.11: Πρώτος Παραγοντικός Άξονας της ΠΑΑ στον Πίνακα Burt
(σηµαντικά σηµεία)|
Ο δεύτερος παραγοντικός άξονας (∆ιάγραµµα 4.12), όπου ερµηνεύεται το 21% της
ολικής αδράνειας, δεν συνδέεται µε την επιβίωση και αναδεικνύει την οµάδα «παιδί»,
«γ΄ θέση», κάτι που επιβεβαιώνεται και από τον πίνακα Burt, αφού το 72,5% των

παιδιών ήταν επιβάτες γ’ θέσης (βλέπε Πίνακα Burt 4.19).
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∆ιάγραµµα 4.12: ∆εύτερος Παραγοντικός Άξονας της ΠΑΑ στον Πίνακα Burt
(σηµαντικά σηµεία)
Στο παραγοντικό επίπεδο 1× 2 (∆ιάγραµµα 4.13) (66% της ολικής αδράνειας)
διακρίνουµε τις ίδιες αντιπαραθέσεις µε αυτές που συναντήσαµε επί του πρώτου
παραγοντικού άξονα: Οι επιβάτες της οµάδας Α στα δεξιά του άξονα, κυρίως
γυναίκες που ταξίδευαν στην α’ θέση και επιβίωσαν στην πλειοψηφία τους, του
ναυαγίου, αντιπαρατίθενται µε τους επιβάτες της οµάδας Β στα αριστερά, κυρίως
άντρες του πληρώµατος που δεν επιβίωσαν του ναυαγίου.

∆ιάγραµµα 4.13: Παραγοντικό Επίπεδο 1× 2 της ΠΑΑ στον Πίνακα Burt
(σηµαντικά σηµεία)

4.6 Συµπεράσµατα Κεφαλαίου 4
Θεωρούµε ότι το στάδιο της ερµηνείας των αποτελεσµάτων της ΠΑΑ αποτελεί την
πεµπτουσία της εφαρµογής της. Για το λόγο αυτό, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από
την πλευρά του ερευνητή κατά την επιλογή της στρατηγικής ερµηνείας των
αποτελεσµάτων που θα ακολουθηθεί και των δεικτών, διαδικασιών ή/και ελέγχων
που θα χρησιµοποιηθούν. Απώτερος σκοπός πρέπει να είναι πάντοτε η όσο το δυνατό
ορθότερη και πληρέστερη ερµηνεία του υπό µελέτη φαινοµένου. Στο πλαίσιο αυτό,
θεωρούµε ότι η ερµηνεία πρέπει να ξεκινά από τους σηµαντικούς παραγοντικούς
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άξονες, όπου εντοπίζονται οι κυρίαρχες αντιπαραθέσεις, και να επεκτείνεται στην
ερµηνεία των νεφών σηµείων στα παραγοντικά επίπεδα. Στο σηµείο αυτό µπορούν να
συνεισφέρουν

καθοριστικά

η

αναγνώριση

χαρακτηριστικών

προτύπων

στα

παραγοντικά διαγράµµατα, καθώς και η συµπληρωµατική εφαρµογή της Ανιούσας
Ιεραρχικής Ταξινόµησης.
Στο ευρύτερο πλαίσιο διερεύνησης της σχέσης µεταξύ της Επαγωγικής Στατιστικής
και της Ανάλυση ∆εδοµένων προτείνουµε τη χρήση, όχι µόνο εµπειρικών, αλλά και
στατιστικών δεικτών και ελέγχων ερµηνείας των αποτελεσµάτων. Ο συνδυασµός των
δύο προσεγγίσεων θεωρούµε ότι µπορεί να καταστήσει την ΠΑΑ ακόµη πιο ισχυρό
εργαλείο για την ανάλυση και ερµηνεία κατηγορικών δεδοµένων. Τέλος, αξίζει να
σηµειώσουµε ότι το σύνολο των διαδικασιών, δεικτών και ελέγχων, που
περιγράφηκαν στο κεφάλαιο αυτό, ενσωµατώνονται στο υπολογιστικό περιβάλλον
CHIC Analysis (βλέπε Κεφάλαιο 6, Ενότητα 6.3).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Ο Ρόλος της Παραγοντικής Ανάλυσης των
Αντιστοιχιών στην Οπτικοποίηση Πολυδιάστατων
∆εδοµένων
Μόνο ο Ευκλείδης αντίκρυσε την οµορφιά
γυµνή.
Edna St. Vincent Millay

5.0 Εισαγωγή
Η έννοια της γραφικής αναπαράστασης δεδοµένων µπορεί να περιγραφεί µε
πολλούς διαφορετικούς τρόπους, όµως στόχος της παραµένει πάντοτε η εποπτική
περιγραφή των δεδοµένων, από όπου αυτά κι αν προέρχονται, κι έχει καθιερωθεί µε
το όνοµα Οπτικοποίηση ∆εδοµένων (Data Visualization). Οι µέθοδοι οπτικοποίησης
δεδοµένων αποτελούν σηµαντικά εργαλεία στο πλαίσιο της Στατιστικής για την
αποκάλυψη των φανερών, αλλά και των κρυµµένων σχέσεων και δοµών των
δεδοµένων. Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η
οπτικοποίηση πολυδιάστατων δεδοµένων, διαδικασία που κατέχει κεντρικό ρόλο
στους κλάδους της Πολυµεταβλητής Στατιστικής Ανάλυσης και της Εξόρυξης
Γνώσης από ∆εδοµένα (Data Mining). Όπως προαναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 2, ένα
από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά της ΠΑΑ είναι η πολυδιάστατη γεωµετρική
θεώρηση των δεδοµένων. Κατά τη διερεύνηση της σχέσης δύο ή περισσότερων
µεταβλητών, η συνήθης διαδικασία του ελέγχου υποθέσεων και της στατιστικής
σηµαντικότητας, αντικαθίστανται από τη γεωµετρική ερµηνεία των γραφικών
αποτελεσµάτων τα οποία παράγονται από την εφαρµογή της µεθόδου. Άλλωστε, η
µέθοδος καταλήγει σε απλές γεωµετρικές αναπαραστάσεις (νέφη σηµείων,
παραγοντικοί άξονες και παραγοντικά επίπεδα) και η ερµηνεία του υπό µελέτη
φαινοµένου στηρίζεται σε αυτές. Συµπερασµατικά, πιστεύουµε ότι αξίζει να
διερευνηθεί ο ρόλος της ΠΑΑ στην οπτικοποίηση πολυδιάστατων δεδοµένων, καθώς
και η σχέση της µε άλλες µεθόδους µε τις οποίες µοιράζεται χαρακτηριστικά και
στόχους.
Στο κεφάλαιο αυτό, αντιµετωπίζουµε την ΠΑΑ ως µέθοδο οπτικοποίησης
πολυδιάστατων δεδοµένων και διερευνούµε τη συµπληρωµατικότητά της µε άλλες
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µεθόδους οπτικοποίησης. Αρχικά, προσδιορίζουµε το ρόλο της Οπτικοποίησης
∆εδοµένων στο πλαίσιο της Στατιστικής και στη συνέχεια περιγράφουµε τις πιο
αντιπροσωπευτικές µεθόδους που στοχεύουν στην οπτικοποίηση των σχέσεων µεταξύ
των µεταβλητών ενός πίνακα συµπτώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζουµε τη σχέση
της ΠΑΑ µε το Biplot, τις Καµπύλες Andrews, τα Μωσαϊκά ∆ιαγράµµατα και τους
Παράλληλους Άξονες Συντεταγµένων. Σκοπός µας είναι αφενός η ενίσχυση της
αποτελεσµατικότητας της µεθόδου και αφετέρου η ανάδειξη της συµβολής της στην
αποτελεσµατικότητα των παραπάνω µεθόδων οπτικοποίησης, µε γνώµονα την όσο το
δυνατό πληρέστερη ερµηνεία του υπό µελέτη φαινοµένου. Για το σκοπό αυτό,
παραθέτουµε αναλύτικά παραδείγµατα σε κάθε περίπτωση.

5.1 Οπτικοποίηση ∆εδοµένων και Στατιστική
Ο όρος «οπτικοποίηση δεδοµένων» αναφέρεται, συνήθως, σε ένα σύνολο µεθόδων
γραφικής αναπαράστασης δεδοµένων τα οποία µπορεί να προέρχονται από ένα ευρύ
φάσµα επιστηµονικών πεδίων (Jacoby 1998, Friendly 2000). Η έννοια της
οπτικοποίησης παρουσιάζει µικρές, αλλά σαφείς διαφοροποιήσεις σε σχέση µε το
ερευνητικό πλαίσιο στο οποίο αναφέρεται κάθε φορά. Για παράδειγµα, στις Φυσικές
Επιστήµες, η οπτικοποίηση ονοµάζεται «επιστηµονική» και έχει ως στόχο τη
µοντελοποίηση φυσικών αντικειµένων και διεργασιών. Στην Πληροφορική, η
οπτικοποίηση χρησιµοποιείται κυρίως για τη βελτίωση της επικοινωνίας ανθρώπου Η/Υ και την ανάδειξη της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών εξόρυξης γνώσης
από βάσεις δεδοµένων. Τέλος, στη Στατιστική, οι µέθοδοι οπτικοποίησης δεδοµένων
εφαρµόζονται συνήθως για τη διερεύνηση και την κατανόηση των σχέσεων µεταξύ
δύο ή περισσότερων µεταβλητών (Tufte 1983, Jacoby 1991 και 1998, Young,
Faldowski & McFarlane 1993, Young 1997).

Στο πλαίσιο της Στατιστικής, σκοπός της οπτικοποίησης δεν είναι η ρεαλιστική
αναπαράσταση, αλλά ο µετασχηµατισµός αφηρηµένων σχέσεων σε ερµηνεύσιµες
εικόνες (Buja, Cook & Swayne, 1996). Ειδικότερα, οι µέθοδοι οπτικοποίησης
µπορούν να εφαρµοστούν αποτελεσµατικά στα περισσότερα στάδια µιας στατιστικής
ανάλυσης - από την προεργασία των δεδοµένων µέχρι την παρουσίαση των
αποτελεσµάτων - και να συµβάλλουν καθοριστικά στην εξαγωγή χρήσιµων
συµπερασµάτων. Η πιο συνηθισµένη προσέγγιση για τη διερεύνηση των σχέσεων
µεταξύ µεταβλητών είναι η γεωµετρική τους αναπαράσταση σε χώρο δύο διαστάσεων
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(Jacoby, 1998). Στην περίπτωση αυτή, η οπτικοποίηση ισοδυναµεί µε την

κωδικοποίηση µη χωρικής πληροφορίας µε τη χρήση χωρικών στοιχείων (θέση και
απόσταση στο χαρτί ή στην οθόνη του Η/Υ).
Ο ρόλος της οπτικοποίησης δεδοµένων στο πλαίσιο της Στατιστικής γίνεται
καλύτερα αντιληπτός µέσα από τους ποικίλους ορισµούς που της έχουν αποδοθεί. Για
τον Friendly (2000), η οπτικοποίηση δεδοµένων αποτελεί µια προσέγγιση στη
στατιστική ανάλυση που επικεντρώνεται στη διαισθητική γραφική αναπαράσταση. Η
λέξη «διαισθητική» σηµαίνει ότι στόχος της οπτικοποίησης είναι η αποκάλυψη
σχέσεων και δοµών των δεδοµένων που δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές και δεν
αφοµοιώνονται µε άλλα µέσα. Σύµφωνα µε τον Cleveland (1984 και 1993), η
οπτικοποίηση δεδοµένων συνιστά µια σύνθετη, επαναληπτική διαδικασία που
περιλαµβάνει διακριτές ενέργειες, όπως η προεπεξεργασία των δεδοµένων για την
επιλογή των υποσυνόλων που θα οπτικοποιηθούν, τον τρόπο µε τον οποίο θα
τοποθετηθούν στο γράφηµα κ.ά. Η επιλογή της κατάλληλης µεθόδου οπτικοποίησης
προϋποθέτει εξαντλητική έρευνα, ενώ δεν υπάρχει µέθοδος που να θεωρείται
πανάκεια (Cleveland 1993, Jacoby 1998). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η
οπτικοποίηση δεδοµένων αποτελεί κοπιαστική και χρονοβόρα διαδικασία, της οποίας
το νόηµα συνοψίζεται στον ακόλουθο ορισµό του Tukey (1977 και 1980): «η
οπτικοποίηση είναι µια διαδικασία µέσω της οποίας αποκαλύπτονται, ή καλύτερα
αναδεικνύονται, όσα έχουν να πούν τα δεδοµένα». Παρόλο που η γραφική

αναπαράσταση δεν µπορεί να καλύψει από µόνη της την ανάγκη ύπαρξης των
αριθµητικών πινάκων, ένα καλό γράφηµα µπορεί να εκφράσει µια άµεση και
συγκεριµένη εικόνα του υπό µελέτη φαινοµένου.
Μέχρι πρόσφατα, οι υπάρχουσες µέθοδοι οπτικοποίησης δεν κατόρθωναν να
απεικονίσουν αποτελεσµατικά τα πολυδιάστατα δεδοµένα, µε συνέπεια να οδηγούν
συχνά τον αναλυτή σε λανθασµένη συµπερασµατολογία (Wainer & Velleman 2001,
Jacoby 1998). Κάτι τέτοιο οφειλόταν κυρίως στην αδυναµία αναπαράστασης πολλών

διαστάσεων µε µέσα που είναι από τη φύση τους διδιάστατα – όπως µια σελίδα χαρτί
ή η οθόνη του Η/Υ (Jacoby, 1998). Το πρόβληµα ήταν τόσο ουσιαστικό, ώστε
ορισµένοι ερευνητές αναφέρονται σε αυτό µε τον όρο «κατάρα των πολλών
διαστάσεων» (dimensionality curse) (Friedman 1987, Fox 1997) και θεωρείται µέχρι
και σήµερα ως ένα από τα βασικά εµπόδια για αποτελεσµατική πολυµεταβλητή
στατιστική ανάλυση. Έτσι, προέκυψε η ανάγκη για µεθόδους οπτικοποίησης που θα
λάµβαναν υπόψη τους την πολυδιάστατη φύση των δεδοµένων.
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Οι νέες µέθοδοι ξεπερνούν τους περιορισµούς των παραδοσιακών τεχνικών, διότι
διαθέτουν τη δυνατότητα µαζικής γραφικής αναπαράστασης δεδοµένων µε τη µορφή
γεωµετρικών στοιχείων, σηµείων, διανυσµάτων ή άλλων συµβόλων σε ένα ή
περισσότερα διαγράµµατα. Η ιδέα της αντιστοίχησης κάθε µεταβλητής µε µία
διάσταση συνιστά, εκ πρώτης όψης, µια αποτελεσµατική γεωµετρική προσέγγιση για
την οπτικοποίηση πολυδιάστατων δεδοµένων (Jacoby, 1998). Τα πρωτογενή
δεδοµένα αποθηκεύονται συνήθως σε πίνακες συµπτώσεων. Στη µία πλευρά του
πίνακα (γραµµές) τοποθετούνται τα αντικείµενα – παρατηρήσεις, ενώ στην άλλη
(στήλες) τοποθετούνται οι µεταβλητές. Τα αντικείµενα – παρατηρήσεις προβάλλονται

ως σηµεία ή διανύσµατα στον πολυδιάστατο χώρο που ορίζουν οι µεταβλητές
(διαστάσεις) (Jacoby 1998, Young, Faldowski & McFarlane 1993). Ο χώρος αυτός

αποτελεί τη «βάση» πάνω στην οποία πραγµατοποιείται η οπτικοποίηση. Μια έναπρος-ένα αντιστοιχία συνδέει τα αριθµητικά στοιχεία του πίνακα µε τα γεωµετρικά
στοιχεία του χώρου: ένα σηµείο για κάθε παρατήρηση και ένας ορθογώνιος άξονας
για κάθε µεταβλητή. Με την παραπάνω προσέγγιση, δεν επιτυγχάνεται µόνο η
απεικόνιση των προφανών αντιπαραθέσεων, τάσεων ή οµοιοτήτων, αλλά και η
αποκάλυψη λανθανουσών δοµών των δεδοµένων (Tufte 1983, Wilkinson 1999).

5.2 Μέθοδοι Οπτικοποίησης Πολυδιάστατων ∆εδοµένων
Οι µέθοδοι οπτικοποίησης πολυδιάστατων δεδοµένων που εξετάζουµε στο
κεφάλαιο αυτό, στοχεύουν στη γραφική αναπαράσταση της πληροφορίας που
περικλείεται σε έναν πίνακα συµπτώσεων, σε χώρο δύο διαστάσεων. Αυτό ακριβώς
αποτελεί και το βασικό πλεονέκτηµα των µεθόδων, καθώς ένα γράφηµα δύο
διαστάσεων µπορεί να ερµηνευτεί σχετικά εύκολα. Οι διαφορές µεταξύ των µεθόδων
οπτικοποίησης αφορούν στις λεπτοµέρειες της µετάβασης από τις πολλές στις δύο
διαστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, µπορούµε να διακρίνουµε τις ακόλουθες κατηγορίες ή
οικογένειες µεθόδων:
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1. Παραδοσιακές Μέθοδοι Οπτικοποίησης

Στην οικογένεια αυτή ανήκουν οι «παραδοσιακές» µέθοδοι οπτικοποίησης, που
έχουν ως στόχο την κατασκευή ενός φυσικού µοντέλου του πολυδιάστατου χώρου,
ώστε να είναι εφικτή η ερµηνεία των αποστάσεων µεταξύ των παρατηρήσεων. Στις
µεθόδους αυτές περιλαµβάνονται το ραβδόγραµµα, το ιστόγραµµα, το διάγραµµα
διασποράς και οι ποικίλες παραλλαγές του (βλέπε Jacoby, 1998). Οι παραπάνω
µέθοδοι είναι κατάλληλες για τον εντοπισµό του είδους και του βαθµού συσχέτισης
µεταξύ δύο µεταβλητών, αλλά µπορεί να οδηγήσουν σε λανθασµένα συµπεράσµατα,
αν χρησιµοποιηθούν στην περίπτωση πολλών µεταβλητών (Wegman & Carr, 1993).
Αυτό συµβαίνει διότι εκ κατασκευής δεν λαµβάνουν υπόψη τους την πολυδιάστατη
φύση των δεδοµένων.

2. Μέθοδοι Μείωσης του Αριθµού των ∆ιαστάσεων

Οι µέθοδοι της οικογένειας αυτής στοχεύουν στη µείωση του αριθµού των αρχικών
διαστάσεων και την αναπαράσταση των επικρατέστερων τάσεων, οµοιοτήτων και
αντιπαραθέσεων σε βέλτιστο χώρο δύο ή τριών διαστάσεων. Συνεπώς, κατά την
οπτικοποίηση χάνεται ένα µέρος της αρχικής πληροφορίας του φαινοµένου. Στην
οικογένεια αυτή ανήκουν το Biplot, η Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών, η
Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες, η Πολυδιάστατη Κλιµάκωση και άλλες µέθοδοι
(βλέπε Gabriel 1971, Kruskal & Wish 1978, Jacoby 1998). Σε επόµενη ενότητα

εξετάζουµε το Biplot.

3. Μέθοδοι Προβολών

Οι µέθοδοι προβολών εφαρµόζουν γεωµετρικούς µετασχηµατισµούς στα δεδοµένα
µε στόχο την γραφική τους αναπαράσταση χωρίς την παραµικρή απώλεια
πληροφορίας. Οι µέθοδοι της οικογένειας αυτής δε χρησιµοποιούνται συχνά στην
πράξη, ωστόσο, είναι ιδιαίτερα χρήσιµες για τη διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο
τα αντικείµενα - παρατηρήσεις διαφοροποιούνται από µεταβλητή σε µεταβλητή. Στις
πιο αντιπροσωπευτικές µεθόδους της οικογένειας αυτής ανήκουν οι Παράλληλοι
Άξονες Συντεταγµένων - ΠΑΣ (Inselberg 1985, Wegman 1990), οι Καµπύλες
Andrews (Andrews, 1972) και η ∆ιερεύνηση Προβολών (Friedman, 1987). Από τις

παραπάνω µεθόδους εστιάζουµε στη συνέχεια στους ΠΑΣ και τις Καµπύλες Andrews.
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4. Εικονογραφήµατα

Τα εικονογραφήµατα στοχεύουν στην αναπαράσταση της µεταβλητότητας που
ενυπάρχει στα δεδοµένα µε τη χρήση συµβόλων (Jacoby, 1998). Ειδικότερα, σε κάθε
προφίλ παρατήρησης αποδίδεται ένα σύµβολο, ενώ τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
συµβόλου χρησιµοποιούνται για την αναπαράσταση των µεταβλητών. Τα σύµβολα
τοποθετούνται σε κοινό γράφηµα, έτσι ώστε να είναι εφικτός ο άµεσος εντοπισµός
των οµοιοτήτων και των διαφορών µεταξύ γειτονικών παρατηρήσεων. Τα
εικονογραφήµατα είναι αποτελεσµατικά για την προκαταρκτική εξέταση της δοµής
των πολυδιάστατων δεδοµένων, αλλά µπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε λανθασµένη
συµπερασµατολογία (Jacoby, 1998). Οι πιο αντιπροσωπευτικές µέθοδοι της
οικογένειας αυτής είναι τα Πρόσωπα του Chernoff (Chernoff 1973, Flury & Riedwyl
1981), τα ∆ιαγράµµατα Αστέρων (Fienberg 1979, Chambers & συν. 1983), τα

∆ιαγράµµατα Ιστογραµµάτων (Freni-Titulauer & Louv, 1984), τα Πολυγωνικά
∆ιαγράµµατα (Chambers & συν., 1983) και τα Κάστρα & ∆έντρα (Hartigan &
Kleiner, 1981). Σε επόµενη ενότητα εξετάζουµε τα Πρόσωπα του Chernoff και τα

∆ιαγράµµατα Αστέρων.

5. Ορθογώνια ∆ιαγράµµατα

Τα ορθογώνια διαγράµµατα αποτελούν σηµαντικά εργαλεία για την οπτικοποίηση
της δοµής πινάκων συµπτώσεων (Friendly, 1992). Συγκεκριµένα, στις περισσότερες
περιπτώσεις, αναπαριστούν τις αποκλίσεις ανάµεσα στις παρατηρούµενες και τις
αναµενόµενες συχνότητες των κελιών ενός πίνακα, κάτω από την υπόθεση
ανεξαρτησίας των µεταβλητών (Bertin 1983, Friendly 1994, Hartigan & Kleiner
1981). Με άλλα λόγια, παρέχουν µια γραφική απεικόνιση του βαθµού συσχέτισης

µεταξύ των µεταβλητών του πίνακα συµπτώσεων. Η πιο αντιπροσωπευτική µέθοδος
της οικογένειας αυτής είναι το Μωσαϊκό ∆ιάγραµµα – Μ∆ (Mosaic Plot) (Hartigan &
Kleiner 1981, Friendly 1994), το οποίο εξετάζουµε αναλυτικά σε επόµενη ενότητα.

5.2.1 Το Biplot
Τo Biplot (Gabriel, 1971) είναι ένα γραφικό εργαλείο για την ταυτόχρονη
απεικόνιση των γραµµών και των στηλών ενός πίνακα δεδοµένων της µορφής
αντικείµενα × µεταβλητές, σε κοινό χώρο δύο, συνήθως, διαστάσεων. Το Biplot
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διευκολύνει στον προσδιορισµό της εσωτερικής δοµής των δεδοµένων και συµβάλλει,
µέσω της οπτικοποίησης, στην ανάδειξη των µεταξύ τους σχέσεων (Jacoby, 1998). Το
πρόθεµα «Bi» αφορά στη δυνατότητα ταυτόχρονης αναπαράστασης αντικείµενων και
µεταβλητών στο ίδιο διάγραµµα και όχι στον αριθµό των διαστάσεων. Έτσι, τα Biplot
µπορούν να γενικευτούν σε περισσότερες από δύο διαστάσεις (βλέπε Gower, 1990).
Στo Biplot, οι µεταβλητές απεικονίζονται ως διανύσµατα και τα αντικείµενα ως
σηµεία έτσι ώστε η τιµή – µέτρηση, για παράδειγµα, του αντικειµένου i στη
µεταβλητή j να µπορεί να προσεγγιστεί από το εσωτερικό γινόµενο των
συντεταγµένων του σηµείου που αναπαριστά το αντικείµενο i και του διανύσµατος
θέσης του σηµείου που αντιστοιχεί στη µεταβλητή j (Jacoby 1998, Gower 2004).
Ειδικότερα, έστω X ένας n × q πίνακας ποσοτικών δεδοµένων της µορφής
αντικείµενα × µεταβλητές, µε n > q . Χωρίς περιορισµό της γενικότητας, υποθέτουµε

ότι οι µεταβλητές είναι σε τυποποιηµένη µορφή µε µέσο όρο 0 και διακύµανση ίση µε
1. Σε κάθε περίπτωση ο πίνακας Χ µπορεί να αναλυθεί στη βασική του δοµή ως εξής
(Gabriel 1971 και 1981):

X=AB T ,
όπου A είναι ένας n × p πίνακας που τα στοιχεία των στηλών του περιέχουν τις
συντεταγµένες των n αντικειµένων σε ένα p-διάστατο ορθογώνιο σύστηµα
συντεταγµένων, µε p ≤ q . Παρόµοια, B είναι ένας n × p πίνακας οι γραµµές του
οποίου περιέχουν τις συντεταγµένες των q 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
κατάλληλων γραµµών του Α και των αντίστοιχων στηλών του ΒΤ µέσω της σχέσης
(Jacoby 1998, Gabriel 1971, 1981 και 2002):
p

xij = ∑ air b Trj , µε i = 1K n και j = 1K q .
r =1

Από την παραπάνω σχέση προκύπτει ότι το στοιχείο που βρίσκεται στη
διασταύρωση της γραµµής i και της στήλης j του πίνακα Χ µπορεί να ανακτηθεί
συνδυάζοντας την πληροφορία για το αντικείµενο i, η οποία περιέχεται στην γραµµή i
του πίνακα Α, και την πληροφορία για τη µεταβλητή j που περιέχεται στη στήλη j
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του πίνακα BT. Τα στοιχεία των πινάκων A και B υπολογίζονται µε την εφαρµογή της
µεθόδου SVD στον πίνακα Χ (βλέπε Eνότητα 2.2.2):

X = UDV T .
Έστω A[2] ο n×2 πίνακας µε στοιχεία τις Biplot συντεταγµένες των αντικειµένων
(γραµµών) του πίνακα Χ και B[2] ο q×2 πίνακας µε στοιχεία τις συντεταγµένες των

µεταβλητών (στηλών) του πίνακα Χ. Οι πίνακες A[2] και B[2] υπολογίζονται από τις
παρακάτω σχέσεις (Lipkovich & Smith 2002, Martín-Rodríguez 2002):
a
A[2] = U[2]D[2]

B[2] = V[2] D1[2]− a ,
όπου U[2] και V[2] είναι οι δύο πρώτες στήλες των U και V αντίστοιχα, και D[2] είναι
ο διαγώνιος πίνακας µε τις δύο πρώτες χαρακτηριστικές τιµές. 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
τιµή της παραµέτρου a, η οποία εµφανίζεται στους εκθέτες, µπορεί να λάβει τιµές στο
διάστηµα [0,1] και εκφράζει το βαθµό διάχυσης της µεταβλητότητας στο νέφος των
αντικειµένων ή των µεταβλητών (Jacoby 1998, Gower 2004). Από τις διαφορετικές
τιµές του a προκύπτουν οι παραλλαγές του Biplot (Greenacre 1993α και 1993β,
Aitchison & Greenacre 2002, Martín-Rodríguez 2002, Jacoby 1998, Gower & Hand
1996, Gower 2003).

Η διαδικασία κατασκευής του Biplot που περιγράψαµε προηγούµενα, συνοψίζεται
στο Σχήµα 5.1:

Σχήµα 5.1: ∆ιαδικασία Κατασκευής του Biplot
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Με το Biplot επιτυγχάνεται η 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. Αυτό σηµαίνει
ότι για παράδειγµα, οι πρώτες s 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). Κατά συνέπεια, η αναπαράσταση των σηµείων και των διανυσµάτων στο

Biplot αντιπροσωπεύει τη βέλτιστη δυνατή προσέγγιση δύο διαστάσεων των αρχικών

δεδοµένων. Με άλλα λόγια, το διδιάστατο Βiplot θα περιέχει όσο το δυνατό
περισσότερη πληροφορία, µε την έννοια της διακύµανσης, από αυτή που περιέχεται
στον q-διάστατο χώρο, στον οποίο το υπό εξέταση φαινόµενο περιγράφεται µέσω του
πίνακα Χ.
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 Gabriel 2002, Gower 2004). Συνήθως,
χρησιµοποιούνται δείκτες που εκφράζουν το ποσοστό της ολικής διακύµανσης που
περιέχεται στο Biplot (βλέπε Gabriel 1971, Jacoby 1998, Martín-Rodríguez 2002,
Udina 2005).

5.2.1.1 Ιδιότητες - Ερµηνεία
Το µεγαλύτερο, ίσως, πλεονέκτηµα του Biplot είναι η ευκολία ερµηνείας του. Η
ερµηνεία του Biplot στηρίζεται στις παρακάτω ιδιότητες (Jacoby 1998, Gabriel 1971
και 2002):

α) Ο βαθµός γραµµικής συσχέτισης µεταξύ των µεταβλητών προκύπτει από την
εξέταση του συνηµίτονου της γωνίας που σχηµατίζουν τα αντίστοιχα διανύσµατα
θέσης. Αν η γωνία µεταξύ δύο διανυσµάτων είναι οξεία (< 90ο), οι αντίστοιχες
µεταβλητές συσχετίζονται θετικά. Αν η γωνία είναι αµβλεία (> 90ο), οι µεταβλητές
συσχετίζονται αρνητικά. Τέλος, αν η γωνία µεταξύ δύο διανυσµάτων είναι ορθή
(90ο), οι µεταβλητές είναι γραµµικά ανεξάρτητες.

β) Οι αποστάσεις µεταξύ των αντικειµένων στους παραγοντικούς άξονες καθορίζουν
το βαθµό οµοιότητας των αντίστοιχων προφίλ. Για παράδειγµα, δύο αντικείµενα -
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σηµεία µε παρόµοιες συντεταγµένες σε όλους τους άξονες, δηλαδή µε παρόµοιο
προφίλ, θα βρίσκονται κοντά µεταξύ τους στο χώρο προβολής. Αντίθετα, δύο
αντικείµενα - σηµεία µε σηµαντικά διαφορετικά προφίλ, θα απέχουν µεταξύ τους
σηµαντικά.

γ) Τα διανύσµατα θέσης (µεταβλητές) είναι προσανατολισµένα προς τα αντικείµενα
για τα οποία έχουν τις µεγαλύτερες τιµές. Για τη σύνδεση ενός αντικειµένου i µε µια
µεταβλητή j, φέρνουµε την ορθογώνια προβολή του σηµείου i στην ευθεία που είναι
συγγραµµική µε το διάνυσµα θέσης της µεταβλητής j. Αν η τιµή xij 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 xij 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. Τέλος, 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 (βλέπε και Ενότητα 5.3.1.2).

5.2.1.2 Παρατηρήσεις
1) 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, για
παράδειγµα, η διάσταση της λύσης είναι µεγάλη, ενδεχοµένως στο Biplot να µην
περιέχεται ικανοποιητικό ποσοστό της ολικής πληροφορίας του αρχικού 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).

2) Όπως είδαµε, βασικός σκοπός του Biplot είναι η οπτικοποίηση πολυδιάστατων

δεδοµένων, µε την ταυτόχρονη γραφική αναπαράσταση αντικειµένων και
µεταβλητών στον ίδιο χώρο, κάτι που µπορεί να επιτευχθεί µε τη µείωση του αριθµού
των διαστάσεων των αρχικών δεδοµένων. Για το λόγο αυτό, το Biplot µπορεί να
συνδυαστεί µε αρκετές από τις µεθόδους της Ανάλυσης ∆εδοµένων, όπως η
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Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών, η Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες, η
Πολυδιάστατη Κλιµάκωση και η Κανονικοποιηµένη Συσχέτιση (Lipkovich & Smith
2002, Udina 2005). Στην Ενότητα 5.3.1, εξετάζουµε τα Biplot της ΠΑΑ.

5.2.2 Καµπύλες Andrews
Μια απλή και εύχρηστη µέθοδος γραφικής αναπαράστασης πολυδιάστατων
δεδοµένων προτάθηκε από τον Andrews (1972). Πρόκειται για τα ∆ιαγράµµατα ή
αλλιώς τις Καµπύλες Andrews (Andrews Plots ή Andrews Curves) τα οποία
αναπαριστούν πολυδιάστατα δεδοµένα µε διδιάστατες καµπύλες. Κάθε διάνυσµα
(προφίλ παρατήρησης), έστω y = ( y1 , y2 ,K , yq ) , µε q διαστάσεις (µεταβλητές)
T

µπορεί να αναπαρασταθεί σε χώρο δύο διαστάσεων µε τη µορφή µιας καµπύλης, η
οποία ορίζεται από την ακόλουθη συνάρτηση:

1
2

f y ( t ) = y1 2 + y2 sin ( t ) + y3 cos ( t ) +
-

+ y4 sin ( 2t ) + y5 cos ( 2t ) + y6 sin ( 3t ) + y7 cos ( 3t ) ...
µε −π ≤ t ≤ π .

[5.1]

Οι συντελεστές των y1 , y2 ,... είναι οι συντελεστές της σειράς Fourier. Έτσι, σε n
διαφορετικά διανύσµατα αντιστοιχούν n διαφορετικές καµπύλες των οποίων οι
αποστάσεις και η µορφή είναι δυνατό να αναδείξουν οµοιογενείς οµάδες
παρατηρήσεων (Andrews, 1972).
Για παράδειγµα, αν

a = ( 0, 0,1) ,

b = (1, 0, 0 )

και

c = ( 0,1, 0 )

είναι τρεις

παρατηρήσεις σε τρεις διαστάσεις (n = q = 3), τότε οι συναρτήσεις των αντίστοιχων
Καµπύλων Andrews, σύµφωνα µε τη σχέση [5.1], θα είναι:
f a ( t ) = cos ( t )
fb ( t ) = 2

−

1
2

f c ( t ) = sin ( t )

Οι καµπύλες αυτές απεικονίζονται στο ∆ιάγραµµα 5.1.
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∆ιάγραµµα 5.1: Καµπύλες Andrews για τις Παρατηρήσεις y1 , y2 , y3
5.2.2.1 Ιδιότητες - Ερµηνεία
α) Οι Καµπύλες Andrews διατηρούν τις αποστάσεις µεταξύ των διανυσµάτων των
παρατηρήσεων (βλέπε Khattree & Naik 2002α και 2002β). Συγκεκριµένα, η
απόσταση µεταξύ δύο καµπύλων που ορίζονται από τις συναρτήσεις, έστω f x ( t ) και

f y ( t ) , που αντιστοιχούν στις δύο παρατηρήσεις x και y, δίνεται από τη σχέση
(Rovan, 1994):

fx (t ) − fy (t ) =

π

∫ π  f ( t ) − f ( t )
−

x

2

y

dt ,

και είναι ανάλογη µε την Ευκλείδεια απόσταση µεταξύ των διανυσµάτων x και y,
δηλαδή ισχύει η σχέση:
q

f x ( t ) − f y ( t ) = π ∑ ( xi − yi ) .
2

i =1

β) Αν το διάνυσµα y αντιστοιχεί στη µέση παρατήρηση των y 1 , y 2 ,..., y n , τότε ισχύει
η σχέση:
n

f y ( t ) = f y ( t ) = n −1 ∑ f y i ( t ) .
i =1

∆ηλαδή, η συνάρτηση f y ( t ) διατηρεί το µέσο και στο ∆ιάγραµµα Andrews η f y ( t )
θα αντιστοιχεί στη µέση καµπύλη (Khattree & Naik, 2002α).
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γ) Η Ευκλείδεια απόσταση µεταξύ δύο σηµείων, έστω x = ( x1 ,x2 ,… ,xq ) και

y = ( y1 , y2 ,… , yq ) , διατηρείται µεταξύ των Καµπύλων Andrews f x ( t ) και f y ( t ) που
αντιστοιχούν στα σηµεία. Αυτό σηµαίνει ότι αν τα σηµεία είναι γειτονικά, τότε θα
γειτονεύουν και οι αντίστοιχες Καµπύλες Andrews (Embrechts & Herzberg, 1991).

δ) Αν τρια σηµεία, έστω x , y και z βρίσκονται επί ευθείας, µε το y ανάµεσα στα x
και z , τότε και η καµπύλη f y ( t ) θα βρίσκεται ανάµεσα στις f x ( t ) και f z ( t ) . Με
άλλα λόγια, η συνάρτηση [5.1] διατηρεί τις γραµµικές σχέσεις µεταξύ των
παρατηρήσεων.
ε) Αν οι µεταβλητές είναι ασυσχέτιστες µε κοινή διακύµανση σ 2 οι Καµπύλες
Andrews διατηρούν τη διακύµανση σταθερή. Ειδικότερα ισχύει:
1

Var ( f y ( t ) ) = σ 2  + sin 2 t + cos 2 t + sin 2 2t + cos 2 2t + ... .
2


Όταν ο αριθµός των διαστάσεων του διανύσµατος y είναι περιττός, τότε η
διακύµανση της αντίστοιχης καµπύλης f y ( t ) είναι ίση µε σ 2 ( q 2 ) . Στην περίπτωση
που ο αριθµός των διαστάσεων είναι άρτιος, µε q = 2r , τότε ισχύει (Khattree & Naik,
2002α)



1




1

σ 2  r −  ≤ Var ( f y ( t ) ) ≤ σ 2  r +  µε −π ≤ t ≤ π .
2
2




∆ηλαδή, για µεγάλη τιµή του q η διακύµανση Var ( f y ( t ) ) παραµένει σταθερή.

Ανακεφαλαιωτικά, µε τις Καµπύλες Andrews επιτυγχάνεται η οµαδοποίηση των
προφίλ των παρατηρήσεων σε οµοιογενείς οµάδες. Γειτονικές καµπύλες µπορεί να
θεωρηθεί ότι ανήκουν στην ίδια οµάδα, εποµένως οι αντίστοιχες παρατηρήσεις θα
έχουν παρόµοιο προφίλ. Εξάλλου, καµπύλες που αντιστοιχούν σε παρατηρήσεις µε
ακραία προφίλ (έκτοπα σηµεία), θα διακρίνονται από τις υπόλοιπες. Τέλος, οι
Καµπύλες Andrews εξασφαλίζουν υψηλό βαθµό αντικειµενικότητας κατά την
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ερµηνεία του φαινοµένου, διότι αναπαριστούν πολυδιάστατα δεδοµένα σε χώρο δύο
διαστάσεων χωρίς την παραµικρή απώλεια πληροφορίας.
5.2.2.2 Παρατηρήσεις
1) Ένα σηµαντικό µειονέκτηµα των Καµπύλων Andrews παρουσιάζεται, όταν το

πλήθος των παρατηρήσεων ξεπερνά τις 20. Στην περίπτωση αυτή, ο µεγάλος αριθµός
καµπύλων στο γράφηµα δυσχεραίνει τη διαδικασία ερµηνείας. Για το λόγο αυτό, οι
Καµπύλες Andrews είναι περισσότερο αποτελεσµατικές, όταν ο αριθµός των
παρατηρήσεων είναι µικρός (< 20) (Rovan 1994, Härdle & Simar 2003).

2) Η εκτίµηση του βαθµού οµοιότητας µεταξύ των καµπύλων και ο διαχωρισµός τους

σε οµάδες είναι, µέχρι ενός σηµείου, υποκειµενική διαδικασία (Rovan, 1994).

3) Όπως είδαµε παραπάνω, το ∆ιάγραµµα Καµπύλων Andrews στηρίζεται στις

µαθηµατικές ιδιότητες των περιοδικών τριγωνοµετρικών συναρτήσεων, οι οποίες
συνδυάζονται µε την ενδογενή µεταβλητότητα που υπάρχει στα δεδοµένα. Η φύση
των τριγωνοµετρικών συναρτήσεων οδήγησε αρκετούς ερευνητές στην αναζήτηση
παραλλαγών των καµπύλων µε στόχο τη βελτίωση της απεικόνισης στο διάγραµµα
(βλέπε Embrechts & Herzberg, 1991).

4) Παρόλο που οι Καµπύλες Andrews διατηρούν τις αποστάσεις, τις γραµµικές

σχέσεις, τις διακυµάνσεις και το µέσο, η µορφή τους εξαρτάται από τη σειρά
τοποθέτησης των µεταβλητών στο γράφηµα. Λόγω της φύσης της τριγωνοµετρικής
συνάρτησης [5.1], µεγαλύτερη βαρύτητα στον καθορισµό των οµοιογενών οµάδων
έχουν οι µεταβλητές (τιµές yi ) που εισάγονται στην αρχή του γραφήµατος (πρώτοι
όροι κάθε συνάρτησης f y ( t ) ), ενώ αυτές που εισάγονται στο τέλος (τελευταίοι όροι
κάθε συνάρτησης f y ( t ) ) συνεισφέρουν λιγότερο στο σχηµατισµό των οµάδων
(Andrews, 1972). Για το λόγο αυτό, οι µεταβλητές µε υψηλή σηµαντικότητα είναι

προτιµότερο να τοποθετούνται στην αρχή του διαγράµµατος. Μια λύση στο
πρόβληµα αυτό είναι να προηγηθεί η εφαρµογή µιας µεθόδου για τον προσδιορισµό
της σηµαντικότητας των µεταβλητών. Στην Ενότητα 5.3.2 εξετάζουµε τον
συµπληρωµατικό ρόλο της ΠΑΑ στη βελτίωση της απεικόνισης στο ∆ιάγραµµα µε
Καµπύλες Andrews.
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5.2.3 Παράλληλοι Άξονες Συντεταγµένων
Οι Παράλληλοι Άξονες Συντεταγµένων – ΠΑΣ (Parallel Coordinate Plots)
αποδίδονται στον Inselberg (1985), αλλά ως εργαλείο οπτικοποίησης πολυδιάστατων
δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν από τον Wegman (1990). Από τότε κι έπειτα έχουν
προταθεί ποικίλες παραλλαγές της µεθόδου (βλέπε Fua & συν. 1999, Tory & συν.
2005). Η βασική ιδέα κατασκευής των ΠΑΣ αφορά στο µετασχηµατισµό του

καρτεσιανού συστήµατος συντεταγµένων σε σύστηµα παράλληλων συντεταγµένων
(Wegman, 1990). Στο διάγραµµα ΠΑΣ οι µεταβλητές αναπαρίστανται ως παράλληλοι

άξονες και οι παρατηρήσεις τοποθετούνται ως σηµεία στους άξονες αυτούς· µια
τεθλασµένη (πολυγωνική) γραµµή συνδέει τα σηµεία µεταξύ τους.
Ειδικότερα, κάθε διάνυσµα (προφίλ παρατήρησης), έστω y = ( y1 , y2 ,..., yq ) , µπορεί
T

να αναπαρασταθεί ως µια τεθλασµένη γραµµή που ενώνει τα σηµεία y1 , στον άξονα
1, y2 στον άξονα 2,…, yq στον άξονα q (Inselberg, 1985). Για παράδειγµα, έστω

y1 = ( −5, −1, −2, 0,1) και y 2 = ( −4, 0,1, 0,3) δύο παρατηρήσεις σε πέντε διαστάσεις
(άξονες). Στο ∆ιάγραµµα 5.2 απεικονίζονται οι αντίστοιχοι ΠΑΣ. Στον οριζόντιο

άξονα του διαγράµµατος (άξονα x) βρίσκεται η τάξη των παράλληλων αξόνων (1 έως
5), ενώ στον κάθετο άξονα (άξονα y) βρίσκεται η κλίµακα των συντεταγµένων.

Εύκολα διαπιστώνουµε ότι οι δύο παρατηρήσεις έχουν τις ίδιες συντεταγµένες στον
τέταρτο άξονα.

∆ιάγραµµα 5.2: Παράλληλοι Άξονες Συντεταγµένων για τις Παρατηρήσεις y1 , y2
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5.2.3.1 Ιδιότητες - Ερµηνεία

α) Κάθε πολυδιάστατη παρατήρηση αναπαρίσταται ως τεθλασµένη γραµµή σε
διδιάστατο χώρο χωρίς την παραµικρή απώλεια πληροφορίας (Wegman, 1990).
β) Γειτονικά σηµεία επί παράλληλου άξονα υποδεικνύουν οµαδοποίηση των
αντίστοιχων προφίλ σε οµοιογενείς οµάδες (Wegman & Carr, 1993). Η
οµαδοποίηση αυτή µπορεί να ισχύει και για επόµενο ή επόµενους άξονες. Επίσης,
τα έκτοπα σηµεία διακρίνονται εύκολα από τα υπόλοιπα.
γ) Η σύγκριση των θέσεων των σηµείων σε γειτονικούς αξόνες βοηθά στον
εντοπισµό πιθανών γραµµικών συσχετίσεων µεταξύ των αξόνων, όπως επίσης και
στον προσδιορισµό του βαθµού ανεξαρτησίας µεταξύ των αντίστοιχων
µεταβλητών (Wegman, 1990).

5.2.3.2 Παρατηρήσεις
1) Ο αριθµός των αξόνων (διαστάσεων) που είναι δυνατό να αναπαρασταθούν

στο ∆ιάγραµµα ΠΑΣ είναι θεωρητικά απεριόριστος, όµως στην πράξη πάνω
από 10 παράλληλοι άξονες δυσχεραίνουν την ανάγνωση του γραφήµατος.

2) Όταν η τοποθέτηση των αξόνων (µεταβλητών) στο διάγραµµα ΠΑΣ δεν

γίνεται µε βάση κάποιο κριτήριο σηµαντικότητας, τότε θεωρείται ότι όλες οι
µεταβλητές έχουν την ίδια βαρύτητα. Στην περίπτωση αυτή οι άξονες πρέπει
να υποστούν συνεχείς αναδιατάξεις, έτσι ώστε να γίνουν όλες οι ανά δύο
συγκρίσεις και να αποκαλυφθεί πλήρως η εικόνα του φαινοµένου. Ειδικότερα,
το συνολικό πλήθος των αναδιατάξεων που απαιτούνται είναι

q +1
(Wegman,
2

1990). Ωστόσο, µπορεί να προηγηθεί η εφαρµογή µιας µεθόδου για τον

προσδιορισµό της σηµαντικότητας των µεταβλητών (αξόνων). Στην
περίπτωση αυτή, οι ΠΑΣ µπορούν να τοποθετηθούν στο διάγραµµα κατά
φθίνουσα σειρά σηµαντικότητας, από αριστερά προς τα δεξιά. Με αυτόν τον
τρόπο διευκολύνεται ο εντοπισµός των επικρατέστερων τάσεων, οµοιοτήτων
και αντιπαραθέσεων ανάµεσα στις οµάδες που σχηµατίζονται. Στην Ενότητα
5.3.4 εξετάζουµε την συµπληρωµατική σχέση µεταξύ ΠΑΣ και ΠΑΑ µε στόχο

τη βελτίωση της απεικόνισης στο αντίστοιχο διάγραµµα.
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5.2.4 ∆ιάγραµµα Αστέρων
Το ∆ιάγραµµα Αστέρων (Star Plot) αποτελεί µια διαδεδοµένη στρατηγική για την
οπτικοποίηση των προφίλ παρατηρήσεων µε τη χρήση συµβόλων (Fienberg 1979,
Chambers & συν. 1983). Σε ένα ∆ιάγραµµα Αστέρων, µια q-διάστατη παρατήρηση,

έστω y = ( y1 , y2 ,..., yq ) , αναπαρίσταται µε το σύµβολο του αστέρα. Κάθε αστέρας
T

αποτελείται από q ισαπέχοντες µεταξύ τους ακτίνες οι οποίες ξεκινούν από το ίδιο
σηµείο και αντιστοιχούν σε q µεταβλητές. Ειδικότερα, το µήκος της ακτίνας i
αντιστοιχεί στην τιµή (µεταβλητή) yi της παρατήρησης που αναπαριστά ο αστέρας.
Μια γενική εικόνα του βαθµού οµοιότητας ή διαφοράς µεταξύ δύο παρατηρήσεων
µπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτή µέσω της σύγκρισης των αντίστοιχων αστέρων
(Jacoby, 1998). Επιπλέον, η ερµηνεία διευκολύνεται σηµαντικά αν εντοπιστεί ο

βέλτιστος τρόπος αναδιάταξης των αστέρων στο ∆ιάγραµµα ή αν επισηµανθούν (π.χ.
µε χρώµα, σκίαση) οι αστέρες που απεικονίζουν τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά
(Friendly & Kwan, 2003). Ωστόσο, η ευκρίνεια ενός διαγράµµατος αστέρων

µειώνεται καθώς αυξάνει ο αριθµός των µεταβλητών. Τέλος, ενώ ο εντοπισµός τυχόν
έκτοπων παρατηρήσεων στο διάγραµµα είναι απλή διαδικασία, η οµαδοποίηση των
οµοιογενών παρατηρήσεων δεν είναι πάντοτε εύκολη.
Ως παράδειγµα για τον τρόπο ερµηνείας ενός ∆ιαγράµµατος Αστέρων
χρησιµοποιήσαµε τα δεδοµένα του Πίνακα 5.1 (Hartigan 1975, σελ. 28). Στο
∆ιάγραµµα 5.3 βρίσκεται το αντίστοιχο ∆ιάγραµµα Αστέρων που κατασκευάστηκε µε
το λογισµικό STATISTICA 7. Τα προσωπικά εγκλήµατα (ληστεία, επίθεση, βιασµός,
φόνος) απεικονίζονται στο ∆ιάγραµµα µε συνεχή γραµµή, ενώ τα εγκλήµατα κατά

περιουσίας (κλοπή αυτοκινήτου, διάρρηξη, άλλες κλοπές) απεικονίζονται µε
διακεκοµµένη. Οι πόλεις για τις οποίες τα ποσοστά των προσωπικών εγκληµάτων
είναι µεγαλύτερα από τα αντίστοιχα των εγκληµάτων κατά περιουσίας, αντιστοιχούν
σε αστέρες µε εντονότερη σκίαση. Επίσης, οι µεγαλύτεροι σε µέγεθος αστέρες
υποδηλώνουν αυξηµένο συνολικό ποσοστό εγκληµατικότητας στις αντίστοιχες
πόλεις.
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Πίνακας 5.1: Ποσοστά Εγκληµατικότητας σε 16 πόλεις των ΗΠΑ το Έτος 1970
(ανά 100.000 κατοίκους)
Έγκληµα
Πόλη
Atlanta
Boston
Chicago
Dallas
Denver
Detroit
Hartford
Honolulu
Houston
Kansas City
Los Angeles
New Orleans
New York
Portland
Tucson
Washington

Φόνος
16,5
4,2
11,6
18,1
6,9
13
2,5
3,6
16,8
10,8
9,7
10,3
9,4
5
5,1
12,5

Βιασµός
24,8
13,3
24,7
34,2
41,5
35,7
8,8
12,7
26,6
43,2
51,8
39,7
19,4
23
22,9
27,6

Ληστεία

Επίθεση

106
122
340
184
173
477
68
42
289
255
286
266
522
157
85
524

147
90
242
293
191
220
103
28
186
226
355
283
267
144
148
217

Κλοπή
αυτοκινήτου
1112
494
982
954
808
645
1668
602
1534
780
1566
788
1017
468
1457
637
1509
697
1494
765
1902
862
1056
776
1674
848
1530
488
1206
483
1496
739

∆ιάρρηξη

Άλλες
κλοπές
905
669
609
901
1368
1183
724
1102
787
955
1386
1036
1392
1281
756
1003

∆ιάγραµµα 5.3: ∆ιάγραµµα Αστέρα για τον Πίνακα 5.1
Για παράδειγµα, από το ∆ιάγραµµα 5.3, διαπιστώνουµε ότι στη Βοστόνη
πραγµατοποιούνται περισσότερες κλοπές αυτοκινήτων απ’ ότι άλλα εγκλήµατα, ενώ
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η εγκληµατικότητα στο σύνολό της είναι σχετικά χαµηλή. Η Ουάσιγκτον µαστίζεται
κυρίως από προσωπικά εγκλήµατα (έντονη σκίαση) και ειδικότερα ληστείες. Με
παρόµοιο τρόπο ερµηνεύονται και οι υπόλοιποι αστέρες.

5.2.5 Τα Πρόσωπα του Chernoff
Ένα σύνολο n παρατηρήσεων µε q µεταβλητές (διαστάσεις), µπορεί να
αναπαρασταθεί µε n διαφορετικά ανθρώπινα πρόσωπα, µε κάθε χαρακτηριστικό τους
(στόµα, µύτη, µάτια κ.τ.λ.) να αντιστοιχεί σε µία µεταβλητή (Chernoff, 1973). Τα

Πρόσωπα του Chernoff (Chernoff Faces) στηρίζονται στην οικειότητα και την
αναγνωρισιµότητα του ανθρώπινου προσώπου και µπορούν να χρησιµοποιηθούν
αποτελεσµατικά ως εργαλείο προκαταρκτικής εξέτασης της δοµής ενός πίνακα
συµπτώσεων (Everitt & Nicholls, 1975). Παρόλο που ο εντοπισµός τυχόν έκτοπων
παρατηρήσεων είναι εύκολη διαδικασία, το συνολικό πλήθος των µεταβλητών που
µπορούν να αναπαρασταθούν στο διάγραµµα, περιορίζεται από την έλλειψη ποικιλίας
στα χαρακτηριστικά του προσώπου και για το λόγο αυτό δεν µπορεί να ξεπερνά τις
10 (Flury & Riedwyl, 1981). Ωστόσο, βασικό µειονέκτηµα της µεθόδου φαίνεται να

αποτελεί το γεγονός ότι η τελική µορφή κάθε προσώπου εξαρτάται από τον τρόπο
αντιστοίχησης των χαρακτηριστικών του στις µεταβλητές. Κατά συνέπεια, η µορφή
του ∆ιαγράµµατος µπορεί εύκολα να οδηγήσει σε λανθασµένη συµπερασµατολογία.
Το ∆ιάγραµµα 5.4 απεικονίζει τα Πρόσωπα του Chernoff για τα δεδοµένα του
Πίνακα 5.1 και κατασκευάστηκε µε το λογισµικό STATISTICA 7. Κάθε πρόσωπο
αντιστοιχεί σε µία πόλη, ενώ τα χαρακτηριστικά που έχουν αποδοθεί σε κάθε
µεταβλητή (έγκληµα) βρίσκονται στα δεξιά του διαγράµµατος. Για παράδειγµα, τα
Πρόσωπα που αντιστοιχούν στις πόλεις Νέα Υόρκη και Ουάσιγκτον φανερώνουν
υψηλά ποσοστά στις ληστείες (µακρύ πρόσωπο). Επιπλέον, στη Νέα Υόρκη είναι
υψηλό το ποσοστό των άλλων κλοπών (µακριά µύτη). Με τον ίδιο τρόπο
ερµηνεύονται και τα υπόλοιπα Πρόσωπα.
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∆ιάγραµµα 5.4: Τα Πρόσωπα του Chernoff για τον Πίνακα 5.1

5.2.6 Μωσαϊκό ∆ιάγραµµα
Το Μ∆ προτάθηκε από τους Hartigan & Kleiner (1981 και 1984) και µπορεί να
θεωρηθεί ως το γραφικό υποκατάστατο ενός πίνακα συµπτώσεων µε δύο ή
περισσότερες µεταβλητές, χωρίς την παραµικρή απώλεια πληροφορίας (Friendly
2000, Hofmann 2000 και 2003). Η ιδέα κατασκευής του βασίζεται στην ακόλουθη

λογική (Friendly, 1994): η διαφορά ανάµεσα στην παρατηρούµενη και την
αναµενόµενη συχνότητα του κελιού ενός πίνακα συµπτώσεων µπορεί να
αναπαρασταθεί µε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο (πλακίδιο). Όσο µεγαλύτερο
είναι το εµβαδόν του πλακιδίου που αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριµένο κελί, τόσο
υψηλότερη είναι η συνεισφορά του κελιού στην εξήγηση της απόκλισης από την
κατάσταση ανεξαρτησίας. Το Μ∆ διευκολύνει τον εποπτικό εντοπισµό ασυνήθιστα
µικρών ή µεγάλων συχνοτήτων και την ανακάλυψη συσχετίσεων µεταξύ των
µεταβλητών (Hartigan & Kleiner, 1981). Το Μ∆ που αντιστοιχεί σε πίνακα
συµπτώσεων δύο µεταβλητών µπορεί εύκολα να γενικευτεί στην περίπτωση πολλών
µεταβλητών (βλέπε Friendly, 1994).
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5.2.6.1 ∆ιµεταβλητή Περίπτωση

Έστω Ν ο απλός πίνακας συµπτώσεων δύο µεταβλητών X και Y µε Ι και J κλάσεις
αντίστοιχα. Συµβολίζουµε µε ni + = ∑ nij το συνολικό άθροισµα της γραµµής i,
j

i = 1K I , µε n+ j = ∑ nij το συνολικό άθροισµα της στήλης

j, j = 1K J και µε

i

n = ∑∑ nij το συνολικό άθροισµα του πίνακα. Οι αναµενόµενες συχνότητες m̂ij ,

κάτω από την υπόθεση ανεξαρτησίας, δίνονται από τη σχέση: m̂ij = ( ni + n j + ) n . Τα
αντίστοιχα τυποποιηµένα υπόλοιπα sij υπολογίζονται από τη σχέση (βλέπε Ενότητες
ˆ ij )
2.2.1 και 4.3.1): sij = ( nij − m

ˆ ij .
m

Πίνακας 5.2: Πίνακας Συµπτώσεων ∆ύο Μεταβλητών
(χρώµα µαλλιών, χρώµα µατιών)
Χρώµα µαλλιών
Χρώµα
Μαύρο Καστανό Κόκκινο Ξανθό Σύνολο
µατιών
Μαύρο
68
119
26
7
220
Γαλάζιο
20
84
17
94
215
Καστανό
15
54
14
10
93
Πράσινο
5
29
14
16
64
Σύνολο
108
286
71
127
592
Έστω ο απλός πίνακας συµπτώσεων µε δύο µεταβλητές (Πίνακας 5.2), τη
µεταβλητή χρώµα µαλλιών (µαύρο, καστανό, κόκκινο, ξανθό) και τη µεταβλητή
χρώµα µατιών (µαύρο, γαλάζιο, καστανό, πράσινο) για 592 µαθητές (βλέπε Snee,
1974). Η τιµή του στατιστικού χ 2 που αντιστοιχεί στον πίνακα είναι ίση µε 138,3, η

οποία σε ε.σ. α = 0,05 µε 9 β.ε. είναι στατιστικά σηµαντική, κάτι που δηλώνει
αποµάκρυνση από την κατάσταση ανεξαρτησίας. Η πιο απλή µορφή Μ∆ για τον
Πίνακα 5.2 παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 5.5α. Στον οριζόντιο άξονα του
διαγράµµατος τοποθετούνται οι κλάσεις της µεταβλητής χρώµα µαλλιών, ενώ στον
κάθετο αυτές της µεταβλητής χρώµα µατιών. Το πλάτος του πλακιδίου που
αντιστοιχεί στο κελί (i,j) του πίνακα συµπτώσεων είναι ανάλογο µε το συνολικό
άθροισµα n+ j της στήλης j, ενώ το ύψος του είναι ανάλογο µε το συνολικό άθροισµα
ni + της γραµµής i. Τέλος, αν όλα τα πλακίδια του Μ∆ έχουν το ίδιο ύψος, τότε οι δύο

µεταβλητές είναι µεταξύ τους ανεξάρτητες (Friendly, 1994).
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Από το ∆ιάγραµµα 5.5α προκύπτει ότι υπάρχουν περισσότεροι ξανθοί µαθητές µε
γαλανά µάτια και µελαχρινοί µε µαύρα µάτια, απ’ ότι θα συνέβαινε στην κατάσταση
ανεξαρτησίας των δύο µεταβλητών. Επίσης, το συγκεκριµένο Μ∆ επιτρέπει τη
σύγκριση ανάµεσα σε κλάσεις της µεταβλητής χρώµα µαλλιών, αλλά όχι µεταξύ
αυτών της µεταβλητής χρώµα µατιών. Για να είναι δυνατή η σύγκριση αυτή, θα
πρέπει το πλάτος κάθε πλακιδίου να αναλογεί στο συνολικό άθροισµα της κάθε
γραµµής αντί της κάθε στήλης.

∆ιάγραµµα 5.5α: Μ∆ για τον Πίνακα 5.2
(βασική µορφή, 2 µεταβλητές)

∆ιάγραµµα 5.5β: Μ∆ για τον Πίνακα 5.2
(βελτιωµένη µορφή, 2 µεταβλητές)

Η βασική µορφή του Μ∆ µπορεί να βελτιωθεί µε δύο τρόπους (Friendly, 1994): α)
µε την προσθήκη σκίασης και χρώµατος στα πλακίδια και β) µε την αναδιάταξή τους
στο διάγραµµα.

α) σκίαση και χρώµα
Με την προσθήκη σκίασης και χρώµατος στα πλακίδια επιτυγχάνεται η εποπτική
παρουσίαση των τιµών των τυποποιηµένων υπολοίπων, sij των κελιών του πίνακα
συµπτώσεων (Friendly 1994 και 1999). Το αντίστοιχο Μ∆ βρίσκεται στο ∆ιάγραµµα
5.5β. Τα κελιά µε θετικά τυποποιηµένα υπόλοιπα σχεδιάζονται µε µπλε, συνεχόµενη

γραµµή, ενώ αυτά µε αρνητικά τυποποιηµένα υπόλοιπα σχεδιάζονται µε κόκκινη,
διακεκοµµένη

γραµµή.

Η

απόλυτη

τιµή

των

τυποποιηµένων

υπολοίπων

προσδιορίζεται εποπτικά από τις διαβαθµίσεις στην σκίαση των αντίστοιχων

190

Κεφάλαιο 5ο: Ο Ρόλος της ΠΑΑ στην Οπτικοποίηση Πολυδιάστατων ∆εδοµένων

πλακιδίων. Κελιά µε sij < 2 αντιστοιχούν σε πλακίδια χωρίς σκίαση, ενώ κελιά µε
sij ≥ 2 αντιστοιχούν σε πλακίδια µε σκίαση, η οποία γίνεται πιο έντονη στα πλακίδια

που αντιστοιχούν σε κελιά µε sij > 4 . Ο τρόπος ερµηνείας των τυποποιηµένων
υπολοίπων περιγράφεται αναλυτικά στην Ενότητα 4.3.1.

β) αναδιάταξη των πλακιδίων
Αν τα πλακίδια τοποθετηθούν στο Μ∆ σύµφωνα µε την αρχική διάταξη των κελιών
στον πίνακα συµπτώσεων, τότε, προκειµένου να διερευνηθεί πλήρως η φύση της
σχέσης των δύο µεταβλητών απαιτούνται συνεχείς αναδιατάξεις των πλακιδίων
(Friendly 1994 και 1999). Ωστόσο, µπορεί να προηγηθεί η εφαρµογή µιας µεθόδου

για τον προσδιορισµό ενός καλύτερου τρόπου διάταξής των πλακιδίων (κελιών του
πίνακα συµπτώσεων). Με την έννοια «καλύτερος» εννοούµε ότι µε τη νέα διάταξη
των πλακιδίων είναι ευκολότερος ο εντοπισµός των συσχετίσεων µεταξύ των
µεταβλητών. Για παράδειγµα, στο ∆ιάγραµµα 5.5β, τα πλακίδια έχουν αναδιαταχτεί
έτσι ώστε τα θετικά τυποποιηµένα υπόλοιπα να βρίσκονται στη διαγώνιο που ξεκινά
από την κάτω-αριστερά και καταλήγει στην επάνω-δεξιά γωνία, ενώ τα αρνητικά
τυποποιηµένα υπόλοιπα να βρίσκονται κατά µήκος της αντίθετης διαγωνίου.

Με τις δύο παραπάνω βελτιώσεις γίνεται σχεδόν άµεσα αντιληπτό (βλέπε
∆ιάγραµµα 5.5β), ότι υπάρχουν πολλοί περισσότεροι µελαχρινοί µαθητές µε µαύρα
µάτια και ξανθοί µε γαλάζια µάτια απ’ ότι αν οι δύο µεταβλητές ήταν ανεξάρτητες.
Επίσης, υπάρχουν πολλοί λιγότεροι ξανθοί µαθητές µε µαύρα ή καστανά µάτια και
µελαχρινοί µε γαλάζια µάτια, απ’ ότι αναµένεται κάτω από την υπόθεση
ανεξαρτησίας των δύο µεταβλητών.
5.2.6.2 Πολυµεταβλητή Περίπτωση

Η διαδικασία κατασκευής του Μ∆ στη διµεταβλητή περίπτωση γενικεύεται εύκολα
στην πολυµεταβλητή. Αρχικά κατασκευάζονται τα πλακίδια για τις δύο µεταβλητές κι
έπειτα ακολουθείται µια επαναληπτική διαδικασία κατά την οποία προσθέτονται µία
προς µία οι υπόλοιπες µεταβλητές (Friendly, 1994). Αν οι κλάσεις µιας νέας
µεταβλητής προστεθούν στον οριζόντιο άξονα (ή στον κάθετο αντίστοιχα), τότε κάθε
πλακίδιο διαιρείται κάθετα (ή οριζόντια αντίστοιχα) για να αναπαραστήσει την
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αναλογία των κλάσεων της νέας µεταβλητής. Για παράδειγµα, έστω ότι στο Μ∆ 5.5β
προστίθεται η µεταβλητή Φύλο. Κάθε πλακίδιο διαιρείται κάθετα για να
αναπαραστήσει επιπλέον την αναλογία των ανδρών και των γυναικών. Το Μωσαϊκό
∆ιάγραµµα 5.6 αντιστοιχεί στον πίνακα τριπλής εισόδου µε τις µεταβλητές χρώµα
µαλλιών, χρώµα µατιών και φύλο (Πίνακας 5.3). Από το ∆ιάγραµµα συµπεραίνουµε

ότι δεν υπάρχει συσχέτιση µεταξύ του Φύλου και των άλλων δύο µεταβλητών, εκτός
από το πλακίδιο που αντιστοιχεί στους ξανθούς µε γαλανά µάτια όπου παρατηρείται
κυριαρχία των γυναικών.

Πίνακας 5.3: Πίνακας Συµπτώσεων Τριών Μεταβλητών
(χρώµα µαλλιών, χρώµα µατιών και φύλο)
Φύλο
Άντρας

Γυναίκα

Χρώµα µαλλιών
Χρώµα µατιών Μαύρα Καστανά Κόκκινα Ξανθά Σύνολο
Μαύρα
32
38
10
3
83
Γαλανά
11
50
10
30
101
Καστανά
10
25
7
5
47
Πράσινα
3
15
7
8
33
Σύνολο
56
127
34
46
264
Μαύρα
Γαλανά
Καστανά
Πράσινα
Σύνολο

36
9
5
2
52

81
34
29
14
158

16
7
7
7
37

∆ιάγραµµα 5.6: Μ∆ για τον Πίνακα 5.3
(βελτιωµένη µορφή, 3 µεταβλητές)
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4
64
5
8
81

137
114
46
31
328
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5.2.6.3 Πίνακες Μ∆

Μια συλλογή από Μ∆ τοποθετηµένα το ένα δίπλα στο άλλο ή το ένα κάτω από το
άλλο, συνιστούν έναν Πίνακα Μ∆ (Mosaic Matrix) και µπορούν να χρησιµοποιηθούν
στην πολυµεταβλητή περίπτωση για την ταυτόχρονη απεικόνιση όλων των
συσχετίσεων των µεταβλητών ενός πίνακα συµπτώσεων ανά ζεύγη (Friendly, 1999).
Θεωρητικά, ένας Πίνακας Μ∆ µπορεί να αναπαραστήσει τις ανά δύο συσχετίσεις
αρκετά µεγάλου αριθµού µεταβλητών, αλλά στην πράξη είναι δύσκολη η
αναπαράσταση περισσότερων από πέντε. Στην Ενότητα 5.3.3 αναδεικνύουµε τους
Πίνακες Μ∆ ως εργαλείο οπτικοποίησης της δοµής ενός γενικευµένου πίνακα
συµπτώσεων (Burt).

5.2.6.4 Παρατηρήσεις
1) Παρόλο που το Μ∆ αποτελεί ένα αξιόλογο εργαλείο για την οπτικοποίηση της

δοµής ενός πίνακα συµπτώσεων, δεν έχει τύχει ευρείας εφαρµογής (Theus, 1997).
Αυτό οφείλεται, κυρίως, στην αδυναµία του να αναπαραστήσει µεγάλο αριθµό
µεταβλητών, διότι στην περίπτωση αυτή αυξάνει σηµαντικά η πολυπλοκότητα
ερµηνείας του.

2) Η αποτελεσµατικότητα του Μ∆ εξαρτάται, όπως είδαµε, από τη σειρά µε την

οποία θα τοποθετηθούν τα πλακίδια στο διάγραµµα (Friendly 1994, Theus 1997,
Hofmann 2000 και 2003). Ο τρόπος διάταξης των πλακιδίων στο Μ∆ µπορεί να

διευκολύνει ή να δυσχεραίνει, αντίστοιχα, τη διαδικασία ερµηνείας του. Στην
Ενότητα 5.3.3 εξετάζουµε τον τρόπο µε τον οποίο η ΠΑΑ µπορεί να χρησιµοποιηθεί
συµπληρωµατικά για τη βελτίωση της απεικόνισης στο Μ∆.

3) Η δυνατότητα κατασκευής Μ∆ έχει ενσωµατωθεί σε αρκετά στατιστικά πακέτα

και εργαλεία προγραµµατισµού, όπως το SAS (Friendly 1992 και 2000), η S-Plus
(Emerson, 1998), το MONDRIAN (Theus, 1997), το VISTA (Young & Bann 1997,
Young 1997) και το MANET (Unwin & συν. 1996, Hofmann 2000). Τα τρία

τελευταία, µάλιστα, ενσωµατώνουν προχωρηµένες δυνατότητες αλληλεπίδρασης του
χρήστη µε τα Μ∆.
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5.3 Συµβολή της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών
στις Μεθόδους Οπτικοποίησης Πολυδιάστατων ∆εδοµένων
Αν θεωρήσουµε την ΠΑΑ ως µια µέθοδο που ποσοτικοποιεί ποιοτικά δεδοµένα
(Gifi 1996, Nishisato 1996, Μενεξές 2006), τότε όλες οι µέθοδοι που εξετάσαµε στις

προηγούµενες ενότητες και αφορούν στην οπτικοποίηση ποσοτικών µεταβλητών,
µπορούν να συνδυαστούν µε την ΠΑΑ. Στην περίπτωση αυτή το ρόλο των ποσοτικών
µεταβλητών µπορούν να λάβουν οι παραγοντικές συντεταγµένες γραµµών και
στηλών.
Στην Ενότητα αυτή, διερευνούµε την αποτελεσµατικότητα του συνδυασµού της
ΠΑΑ µε άλλες µεθόδους οπτικοποίησης. Συγκεκριµένα, εξετάζουµε το ρόλο των
Biplot στο πλαίσιο της ΠΑΑ µε στόχο την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της

µεθόδου, αλλά και το πώς η ίδια η µέθοδος µπορεί να συµβάλλει στη βελτίωση της
απεικόνισης στα διαγράµµατα Μωσαϊκού, Καµπύλων Andrews και Παράλληλων
Αξόνων Συντεταγµένων.

5.3.1 1η Περίπτωση: Biplot
Όπως είδαµε στην Ενότητα 5.2.2 ο όρος Biplot αναφέρεται στην ταυτόχρονη
αναπαράσταση των συντεταγµένων γραµµών και στηλών ενός πίνακα συµπτώσεων
στον ίδιο χώρο, κάτι που επιτυγχάνεται µε τη µείωση του αριθµού των διαστάσεων
των αρχικών δεδοµένων. Για το λόγο αυτό, το Biplot µπορεί να συνδυαστεί
αποτελεσµατικά µε την ΠΑΑ για την οπτικοποίηση πολυδιάστατων δεδοµένων.
Συγκεκριµένα, τα παραγοντικά διαγράµµατα της ΠΑΑ αποτελούν Biplot κατά
περίπτωση, ανάλογα µε τη µέθοδο κανονικοποίησης των συντεταγµένων που έχει
χρησιµοποιηθεί.

Στην

Ενότητα

2.3.2.2

διακρίναµε

τέσσερις

µεθόδους

κανονικοποίησης: α) την Κύρια κατά Γραµµές (RPN), β) την Κύρια κατά Στήλες
(CPN), γ) τη Συµµετρική (SN) και δ) την Κύρια Κανονικοποίηση (PN). Τα

παραγοντικά διαγράµµατα που παράγονται µε τις RPN, CPN και SN είναι Biplot και
χρήζουν διαφορετικής ερµηνείας από τα French Plot που παράγονται µε την PN
(βλέπε Ενότητα 4.4) (Μενεξές & Παπαδηµητρίου 2002, Greenacre 2006, Μενεξές
2006).
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5.3.1.1 ∆ιαφορές Μεταξύ των Μεθόδων Κανονικοποίησης που Οδηγούν σε Biplot

Για

να

δείξουµε

εµπειρικά

τις

διαφορές

µεταξύ

των

τριών

µεθόδων

κανονικοποίησης που οδηγούν σε Biplot, σε ό,τι αφορά την ερµηνεία των
αντίστοιχων παραγοντικών διαγραµµάτων, αναλύσαµε τα δεδοµένα του Πίνακα 5.4
(Μπεχράκης 1999, σ.26) µε το στατιστικό πακέτο CHIC Analysis (βλέπε Κεφάλαιο 6,

Ενότητα 6.3). Ο πίνακας αυτός διασταυρώνει τη µεταβλητή Ηλικία (6 κλάσεις) µε τη
µεταβλητή Πρόβληµα (5 κλάσεις), που προκύπτει από την ερώτηση «Ποιό θεωρείτε
το σηµαντικότερο πρόβληµα σήµερα;». Στη συνέχεια, εξετάζουµε τα χαρακτηριστικά
και τις ιδιαιτερότητες της ερµηνείας κάθε µιας από τις τρεις περιπτώσεις.

Πίνακας 5.4: Κατανοµή Προβλήµατος κατά Ηλικία. Πίνακας Συµπτώσεων
Απολύτων Συχνοτήτων µε Σύνολα Γραµµών και Στηλών
Ηλικία π1
η1
24
η2
42
η3
54
η4
40
η5
37
η6
20
Σύνολο 217

π2
82
146
136
121
68
61
614

Πρόβληµα
π3 π4 π5 Σύνολο
23 4 12
145
20 2 13
223
12 0 18
220
6 1 9
177
7 1 15
128
3 5 13
102
71 13 80
995

Στην κανονικοποίηση RPN (∆ιάγραµµα 5.7) 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 είναι επιθυµητή η εξέταση του τρόπου µε τον οποίο τα
προφίλ των γραµµών διαφοροποιούνται µεταξύ τους. Μπορούν δηλαδή, να
ερµηνευτούν µόνο οι αποστάσεις µεταξύ των σηµείων γραµµών. Οποιαδήποτε
ερµηνεία των αποστάσεων µεταξύ των σηµείων στηλών ή/και µεταξύ σηµείων
γραµµών και σηµείων στηλών δεν έχει νόηµα (Greenacre 1993α και 2006, Μενεξές &
Παπαδηµητρίου 2002, Bendixen 2003, Meulman & Heiser 2004). Τέλος, στο
αντίστοιχο παραγοντικό διάγραµµα τα σηµεία των στηλών είναι πιο «απλωµένα» από
τα σηµεία των γραµµών, τα οποία εµφανίζονται πιο συσπειρωµένα γύρω από την
αρχή των αξόνων.
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∆ιάγραµµα 5.7: Παραγοντικό επίπεδο 1× 2 – Κύρια Κανονικοποίηση κατά Γραµµές
(RPN)
Κατά την κανονικοποίηση CPN (∆ιάγραµµα 5.8) για την απεικόνιση των γραµµών
χρησιµοποιούνται

οι

τυποποιηµένες

συντεταγµένες,

ενώ

για

τις

στήλες

χρησιµοποιούνται οι κύριες. Έτσι, τα σηµεία στηλών προβάλλονται στο χώρο των
γραµµών. Αυτή η µέθοδος κανονικοποίησης µεγιστοποιεί τις αποστάσεις µεταξύ των
σηµείων γραµµών και είναι κατάλληλη όταν είναι επιθυµητή η εξέταση του τρόπου
µε τον οποίο διαφοροποιούνται ή οµοιάζουν οι κατηγορίες της µεταβλητής των
στηλών. Έτσι, στο παραγοντικό διάγραµµα 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 σηµείων στηλών δεν έχει νόηµα
(Greenacre 1993α, Μενεξές & Παπαδηµητρίου 2002, Bendixen 2003, Meulman &
Heiser 2004).
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∆ιάγραµµα 5.8: Παραγοντικό επίπεδο 1× 2 – Κύρια Κανονικοποίηση κατά Στήλες
(CPN)
Στη µέθοδο κανονικοποίησης SN (∆ιάγραµµα 5.9) οι συντεταγµένες των γραµµών
για κάθε άξονα είναι οι σταθµισµένοι µέσοι των συντεταγµένων των στηλών,
διαιρεµένων µε την τετραγωνική ρίζα της αντίστοιχης χαρακτηριστικής τιµής του
άξονα και οι συντεταγµένες των στηλών είναι, αντίστοιχα, οι σταθµισµένοι µέσοι των
συντεταγµένων των γραµµών, διαιρεµένων µε την τετραγωνική ρίζα της αντίστοιχης
χαρακτηριστικής τιµής του άξονα. Να σηµειωθεί ότι στην περίπτωση αυτή δεν έχει
νόηµα ούτε η ερµηνεία των αποστάσεων µεταξύ των σηµείων γραµµών, ούτε η
ερµηνεία των αποστάσεων µεταξύ των σηµείων στηλών, αλλά µόνο η Biplot ερµηνεία
των αποστάσεων µεταξύ σηµείων γραµµών και στηλών (Greenacre 1993α, Μενεξές
& Παπαδηµητρίου 2002, Bendixen 2003). Η µέθοδος αυτή είναι χρήσιµη όταν είναι

επιθυµητή η εξέταση των διαφορών ή των οµοιοτήτων µεταξύ των δύο µεταβλητών
(µεταβλητή γραµµής, µεταβλητή στήλης). Τέλος, αξίζει να σηµειώσουµε ότι στο

πλαίσιο του συστήµατος GIFI, η SN είναι η προτεινόµενη µέθοδος κανονικοποίησης
για την ταυτόχρονη απεικόνιση των σηµείων γραµµών και στηλών στα παραγοντικά
διαγράµµατα (Meulman & Heiser 2004, Μενεξές 2006). Μάλιστα, στο στατιστικό
πακέτο SPSS αποτελεί την προκαθορισµένη επιλογή κανονικοποίησης (SPSS Inc.,
2004).
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∆ιάγραµµα 5.9: Παραγοντικό επίπεδο 1× 2 – Συµµετρική Κανονικοποίηση (SN)

5.3.1.2 Οι Biplot Άξονες και η Ερµηνεία τους

Σε κάθε µία από τις παραπάνω περιπτώσεις (RPN, CPN, SN) µπορούµε να
εξετάσουµε τις σχέσεις µεταξύ των δύο µεταβλητών µε τον παρακάτω τρόπο
(Greenacre & Hastie 1987, Greenacre 1993α και 1993β, Meulman & Heiser 2004):

Στην περίπτωση της RPN σχεδιάζουµε την ευθεία που ενώνει την αρχή των αξόνων
µε ένα σηµείο στήλης. Η ευθεία αυτή ονοµάζεται «Biplot άξονας» (Biplot axis)
(Greenacre, 1993β). Στη συνέχεια, παίρνουµε τις κάθετες προβολές των σηµείων

γραµµών πάνω σε αυτήν την ευθεία. 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 επαναλαµβάνεται και για τα υπόλοιπα
σηµεία στηλών. Στην περίπτωση της CPN, ο τρόπος ερµηνείας είναι παρόµοιος µε τη
διαφορά ότι σχεδιάζουµε τις ευθείες που ενώνουν την αρχή των αξόνων µε κάθε
σηµείο γραµµής κι έπειτα παίρνουµε επάνω τους τις προβολές των σηµείων στηλών.
Τέλος, στην περίπτωση της SN, είναι στη διακριτική ευχέρεια του ερευνητή, αν θα
σχεδιάσει τους Biplot άξονες των γραµµών ή των στηλών. Ο παραπάνω τρόπος
ερµηνείας είναι χαρακτηριστικός για τα Biplot και δεν έχει εφαρµογή στην περίπτωση
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της PN, αφού το αντίστοιχο παραγοντικό διάγραµµα δεν αποτελεί Biplot. Αξίζει να
τονίσουµε ότι είτε χρησιµοποιείται η SN είτε η PN, οι σχετικές θέσεις των σηµείων
επί του παραγοντικού επιπέδου είναι ίδιες. Αλλάζουν µόνο οι συντεταγµένες των
σηµείων γραµµών και στηλών (βλέπε Μενεξές & Παπαδηµητρίου, 2002).
Η εποπτική ερµηνεία των Biplot αξόνων παρουσιάζει δυσκολίες, ιδιαίτερα όταν ο
αριθµός των προβαλλόµενων σηµείων είναι µεγάλος ή όταν αυτά συνωστίζονται στο
διάγραµµα (ιδιαίτερα όταν χρησιµοποιείται η RPN ή η CPN). Στην περίπτωση αυτή,
για τη διευκόλυνση της ερµηνείας, το Biplot παραγοντικό διάγραµµα µπορεί να
συνοδευτεί από σχετικό πίνακα που να περιέχει για κάθε γραµµή (ή αντίστοιχα
στήλη) τις αποστάσεις των προβολών των σηµείων στηλών (ή γραµµών) επί του
αντίστοιχου Biplot άξονα. Οι αποστάσεις αυτές αποτελούν ένδειξη για το πώς τα
σηµεία στηλών (ή γραµµών) σχετίζονται µε το συγκεκριµένο σηµείο γραµµής (ή
στήλης). Επιπρόσθετα, ο πίνακας µπορεί να περιέχει για κάθε γραµµή (ή στήλη) τα
τετράγωνα των συνηµιτόνων των γωνιών που σχηµατίζει ο αντίστοιχος Biplot άξονας
µε τα διανύσµατα θέσης των στηλών (ή γραµµών). Αυτό αποτελεί ένα δείκτη του
βαθµού συσχέτισης µεταξύ του σηµείου και του άξονα.
Στο ∆ιάγραµµα 5.10 απεικονίζεται το παραγοντικό διάγραµµα 1× 2 µε συµµετρική
κανονικοποίηση (SN) της εφαρµογής της ΠΑΑ στον Πίνακα 5.4. Στο διάγραµµα
έχουµε σχεδιάσει τους Biplot άξονες που διέρχονται από τα σηµεία στηλών (π1 – π5).
Οι «τελείες» (.) αναπαριστούν τα σηµεία τοµής των κάθετων προβολών των σηµείων
γραµµών (η1 – η6) µε τους Biplot άξονες. Για τη διευκόλυνση της ερµηνείας του
διαγράµµατος κατασκευάζουµε τον Πίνακα 5.5 µε τον τρόπο που περιγράψαµε στην
προηγούµενη παράγραφο. Τα σηµεία γραµµών τοποθετούνται στον πίνακα µε
αύξουσα διάταξη, σύµφωνα µε τις αποστάσεις των προβολών τους σε κάθε Biplot
άξονα. Για παράδειγµα, η απόσταση της προβολής του σηµείου γραµµής η4 επί του
Biplot άξονα που διέρχεται από το σηµείο στήλης π1, είναι ίση µε 0,022. Η απόσταση

αυτή συνοδεύεται από το τετράγωνο του συνηµιτόνου της γωνίας (Συν2) που
σχηµατίζει ο Biplot άξονας µε το διάνυσµα θέσης του σηµείου γραµµής και είναι ίσο
µε 0,662.
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∆ιάγραµµα 5.10: Παραγοντικό επίπεδο 1× 2 – Συµµετρική Κανονικοποίηση (SN) –
Biplot Άξονες στα Σηµεία Γραµµών
Από την ερµηνεία του πίνακα, διαπιστώνουµε ότι το πρόβληµα π1 σχετίζεται
περισσότερο µε τις ηλικίες η4 (0,662), η5 (0,640), η3 (0,669) και η1 (0,992).
Ειδικότερα, από τις αντίστοιχες αποστάσεις φαίνεται ότι το πρόβληµα π1 αφορά
περισσότερο τις ηλικίες η4 (0,022), η5 (0,047), η3 (0,113) και λιγότερο την η1
(1,896). Με τον ίδιο τρόπο ερµηνεύονται και οι υπόλοιπες συσχετίσεις.

Συµπερασµατικά, ο Πίνακας 5.5 παρέχει σηµαντική βοήθεια στην ερµηνεία των
Biplot παραγοντικών διαγραµµάτων.

Πίνακας 5.5: Αποστάσεις Προβολών και Συν2 των Σηµείων Γραµµών
στους Biplot Άξονες
∆ιάταξη π1
Απόσταση
Συν2
∆ιάταξη π2
Απόσταση
Συν2
∆ιάταξη π3
Απόσταση
Συν2
∆ιάταξη π4
π4
Συν2
∆ιάταξη π5
π5
Συν2

η4
0,022
0,662
η6
0,208
0,765
η1
0,890
0,893
η1
4,115
0,215
η6
1,205
1,000

η5
0,047
0,640
η3
0,377
0,718
η2
1,881
0,546
η2
4,340
0,310
η3
1,233
0,228

η3
0,113
0,669
η2
0,409
0,307
η6
2,331
0,120
η6
4,514
0,768
η5
1,249
0,473

200

η6
0,344
0,012
η5
0,436
0,059
η3
2,556
0,427
η3
4,615
0,716
η4
1,269
0,234

η2
0,809
0,306
η4
0,500
0,725
η5
2,621
0,850
η5
4,646
0,060
η2
1,278
0,795

η1
1,896
0,992
η1
1,464
0,217
η4
2,689
0,419
η4
4,679
0,722
η1
1,936
0,001
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Επιπρόσθετα, στην περίπτωση µιας διατακτικής µεταβλητής, µπορούµε να
σχεδιάσουµε την συνεχόµενη γραµµή που συνδέει τις κλάσεις της σύµφωνα µε τη
διάταξή τους επί του πρώτου παραγοντικού άξονα, επί του οποίου επιτυγχάνεται η
βέλτιστη ταξιθέτηση των προβολών των σηµείων (Lebart, Morineau & Piron, 2000).
Με τον τρόπο αυτό, γίνεται εφικτή η οπτικοποίηση και ανάδειξη γραµµικών ή µη
γραµµικών σχέσεων µεταξύ των µεταβλητών. Στο ∆ιάγραµµα 5.11 έχουµε σχεδιάσει
τη γραµµή που συνδέει τις κλάσεις της διατακτικής µεταβλητής Ηλικία, σύµφωνα µε
τη διάταξή τους στον πρώτο παραγοντικό άξονα. Έτσι, διαπιστώνουµε ότι τα
προβλήµατα δεν συνδέονται γραµµικά µε την ηλικία.

∆ιάγραµµα 5.11: Παραγοντικό επίπεδο 1× 2 – Συµµετρική Κανονικοποίηση (SN) –
∆ιατακτική Μεταβλητή Ηλικία
Ως συµπέρασµα προκύπτει ότι το Biplot αποτελεί µια αποτελεσµατική στρατηγική
οπτικοποίησης πολυδιάστατων δεδοµένων µε ουσιαστική εφαρµογή στο πλαίσιο της
ΠΑΑ. Ενισχύοντας την ΠΑΑ µε τα Biplot, εκτός από τη διάταξη των σηµείων
γραµµών και στηλών επί των παραγοντικών αξόνων, επιτυγχάνεται και διάταξη επί
των Biplot αξόνων. Με την ερµηνεία τους καθίσταται πιο ολοκληρωµένη η ερµηνεία
του φαινοµένου που περιγράφει ο πίνακας δεδοµένων που αναλύεται µε τη µέθοδο.
Για το λόγο αυτό, η κατασκευή Biplot αποτελεί µια σηµαντική δυνατότητα του
αναλυτή δεδοµένων που εφαρµόζει την ΠΑΑ και είναι χρήσιµο να περιλαµβάνεται
ως επιλογή στο λογισµικό που ενσωµατώνει τη µέθοδο. Όπως θα δούµε στο
Κεφάλαιο 6, Ενότητα 6.3, το λογισµικό CHIC Analysis ενσωµατώνει και τις τρεις
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µεθόδους κανονικοποίησης των συντεταγµένων που καταλήγουν σε Biplot, όπως
επίσης και τη δυνατότητα κατασκευής Biplot αξόνων στα αντίστοιχα παραγοντικά
διαγράµµατα.

5.3.2 2η Περίπτωση: Καµπύλες Andrews
Όπως παρατηρήσαµε στην Ενότητα 5.2.3, η αποτελεσµατικότητα των Καµπύλων
Andrews ως µεθόδου οπτικοποίησης εξαρτάται από τη σειρά τοποθέτησης των

µεταβλητών στο γράφηµα. Υπενθυµίζουµε ότι µεγαλύτερη βαρύτητα στον καθορισµό
των οµοιογενών οµάδων έχουν οι µεταβλητές (τιµές yi ) που εισάγονται στην αρχή
του γραφήµατος (πρώτοι όροι της συνάρτησης f y ( t ) ), ενώ αυτές που εισάγονται στο
τέλος (τελευταίοι όροι της συνάρτησης

f y ( t ) ) συνεισφέρουν λιγότερο στο

σχηµατισµό των οµάδων. Στην περίπτωση της ΠΑΑ, η ιδιότητα αυτή είναι ιδιαίτερα
χρήσιµη αφού οι παραγοντικές συντεταγµένες των σηµείων γραµµών – στηλών
αντιστοιχούν σε άξονες µε φθίνουσα σειρά σηµαντικότητας ως προς τα ποσοστά
αδράνειας που ερµηνεύουν. Έτσι, αν στη θέση των yi αντικαταστήσουµε τις
παραγοντικές συντεταγµένες των προφίλ των γραµµών (στηλών), που προκύπτουν
από την εφαρµογή της ΠΑΑ σε ένα πίνακα συµπτώσεων, τότε είναι δυνατό να
αναδειχθούν οµάδες γραµµών (στηλών) µε όµοια ή παρόµοια προφίλ (Rovan, 1994).
Στην περίπτωση που επιλεγεί ο µέγιστος αριθµός παραγοντικών αξόνων, τότε το
αρχικά πολυδιάστατο φαινόµενο προβάλλεται στο διδιάστατο χώρο χωρίς απώλεια
πληροφορίας.

5.3.2.1 Παράδειγµα

Η συµπληρωµατικότητα µεταξύ ΠΑΑ και Καµπύλων Andrews µπορεί να δειχθεί
µέσα από ένα απλό παράδειγµα. Ο παρακάτω απλός πίνακας συµπτώσεων (Πίνακας
5.6) διασταυρώνει δύο κατηγορικές µεταβλητές, X και Υ µε 5387 αντικείµενα.
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Πίνακας 5.6: Πίνακας Συµπτώσεων των ∆ύο Μεταβλητών
Μεταβλητή Υ
Μεταβλητή
Χ
x1
x2
x3
x4
x5
Σύνολο

y1

y2

y3

y4

Σύνολο

326
38
241
110
3
718

688
116
584
188
4
1580

343
84
909
412
26
1774

98
48
403
681
85
1315

1455
286
2137
1391
118
5387

Σύνολο

Τα προφίλ των γραµµών δίνονται στον Πίνακα 5.7.

Πίνακας 5.7: Προφίλ Γραµµών
Μεταβλητή Υ
Μεταβλητή
Χ
x1
x2
x3
x4
x5
Μάζα

y1

y2

y3

y4

0,224
0,133
0,113
0,079
0,025
0,133

0,473
0,406
0,273
0,135
0,034
0,293

0,236
0,294
0,425
0,296
0,220
0,329

0,067
0,168
0,189
0,490
0,720
0,244

1
1
1
1
1

Από την εφαρµογή της ΠΑΑ στον απλό πίνακα συµπτώσεων προκύπτουν δύο
παραγοντικοί άξονες που ερµηνεύουν αθροιστικά το 99,6% της ολικής αδράνειας
(86,6% ο πρώτος και 13% ο δεύτερος). Κατά συνέπεια, επί του παραγοντικού

επιπέδου 1×2 προβάλλεται σχεδόν το σύνολο της πληροφορίας. Οι κύριες
συντεταγµένες των προφίλ των γραµµών στους τρεις δυνατούς παραγοντικούς άξονες
(p=min{5 − 1, 4 − 1}=3), δίνονται στον Πίνακα 5.8.

Πίνακας 5.8: Παραγοντικές Συντεταγµένες των Προφίλ των Γραµµών
Κλάσεις της Χ
x1

-0,544

0,174

-0,013

x2

-0,233

0,048

0,118

x3

-0,042

-0,208

-0,003

x4

0,589

0,104

-0,010

x5

1,094

0,286

0,046

F1
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Για κάθε κλάση της µεταβλητής Χ κατασκευάζεται η καµπύλη Andrews σύµφωνα
µε τη σχέση [5.1]. Για παράδειγµα, η καµπύλη της γραµµής x1 κατασκευάζεται
σύµφωνα µε τη σχέση:
-

1
2

f x1 ( t ) = −0,544 × 2 + 0,174 × sin ( t ) − 0, 013 × cos ( t ) , µε −π ≤ t ≤ π .

∆ιάγραµµα 5.12: Καµπύλες Andrews των Γραµµών µε Βάση τη ∆ιάταξή τους
στους Τρεις Παραγοντικούς Άξονες της ΠΑΑ
Το διάγραµµα Καµπύλων Andrews απεικονίζει τα προφίλ των πέντε γραµµών µε
βάση τις παραγοντικές τους συντεταγµένες στους τρεις άξονες (∆ιάγραµµα 5.12).
Από το ∆ιάγραµµα προκύπτει ότι τη µεγαλύτερη οµοιότητα έχουν τα προφίλ των
κλάσεων x1 και x2 , όπως επίσης και αυτά των x4 και x5 . Τα ίδια συµπεράσµατα
προκύπτουν και από τη µελέτη του παραγοντικού επιπέδου 1× 2 (∆ιάγραµµα 5.13),
όπου τα προφίλ των κλάσεων x1 και x2 αντιπαρατίθενται, επί του πρώτου
παραγοντικού άξονα, µε τα προφίλ των x4 και x5 . Η κλάση x3 φαίνεται να
χαρακτηρίζει µόνο το δεύτερο άξονα, αφού προβάλλεται σχεδόν στην αρχή του
συστήµατος συντεταγµένων επί του πρώτου.
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∆ιάγραµµα 5.13: Παραγοντικό Επίπεδο 1x2 της Εφαρµογής της ΠΑΑ
στον Πίνακα 5.6
5.3.2.2 Παρατηρήσεις
1) Όταν ο συνολικός αριθµός των διαστάσεων που προκύπτουν από την εφαρµογή

της ΠΑΑ είναι µεγάλος, τότε, όπως παρατηρήσαµε στην Ενότητα 5.2.2.2, η
απεικόνιση µε Καµπύλες Andrews δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική. Στην
περίπτωση αυτή, µπορεί να εφαρµοστεί µια µέθοδος διόρθωσης των αδρανειών των
παραγοντικών αξόνων για την επιλογή µόνο αυτών που χρήζουν ερµηνείας (βλέπε
Ενότητες 3.3.3 και 4.2). Στη συνέχεια, οι παραγοντικές συντεταγµένες στις νέες,
λιγότερες από τις αρχικές, διαστάσεις χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του
διαγράµµατος µε Καµπύλες Andrews. Στην Ενότητα 5.3.4 εφαρµόζουµε την
παραπάνω προσέγγιση για τη µείωση του συνολικού αριθµού των αξόνων που θα
τοποθετηθούν σε ένα ∆ιάγραµµα µε Παράλληλους Άξονες Συντεταγµένων.

2) Αξίζει να σηµειώσουµε ότι στο ∆ιάγραµµα µε Καµπύλες Andrews δεν είναι δυνατό

να απεικονιστούν ταυτόχρονα οι παραγοντικές συντεταγµένες των γραµµών και των
στηλών του πίνακα συµπτώσεων, διότι τότε δεν είναι εφικτός ο προσδιορισµός των
σχέσεων µεταξύ προφίλ γραµµών και στηλών (Rovan, 1994). Εποµένως, στην
περίπτωση αυτή πρέπει να κατασκευαστούν δύο διαφορετικά διαγράµµατα, ένα για
τις γραµµές και ένα για τις στήλες, και να ερµηνευτούν ξεχωριστά.
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5.3.3 3η Περίπτωση: Μωσαϊκό ∆ιάγραµµα
Το Μωσαϊκό ∆ιάγραµµα µπορεί να συνδυαστεί αποτελεσµατικά µε τη µέθοδο της
ΠΑΑ τόσο στη διµεταβλητή όσο και στην πολυµεταβλητή περίπτωση. Όπως
παρατηρήσαµε στην Ενότητα 5.2.6, η αποτελεσµατικότητα του Μ∆ ως εργαλείου
οπτικοποίησης εξαρτάται από τον τρόπο ταξιθέτησης των πλακιδίων στο γράφηµα.
Στη διµεταβλητή περίπτωση, η διάταξη των πλακιδίων στο Μ∆ µπορεί να γίνει
σύµφωνα µε τις συντεταγµένες τους στον πρώτο παραγοντικό άξονα της εφαρµογής
της ΠΑΑ στον αντίστοιχο πίνακα συµπτώσεων, καθώς επί αυτού του άξονα
ερµηνεύεται η µεγαλύτερη ποσότητα πληροφορίας. Με αυτόν τον τρόπο, µπορούν να
αποκαλυφθούν τυχόν χαρακτηριστικά πρότυπα της δοµής του πίνακα συµπτώσεων
(βλέπε Ενότητα 4.4.5) και κατά συνέπεια να διευκολυνθεί σηµαντικά η ερµηνεία του

φαινοµένου. Στην πολυµεταβλητή περίπτωση, το Μ∆ µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
την οπτικοποίηση της δοµής ενός γενικευµένου πίνακα συµπτώσεων (Burt). Έτσι,
επιτυγχάνεται η προκαταρκτική εξέταση των επικρατέστερων τάσεων, οµοιοτήτων ή
αντιπαραθέσεων µεταξύ των µεταβλητών ανά δύο, πριν από την εφαρµογή της ΠΑΑ
στον πίνακα Burt.
5.3.3.1 ∆ιµεταβλητή Περίπτωση

Για την ανάδειξη της συµπληρωµατικότητας των δύο µεθόδων στη διµεταβλητή
περίπτωση, εφαρµόσαµε την ΠΑΑ στα δεδοµένα του Πίνακα 5.4 και παρουσιάζουµε
τον πρώτο παραγοντικό άξονα (∆ιάγραµµα 5.14).

∆ιάγραµµα 5.14: Πρώτος Παραγοντικός Άξονας της Εφαρµογής της ΠΑΑ
στον Πίνακα 5.4
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Ο πρώτος παραγοντικός άξονας ερµηνεύει το 89,37% της ολικής αδράνειας, δηλαδή
το φαινόµενο εξηγείται κυρίως επί του άξονα αυτού. Οι κλάσεις της µεταβλητής
χρώµα µαλλιών διατάσσονται στον άξονα µε τη σειρά Μαύρο, Καστανό, Κόκκινο,
Ξανθό και της µεταβλητής χρώµα µατιών µε τη σειρά Μαύρο, Καστανό, Πράσινο,
Γαλάζιο. ∆ιαπιστώνουµε, δηλαδη, µια διάταξη από τα σκούρα χρώµατα προς τα

ανοικτά.
Στη συνέχεια, χρησιµοποιούµε τη διάταξη των σηµείων επί του πρώτου
παραγοντικού άξονα για την ταξιθέτηση των πλακιδίων στο Μ∆ (∆ιάγραµµα 5.15).
Έτσι προκύπτει η βελτιωµένη εκδοχή του Μ∆ 5.5β που παρουσιάσαµε στην Ενότητα
5.2.6. Στο Μ∆ 5.15 διαπιστώνουµε την εµφάνιση της δοµής Block, ενός συχνά

εµφανιζόµενου προτύπου (βλέπε Ενότητα 4.4.5). Συγκεκριµένα, τα πλακίδια που
αντιστοιχούν σε κελιά µε θετικά τυποποιηµένα υπόλοιπα (υψηλές συχνότητες)
βρίσκονται στην κύρια διαγώνιο του αντίστοιχου πίνακα συµπτώσεων, ενώ τα
πλακίδια που αντιστοιχούν σε κελιά µε αρνητικά τυποποιηµένα υπόλοιπα (χαµηλές
συχνότητες) συγκεντρώνονται κατα µήκος της δευτερεύουσας διαγωνίου. Έτσι,
διαπιστώνουµε εύκολα την κυριαρχία των µελαχροινών µαθητών µε µαύρα µάτια και
των ξανθών µε γαλάζια µάτια. Ακολουθούν οι µαθητές µε κόκκινα µαλλιά και
καστανά µάτια. Αντίθετα, υστερούν σε πλήθος οι µαθητές µε ξανθά µαλλιά και
µαύρα ή καστανά µάτια και οι µελαχρινοί µε γαλάζια µάτια. Οι ίδιες οµαδοποιήσεις
και αντιπαραθέσεις επιβεβαιώνονται και επί του πρώτου παραγοντικού άξονα.

∆ιάγραµµα 5.15: Μ∆ για τον Πίνακα 5.4 µε Βάση τη ∆ιάταξη των Σηµείων
στον Πρώτο Παραγοντικό Άξονα της ΠΑΑ
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5.3.3.2 Πολυµεταβλητή Περίπτωση

Στην πολυµεταβλητή περίπτωση, ένας Πίνακας Μ∆ (βλέπε Ενότητα 5.2.6.3) µπορεί
να θεωρηθεί ως το γραφικό υποκατάστατο ενός γενικευµένου πίνακα συµπτώσεων
(Burt), χωρίς την παραµικρή απώλεια πληροφορίας (Friendly, 1999). Η ερµηνεία του

Πίνακα Μ∆ µπορεί να επιβεβαιώσει ή/και να συµπληρώσει την ερµηνεία των
αποτελεσµάτων της εφαρµογής της ΠΑΑ στον Πίνακα Burt.
Για την ανάδειξη της χρησιµότητας του Πίνακα Μ∆ στην περίπτωση της ΠΑΑ
χρησιµοποιούµε τα δεδοµένα του Πίνακα 4.19 (πίνακας Burt για την επιβίωση στο
ναυάγιο του Τιτανικού). Για κάθε µη διαγώνιο υποπίνακα του πίνακα Burt
κατασκευάζουµε το αντίστοιχο Μ∆. Έτσι, προκύπτει ο Πίνακας Μ∆ του
∆ιαγράµµατος 5.16.

∆ιάγραµµα 5.16: Πίνακας Μ∆ για την Οπτικοποίηση της ∆οµής
του Γενικευµένου Πίνακα Συµπτώσεων 4.19
Από το ∆ιάγραµµα 5.16 διαπιστώνουµε ότι υπάρχει ισχυρή συσχετίση ανάµεσα στα
ζεύγη µεταβλητών Φύλο και Επιβίωση, Θέση και Επιβίωση, Φύλο και Θέση, διότι τα
αντίστοιχα Μ∆ περιέχουν πλακίδια µε έντονη µπλε ή κόκκινη σκίαση, κάτι που
φανερώνει θετική ή αρνητική αντίστοιχα αποµάκρυνση από την κατάσταση
ανεξαρτησίας. Ειδικότερα, οι γυναίκες, κυρίως επιβάτες α’ και β’ θέσης, φαίνεται ότι
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στην πλειοψηφία τους επιβιώσαν του ναυαγίου. Αντίθετα οι άντρες, κυρίως πλήρωµα,
δεν επιβίωσαν. Καταλήγουµε, δηλαδή, στα ίδια συµπεράσµατα που προκύπτουν από
την εφαρµογή της ΠΑΑ στον πίνακα Burt (βλέπε Ενότητα 4.5.2).

5.3.4 4η Περίπτωση: Παράλληλοι Άξονες Συντεταγµένων
Στην Ενότητα 5.2.3, διαπιστώσαµε ότι η αποτελεσµατικότητα των ΠΑΣ ως µεθόδου
οπτικοποίησης της δοµής πολυδιάστατων δεδοµένων, εξαρτάται από τη σειρά
τοποθέτησης των παράλληλων αξόνων στο γράφηµα. Στην περίπτωση της ΠΑΑ, η
ιδιότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιµη, αφού οι παραγοντικές συντεταγµένες των
σηµείων γραµµών – στηλών αντιστοιχούν σε άξονες µε αύξουσα σειρά
σηµαντικότητας ως προς τα ποσοστά αδράνειας που ερµηνεύουν. Έτσι, όπως και
στην περίπτωση των Καµπύλων Andrews, στη θέση των yi τοποθετούµε τις
παραγοντικές συντεταγµένες των προφίλ των γραµµών και στηλών, που προκύπτουν
από την εφαρµογή της ΠΑΑ στον αντίστοιχο πίνακα συµπτώσεων. Με αυτόν τον
τρόπο, το σύνολο της πληροφορίας που περικλείεται σε όλες τις δυνατές διαστάσεις
(άξονες) της ΠΑΑ, απεικονίζεται σε δύο διαστάσεις στο διάγραµµα ΠΑΣ.

5.3.4.1 Παράδειγµα

Για την ανάδειξη της συµπληρωµατικότητας των δύο µεθόδων ακολουθήσαµε την
παρακάτω µεθοδολογία. Αρχικά εφαρµόσαµε την ΠΑΑ στον Πίνακα 4.19 (πίνακας
Burt για την επιβίωση στο ναυάγιο του Τιτανικού). Τα αποτελέσµατα της εφαρµογής

της µεθόδου παρουσιάζονται αναλυτικά στην Ενότητα 4.5.2. Στη συνέχεια, για τη
µείωση του συνολικού αριθµού των διαστάσεων, διορθώσαµε τις αδράνειες των
παραγοντικών αξόνων µε βάση την ενδιαφέρουσα αδράνεια (βλέπε Ενότητα 3.3.3).
Τέλος, χρησιµοποιήσαµε τις νέες παραγοντικές συντεταγµένες για την τοποθέτηση
των σηµείων στους παράλληλους άξονες.
Με τη διόρθωση των αδρανειών σύµφωνα µε την ενδιαφέρουσα αδράνεια οι έξι
αρχικά δυνατοί παραγοντικοί άξονες µειώθηκαν σε δύο, επί των οποίων πλέον
ερµηνεύεται το 100% της ολικής αδράνειας. Οι διορθωµένες αδράνειες και οι
αντίστοιχες παραγοντικές συντεταγµένες δίνονται στους Πίνακες 5.9 και 5.10,
αντίστοιχα.
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Πίνακας 5.9: ∆ιορθωµένες Αδράνειες, Ποσοστά Ερµηνείας
και Στατιστική Σηµαντικότητα των Παραγοντικών Αξόνων
Άξονας
1
2

∆ιορθ. Αδράνεια
0,051
0,004

%
Ερµην.
92,626
7,374

Αθρ. %
Ερµην.
92,626
100

Ραβδ/µµα χαρ. ριζών
**************************
**

Κάθε σηµείο τοποθετείται στο ∆ιάγραµµα ΠΑΣ µε τις παραγοντικές του
συντεταγµένες (βλέπε ∆ιάγραµµα 5.17). Οι δύο συνολικά παράλληλοι άξονες
τοποθετούνται στο γράφηµα κατά φθίνουσα σειρά σηµαντικότητας, από αριστερά
προς τα δεξιά. Η ερµηνεία τους γίνεται µε τον ίδιο τρόπο όπως αυτή των
παραγοντικών αξόνων.

Πίνακας 5.10: Παραγοντικές Συντεταγµένες της Εφαρµογής της ΠΑΑ
στον Πίνακα 4.19 (διόρθωση µε βάση την ενδιαφέρουσα αδράνεια)
πλήρωµα
α' θέση
β' θέση
γ' θέση
παιδί
ενήλικος
γυναίκα
άντρας
δεν επιβίωσε
επιβίωσε

F1
-0,249
0,389
0,22
0,044
0,44
-0,023
0,532
-0,144
-0,172
0,36

F2
-0,056
-0,142
0,029
0,123
0,339
-0,018
0,001
0
0,022
-0,046

Έτσι, στον πρώτο παράλληλο άξονα διακρίνεται ως κυρίαρχη η αντιπαράθεση των
γυναικών ή παιδιών, που είναι κυρίως επιβάτες α’ ή β’ θέσης και στην πλειοψηφία
τους επιβίωσαν του ναυαγίου, µε τους άντρες, κυρίως πλήρωµα, που στην
πλειοψηφία τους δεν επιβίωσαν. Οι αντιπαραθέσεις αυτές δε διατηρούνται στο
δεύτερο παράλληλο άξονα, επί του οποίου ξεχωρίζουν τα παιδιά, κυρίως επιβάτες γ’
θέσης, από όλους τους υπόλοιπους. Το αντίστοιχο παραγοντικό επίπεδο 1× 2 µε τις
ίδιες οµαδοποιήσεις επ’ αυτού, δίνεται στο ∆ιάγραµµα 5.18.

210

Κεφάλαιο 5ο: Ο Ρόλος της ΠΑΑ στην Οπτικοποίηση Πολυδιάστατων ∆εδοµένων

∆ιάγραµµα 5.17: Παράλληλοι Άξονες Συντεταγµένων των Ιδιοτήτων µε Βάση τη
∆ιάταξή τους στους ∆ύο Παραγοντικούς Άξονες της ΠΑΑ

∆ιάγραµµα 5.18: Παραγοντικό Επίπεδο 1× 2 της ΠΑΑ στον Πίνακα Burt 4.19
(∆ιόρθωση µε Βάση την Ενδιαφέρουσα Αδράνεια)

211

Κεφάλαιο 5ο: Ο Ρόλος της ΠΑΑ στην Οπτικοποίηση Πολυδιάστατων ∆εδοµένων

5.4 Συµπεράσµατα Κεφαλαίου 5
Το βασικό πλεονέκτηµα και κοινό χαρακτηριστικό των µεθόδων οπτικοποίησης
πολυδιάστατων δεδοµένων που παρουσιάσαµε στο κεφάλαιο αυτό, είναι η
δυνατότητα διδιάστατης αναπαράστασης της πληροφορίας που περικλείεται σε έναν
πίνακα συµπτώσεων µε δύο ή περισσότερες µεταβλητές. Η οπτικοποίηση των
συσχετίσεων ή αλληλεπιδράσεων µεταξύ των µεταβλητών του υπό µελέτη
φαινοµένου γίνεται, στις περισσότερες περιπτώσεις, δίχως την παραµικρή απώλεια
πληροφορίας. Από την άλλη πλευρά, οι διαφορές των µεθόδων οπτικοποίησης
αφορούν, όπως είδαµε, στις λεπτοµέρειες µετάβασης από τις πολλές στις δύο
διαστάσεις.
Με δεδοµένο ότι η ερµηνεία των αποτελεσµάτων της ΠΑΑ στηρίζεται στους
παραγοντικούς άξονες και τα παραγοντικά επίπεδα, στο κεφάλαιο αυτό,
παρουσιάσαµε τη στρατηγική οπτικοποίησης του Biplot και επισηµάναµε την
αποτελεσµατικότητά του στο πλαίσιο της ΠΑΑ, σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της
ερµηνείας των παραγοντικών διαγραµµάτων. Για το σκοπό αυτό, προτείνουµε την
ενίσχυση των παραγοντικών διαγραµµάτων µε τους Biplot Άξονες και τη σχεδίαση
γραµµών διάταξης στην περίπτωση των διατακτικών µεταβλητών.
Επιπλέον, στο κεφάλαιο αυτό, αναδείξαµε τον επικουρικό ρόλο της ΠΑΑ στην
ενίσχυση

της

αποτελεσµατικότητας

ορισµένων

µεθόδων

οπτικοποίησης

πολυδιάστατων δεδοµένων. Ειδικότερα:
α) Με τις περισσότερες µεθόδους οπτικοποίησης είναι δυνατή η αναπαράσταση µόνο
µικρού αριθµού µεταβλητών και η αποτελεσµατικότητά τους µειώνεται καθώς
αυξάνει το µέγεθος του πίνακα εισόδου. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αποτελούν οι
Καµπύλες Andrews και οι Παράλληλοι Άξονες Συντεταγµένων. Στις περιπτώσεις
αυτές, για να έχει νόηµα η εφαρµογή των µεθόδων, τα αρχικά δεδοµένα είναι χρήσιµο
να υποστούν µια προεπεξεργασία µε σκοπό τη µείωση του συνολικού αριθµού των
διαστάσεων. Όπως διαπιστώσαµε στα προηγούµενα, η ΠΑΑ είναι ιδιαίτερα
αποτελεσµατική στη µείωση του συνολικού αριθµού των µεταβλητών που θα
αναπαρασταθούν σε ένα ∆ιάγραµµα Καµπύλων Andrews ή στο αντίστοιχο µε
Παράλληλους Άξονες Συντεταγµένων. Στο σκοπό αυτό, µάλιστα, συνεισφέρει
καθοριστικά η εφαρµογή µιας µεθόδου διόρθωσης των αδρανειών των παραγοντικών
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αξόνων, για τη συγκέντρωση της ουσιαστικής πληροφορίας σε ακόµη µικρότερο
αριθµό διαστάσεων.
β) Για να αποκαλυφθούν εποπτικά όλες οι πτυχές του υπό µελέτη φαινοµένου, είναι
συχνά απαραίτητο να γίνουν αρκετές αναδιατάξεις των µεταβλητών στο διάγραµµα
της µεθόδου οπτικοποίησης που έχει εφαρµοστεί. Στην αντίθετη περίπτωση, χάνεται
µέρος της ουσιαστικής πληροφορίας και η ερµηνεία µπορεί να οδηγήσει σε ελλειπή ή
λανθασµένη συµπερασµατολογία. Το πρόβληµα αυτό εντοπίζεται σε όλες τις
µέθοδους οπτικοποίησης που παρουσιάσαµε στο κεφάλαιο αυτό, µε εξαίρεση τα
Biplot. Για την επιτυχή αντιµετώπισή του, προτείνουµε να προηγηθεί η εφαρµογή της

ΠΑΑ για τον προσδιορισµό της σειράς σηµαντικότητας των µεταβλητών που θα
τοποθετηθούν στο αντίστοιχο διάγραµµα. Συµπερασµατικά, η ΠΑΑ αποτελεί καλή
επιλογή για τον προσδιορισµό της σειράς τοποθέτησης των µεταβλητών σε ένα
γράφηµα µε Καµπύλες Andrews, ΠΑΣ ή Μωσαϊκού, διότι συνδυάζει την
υπολογιστική απλότητα µε τα καλά πρακτικά αποτελέσµατα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Το Λογισµικό της Παραγοντικής Ανάλυσης των
Αντιστοιχιών – Η Περίπτωση του Λογισµικού
CHIC Analysis
Οι υπολογιστές είναι άχρηστοι·
µπορούν µόνο να δώσουν απαντήσεις.
Pablo Picasso

6.0 Εισαγωγή
Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 1 (Ενότητα 1.2), η ανάπτυξη και η ευρεία χρήση
των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) ήταν ο σηµαντικότερος, ίσως, παράγοντας
που οδήγησε στην υιοθέτηση και διάδοση των µεθόδων της Ανάλυσης ∆εδοµένων
(Α∆) από ένα ευρύ φάσµα επιστηµονικών πεδίων. Οι µέθοδοι της Α∆ απαιτούν

πολύπλοκους αριθµητικούς υπολογισµούς που µόνο µε τη βοήθεια του Η/Υ είναι
δυνατό να επιτευχθούν, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να αναλυθούν µεγάλα σύνολα
δεδοµένων. Μέθοδοι όπως η Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών, η Ανάλυση
σε Κύριες Συνιστώσες και η Ιεραρχική Ταξινόµηση περιλαµβάνονται, στις µέρες µας,
σε δηµοφιλή εµπορικά στατιστικά πακέτα, όπως το το SPSS (SPSS Inc., 2004), το
SAS (SAS Institute, 2005), το MINITAB (MINITAB Inc., 2006), το SYSTAT (SPSS
Inc., 2000), το STATISTICA (Statsoft Inc., 2003), το BMDP (BMDP Inc., 1992) κ.ά.

Κοινή διαπίστωση αποτελεί ότι µόνο η καλή γνώση των ιδιοτήτων κάθε στατιστικής
µεθόδου και του µεθοδολογικού πλαισίου στο οποίο παράγονται τα αποτελέσµατα,
µπορεί να καταστήσει ικανούς για στατιστική επεξεργασία και εξαγωγή
συµπερασµάτων τους χρήστες των στατιστικών προγραµµάτων. ∆ηλαδή, δεν αρκεί
µόνο να γνωρίζει κανείς τις δυνατότητες του κάθε στατιστικού πακέτου και να
λαµβάνει από τον Η/Υ όλα τα δυνατά αποτελέσµατα, χωρίς να µπορεί να τα
αξιολογήσει στο πλαίσιο της έρευνας που πραγµατοποιεί.
Η µέθοδος της ΠΑΑ, που θεωρείται ως η πιο αποτελεσµατική από τις µεθόδους της
Α∆ για την ανάλυση κατηγορικών δεδοµένων, διατίθεται τόσο από εµπορικά όσο και
από εξειδικευµένα πακέτα στατιστικής επεξεργασίας. Η ενσωµάτωση της µεθόδου σε
στατιστικά πακέτα αναφοράς, όπως τα παραπάνω, συντελεί καθοριστικά στη διάδοση
και εφαρµογή της σε ερευνητικές µελέτες από όλα σχεδόν τα επιστηµονικά πεδία.
Παράλληλα, το λογισµικό αναπροσαρµόζεται στις νέες ερευνητικές εξελίξεις µε την
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ενσωµάτωση νέων δεικτών και διαδικασιών. Συνεπώς, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι
η σταδιακή αναγνώριση και εφαρµογή της ΠΑΑ από ερευνητές σε ολόκληρο τον
κόσµο, ακολουθεί παράλληλη πορεία µε την ενσωµάτωσή της από τα πιο
διαδεδοµένα στατιστικά πακέτα. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει
η διερεύνηση των γενικών και επιµέρους χαρακτηριστικών του λογισµικού της ΠΑΑ,
καθώς και του ρόλου που αυτό διαδραµατίζει στη διάδοση και εξέλιξη της µεθόδου.
Το ερευνητικό πλαίσιο στα όρια του οποίου αναπτύσσεται κάθε λογισµικό,
αντικατοπτρίζει τη µεθοδολογική προσέγγιση της ΠΑΑ που ακολουθείται. Συνεπώς,
η απόφαση του αναλυτή δεδοµένων για τη χρήση ενός συγκεκριµένου λογισµικού
είναι αλληλένδετη µε το µεθοδολογικό πλαίσιο στο οποίο έχει συνηθίσει να
ερµηνεύει τα αποτελέσµατα. Όπως προαναφέραµε, σε ό,τι αφορά την ΠΑΑ,
ξεχωρίζουν δύο µεγάλες Σχολές της Α∆, η Γαλλική και η Ολλανδική. Κύριος
εκπρόσωπος της Ολλανδικής Σχολής θεωρείται το λογισµικό SPSS (SPSS Inc., 2004),
ένα από τα πιο δηµοφιλή και φιλικά στο χρήστη προγράµµατα στατιστικής
επεξεργασίας δεδοµένων. Το SPSS διαθέτει το υποσύστηµα Categories, το οποίο
υλοποιεί τις σηµαντικότερες µεθόδους βέλτιστης κλιµάκωσης του συστήµατος GIFI
(Meulman & Heiser, 2004). Στην απέναντι πλευρά βρίσκεται το SPAD (CISIA,
2006), ένα ολοκληρωµένο λογισµικό υλοποίησης των µεθόδων της Α∆, όπως αυτές

θεµελιώνονται και εφαρµόζονται στο πλαίσιο της Γαλλικής Σχολής. Ωστόσο, τα
τελευταία χρόνια παρατηρείται µια τάση ενσωµάτωσης από το λογισµικό της ΠΑΑ,
δεικτών και διαδικασιών που χρησιµοποιούνται και από τις δύο σηµαντικές
µεθοδολογικές προσεγγίσεις. Αυτή η τάση συµβατότητας του λογισµικού θεωρείται
θετική, αν και εξαιτίας της καθίσταται δύσκολη η κατηγοριοποίηση στατιστικών
πακέτων µε βάση τη µεθοδολογική προσέγγιση της ΠΑΑ που ακολουθούν.
Στο κεφάλαιο αυτό, διερευνούµε το ρόλο του λογισµικού στη διάδοση, εξέλιξη και
αποτελεσµατικότητα της ΠΑΑ. Αρχικά, πραγµατοποιούµε µια µη εξαντλητική
καταγραφή και κατηγοριοποίηση των στατιστικών πακέτων που ενσωµατώνουν στις
µέρες µας τη στατιστική διαδικασία της µεθόδου. Στη συνέχεια, συγκρίνουµε επτά
διαδεδοµένα στατιστικά πακέτα, µε σκοπό να προσδιορίσουµε τις λειτουργικές
προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του λογισµικού που υποστηρίζει τη
µέθοδο. Τέλος, προτείνουµε και παρουσιάζουµε ένα νέο υπολογιστικό περιβάλλον, το
CHIC Analysis, µε σαφή προσανατολισµό στη βοήθεια στην ερµηνεία των

αποτελεσµάτων της µεθόδου και στην κατασκευή και ανάλυση ειδικών πινάκων
εισόδου.
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6.1 Το Λογισµικό της Παραγοντικής Ανάλυσης των
Αντιστοιχιών
Τα στατιστικά πακέτα που ενσωµατώνουν την ΠΑΑ παρουσιάζουν σηµαντικές
διαφορές µεταξύ τους, τόσο ως προς τις λειτουργικές τους προδιαγραφές όσο και ως
προς τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Οι διαφορές αυτές οφείλονται, κυρίως, στο
σκοπό για τον οποίο αναπτύχθηκαν και τις ερευνητικές ανάγκες που οδήγησαν στην
ανάπτυξή τους. Με βάση τα παραπάνω, µπορούµε να χωρίσουµε το λογισµικό της
ΠΑΑ σε δύο γενικές κατηγορίες: α) στο λογισµικό ειδικών εφαρµογών και β) στο
εµπορικό λογισµικό.

6.1.1 Λογισµικό Ειδικών Εφαρµογών
Το λογισµικό ειδικών εφαρµογών αναπτύσσεται συνήθως για να καλύψει τις
ακαδηµαϊκές και ερευνητικές ανάγκες ενός συγκεκριµένου επιστηµονικού πεδίου π.χ.
Οικολογία, Έρευνα Αγοράς, Αρχαιολογία. Για το λόγο αυτό, οι δυνατότητες του
λογισµικού ειδικών εφαρµογών είναι σχετικά περιορισµένες και αυστηρά
προσανατολισµένες

στους

εκάστοτε

ερευνητικούς

στόχους.

Ειδικότερα,

τα

εξειδικευµένα στατιστικά προγράµµατα διαθέτουν συνήθως στοιχειώδες γραφικό
περιβάλλον αλληλεπίδρασης µε το χρήστη, ενώ δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην
ακρίβεια των υπολογισµών και την ορθότητα της γραφικής απεικόνισης. Επίσης, στις
περισσότερες περιπτώσεις, το λογισµικό ειδικών εφαρµογών δε διαθέτει ευελιξία
στην ενσωµάτωση νέων χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων και απευθύνεται κυρίως
στον έµπειρο και καταρτισµένο χρήστη. Στη συνέχεια, καταγράφουµε τα
σηµαντικότερα στατιστικά πακέτα ειδικών εφαρµογών που υποστηρίζουν τη
στατιστική διαδικασία της ΠΑΑ.
Το λογισµικό CORSPOND (Carr, 1990) αναπτύχθηκε σε γλώσσα FORTRAN µε
σκοπό την εφαρµογή της ΠΑΑ σε σύνολα δεδοµένων που προέρχονται από το πεδίο
της Ψηφιακής Ανάλυσης Εικόνας. Αργότερα, το λογισµικό βελτιώθηκε, έτσι ώστε να
επιτρέπει την ανάλυση µεγάλων συνόλων δεδοµένων (Shia & Carr, 2001). Οι Tian &
συν. (1993) ανέπτυξαν σε MATLAB το λογισµικό MATCORS, µε το οποίο δίνεται
έµφαση στην ορθότητα και την ποιότητα της γραφικής απεικόνισης. O Everitt (1994)
µετέφερε τη διαδικασία της ΠΑΑ στη συναρτησιακή γλώσσα S-PLUS, που έχει ως
βασικό της πλεονέκτηµα την ακρίβεια των υπολογισµών. Οι Ambrogi & συν. (2005)
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πρότειναν µια βελτιωµένη εκδοχή της παραπάνω διαδικασίας, έτσι ώστε να είναι
συµβατή µε τα αποτελέσµατα των στατιστικών πακέτων SAS και SPAD. Οι Murtagh
(2005) και Greenacre & Nenadic (2005) µετέφεραν τον αλγόριθµο της ΠΑΑ στο

προγραµµατιστικό περιβάλλον R, ένα ανοιχτού κώδικα υποκατάστατο της S-PLUS
(R Development Core Team, 2005). Τα στατιστικά πακέτα DECORANA,
TWINSPAN (Hill 1979α και 1979β) και CANOCO (Ter Braak, 1988)

ενσωµατώνουν παραλλαγές της ΠΑΑ µε εφαρµογές στο χώρο της Οικολογίας. Τέλος,
στο λογισµικό ειδικών εφαρµογών, αξίζει να αναφέρουµε τα προγράµµατα SimCA
(Greenacre, 1986), KORRES (Blasius & Rohlinger, 1988), Dual3 (Nishisato &
Nishisato, 1994), MCA (Gorman & Primavera, 1993), AFMULT (Escοfier & Pagés,
1994), ADE-4 (Thioulouse & συν., 1997) και IDAMS (Nagpaul, 2001).

Στον ελληνικό χώρο, ο Καράκος (1994 και 2003) κατασκεύασε το λογισµικό
ΠΡ.ΑΞΙ.ΤΕ.ΛΗΣ (ΠΡόγραµµα ΑΞΙοποίησης ΤΕχνικών ανάΛυσΗΣ δεδοµένων) για
MS-DOS, που αποτελεί το πρώτο ελληνικό λογισµικό εφαρµογής της Παραγοντικής

Ανάλυσης των Αντιστοιχιών και της Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόµησης. Μερικά
χρόνια αργότερα, ο Κουτσουπιάς (1999, 2002 και 2005) ανέπτυξε το S-PRO, ένα
πρόσθετο στο MS Excel, που εισάγει νέες, σηµαντικές δυνατότητες για τη βοήθεια
στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων της µεθόδου. Παράλληλα, ο Καραπιστόλης
(1999, 2002) ενσωµάτωσε τη µέθοδο στο στατιστικό πακέτο M.A.D. (Méthodes d’

Analyses des Données). Επίσης, ο Μενεξές (2001 και 2006) ανέπτυξε µια διαδικασία,

µέσω του SPSS, για την απευθείας εφαρµογή της ΠΑΑ σε γενικευµένους πίνακες
συµπτώσεων (Burt). Τέλος, αξίζει να αναφέρουµε ότι όλα τα παραπάνω λογισµικά
υλοποιούν την ΠΑΑ όπως αυτή θεµελιώνεται και εφαρµόζεται σύµφωνα µε τη
Γαλλική Μεθοδολογική Προσέγγιση της Α∆.

6.1.2 Εµπορικό Λογισµικό
Το εµπορικό λογισµικό απευθύνεται σε ευρύτερο κοινό και η ανάπτυξή του δεν
εξαρτάται από τις εξελίξεις σε ένα και µόνο επιστηµονικό πεδίο. Για την κατασκευή
του συνεργάζονται πολυάριθµες οµάδες επιστηµόνων - προγραµµατιστών και
ακολουθούνται συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα και µοντέλα ανάπτυξης. Τα
στατιστικά πακέτα αυτής της κατηγορίας απευθύνονται, τόσο στον αρχάριο όσο και
στον έµπειρο χρήστη και διαθέτουν «έξυπνους» οδηγούς (wizards) για τη βήµα-προςβήµα εφαρµογή κάθε στατιστικής διαδικασίας που ενσωµατώνουν. Τέλος, λόγω της
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εµπορικής τους φύσης, τα στατιστικά πακέτα αυτής της κατηγορίας συνοδεύονται
συνήθως από αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης και συµβόλαια υποστήριξης.
Όπως προαναφέραµε, η ενσωµάτωση της ΠΑΑ από τα πιο διαδεδοµένα εµπορικά
στατιστικά πακέτα συνέβαλε καθοριστικά στη σταδιακή αναγνώριση και εφαρµογή
της από ερευνητές σε ολόκληρο τον κόσµο. Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, το εµπορικό
λογισµικό που υποστηρίζει τη µέθοδο ή παραλλαγές της, ενδεικτικά αναφέρουµε τα
στατιστικά πακέτα SPSS, BMDP και SYSTAT της SPSS Inc., SAS και JMP της SAS
Institute Inc., SPAD της CISIA, ΜΙΝΙΤΑΒ της MINITAB Inc., XLSTAT της
Addinsoft, MVSP της Kovach Computing Services, Statbox Pro της Grimmersoft και
STATISTICA της StatSoft Inc.

6.2 Χαρακτηριστικά του Λογισµικού της Παραγοντικής
Ανάλυσης των Αντιστοιχιών
Στην ενότητα αυτή, επιχειρούµε να προσδιορίσουµε τα γενικά και τα επιµέρους
χαρακτηριστικά του λογισµικού που υποστηρίζει τη στατιστική διαδικασία της ΠΑΑ,
ώστε να καταλήξουµε σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα για το ρόλο του σε ό,τι αφορά
την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της αποτελεσµατικότητας της µεθόδου. Αρχικά,
πραγµατοποιούµε µια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας µε τις σηµαντικότερες εργασίες
που διερευνούν τη φύση του λογισµικού της ΠΑΑ και στη συνέχεια συγκρίνουµε
επτά διαδεδοµένα στατιστικά πακέτα, ως προς τις δυνατότητες που προσφέρουν στον
αναλυτή δεδοµένων που επιθυµεί να εφαρµόσει τη µέθοδο.

6.2.1 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία συναντάµε πλήθος εργασιών
που συγκρίνουν και µελετούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις λειτουργικές
προδιαγραφές του λογισµικού που ενσωµατώνει την ΠΑΑ. Μεταξύ αυτών
διακρίνονται, κατά χρονολογική σειρά, οι εργασίες των Hoffman (1991), Greenacre
(1993α), Thompson (1995) και Μενεξέ & Παπαδηµητρίου (2002).

Η Hoffman (1991) συγκρίνει τέσσερα λογισµικά ειδικών εφαρµογών που
ενσωµατώνουν την ΠΑΑ ή κάποια παραλλαγή της. Πρόκειται για τα Dual3 3.2,
MAPWISE 1988 2.01, PC-MDS 5 και SimCA 1.5. Η σύγκριση επικεντρώνεται στις

υπολογιστικές απαιτήσεις, τη διαχείριση των πινάκων εισόδου, τις δυνατότητες
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αλληλεπίδρασης του χρήστη µε το γραφικό περιβάλλον, την τεκµηρίωση και το
κόστος κτήσης κάθε λογισµικού. Η έρευνα καταλήγει στο συµπέρασµα ότι τα
τέσσερα λογισµικά είναι εν γένει δύσχρηστα, µε περιορισµένες δυνατότητες στον
τοµέα της διαχείρισης πινάκων εισόδου.
Ο Greenacre (1993α) συγκρίνει τέσσερα εµπορικά στατιστικά πακέτα (BMDP 7,
SPSS 6, SAS 6, SimCA 2). Τα κριτήρια της σύγκρισης είναι οι δυνατότητες

διαχείρισης πινάκων εισόδου, η ποικιλία των αριθµητικών και η ποιότητα των
γραφικών αποτελεσµάτων, η ποιότητα και το περιεχόµενο της τεκµηρίωσης. Κάθε
ένα από τα στατιστικά πακέτα υπερτερεί σε κάποιον τοµέα, ενώ υστερεί σε άλλους,
µε συνέπεια ο χρήστης να πρέπει πολλές φορές να καταφύγει σε περισσότερα από ένα
πακέτα για τη διεκπεραίωση µιας και µόνο ανάλυσης.
Ο Thompson (1995), συγκρίνει τέσσερα εµπορικά στατιστικά πακέτα (BMDP 7,
NCSS, 5.3, SAS 6, SPSS 6). Η σύγκριση γίνεται µε κριτήρια την ευχρηστία του

λογισµικού, τις δυνατότητες διαχείρισης πινάκων εισόδου, την ταχύτητα των
υπολογισµών, τα διαθέσιµα αριθµητικά και γραφικά αποτελέσµατα, τις δυνατότητες
αλληλεπίδρασης µε το γραφικό περιβάλλον, την τεκµηρίωση και την υποστήριξη που
παρέχει ο κατασκευαστής του. Συµπερασµατικά, στην εργασία επισηµαίνεται η
ανάγκη υιοθέτησης ενός κοινού, ενιαίου αλγοριθµικού κι εννοιολογικού πλαισίου
υλοποίησης από το λογισµικό που ενσωµατώνει την ΠΑΑ.
Οι Μενεξές & Παπαδηµητρίου (2002) συγκρίνουν έξι στατιστικά πακέτα µε βασικό
σκοπό να διαπιστωθεί ο βαθµός συµβατότητας των αποτελεσµάτων τους, ώστε να
αποφεύγεται ο κίνδυνος λανθασµένης συµπερασµατολογίας. Στη σύγκριση µετείχαν
τα M.A.D., JMP, SYSTAT, STATISTICA, SPSS και SAS. Το κριτήριο της
σύγκρισης είναι οι διαθέσιµες µέθοδοι κανονικοποίησης των συντεταγµένων των
προβολών των σηµείων στους παραγοντικούς άξονες. Αυτό άλλωστε αποτελεί και το
σηµαντικότερο σηµείο διαφοροποίησης της Γαλλικής από την Ολλανδική
Μεθοδολογική Προσέγγιση. Ως βασικό συµπέρασµα προκύπτει ότι προκειµένου η
εφαρµογή της µεθόδου να είναι ορθή, ο αναλυτής δεδοµένων πρέπει να γνωρίζει
καλά το µεθοδολογικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζονται οι υπολογισµοί του λογισµικού
που χρησιµοποιεί.
Για περισσότερες εργασίες µε θέµα το λογισµικό της ΠΑΑ παραπέµπουµε στους
Rosenzveig (1978), Clement & Levesque (1984), Greenacre (1986), Matiaske (1994),
Bond & Michailidis (1997), Thioulouse & συν. (1997), Van Kerm (1998), Hedge &
Naik (1999) και Tateneni & Browne (1999).
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6.2.2 Σύγκριση Επτά Στατιστικών Πακέτων
Στην ενότητα αυτή, συγκρίνουµε επτά δηµοφιλή στατιστικά πακέτα που
ενσωµατώνουν τη διµεταβλητή και πολυµεταβλητή εκδοχή της ΠΑΑ (βλέπε Πίνακα
6.1). Βασικός σκοπός της σύγκρισης είναι ο προσδιορισµός των τεχνικών και

λειτουργικών προδιαγραφών του λογισµικού της µεθόδου και η διερεύνηση του
ρόλου τους στην ενίσχυση της αποτελεσµατικότητάς της.

Πίνακας 6.1: Τα Επτά Στατιστικά Πακέτα της Σύγκρισης
Λογισµικό

Κατασκευαστής

Ιστοσελίδα

SPSS 14

SPSS Inc.

http://www.spss.com

SAS 9.1.3

SAS Institute

http://www.sas.com

STATISTICA 7 Statsoft Inc.

http://www.statsoft.com/

MINITAB 14

Minitab Inc.

http://www.minitab.com

VISTA 6.4

Forrest Young

http://www.uv.es/prodat/ViSta/

SPAD 5

CISIA

http://www.spadsoft.com/

XLSTAT 7.5.3

Addinsoft

http://www.xlstat.com

6.2.2.1 Κριτήρια

Τα κριτήρια της σύγκρισης των επτά λογισµικών αφορούν στις διαθέσιµες
δυνατότητες διαχείρισης πινάκων εισόδου, στα παραγόµενα αριθµητικά και γραφικά
αποτελέσµατα και στις δυνατότητες αλληλεπίδρασης µε τις διαγραµµατικές εκροές
της ΠΑΑ. Αντίθετα, στην παρούσα µελέτη δε θεωρήθηκε σκόπιµο να εξεταστούν
θέµατα όπως η αξιοπιστία, το κόστος κτήσης, η υποστήριξη, η τεκµηρίωση και η
ευκολία χρήσης κάθε λογισµικού. Τα συγκριτικά κριτήρια παρουσιάζονται αναλυτικά
στη συνέχεια.
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1. ∆ιαχείριση Πινάκων Εισόδου

Τα στατιστικά πακέτα συγκρίνονται ως προς τα είδη των πινάκων εισόδου που
µπορούν να αναλύσουν απευθείας, τόσο στη διµεταβλητή όσο και στην
πολυµεταβλητή περίπτωση. Επίσης, εξετάζεται η δυνατότητα απευθείας ανάλυσης
ειδικών πινάκων εισόδου (βλέπε Ενότητες 3.1.5 και 3.1.6).

2. Αριθµητικά και Γραφικά Αποτελέσµατα

Τα αριθµητικά αποτελέσµατα περιλαµβάνουν διαδικασίες, δείκτες ή/και ελέγχους
(εµπειρικούς ή στατιστικούς) που συµβάλλουν: α) στη βελτίωση της ερµηνείας των

αποτελεσµάτων, β) στην αξιολόγηση της ποιότητας και της ποσότητας των
ευρηµάτων και γ) στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και εγκυρότητας των
συµπερασµάτων. Τα γραφικά αποτελέσµατα αφορούν στις δυνατότητες κατασκευής
παραγοντικών αξόνων και επιπέδων, καθώς και άλλων βοηθητικών διαγραµµάτων.

Συγκεκριµένα, διερευνάται το κατά πόσο το λογισµικό υπολογίζει ή κατασκευάζει:
i)

Τα βασικά αριθµητικά αποτελέσµατα της ΠΑΑ, όπως αυτά ορίστηκαν
στην Ενότητα 2.3.

ii)

Κριτήρια ή δείκτες σηµαντικότητας σηµείων και µεταβλητών επί
παραγοντικών αξόνων και επιπέδων (βλέπε Ενότητα 4.1).

iii)

Κριτήρια ή ελέγχους προσδιορισµού του αριθµού των παραγόντων που
χρήζουν ερµηνείας (βλέπε Ενότητα 4.2).

iv)

Μεθόδους κανονικοποίησης των συντεταγµένων των προβολών των
σηµείων στους παραγοντικούς άξονες και τα παραγοντικά επίπεδα (βλέπε
Ενότητα 2.3.2.2).

v)

Μεθόδους διόρθωσης των αδρανειών των παραγοντικών αξόνων (βλέπε
Ενότητα 3.3.3).

vi)

Παραγοντικούς άξονες και παραγοντικά διαγράµµατα, French plot (βλέπε
Ενότητα 4.4) ή Biplot (βλέπε Ενότητα 5.3.1), µε βάση τις διαθέσιµες
µεθόδους κανονικοποίησης των συντεταγµένων.

vii)

Επιπλέον

διαγράµµατα

που

συµβάλλουν

στην

ερµηνεία

των

αποτελεσµάτων όπως π.χ. διάγραµµα των ιδιοτιµών (βλέπε Ενότητα
4.2.1), διάγραµµα µέτρων διακριτότητας (βλέπε Ενότητα 4.1.6) κ.ά.
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3. ∆υνατότητες Αλληλεπίδρασης µε τις ∆ιαγραµµατικές Εκροές της Μεθόδου

Τέλος, για κάθε λογισµικό καταγράφονται οι δυνατότητες επεξεργασίας και
αλληλεπίδρασης του χρήστη µε τα διαγραµµατικά αποτελέσµατα.

6.2.2.2 Μεθοδολογία

Για τη σύγκριση χρησιµοποιήσαµε δύο διαφορετικά σύνολα δεδοµένων (Α και Β)
για τα οποία υπάρχουν δηµοσιευµένα αποτελέσµατα της ΠΑΑ. Το σύνολο δεδοµένων
Α αντιστοιχεί στον απλό πίνακα συµπτώσεων δύο µεταβλητών µε 12 γραµµές και 6

στήλες (Πίνακας 6.2, Greenacre 1993α). Το σύνολο δεδοµένων Β αντιστοιχεί στον
πίνακα δεδοµένων µε 2201 αντικείµενα και 4 µεταβλητές (Πίνακας 6.3 &
συνοδευτικό CD, φάκελος Data αρχείο titanic.xls, Dawson 1995). Αναλύσαµε τα δύο
σύνολα δεδοµένων και µε τα επτά στατιστικά πακέτα. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι,
εξασφαλίσαµε την αξιοπιστία και την ισοδυναµία των αποτελεσµάτων των
αναλύσεων. Τα βασικά αριθµητικά αποτελέσµατα της ΠΑΑ είναι τα ίδια σε όλες τις
περιπτώσεις,

µε

µικρές

αποκλίσεις

που

οφείλονται

είτε

σε

στρογγυλοποίησης είτε σε εναλλαγές στα πρόσηµα των συντεταγµένων.

Πίνακας 6.2: Σύνολο ∆εδοµένων Α
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12

C1
3
1
6
3
10
3
1
0
2
2
4
4

C2
19
2
25
15
22
11
6
12
5
11
12
16

C3
39
13
49
41
47
25
14
34
11
37
11
48
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C4
14
1
21
35
9
15
5
17
4
8
19
12

C5
10
12
29
26
26
34
11
23
7
20
7
27

C6
0
1
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1

σφάλµατα
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Πίνακας 6.3: Σύνολο ∆εδοµένων Β
R1
R2
R3
R4
R5
…
…
R2201

X1
2
2
2
2
2
…
…
1

X2
2
2
2
2
2
…
…
2

X3
2
2
2
2
2
…
…
1

X4
2
2
2
2
2
…
…
1

6.2.2.3 Αποτελέσµατα

Στη συνέχεια, παρουσιάζουµε αναλυτικά τις δυνατότητες - χαρακτηριστικά καθενός
από τα επτά στατιστικά πακέτα της σύγκρισης, σύµφωνα µε τα κριτήρια που ορίσαµε
παραπάνω και διατυπώνουµε γενικά και επιµέρους συµπεράσµατα.
1. SPSS 14

α) ∆ιαχείριση Πινάκων εισόδου
To SPSS (Meulman & Heiser 2004, SPSS Inc. 2004) ενσωµατώνει τη διµεταβλητή

ΠΑΑ στη διαδικασία Correspondence Analysis και την πολυµεταβλητή στη
διαδικασία Multiple Correspondence Analysis. Το λογισµικό µπορεί να δεχθεί
απευθείας ως είσοδο έναν πίνακα δεδοµένων της µορφής αντικείµενα × µεταβλητές.
Στη διµεταβλητή περίπτωση, η µέθοδος εφαρµόζεται στον απλό πίνακα συµπτώσεων
δύο µεταβλητών, που προκύπτει από τον αρχικό πίνακα, ενώ ο απλός πίνακας
συµπτώσεων δεν µπορεί να δοθεί απευθείας ως είσοδος στο λογισµικό. Στην
πολυµεταβλητή περίπτωση, αναλύεται ο αντίστοιχος πίνακας της λογικής περιγραφής
(0-1), ενώ δε διατίθεται η δυνατότητα απευθείας ανάλυσης του γενικευµένου πίνακα

συµπτώσεων (Burt).

β) Αριθµητικά Αποτελέσµατα
Στη διµεταβλητή περίπτωση, υπολογίζονται οι χαρακτηριστικές τιµές και οι
αδράνειες (απόλυτη, σχετική και αθροιστική) όλων των δυνατών παραγοντικών
αξόνων. Για κάθε αδράνεια εκτιµάται η τυπική απόκλιση και υπολογίζεται η
συσχέτιση µεταξύ των αδρανειών. Επίσης, υπολογίζονται η συνολική χαρακτηριστική
τιµή και η συνολική αδράνεια του πίνακα που αναλύεται και πραγµατοποιείται ο
έλεγχος οµοιογένειας ή ανεξαρτησίας των δύο χαρακτηριστικών µέσω του
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στατιστικού ελέγχου

χ 2 . Για κάθε ενεργό στοιχείο γραµµής και στήλης

υπολογίζονται το προφίλ, η µάζα, η επιµέρους αδράνεια (απόλυτη), οι συντεταγµένες,
ανάλογα µε τη µέθοδο κανονικοποίησης που έχει επιλεγεί και οι δείκτες QLT, COR
και CTR για τον προκαθορισµένο αριθµό διαστάσεων. Επιπλέον, για κάθε άξονα
εκτιµάται η τυπική απόκλιση και η συσχέτιση µεταξύ των παραγοντικών αξόνων. Οι
διαθέσιµες µέθοδοι κανονικοποίησης των συντεταγµένων είναι οι RPN, CPN, PN, SN
ή άλλη (µε ειδική παραµετροποίηση). Για κάθε συµπληρωµατικό στοιχείο γραµµής ή
στήλης υπολογίζονται το προφίλ, η µάζα, οι συντεταγµένες, ανάλογα τη µέθοδο
κανονικοποίησης που έχει επιλεγεί, η επιµέρους αδράνεια (απόλυτη τιµή) και οι
δείκτες QLT και COR.
Στην πολυµεταβλητή περίπτωση, µπορούν να αποδοθούν βάρη σε κάθε µεταβλητή
του αρχικού πίνακα δεδοµένων. Για κάθε παραγοντικό άξονα υπολογίζονται η
χαρακτηριστική τιµή, η αδράνεια (απόλυτη, σχετική, αθροιστική) και ο δείκτης α του
Cronbach. Επίσης, υπολογίζονται η ολική αδράνεια και η ολική χαρακτηριστική τιµή

του πίνακα που αναλύεται, καθώς και ο µέσος όρος του δείκτη α του Cronbach για
τον προκαθορισµένο αριθµό διαστάσεων. Για κάθε ενεργό στοιχείο γραµµής
υπολογίζονται η µάζα, η επιµέρους αδράνεια (απόλυτη), οι συντεταγµένες, ανάλογα
µε τη µέθοδο κανονικοποίησης που έχει επιλεγεί και οι δείκτες QLT, COR και CTR
για τον προκαθορισµένο αριθµό διαστάσεων. Για κάθε ενεργό στοιχείο στήλης
υπολογίζονται

µόνο

οι

συντεταγµένες,

µε

βάση

την

επιλεγµένη

µέθοδο

κανονικοποίησης. Για κάθε ενεργή και συµπληρωµατική µεταβλητή υπολογίζονται οι
δείκτες διακριτότητας σε κάθε άξονα. Ακόµη, υπολογίζονται οι απόλυτες συχνότητες
για τις ενεργές και συµπληρωµατικές κλάσεις κάθε µεταβλητής, καθώς και οι
συσχετίσεις µεταξύ των αρχικών και των µετασχηµατισµένων τιµών των κλάσεων. Οι
διαθέσιµες µέθοδοι κανονικοποίησης των συντεταγµένων είναι οι RPN, CPN, PN, SN
ή άλλη (µε ειδική παραµετροποίηση). Για κάθε συµπληρωµατικό στοιχείο στήλης
υπολογίζονται οι συντεταγµένες, ανάλογα µε τη µέθοδο κανονικοποίησης που έχει
επιλεγεί. Τέλος, το SPSS δεν υποστηρίζει συµπληρωµατικά αντικείµενα.

γ) Γραφικά Αποτελέσµατα
Στη διµεταβλητή περίπτωση, δίνεται η δυνατότητα κατασκευής του Biplot, ανάλογα
µε τη µέθοδο κανονικοποίησης που έχει επιλεγεί. Το SPSS δε διαθέτει τη δυνατότητα
κατασκευής παραγοντικών αξόνων, ενώ στη διµεταβλητή περίπτωση, όταν η µέθοδος
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κανονικοποίησης είναι η κύρια (PN), δεν κατασκευάζεται το αντίστοιχο παραγοντικό
επίπεδο (French Plot). Επίσης, προσφέρεται η δυνατότητα κατασκευής ξεχωριστού
διαγράµµατος

για

κάθε

µεταβλητή,

µε

τις

γραµµές

διάταξης

για

τις

ποσοτικοποιηµένες κατηγορίες. Τέλος, στην πολυµεταβλητή περίπτωση, µπορούν να
κατασκευαστούν τα διαγράµµατα των δεικτών διακριτότητας των µεταβλητών για τον
προκαθορισµένο αριθµό διαστάσεων.

δ) ∆υνατότητες Αλληλεπίδρασης µε τις ∆ιαγραµµατικές Εκροές της Μεθόδου
Το SPSS διαθέτει ξεχωριστό τµήµα (module) για τη διαχείριση των γραφικών
αποτελεσµάτων. Ανάµεσα στις σηµαντικότερες επιλογές του χρήστη είναι η
δυνατότητα επεξεργασίας των γραφηµάτων (αλλαγή τίτλων, συµβόλων και ετικετών
των σηµείων κ.ά.) και η σχεδίαση γεωµετρικών σχηµάτων (ευθείες, ελλείψεις, κ.ά.)
επάνω στα παραγοντικά διαγράµµατα.

Συµπερασµατικά, το SPSS έκδοση 14 παράγει τα βασικά αριθµητικά αποτελέσµατα
της ΠΑΑ, αλλά µε ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν παρέχει καµία επιπλέον βοήθεια στην
ερµηνεία των αποτελεσµάτων. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι µέχρι και την έκδοση 12, η
µέθοδος στην πολυµεταβλητή περίπτωση ονοµαζόταν HOMALS, ενώ σήµερα έχει το
όνοµα Multiple Correspondence Analysis, η οποία είναι «συµβατή» µε το πνεύµα της
γαλλικής µεθοδολογικής προσέγγισης (βλέπε Meulman & Heiser 2004, SPSS Inc.
2004). Ωστόσο, αλγοριθµικά εφαρµόζεται ο επαναληπτικός αλγόριθµος Alternating

Least Squares και όχι η αλγεβρική προσέγγιση του Benzécri. Στην πολυµεταβλητή

περίπτωση η ανάλυση εφαρµόζεται στο λογικό πίνακα, όπως αυτός νοείται στο
πλαίσιο του συστήµατος GIFI, όπου δεν έχει νόηµα η ανάλυση του πίνακα Burt. Για
το λόγο αυτό, δεν υπολογίζονται οι συνεισφορές των ιδιοτήτων των µεταβλητών
(στηλών) στην αδράνεια του πίνακα. Αντίθετα, υπολογίζονται οι συνεισφορές των

αντικειµένων κι αυτό διότι στο πλαίσιο του συστήµατος GIFI έχει νόηµα η σύγκριση
µεταξύ των προφίλ των γραµµών (Ανάλυση Οµοιογένειας - ΑΟ των γραµµών) (βλέπε
Μενεξές, 2006).
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2. MINITAB 14

α) ∆ιαχείριση Πινάκων Εισόδου
To MINITAB (MINITAB Inc., 2006) ενσωµατώνει τη διµεταβλητή ΠΑΑ στη

διαδικασία Correspondence Analysis και την πολυµεταβλητή στη διαδικασία Multiple
Correspondence Analysis. Το λογισµικό µπορεί να δεχθεί απευθείας ως είσοδο έναν

απλό πίνακα συµπτώσεων δύο µεταβλητών, έναν πίνακα δεδοµένων της µορφής
αντικείµενα × µεταβλητές ή έναν λογικό πίνακα (0-1). Στη διµεταβλητή περίπτωση, η

µέθοδος µπορεί να εφαρµοστεί απευθείας στον απλό πίνακα συµπτώσεων των δύο
µεταβλητών. Στην πολυµεταβλητή περίπτωση, αναλύεται ο αντίστοιχος λογικός
πίνακας, ενώ δεν προσφέρεται η δυνατότητα απευθείας ανάλυσης του πίνακα Burt.

β) Αριθµητικά Αποτελέσµατα
Στη διµεταβλητή περίπτωση, υπολογίζονται οι αδράνειες (απόλυτη, σχετική και
αθροιστική) των παραγοντικών αξόνων. Επίσης, υπολογίζεται η ολική αδράνεια του
πίνακα της ανάλυσης, και πραγµατοποιείται ο έλεγχος οµοιογένειας ή ανεξαρτησίας
των δύο χαρακτηριστικών µέσω του στατιστικού ελέγχου χ 2 . Για κάθε ενεργό
στοιχείο γραµµής και στήλης υπολογίζονται το προφίλ, η µάζα, η επιµέρους αδράνεια
(σχετική), οι κύριες συντεταγµένες και οι δείκτες QLT, COR και CTR για τον

προκαθορισµένο αριθµό διαστάσεων. Για τις κατηγορίες κάθε µεταβλητής
υπολογίζονται η αναµενόµενη συχνότητα, τα υπόλοιπα και η συνεισφορά τους στο χ 2
(απόλυτη και σχετική). Η µοναδική διαθέσιµη µέθοδος κανονικοποίησης των

συντεταγµένων είναι η κύρια (PN). Για κάθε συµπληρωµατικό στοιχείο γραµµής ή
στήλης υπολογίζονται η µάζα, η επιµέρους αδράνεια (σχετική), οι κύριες
συντεταγµένες και οι δείκτες QLT, COR και CTR.
Στην πολυµεταβλητή περίπτωση υπολογίζονται οι αδράνειες (απόλυτη, σχετική,
αθροιστική τιµή) των παραγοντικών αξόνων και η ολική αδράνεια του πίνακα της
ανάλυσης. Για κάθε ενεργό στοιχείο στήλης (ιδιότητα µεταβλητής), υπολογίζονται η
µάζα, η επιµέρους αδράνεια (σχετική), οι κύριες συντεταγµένες και οι δείκτες QLT,
COR και CTR για τον προκαθορισµένο αριθµό διαστάσεων. Τα παραπάνω

αριθµητικά αποτελέσµατα δεν υπολογίζονται για τα ενεργά στοιχεία γραµµών
(αντικείµενα). Η µοναδική διαθέσιµη µέθοδος κανονικοποίησης των συντεταγµένων

είναι η κύρια (PN). Για κάθε συµπληρωµατικό στοιχείο στήλης υπολογίζονται η
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µάζα, η αδράνεια (σχετική), οι κύριες συντεταγµένες και οι δείκτες QLT, COR και
CTR. Τέλος, δεν υποστηρίζεται η προσθήκη συµπληρωµατικών αντικειµένων.

γ) Γραφικά Αποτελέσµατα
Στη διµεταβλητή περίπτωση, δίνεται η δυνατότητα κατασκευής του French Plot,
αλλά και του Biplot παραγοντικού επιπέδου για τις RPN και CPN µεθόδους
κανονικοποίησης. Ωστόσο, οι αντίστοιχες συντεταγµένες δεν εµφανίζονται στα
αριθµητικά αποτελέσµατα. Στην πολυµεταβλητή περίπτωση, στο παραγοντικό
επίπεδο (French Plot) µπορούν να προβληθούν µόνο οι ιδιότητες των µεταβλητών και
όχι τα αντικείµενα. Τέλος, το MINITAB δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα κατασκευής
παραγοντικών αξόνων.

δ) ∆υνατότητες Αλληλεπίδρασης µε τις ∆ιαγραµµατικές Εκροές της Μεθόδου
Σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης µε τις διαγραµµατικές εκροές τις
µεθόδου, το MINITAB ενσωµατώνει ποικιλία εργαλείων για την επεξεργασία των
γραφηµάτων (αλλαγή τίτλων, συµβόλων και ετικετών των σηµείων κ.ά.).

Ανακεφαλαιωτικά, το MINITAB έκδοση 14 ενσωµατώνει µόνο τα βασικά
αριθµητικά αποτελέσµατα της ΠΑΑ, ενώ υστερεί στα γραφικά αποτελέσµατα που
παράγει,

κυρίως λόγω της αδυναµίας κατασκευής παραγοντικών αξόνων.

Αξιοσηµείωτο είναι ότι δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω του λογισµικού η
απευθείας ανάλυση του πίνακα Burt, ενώ στην περίπτωση της ανάλυσης του λογικού
πίνακα δεν υπολογίζονται οι συντεταγµένες των αντικειµένων. Συµπερασµατικά, στη
διµεταβλητή περίπτωση, το λογισµικό συµβαδίζει µε το αλγοριθµικό-εννοιολογικό
πλαίσιο της Γαλλικής Σχολής, ενώ στην πολυµεταβλητή, ακολουθεί το µεθοδολογικό
πλαίσιο του συστήµατος GIFI.
3. SAS 9.1.3

α) ∆ιαχείριση Πινάκων Εισόδου
To SAS (SAS Institute, 2005) αποτελεί ειδική περίπτωση λογισµικού σε σχέση µε

τα υπόλοιπα της σύγκρισης, διότι οι δυνατότητες που προσφέρει είναι διαθέσιµες
µόνο µέσω ειδικής γραµµής εντολών (command line) και όχι µέσω γραφικών µενού
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εντολών. Το SAS ενσωµατώνει τη διµεταβλητή και πολυµεταβλητή ΠΑΑ στη
διαδικασία CORRESP. Η διαδικασία αυτή µπορεί να δεχθεί απευθείας ως είσοδο έναν
απλό πίνακα συµπτώσεων δύο µεταβλητών, έναν αρχικό πίνακα δεδοµένων της
µορφής αντικείµενα × µεταβλητές, ένα λογικό πίνακα ή έναν πίνακα Burt. Επίσης, το
λογισµικό διαθέτει τη δυνατότητα απευθείας ανάλυσης υποπινάκων του λογικού
πίνακα και του πίνακα Burt. Στη διµεταβλητή περίπτωση, η µέθοδος εφαρµόζεται
στον αντίστοιχο απλό πίνακα συµπτώσεων. Στην πολυµεταβλητή περίπτωση, η
ανάλυση µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε στον πίνακα Burt είτε στον αντίστοιχο
λογικό πίνακα.

β) Αριθµητικά Αποτελέσµατα
Στη διµεταβλητή περίπτωση, υπολογίζονται οι αδράνειες (απόλυτη, σχετική και
αθροιστική) και οι συνεισφορές των παραγοντικών αξόνων στο χ 2 . Επίσης,
υπολογίζεται η ολική αδράνεια του πίνακα της ανάλυσης και πραγµατοποιείται ο
έλεγχος οµοιογένειας ή ανεξαρτησίας των δύο χαρακτηριστικών µέσω του
στατιστικού ελέγχου

χ 2 . Για κάθε ενεργό στοιχείο γραµµής και στήλης,

υπολογίζονται το προφίλ, η µάζα, η επιµέρους αδράνεια (σχετική), οι συντεταγµένες,
ανάλογα µε τη µέθοδο κανονικοποίησης που έχει επιλεγεί, και οι δείκτες QLT, COR,
CTR και Best για τον προκαθορισµένο αριθµό διαστάσεων. Για τα κελιά του πίνακα

συµπτώσεων υπολογίζονται οι αναµενόµενες συχνότητες, τα υπόλοιπα και η
συνεισφορά τους στο χ 2 (σχετική). Οι διαθέσιµες µέθοδοι κανονικοποίησης των
συντεταγµένων είναι οι PN, RPN, CPN, SN και Carroll-Green-Schaffer (βλέπε
Carroll, Green & Schaffer 1986, Greenacre 1989, SAS Institute 2005). Για κάθε

συµπληρωµατικό στοιχείο γραµµής ή στήλης υπολογίζονται το προφίλ, η µάζα, οι
συντεταγµένες, ανάλογα µε τη µέθοδο κανονικοποίησης που έχει επιλεγεί, και οι
δείκτες COR και QLT.
Στην πολυµεταβλητή περίπτωση, υπολογίζονται οι αδράνειες (απόλυτη, σχετική και
αθροιστική), οι συνεισφορές των παραγοντικών αξόνων στο χ 2 και υπολογίζεται η
ολική αδράνεια του πίνακα της ανάλυσης. Για κάθε ενεργό στοιχείο γραµµής και
στήλης, υπολογίζονται η µάζα, η επιµέρους αδράνεια (σχετική), οι συντεταγµένες,
ανάλογα µε τη µέθοδο κανονικοποίησης που έχει επιλεγεί, και οι δείκτες QLT, COR,
CTR και Best για τον προκαθορισµένο αριθµό διαστάσεων. Οι διαθέσιµες µέθοδοι

κανονικοποίησης των συντεταγµένων είναι οι PN, RPN, CPN, SN και Carroll-Green-
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Schaffer. Το SAS διαθέτει δύο µεθόδους διόρθωσης των αδρανειών: α) κατά Benzécri

και β) κατά Greenacre (βλέπε Ενότητα 3.3.3). Για κάθε συµπληρωµατικό στοιχείο
στήλης υπολογίζονται η µάζα, οι συντεταγµένες, ανάλογα µε τη µέθοδο
κανονικοποίησης που έχει επιλεγεί, και οι δείκτες QLT και COR.

γ) Γραφικά Αποτελέσµατα
Σε κάθε περίπτωση (διµεταβλητή, πολυµεταβλητή), δίνεται η δυνατότητα
κατασκευής

των

French

Plot

και

Biplot

για

τις

διαθέσιµες

µεθόδους

κανονικοποίησης. Το SAS δε διαθέτει τη δυνατότητα κατασκευής παραγοντικών
αξόνων.

δ) ∆υνατότητες Αλληλεπίδρασης µε τις ∆ιαγραµµατικές Εκροές της Μεθόδου
Το SAS δε διαθέτει δυνατότητες αλληλεπίδρασης µε τις διαγραµµατικές εκροές τις
µεθόδου.

Ανακεφαλαιωτικά, σηµαντικό πλεονέκτηµα του λογισµικού SAS αποτελεί η
ενσωµάτωση µεγάλης ποικιλίας δεικτών, διαδικασιών και ελέγχων για τη βοήθεια
στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων της ΠΑΑ, χωρίς να γίνεται σαφής η
µεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθείται. Επίσης, το λογισµικό µπορεί να
παραµετροποιηθεί κατάλληλα, ώστε να είναι δυνατή η ανάλυση οποιουδήποτε πίνακα
εισόδου της µορφής αντικείµενα × µεταβλητές. Ωστόσο, το SAS µειονεκτεί σε ό,τι
αφορά τα γραφικά αποτελέσµατα που παράγει, λόγω της αδυναµίας κατασκευής
παραγοντικών αξόνων και της έλλειψης δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης µε τα
παραγοντικά διαγράµµατα.

4. VISTA 6.4

α) ∆ιαχείριση Πινάκων Εισόδου
Το VISTA (Young, 1997) ενσωµατώνει τη διµεταβλητή ΠΑΑ στη διαδικασία
Correspondence Analysis και την πολυµεταβλητή στη διαδικασία HOMALS. Μπορεί

να δεχθεί απευθείας ως είσοδο έναν απλό πίνακα συµπτώσεων δύο µεταβλητών και
έναν πίνακα δεδοµένων της µορφής αντικείµενα × µεταβλητές. Στη διµεταβλητή
περίπτωση, η µέθοδος εφαρµόζεται στον απλό πίνακα συµπτώσεων των δύο
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µεταβλητών. Στην πολυµεταβλητή περίπτωση, η ανάλυση εφαρµόζεται στον
αντίστοιχο λογικό πίνακα, ενώ δεν προσφέρεται η δυνατότητα απευθείας ανάλυσης
του πίνακα Burt.

β) Αριθµητικά Αποτελέσµατα
Στη διµεταβλητή περίπτωση, υπολογίζονται οι χαρακτηριστικές τιµές και οι
αδράνειες (απόλυτη, σχετική και αθροιστική) των παραγοντικών αξόνων. Για κάθε
ενεργό στοιχείο γραµµής και στήλης υπολογίζονται το προφίλ, η µάζα, η επιµέρους
αδράνεια (απόλυτη και σχετική), οι συντεταγµένες και οι δείκτες QLT, COR και CTR
για τον προκαθορισµένο αριθµό διαστάσεων. Για τα κελιά του πίνακα συµπτώσεων
υπολογίζονται οι συνεισφορές στο χ 2 (σχετική), οι αναµενόµενες συχνότητες και τα
υπόλοιπα. Η µοναδική διαθέσιµη µέθοδος κανονικοποίησης των συντεταγµένων είναι
η κύρια (PN). Τέλος, το λογισµικό δεν υποστηρίζει την εισαγωγή συµπληρωµατικών
στοιχείων.
Στην πολυµεταβλητή περίπτωση, για κάθε ενεργό στοιχείο γραµµής και στήλης
υπολογίζονται οι συντεταγµένες για τον προκαθορισµένο αριθµό διαστάσεων. Η
µοναδική διαθέσιµη µέθοδος κανονικοποίησης είναι η CPN. Για κάθε ενεργή
µεταβλητή υπολογίζονται οι δείκτες διακριτότητας σε κάθε άξονα, καθώς και ο µέσος
όρος των δεικτών διακριτότητας σε όλους τους άξονες. Το λογισµικό δεν υποστηρίζει
την εισαγωγή συµπληρωµατικών στοιχείων.

γ) Γραφικά Αποτελέσµατα
Στη διµεταβλητή περίπτωση, προσφέρεται η δυνατότητα κατασκευής του French
Plot (κανονικοποίηση PN), του Μωσαϊκού ∆ιαγράµµατος που αντιστοιχεί στον απλό

πίνακα συµπτώσεων (βλέπε Ενότητα 5.2.6) και του διαγράµµατος των ιδιοτιµών
(βλέπε Ενότητα 4.2.1). Στην πολυµεταβλητή περίπτωση, µπορεί να κατασκευαστεί το

Biplot της µεθόδου κανονικοποίησης CPN και το διάγραµµα µε τους Παράλληλους

Άξονες Συντεταγµένων για τον προκαθορισµένο αριθµό διαστάσεων (βλέπε Ενότητα
5.2.3).

δ) ∆υνατότητες Αλληλεπίδρασης µε τις ∆ιαγραµµατικές Εκροές της Μεθόδου
Το

VISTA

εξειδικεύεται

στην

οπτικοποίηση

πολυδιάστατων

δεδοµένων.

Ενσωµατώνει ποικιλία εργαλείων επεξεργασίας και προσφέρει δυνατότητες όπως 3d
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περιστροφή, εστίαση, δυναµική σύνδεση µεταξύ γραφηµάτων και παροχή
πληροφοριών για κάθε σηµείο που απεικονίζεται στο παραγοντικό διάγραµµα (βλέπε
Young, 1997).

Ανακεφαλαιωτικά, το VISTA δεν υπολογίζει το σύνολο των βασικών
αποτελεσµάτων της ΠΑΑ και δεν προσφέρει τη δυνατότητα κατασκευής
παραγοντικών αξόνων. Σε ό,τι αφορά το αλγοριθµικό-εννοιολογικό πλαίσιο στο
οποίο παράγει τα αποτελέσµατα, στη διµεταβλητή περίπτωση, το λογισµικό είναι
«συµβατό» µε τη γαλλική παράδοση, αλλά στην πολυµεταβλητή φαίνεται να

ακολουθεί την Ολλανδική Μεθοδολογική Προσέγγιση (Σύστηµα GIFI). Αυτό
προκύπτει από το γεγονός ότι στην πολυµεταβλητή περίπτωση η µέθοδος µπορεί να
εφαρµοστεί µόνο στο λογικό πίνακα, ενώ, µε εξαίρεση τους δείκτες διακριτότητας
των µεταβλητών, δεν υπολογίζονται επιπλέον δείκτες βοήθειας στην ερµηνεία των
αποτελεσµάτων. Επιπλέον, ένα αξιόλογο χαρακτηριστικό του λογισµικού είναι ότι
δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αλληλεπίδραση του χρήστη µε τις διαγραµµατικές
εκροές της µεθόδου. Το στοιχείο, µάλιστα, που το κάνει να ξεχωρίζει από τα
υπόλοιπα, είναι η δυνατότητα κατασκευής Μωσαϊκών ∆ιαγραµµάτων και
∆ιαγραµµάτων ΠΑΣ για τα δεδοµένα του πίνακα εισόδου.
5. STATISTICA 7

α) ∆ιαχείριση Πινάκων Εισόδου
To STATISTICA (Statsoft Inc., 2003) ενσωµατώνει τη διµεταβλητή και

πολυµεταβλητή ΠΑΑ στη διαδικασία Correspondence Analysis. Μπορεί να δεχθεί
απευθείας ως είσοδο έναν απλό πίνακα συµπτώσεων δύο µεταβλητών, έναν πίνακα
δεδοµένων της µορφής αντικείµενα × µεταβλητές και έναν πίνακα Burt. Στη
διµεταβλητή περίπτωση, η µέθοδος εφαρµόζεται στον απλό πίνακα συµπτώσεων των
δύο µεταβλητών. Στην πολυµεταβλητή περίπτωση, η ανάλυση µπορεί να
πραγµατοποιηθεί είτε στον πίνακα Burt είτε στον αντίστοιχο λογικό πίνακα.

β) Αριθµητικά Αποτελέσµατα
Στη διµεταβλητή περίπτωση, υπολογίζονται οι χαρακτηριστικές τιµές, οι αδράνειες
(απόλυτη, σχετική και αθροιστική) και οι συνεισφορές στο χ 2 για κάθε παραγοντικό

άξονα. Επίσης, υπολογίζεται η ολική αδράνεια του πίνακα της ανάλυσης και
232

Κεφάλαιο 6ο: Το Λογισµικό της ΠΑΑ – Η Περίπτωση του Λογισµικού CHIC Analysis

πραγµατοποιείται ο έλεγχος οµοιογένειας ή ανεξαρτησίας των δύο χαρακτηριστικών
µέσω του στατιστικού ελέγχου χ 2 . Για κάθε ενεργό στοιχείο γραµµής και στήλης,
υπολογίζονται το προφίλ, η µάζα, η επιµέρους αδράνεια (σχετική), οι συντεταγµένες
ανάλογα µε τη µέθοδο κανονικοποίησης που έχει επιλεγεί και οι δείκτες QLT, COR
και CTR για τον προκαθορισµένο αριθµό διαστάσεων. Για τα κελιά του πίνακα
συµπτώσεων υπολογίζονται οι συνεισφορές στο χ 2 (απόλυτες), οι αναµενόµενες
συχνότητες, τα υπόλοιπα και τα τυποποιηµένα υπόλοιπα. Οι διαθέσιµες µέθοδοι
κανονικοποίησης των συντεταγµένων είναι οι RPN, CPN, PN και SN. Για κάθε
συµπληρωµατικό στοιχείο γραµµής ή στήλης υπολογίζονται οι συντεταγµένες,
ανάλογα µε τη µέθοδο κανονικοποίησης που έχει επιλεγεί και οι δείκτες QLT και
COR. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης των πινάκων µε τα αριστερά και

δεξιά ορθοκανονικά διανύσµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή της µεθόδου
SVD.

Στην πολυµεταβλητή περίπτωση, υπολογίζονται οι αδράνειες (απόλυτη, σχετική,
αθροιστική), οι χ 2 συνεισφορές των παραγοντικών αξόνων και η ολική αδράνεια του
πίνακα της ανάλυσης. Για κάθε ενεργό στοιχείο στήλης υπολογίζονται η µάζα, η
επιµέρους αδράνεια (σχετική), οι συντεταγµένες, ανάλογα µε τη µέθοδο
κανονικοποίησης που έχει επιλεγεί, και οι δείκτες QLT, COR και CTR για τον
προκαθορισµένο αριθµό διαστάσεων. Τα παραπάνω αποτελέσµατα δεν υπολογίζονται
για τα ενεργά στοιχεία γραµµών (αντικείµενα). Η µοναδική διαθέσιµη µέθοδος
κανονικοποίησης των συντεταγµένων είναι η Κύρια (PN). Για κάθε συµπληρωµατικό
στοιχείο στήλης υπολογίζονται οι συντεταγµένες και οι δείκτες QLT και COR. Στην
περίπτωση της ανάλυσης του λογικού πίνακα, δεν υποστηρίζονται συµπληρωµατικά
αντικείµενα. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης του πίνακα µε τα δεξιά
ορθοκανονικά διανύσµατα, όπως προκύπτουν από την εφαρµογή της µεθόδου SVD.

γ) Γραφικά Αποτελέσµατα
Σε κάθε περίπτωση (διµεταβλητή, πολυµεταβλητή), δίνεται η δυνατότητα
κατασκευής των παραγοντικών αξόνων και των French Plot και Biplot, για τις
διαθέσιµες µεθόδους κανονικοποίησης. Στα διαγράµµατα της πολυµεταβλητής
περίπτωσης µπορούν να προβληθούν µόνο οι ιδιότητες των µεταβλητών και όχι τα
αντικείµενα. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα κατασκευής του διαγράµµατος των
ιδιοτιµών (scree plot).
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δ) ∆υνατότητες Αλληλεπίδρασης µε τις ∆ιαγραµµατικές Εκροές της Μεθόδου
Το STATISTICA διαθέτει ξεχωριστό τµήµα (module) για τη διαχείριση των
γραφικών αποτελεσµάτων. Ανάµεσα στις σηµαντικότερες επιλογές του χρήστη, είναι
η δυνατότητα επεξεργασίας των γραφηµάτων (αλλαγή τίτλων, συµβόλων, ετικετών
των σηµείων κ.ά.) και η δυνατότητα σχεδίασης γεωµετρικών σχηµάτων (ευθείες,
ελλείψεις κ.α.) επάνω στα παραγοντικά διαγράµµατα.

Ανακεφαλαιωτικά, τo STATISTICA ενσωµατώνει τα βασικά αριθµητικά και
γραφικά αποτελέσµατα της ΠΑΑ, όπως αυτά νοούνται και ερµηνεύονται στο πλαίσιο
και των δύο σηµαντικών Σχολών της Ανάλυσης ∆εδοµένων. Επίσης, το λογισµικό
διαχειρίζεται µε ευκολία τους πιο διαδεδοµένους πίνακες που δίνονται ως είσοδος στη
µέθοδο και δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην αλληλεπίδραση του χρήστη µε τις
διαγραµµατικές ροές της µεθόδου.

6. SPAD 5

α) ∆ιαχείριση Πινάκων Εισόδου
To SPAD (Système Portable pour l’Analyse de Données) (CISIA, 2006) µπορεί να

δεχθεί απευθείας ως είσοδο έναν απλό πίνακα συµπτώσεων δύο µεταβλητών, έναν
αρχικό πίνακα δεδοµένων της µορφής αντικείµενα × µεταβλητές, έναν λογικό πίνακα ή
έναν πίνακα Burt. Επίσης, µέσω του SPAD, δίνεται η δυνατότητα κατασκευής και
ανάλυσης υποπινάκων του πίνακα Burt. Στη διµεταβλητή περίπτωση, η µέθοδος
εφαρµόζεται στον απλό πίνακα συµπτώσεων των δύο µεταβλητών. Στην
πολυµεταβλητή περίπτωση, η ανάλυση µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε στον λογικό
πίνακα είτε στον πίνακα Burt.

β) Αριθµητικά Αποτελέσµατα
Στη διµεταβλητή περίπτωση, υπολογίζονται οι αδράνειες (απόλυτη, σχετική και
αθροιστική) των παραγοντικών αξόνων και η ολική αδράνεια του πίνακα που
αναλύεται. Για κάθε ενεργό στοιχείο γραµµής και στήλης υπολογίζονται το προφίλ, η
µάζα, το τετράγωνο της απόστασης από την αρχή των αξόνων, οι συντεταγµένες και
οι δείκτες QLT, COR και CTR για τον προκαθορισµένο αριθµό διαστάσεων. Η
µοναδική διαθέσιµη µέθοδος κανονικοποίησης των συντεταγµένων είναι η κύρια
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(PN). Για κάθε συµπληρωµατικό στοιχείο γραµµής ή στήλης υπολογίζονται η µάζα,

το τετράγωνο της απόστασης από την αρχή των αξόνων, οι κύριες συντεταγµένες
(PN) και ο δείκτης COR.

Στην πολυµεταβλητή περίπτωση, υπολογίζονται οι αδράνειες (απόλυτη, σχετική,
αθροιστική) των παραγοντικών αξόνων και η ολική αδράνεια του πίνακα της
ανάλυσης. Για κάθε ενεργό στοιχείο γραµµής και στήλης, υπολογίζονται η µάζα, το
τετράγωνο της απόστασης από την αρχή των αξόνων, οι συντεταγµένες και οι δείκτες
COR, CTR και άθροισµα CTR ανά µεταβλητή για τον προκαθορισµένο αριθµό

διαστάσεων. Η µοναδική διαθέσιµη µέθοδος κανονικοποίησης των συντεταγµένων
είναι η Κύρια (PN). Για κάθε ενεργή και συµπληρωµατική µεταβλητή υπολογίζονται
οι Τ-Τιµές. Για κάθε συµπληρωµατικό στοιχείο στήλης, υπολογίζονται η µάζα, το
τετράγωνο της απόστασης από την αρχή των αξόνων, οι συντεταγµένες και ο δείκτης
COR. Στην περίπτωση της ανάλυσης του λογικού πίνακα δεν υποστηρίζονται

συµπληρωµατικά αντικείµενα.

γ) Γραφικά Αποτελέσµατα
Σε κάθε περίπτωση (διµεταβλητή, πολυµεταβλητή) δίνεται η δυνατότητα
κατασκευής των παραγοντικών αξόνων και επιπέδων που αντιστοιχούν στην Κύρια
Κανονικοποίηση (PN).

δ) ∆υνατότητες Αλληλεπίδρασης µε τις ∆ιαγραµµατικές Εκροές της Μεθόδου
Το SPAD διαθέτει ξεχωριστό τµήµα (module) για τη διαχείριση των γραφικών
αποτελεσµάτων. Ανάµεσα στις σηµαντικότερες επιλογές του χρήστη είναι η
δυνατότητα επεξεργασίας των γραφηµάτων (αλλαγή τίτλων, συµβόλων και ετικετών
των σηµείων κ.ά.), η εστίαση (zoom), η δυναµική παροχή πληροφοριών για κάθε
σηµείο και η τριδιάστατη (3D) περιστροφή των γραφηµάτων.

Το SPAD είναι το µοναδικό ανάµεσα στα στατιστικά πακέτα της σύγκρισης, που
ακολουθεί ρητά τη Γαλλική Μεθοδολογική Προσέγγιση. Στο πλαίσιο αυτό
ενσωµατώνει, όχι µόνο τα βασικά αποτελέσµατα της µεθόδου, αλλά και επιπλέον
δείκτες και διαδικασίες που συµβάλλουν στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων. Είναι
ιδιαίτερα ευέλικτο σε ό,τι αφορά τους πίνακες εισόδου που µπορεί να διαχειριστεί και
προσφέρει προχωρηµένες δυνατότητες αλληλεπίδρασης του χρήστη µε τις
διαγραµµατικές εκροές της ΠΑΑ.
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7. XLSTAT 7.5.3

α) ∆ιαχείριση Πινάκων Εισόδου
Το XLSTAT (Addinsoft, 2004) είναι πρόσθετο (add-in) στο Microsoft Excel και
ενσωµατώνει τη διµεταβλητή ΠΑΑ στη διαδικασία Correspondence Analysis και την
πολυµεταβλητή στη διαδικασία Multiple Correspondence Analysis. Το λογισµικό
µπορεί να δεχθεί απευθείας ως είσοδο έναν πίνακα δεδοµένων της µορφής
αντικείµενα × µεταβλητές, έναν απλό πίνακα συµπτώσεων δύο µεταβλητών και έναν

λογικό πίνακα. Στη διµεταβλητή περίπτωση, η µέθοδος εφαρµόζεται στον απλό
πίνακα συµπτώσεων των δύο µεταβλητών. Στην πολυµεταβλητή περίπτωση η
ανάλυση µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε στον λογικό πίνακα είτε στον πίνακα Burt.

β) Αριθµητικά Αποτελέσµατα
Στη διµεταβλητή περίπτωση, υπολογίζονται οι αδράνειες (απόλυτη, σχετική και
αθροιστική) των παραγοντικών αξόνων και η ολική αδράνεια του πίνακα της
ανάλυσης. Επίσης, πραγµατοποιείται ο έλεγχος οµοιογένειας ή ανεξαρτησίας των δύο
χαρακτηριστικών µέσω του στατιστικού ελέγχου χ 2 . Για κάθε ενεργό στοιχείο
γραµµής και στήλης υπολογίζονται η µάζα, οι κύριες συντεταγµένες (PN), η
απόσταση του από την αρχή των αξόνων και το τετράγωνο αυτής, η επιµέρους
αδράνεια (απόλυτη και σχετική) και οι δείκτες COR και CTR για τον προκαθορισµένο
αριθµό διαστάσεων. Οι διαθέσιµες µέθοδοι κανονικοποίησης των συντεταγµένων
είναι οι RPN, CPN και PN. Επιπλέον, στην περίπτωση αρχικού πίνακα δεδοµένων µε
δύο µεταβλητές, µπορούν να αποδοθούν βάρη στα αντικείµενα. Για τις κατηγορίες
γραµµών και στηλών υπολογίζονται οι µεταξύ τους χ 2 αποστάσεις. Για κάθε
συµπληρωµατικό στοιχείο γραµµής ή στήλης υπολογίζονται οι συντεταγµένες,
ανάλογα µε τη µέθοδο κανονικοποίησης που έχει επιλεγεί, όπως επίσης και ο δείκτης
COR.

Στην πολυµεταβλητή περίπτωση, υπολογίζονται οι αδράνειες των παραγοντικών
αξόνων (απόλυτη, σχετική, αθροιστική) και η ολική αδράνεια του πίνακα της
ανάλυσης. Για κάθε ενεργό στοιχείο γραµµής και στήλης υπολογίζονται η µάζα
(απόλυτη και σχετική), οι συντεταγµένες ανάλογα µε την επιλεγµένη µέθοδο

κανονικοποίησης, η συµβολή (COR), η σχετική συνεισφορά (CTR) και το άθροισµα
CTR ανά µεταβλητή για τον προκαθορισµένο αριθµό διαστάσεων. Επίσης
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υπολογίζονται οι Τ-τιµές για κάθε µεταβλητή, ενώ οι στατιστικά σηµαντικές
επισηµαίνονται µε έντονο χρώµα. Επιπλέον, µπορούν να αποδοθούν βάρη στα
αντικείµενα-γραµµές του αρχικού πίνακα δεδοµένων. Οι διαθέσιµες µέθοδοι
κανονικοποίησης των συντεταγµένων είναι οι RPN, CPN και PN. Για κάθε
συµπληρωµατικό στοιχείο γραµµής ή στήλης, υπολογίζονται οι συντεταγµένες,
ανάλογα µε τη µέθοδο κανονικοποίησης που έχει επιλεγεί και ο δείκτης COR. Τέλος,
είναι δυνατή η προσθήκη ποσοτικών µεταβλητών, ως συµπληρωµατικών, στον
αρχικό πίνακα δεδοµένων. Για κάθε συµπληρωµατική ποσοτική µεταβλητή
υπολογίζεται η µέση τιµή, η διακύµανση και ο δείκτης COR σε κάθε άξονα.

γ) Γραφικά Αποτελέσµατα
Σε κάθε περίπτωση (διµεταβλητή, πολυµεταβλητή), δίνεται η δυνατότητα
κατασκευής του Biplot για τις διαθέσιµες µεθόδους κανονικοποίησης, όπως επίσης
και του French Plot. Το XLSTAT δε διαθέτει τη δυνατότητα κατασκευής
παραγοντικών αξόνων. Επιπλέον, µπορούν να κατασκευαστούν τo διάγραµµα των
ιδιοτιµών και τα τρισδιάστατα ραβδογράµµατα που αντιστοιχούν στις συχνότητες του
απλού πίνακα συµπτώσεων και του πίνακα Burt. Τέλος, το XLSTAT διαθέτει τη
δυνατότητα

εφαρµογής

κριτηρίων

για

την

επιλογή

των

ενεργών

και

συµπληρωµατικών σηµείων που θα προβληθούν στο παραγοντικό επίπεδο. Ως
κριτήρια για την επιλογή µπορούν να χρησιµοποιηθούν ο δείκτης COR, η διαφορά
COR - µάζας, κ.ά.

δ) ∆υνατότητες Αλληλεπίδρασης µε τις ∆ιαγραµµατικές Εκροές της Μεθόδου
Τα διαγράµµατα που παράγονται από το XLSTAT αποτελούν, ουσιαστικά,
διαγράµµατα του MS Excel. Κατά συνέπεια, το λογισµικό προσφέρει δυνατότητες
επεξεργασίας των γραφηµάτων (αλλαγή τίτλων, συµβόλων, ετικετών των σηµείων
κ.ά.), αλλά και τη δυνατότητα σχεδίασης γεωµετρικών σχηµάτων (ευθείες, ελλείψεις
κ.α.) επάνω στα παραγοντικά διαγράµµατα.
Ανακεφαλαιωτικά, το λογισµικό XLSTAT ενσωµατώνει τα βασικά αριθµητικά και
γραφικά αποτελέσµατα της ΠΑΑ, όπως αυτά νοούνται και ερµηνεύονται στο πλαίσιο
και των δύο σηµαντικών Σχολών της Ανάλυσης ∆εδοµένων. Επίσης, ως πρόσθετο
στο MS Excel, το λογισµικό διαχειρίζεται µε ευκολία τους πίνακες που δίνονται ως
είσοδος στη µέθοδο. Ωστόσο, αξίζει να αναφέρουµε ότι οι υπολογισµοί καθυστερούν
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σηµαντικά, ιδιαίτερα όταν αναλύονται µεγάλα σύνολα δεδοµένων. Το γεγονός αυτό
σε συνδυασµό µε το ότι το XLSTAT δεν αποτελεί ανεξάρτητο λογισµικό, το
καθιστούν περισσότερο κατάλληλο για εκπαιδευτική ή πειραµατική χρήση και
λιγότερο για πραγµατικές εφαρµογές.
Οι δυνατότητες καθενός από τα επτά στατιστικά πακέτα της σύγκρισης, µε βάση τα
κριτήρια που ορίστηκαν στην Ενότητα 6.2.1.1, δίνονται στον Πίνακα 6.4.
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Πίνακας 6.4: Συγκριτικός Πίνακας των Επτά Στατιστικών Πακέτων της ΠΑΑ
SPSS

MINITAB

SAS

VISTA

STATISTICA

SPAD

XLSTAT

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Προφίλ, µάζες,
αδράνειες
αξόνων και
ολική,
QLT, COR,CTR
Συντ/νες
γραµµών,
στηλών

Προφίλ,
µάζες,
αδράνειες
αξόνων και
ολική, QLT,
COR,CTR
Κύριες
συντ/νες
γραµµών,
στηλών

Προφίλ,
µάζες,
αδράνειες
αξόνων και
ολική, QLT,
COR,CTR
Συντ/νες
γραµµών,
στηλών

Προφίλ,
µάζες,
αδράνειες
αξόνων και
ολική,
QLT,
COR,CTR
Συντ/νες
γραµµών,
στηλών

Προφίλ,
µάζες,
αδράνειες
αξόνων και
ολική,
QLT,
COR,CTR
Συντ/νες
γραµµών,
στηλών

Προφίλ,
µάζες,
αδράνειες
αξόνων και
ολική, QLT,
COR,CTR
Συντ/νες
γραµµών,
στηλών

Μάζες,
αδράνειες
αξόνων και
ολική,
QLT, INR,
COR,CTR,
Συντ/νες
γραµµών,
στηλών

Κριτήρια
σηµαντικότητας
σηµείων επί
παραγοντικών
αξόνων και
επιπέδων

Μάζες,
αδράνειες, QLT,
COR, CTR
γραµµών,
στηλών

Μάζες,
αδράνειες,
QLT, COR,
CTR
γραµµών,
στηλών

Μάζες,
αδράνειες,
QLT, COR,
CTR, Best
γραµµών,
στηλών

Μάζες,
αδράνειες,
QLT, COR,
CTR
γραµµών,
στηλών

Μάζες,
αδράνειες,
QLT, COR,
CTR γραµµών,
στηλών

Μάζες,
αδράνειες,
COR, CTR,
τετράγωνο
απόστασης
από την
αρχή των
αξόνων

Μάζες,
αδράνειες,
QLT, COR,
INR, CTR

Μέθοδοι
κανονικοποίησης
συντεταγµένων

PN, RPN, CPN,
SN ή άλλη

PN

PN, RPN,
CPN, SN,
Caroll Green
& Schaffer

PN

PN, RPN,
CPN,SN

PN

PN,RPN,CPN

Κριτήρια
προσδιορισµού
σηµαντικότητας
αξόνων

τυπική απόκλιση
ιδιοτιµής,
συσχέτιση
ιδιοτιµών

----

συνεισφορά
αξόνων
στο χ 2

scree plot

συνεισφορές
αξόνων
στο χ 2 ,
scree plot

----

συνεισφορές
αξόνων
στο χ 2 ,
scree plot

Πίνακες
Εισόδου
Πίνακας
συµπτώσεων
Πίνακας
δεδοµένων
αντικ/να × µετ/τές
Λογικός Πίνακας
Πίνακας Burt
∆ιµεταβλητή
Περίπτωση Ενεργά Στοιχεία

Βασικά
αριθµητικά
αποτελέσµατα

χ 2 , β.ε.,

χ 2 , β.ε., p-value,

Επιπλέον
δυνατότητες και
δείκτες

αναδιάταξη
πίνακα
συµπτώσεων,
χαρ/κή τιµή ανά
άξονα και ολική,
τυπική απόκλιση
& συσχέτιση
µεταξύ των
αξόνων για
γραµµές και
στήλες

χ 2 , β.ε.,

p-value,
αναµενόµενη
συχνότητα,
υπόλοιπα
συνεισφορά
στο χ 2
(απόλυτη,
σχετική) ανά
κατηγορία
µετ/τής

χ 2 , β.ε.,

p-value,
αναµενόµενη
συχνότητα,
υπόλοιπα
συνεισφορά
στο χ 2
(σχετική)
ανά
κατηγορία
µετ/της
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αναµενόµενη
συχνότητα,
υπόλοιπα,
συνεισφορά
στο χ 2
(σχετική) ανά
κατηγορία
µετ/της,
χαρ/κή τιµή
ανά άξονα

p-value,
χαρ/κή τιµή
ανά άξονα,
αναµενόµενη
συχνότητα,
υπόλοιπα,
τυποπ/να
υπόλοιπα,
συνεισφορά
στο χ 2
(απόλυτη) ανά
κατηγορία
µετ/της,
µήτρες µε
αριστ. & δεξ.
ορθοκανονικά
διανύσµατα,
βάρη στα
αντικείµενα

χ 2 , β.ε.,

----

p-value, χ 2
αποστάσεις
µεταξύ
γραµµών,
στηλών,
βάρη στα
αντικείµενα,
κριτήρια
επιλογής
σηµείων επί
επιπέδου
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Γραφικά
αποτελέσµατα

SPSS

MINITAB

SAS

VISTA

STATISTICA

Biplot (σηµεία
γραµµών,
στηλών),
διάγραµµα
γραµµών
διάταξης ανά
κατηγορία
µετ/τής

French Plot,
Biplot
(RPN, CPN)
(σηµεία
γραµµών,
στηλών)

Biplot,
French Plot
(σηµεία
γραµµών,
στηλών)

French Plot,
(σηµεία
γραµµών,
στηλών),
scree plot,
Μωσαϊκό
∆ιάγραµµα

Παραγ/κοί
άξονες
Biplot,
French Plot
(σηµεία
γραµµών,
στηλών),
scree plot

Προφίλ, Μάζες,
αδράνειες
(απόλυτες), COR,
QLT, Συντ/νες
γραµµών,
στηλών

Μάζες,
αδράνειες
(σχετικές),
COR, CTR,
QLT, Κύριες
συντ/νες
γραµµών,
στηλών

Προφίλ,
Μάζες,
αδράνειες
(σχετικές),
COR, QLT,
Συντ/νες
γραµµών,
στηλών

Αδράνειες
αξόνων και
ολική, QLT,
COR,CTR
Συντ/νες
γραµµών,
στηλών

Αδράνειες
αξόνων και
ολική, QLT,
COR,CTR,
Κύριες
συντ/νες
στηλών

Αδράνειες
αξόνων και
ολική, QLT,
COR,CTR
Συντ/νες
στηλών

SPAD

French Plot
(σηµεία
γραµµών,
στηλών)

XLSTAT
Biplot,
French Plot
(σηµεία
γραµµών,
στηλών),
scree plot,
τριδ/το
ραβδ/µµα
συχνοτήτων
πίνακα
συµπτώσεων

∆ιµεταβλητή
Περίπτωση Συµπ/κά
Στοιχεία

Αριθµητικά
αποτελέσµατα

----

Μάζες,
αδράνειες
(σχετικές),
COR, QLT,
Συντ/νες
γραµµών,
στηλών

Συντ/νες
γραµµών,
στηλών

Αδράνειες
αξόνων και
ολική, QLT,
COR,CTR
Κύριες
συντ/νες
στηλών

Μάζες,
COR,
τετράγωνο
απόστασης
από την
αρχή των
αξόνων,
Συντ/νες
γραµµών,
στηλών

COR,
Συντ/νες
γραµµών,
στηλών

Πολυµεταβλητή
Περίπτωση Ενεργά Στοιχεία

Βασικά
αριθµητικά
αποτελέσµατα

Κριτήρια
σηµαντικότητας
σηµείων επί
παραγοντικών
αξόνων και
επιπέδων

Μάζες,
αδράνειες, QLT,
COR, CTR
γραµµών

Μέθοδοι
κανονικοποίησης
συντεταγµένων

PN, RPN, CPN,
SN ή άλλη

Κριτήρια
προσδιορισµού
σηµαντικότητας
αξόνων

Cronbach’s α ανά
άξονα & µ.ο

Αδράνειες
αξόνων και
ολική, QLT,
COR,CTR
Συντ/νες
γραµµών,
στηλών
Μάζες,
αδράνειες,
COR, CTR,
τετράγωνο
απόστασης
από την
αρχή των
αξόνων
γραµµών,
στηλών,
Άθροισµα
CTR ανά
µετ/τή

Αδράνειες
αξόνων και
ολική, QLT,
COR,CTR
Συντ/νες
γραµµών,
στηλών

Μάζες,
αδράνειες,
QLT, COR,
INR, CTR
γραµµών,
στηλών,
Άθροισµα
CTR ανά
µετ/τή

Μάζες,
αδράνειες,
QLT, COR,
CTR στηλών

Μάζες,
αδράνειες,
QLT, COR,
CTR, Best
στηλών

----

Μάζες,
αδράνειες,
QLT, COR,
CTR στηλών

PN

PN, RPN,
CPN, SN,
Caroll Green
& Schaffer

CPN

PN

PN

PN, RPN,
CPN

----

συνεισφορές
αξόνων
στο χ 2

----

συνεισφορές
αξόνων
στο χ 2 ,
scree plot

----

scree plot
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SPSS

MINITAB

SAS

VISTA

STATISTICA

SPAD

XLSTAT

Μέθοδοι
διόρθωσης
ιδιοτιµών

----

----

Benzécri,
Greenacre

----

----

----

----

Επιπλέον
δυνατότητες και
δείκτες

δείκτες διακρ/τας
µετ/τών,
χαρ/κές τιµές,
πίνακας
απολύτων
συχνοτήτων ανά
κατηγορία
µετ/τής,
συσχετίσεις
µεταξύ των
αρχικών και των
µετασχ/σµένων
τιµών των
κατηγοριών,
βάρη στις
µεταβλητές

----

δείκτες
διακρ/τας
µετ/τών, µ.ο
δεικτών
διακριτότητας

µήτρες µε
αριστ. και δεξ.
ορθοκανονικά
διανύσµατα,
βάρη στα
αντικείµενα

Τ-τιµές ανά
µετ/τή,
συχνότητες
κατηγοριών,
κατασκευή
& ανάλυση
υποπινάκων
Burt

Τ-τιµές ανά
µετ/τη,
προσθήκη
συµπ/κών
ποσοτικών
µετ/τών

French Plot,
Biplot
(σηµεία
γραµµών,
στηλών)

Biplot
(σηµεία
γραµµών,
στηλών),
∆ιάγραµµα
µε
Παράλληλους
Άξονες
Συντ/νων

Γραφικά
αποτελέσµατα

Biplot (σηµεία
γραµµών,
στηλών),
∆ιάγραµµα
µέτρων διακρ/τας
µετ/τής

----

French Plot
(µόνο σηµεία
στηλών)

Παραγ/κοί
άξονες
French Plot
(µόνο σηµεία
στηλών),
scree plot

French Plot
(σηµεία
γραµµών,
στηλών)

Biplot,
French Plot
(σηµεία
γραµµών,
στηλών),
scree plot,
τριδ/το
ραβδγ/µµα
συχνοτήτων
πίνακα Burt

Πολυµεταβλητή
Περίπτωση Συµπ/κά
Στοιχεία

Αριθµητικά
αποτελέσµατα

Συντ/νες στηλών,
πίνακας
απολύτων
συχνοτήτων ανά
κατηγορία
µετ/της, µέτρα
διακρ/τας ανά
µετ/τή

Μάζες,
αδράνειες
(σχετικές),
COR, CTR,
QLT, Κύριες
συντ/νες
στηλών

Μάζες,
COR, QLT,
Συντ/νες,
στηλών

----

----

επεξεργασία
γραφηµάτων,
3D
περιστροφή,
εστίαση,
δυναµική
σύνδεση
γραφηµάτων,
πληροφορίες
σηµείων

COR, QLT,
Κύριες
συντ/νες
στηλών

Μάζες,
τετράγωνο
απόστασης
από την
αρχή των
αξόνων,
COR, Κύριες
συντ/νες
στηλών,
Τ-τιµές ανά
µετ/τή

COR,
Συντ/νες
γραµµών,
στηλών,
Τ-τιµές ανά
µετ/τή

Αλληλεπίδραση
µε ∆ιαγρ/κές
Εκροές

επεξεργασία
γραφηµάτων,
σχεδιασµός
γεωµετρικών
σχηµάτων

επεξεργασία
γραφηµάτων
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επεξεργασία
γραφηµάτων,
σχεδιασµός
γεωµετρικών
σχηµάτων

επεξεργασία
γραφηµάτων,
πληροφορίες
σηµείων,
εστίαση, 3D
περιστροφή

επεξεργασία
γραφηµάτων
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6.2.2.4 Συµπεράσµατα

Από τα αποτελέσµατα της σύγκρισης των επτά στατιστικών πακέτων οδηγούµαστε
στα παρακάτω συµπεράσµατα:
α) Το λογισµικό που υποστηρίζει τη στατιστική διαδικασία της ΠΑΑ δεν ακολουθεί
σαφή, ενιαία µεθοδολογική προσέγγιση, ιδιαίτερα στην πολυµεταβλητή εκδοχή της
µεθόδου. Αυτό σηµαίνει ότι τα στατιστικά πακέτα της σύγκρισης διαφέρουν
σηµαντικά ως προς τις δυνατότητες που παρέχουν στο χρήστη-ερευνητή. Τα SPSS,
MINITAB και VISTA φαίνεται να ακολουθούν την Ολλανδική Μεθοδολογική

Προσέγγιση (Σύστηµα GIFI), ιδιαίτερα στην πολυµεταβλητή εκδοχή της µεθόδου.
Από την άλλη πλευρά, το SPAD παράγει τα αποτελέσµατα στο αλγοριθµικό –
εννοιολογικό πλαίσιο της Γαλλικής Σχολής. Ακόµη, τα STATISTICA και XLSTAT
παρουσιάζουν συµβατότητα ως προς τους δείκτες που ενσωµατώνουν, και µε τις δύο
προσεγγίσεις. Αξίζει να τονίσουµε ότι η άγνοια του µεθοδολογικού πλαισίου πάνω
στο οποίο το λογισµικό της ΠΑΑ στηρίζει τους υπολογισµούς του, µπορεί εύκολα να
οδηγήσει σε εσφαλµένη συµπερασµατολογία. Το συµπέρασµα αυτό ενισχύεται από
το γεγονός 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.
β) Στην πράξη διαπιστώνεται η συµπληρωµατικότητα του λογισµικού που
ενσωµατώνει την ΠΑΑ. Ειδικότερα, κάθε στατιστικό πακέτο δίνει βαρύτητα ή
υπερτερεί σε συγκεκριµένους τοµείς, ενώ υστερεί σε άλλους, κάτι που εξαρτάται από
το ερευνητικό πλαίσιο στα όρια του οποίου αναπτύχθηκε. Για παράδειγµα, το
λογισµικό VISTA δίνει βαρύτητα στη διαγραµµατική αναπαράσταση και τις
δυνατότητες αλληλεπίδρασης µε τις διαγραµµατικές εκροές της µεθόδου, ενώ υστερεί
στην ποικιλία των αριθµητικών αποτελεσµάτων που παράγει. Για το λόγο αυτό, σε
πρακτικές εφαρµογές, συχνά παρατηρείται το φαινόµενο µία και µόνο ανάλυση να
απαιτεί τη χρήση περισσότερων του ενός στατιστικών πακέτων.
γ) Η επιλογή του λογισµικού που θα χρησιµοποιηθεί για την εφαρµογή της ΠΑΑ
είναι συνυφασµένη µε τις εκάστοτε προτιµήσεις του χρήστη-ερευνητή. Αυτό σηµαίνει
ότι κάθε ερευνητής επιλέγει το λογισµικό που θα χρησιµοποιήσει σύµφωνα µε το
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εννοιολογικό πλαίσιο στο οποίο έχει συνηθίσει να ερµηνεύει τις αριθµητικές και
διαγραµµατικές εκροές της µεθόδου.
δ) Το υπάρχον λογισµικό της ΠΑΑ δεν παρέχει σηµαντική βοήθεια στην ερµηνεία
των αποτελεσµάτων της µεθόδου και επιπλέον δεν αναδεικνύει την ευελιξία της στον
τοµέα της διαχείρισης ειδικών πινάκων εισόδου. Συγκεκριµένα, τα περισσότερα από
τα στατιστικά πακέτα της σύγκρισης ενσωµατώνουν µόνο τα βασικά αριθµητικά και
γραφικά αποτελέσµατα, και - µε ελάχιστες εξαιρέσεις - δε διαθέτουν επιπλέον
διαδικασίες, δείκτες ή/και ελέγχους που συµβάλλουν στην ερµηνεία των
αποτελεσµάτων και την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της µεθόδου.
Επιπρόσθετα, πέρα από τους διαδεδοµένους πίνακες εισόδου της ΠΑΑ, τα υπάρχοντα
στατιστικά πακέτα δεν προσφέρουν τη δυνατότητα απευθείας ανάλυσης ειδικών
πινάκων εισόδου, όπως οι υποπίνακες του Burt, και συχνά αδυνατούν να αναλύσουν
αποτελεσµατικά, µεγάλα σύνολα δεδοµένων.
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6.3 Το Υπολογιστικό Περιβάλλον CHIC Analysis
Το CHIC (Correspondence & HΙerarchical Cluster) Analysis είναι ένα
εξειδικευµένο λογισµικό για την εφαρµογή της διµεταβλητής και πολυµεταβλητής
Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών. To λογισµικό αναπτύχθηκε µε σκοπό την
ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της ΠΑΑ ως προς δύο βασικές κατευθύνσεις: α)
τη συµβολή στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων και β) την κατασκευή και ανάλυση
ειδικών πινάκων εισόδου. Για το σκοπό αυτό, ενσωµατώνει τα αριθµητικά και
γραφικά αποτελέσµατα πολλών εµπορικών και µη λογισµικών, ενώ ταυτόχρονα
διαθέτει νέες διαδικασίες, ελέγχους και δείκτες ερµηνείας των αποτελεσµάτων.
Επιπλέον, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη δυναµική κατασκευή και ανάλυση ειδικών
πινάκων εισόδου και ενσωµατώνει έναν αποτελεσµατικό αλγόριθµο για την ανάλυση
µεγάλων συνόλων δεδοµένων. Τέλος, περιλαµβάνει εργαλεία αλληλεπίδρασης µε τις
διαγραµµατικές εκροές της ΠΑΑ.
Το CHIC Analysis συνδυάζει τις δυνατότητες της Delphi 7, µιας γλώσσας οπτικού
προγραµµατισµού, µε τις υπολογιστικές δυνατότητες του MATLAB 6.5 R13
(MathWorks Inc., 2002), µιας µαθηµατικής γλώσσας προγραµµατισµού. Ο

συνδυασµός των δύο γλωσσών είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικός διότι το παραγόµενο
λογισµικό χρησιµοποιεί τις έτοιµες βιβλιοθήκες κώδικα του MATLAB και τα
ενσωµατωµένα γραφικά εργαλεία (graphical components) που παρέχει η Delphi.
Έτσι, κατά την ανάπτυξη του λογισµικού δε χρειάστηκε να ασχοληθούµε µε τις
λεπτοµέρειες υλοποίησης γνωστών αλγόριθµων (π.χ. της µεθόδου SVD, της
ταξινόµησης πίνακα κ.ά.) ή µε την εκ θεµελίων κατασκευή του γραφικού
περιβάλλοντος. Συνεπώς, είχαµε την ευχέρεια να εστιάσουµε στην ανάπτυξη και
ενσωµάτωση νέων διαδικασιών και αλγόριθµων. Για περισσότερες λεπτοµέρειες
υλοποίησης βλέπε Παράρτηµα Α.
Τα αρχεία εγκατάστασης του CHIC Analysis διατίθενται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://amarkos.gr/analysis.html. Ο οδηγός χρήσης του λογισµικού, µε
αναλυτικά παραδείγµατα, βρίσκεται στο Παράρτηµα Α.

Η συνεισφορά του CHIC Analysis στην ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της
ΠΑΑ µπορεί να συνοψιστεί σε τέσσερα σηµεία:
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α) Βοήθεια στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων της µεθόδου (δείκτες, διαδικασίες,
έλεγχοι)
β) ∆υναµική κατασκευή και ανάλυση υποπινάκων του πίνακα Burt
γ) Αποτελεσµατική ανάλυση µεγάλων λογικών πινάκων
δ) Εργαλεία αλληλεπίδρασης µε τις διαγραµµατικές εκροές της µεθόδου

Στις επόµενες ενότητες περιγράφουµε κάθε ένα από τα παραπάνω σηµεία.

6.3.1 Βοήθεια στην Ερµηνεία των Αποτελεσµάτων της Μεθόδου
Όπως διαπιστώσαµε στο Κεφάλαιο 4, η ερµηνεία των αποτελεσµάτων της ΠΑΑ
αποτελεί το σηµαντικότερο στάδιο εφαρµογής της. Το στάδιο αυτό περιλαµβάνει,
κατά κύριο λόγο, την ερµηνεία των σχετικών θέσεων των σηµαντικών σηµείων επί
των σηµαντικών παραγοντικών αξόνων και επιπέδων, µε σκοπό να αναδειχθούν οι
επικρατέστερες τάσεις, αντιπαραθέσεις και οµοιότητες µεταξύ των µεταβλητών του
πίνακα που αναλύεται.
Το λογισµικό της ΠΑΑ δύναται να απλοποιήσει σηµαντικά τη διαδικασία
ερµηνείας των αποτελεσµάτων της µεθόδου, µε την ενσωµάτωση διαδικασιών,
δεικτών ή/και ελέγχων, που περιγράφουν ή καλύτερα εξηγούν τα γραφικά
αποτελέσµατα. Το λογισµικό CHIC Analysis, πέρα από τους βασικούς δείκτες
ερµηνείας (βλέπε Ενότητα 2.3.1), ενσωµατώνει και τους σηµαντικότερους δείκτες
που προσφέρονται από τα υπάρχοντα στατιστικά πακέτα. Επίσης, συνεισφέρει στην
ερµηνεία των αποτελεσµάτων µε νέους δείκτες και δυνατότητες. Οι παράµετροι
εξόδου του λογισµικού στη διµεταβλητή και πολυµεταβλητή περίπτωση δίνονται
στην Εικόνα 6.1 και περιγράφονται αναλυτικά στις επόµενες ενότητες.
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Εικόνα 6.1: Παράµετροι Εξόδου
(α) ∆ιµεταβλητή Περίπτωση

(β) Πολυµεταβλητή Περίπτωση

6.3.1.1 Κριτήρια Προσδιορισµού του Αριθµού των Παραγόντων που Χρήζουν
Ερµηνείας

Σε ό,τι αφορά τον εντοπισµό των σηµαντικών παραγοντικών αξόνων, το λογισµικό
ενσωµατώνει ποικιλία εµπειρικών δεικτών και στατιστικών ελέγχων (βλέπε Ενότητα
4.2):

Στη διµεταβλητή περίπτωση, µπορούν να επιλεγούν οι άξονες µε ιδιοτιµή
(αδράνεια) µεγαλύτερη από 1 p , όπου p ο µέγιστος δυνατός αριθµός αξόνων (βλέπε

Ενότητα 4.2.1γ). Επίσης, προσφέρονται τρία κριτήρια προσδιορισµού της στατιστικής
σηµαντικότητας των παραγοντικών αξόνων: το κριτήριο του Van de Geer (βλέπε
Ενότητα 4.2.2.1β), το κριτήριο του Nishisato (βλέπε Ενότητα 4.2.2.1γ) και το
κριτήριο του Greenacre (βλέπε Ενότητα 4.2.2.1δ).
Στην πολυµεταβλητή περίπτωση µπορούν να επιλεγούν οι άξονες µε αδράνεια
µεγαλύτερη από 1 q (ανάλυση λογικού πίνακα) ή 1 q 2 (ανάλυση πίνακα Burt), όπου
q ο αριθµός των µεταβλητών (βλέπε Ενότητα 4.2.1γ). Επιπλέον, το λογισµικό

ενσωµατώνει δύο κριτήρια για τον προσδιορισµό της στατιστικής σηµαντικότητας
των παραγοντικών αξόνων: το κριτήριο του Nishisato (βλέπε Ενότητα 4.2.2.2α), όπως
επίσης και το κριτήριο του Μενεξέ (βλέπε Ενότητα 4.2.2.2β).
Τέλος, σε κάθε περίπτωση, δίνεται η δυνατότητα κατασκευής του αντίστοιχου
διαγράµµατος των ιδιοτιµών (scree plot) (βλέπε Ενότητα 4.2.1, ∆ιάγραµµα 4.2).
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6.3.1.2 Κριτήρια ή ∆είκτες Σηµαντικότητας Σηµείων και Μεταβλητών επί
Παραγοντικών Αξόνων

Όπως προαναφέραµε στην Ενότητα 4.1, τα περισσότερα κριτήρια σηµαντικότητας
σηµείων και µεταβλητών επί παραγοντικών αξόνων βασίζονται στη συνεισφορά των
σηµείων και των αξόνων στην ολική αδράνεια του πίνακα που αναλύεται. Πέρα από
τους κλασικούς δείκτες ερµηνείας (COR, CTR, QLT, INR), το λογισµικό CHIC
Analysis ενσωµατώνει τους δείκτες SQCOR (βλέπε Ενότητα 4.1.2), και PF (βλέπε

Ενότητα 4.1.3), Άθροισµα CTR ανά µεταβλητή (βλέπε Ενότητα 4.1.4) και Best (βλέπε
Ενότητα 4.1.5), τόσο στη διµεταβλητή όσο και στην πολυµεταβλητή περίπτωση.
Επιπλέον, στην πολυµεταβλητή περίπτωση, υπολογίζονται οι Απόλυτοι και οι
Σχετικοί ∆είκτες ∆ιακριτότητας των µεταβλητών και

δίνεται η δυνατότητα

κατασκευής του αντίστοιχου διαγράµµατος (απόλυτες τιµές) (βλέπε Ενότητα 4.1.6
και ∆ιάγραµµα 4.10).

6.3.1.3 Μέθοδοι Κανονικοποίησης των Συντεταγµένων

Το CHIC Analysis ενσωµατώνει τέσσερις µεθόδους κανονικοποίησης των
συντεταγµένων των προβολών των σηµείων στους παραγοντικούς άξονες και τα
παραγοντικά επίπεδα. Πρόκειται για τις µεθόδους κανονικοποίησης που διαθέτει το
λογισµικό SPSS (SPSS Inc. 2004, Meulman & Heiser 2004, βλέπε Ενότητα 2.3.2.2):

α) Κύρια Κανονικοποίηση κατά Γραµµές (RPN – Row Principal Normalization)
β) Κύρια Κανονικοποίηση κατά Στήλες (CPN – Row Principal Normalization)
γ) Συµµετρική Κανονικοποίηση (SN – Symmetrical Normalization)
δ) Κύρια Κανονικοποίηση (PN – Principal Normalization)

Όταν χρησιµοποιείται η PN παράγονται τα French plot, ενώ όταν χρησιµοποιούνται
οι RPN, CPN και SN παράγονται τα αντίστοιχα Biplot παραγοντικά διαγράµµατα
(βλέπε Ενότητες 4.4 και 5.3.1).

6.3.1.4 Επιπλέον ∆είκτες και ∆υνατότητες

Το υπολογιστικό περιβάλλον CHIC Analysis συνεισφέρει πολύπλευρα στη βοήθεια
της ερµηνείας των αποτελεσµάτων της ΠΑΑ, µε νέες διαδικασίες και επιπλέον
δείκτες και ελέγχους, των οποίων ο τρόπος υπολογισµού και η χρησιµότητα
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επισηµάνθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια της παρούσας διατριβής. Αξίζει να
σηµειώσουµε ότι οι δυνατότητες που αναφέρονται στη συνέχεια, υπολογίζονται ή
κατασκευάζονται προαιρετικά.

Α. ∆ιµεταβλητή Περίπτωση
α) Κατασκευάζεται ο πίνακας ανασύστασης του αρχικού πίνακα συµπτώσεων, για
προκαθορισµένο αριθµό διαστάσεων και πραγµατοποιείται ο στατιστικός έλεγχος
καλής προσαρµογής χ 2 (βλέπε Ενότητα 4.3.3).

β) Υπολογίζονται οι αναµενόµενες συχνότητες, τα υπόλοιπα, τα τυποποιηµένα
υπόλοιπα και τα διορθωµένα τυποποιηµένα υπόλοιπα του απλού πίνακα συµπτώσεων,
όπως επίσης και οι συνεισφορές των κελιών του στο χ 2 (βλέπε Ενότητες 4.3.1 και
4.3.2).

γ)

Πραγµατοποιείται

ο

έλεγχος

οµοιογένειας

ή

ανεξαρτησίας

των

δύο

χαρακτηριστικών µέσω του στατιστικού ελέγχου χ 2 . Συγκεκριµένα, υπολογίζονται η
τιµή του στατιστικού χ 2 , οι βαθµοί ελευθερίας και η παρατηρούµενη στάθµη
σηµαντικότητας

(p-value),

σε

επίπεδο

σηµαντικότητας

α=0,05.

Επίσης,

υπολογίζονται η δυναµική αδράνεια, το V του Cramer και η κρίσιµη τιµή του χ 2 .

δ) Υπολογίζονται οι συνεισφορές των αξόνων στο χ 2 και προσδιορίζεται η
στατιστική σηµαντικότητα της ολικής και της ενδιαφέρουσας αδράνειας (βλέπε
Ενότητες 4.3.4 και 4.3.5).

ε) Ενσωµατώνονται δύο µέθοδοι διόρθωσης των αδρανειών του πίνακα Burt: i) κατά
Greenacre και ii) σύµφωνα µε την ενδιαφέρουσα αδράνεια (βλέπε Ενότητα 3.3.3).

στ) Παρέχεται η δυνατότητα καθορισµού ορίων στους δείκτες COR και CTR για τα
σηµεία γραµµών και στηλών που θα τοποθετηθούν στους παραγοντικούς άξονες.
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ζ)

Προσφέρεται

η

δυνατότητα

κατάταξης

των

σηµείων

στους

πίνακες

αποτελεσµάτων, σύµφωνα µε τις τιµές των δεικτών COR, CTR ή PF σε παραγοντικό
άξονα (βλέπε Ενότητα 4.4.6).

Β. Πολυµεταβλητή Περίπτωση
α) Υπολογίζεται ο δείκτης α του Cronbach για κάθε παραγοντικό άξονα, καθώς και ο
µέσος όρος του ίδιου δείκτη για όλους τους άξονες (βλέπε Ενότητα 4.2.1δ).

β) Υπολογίζονται οι Τ-τιµές για τις συµπληρωµατικές ιδιότητες (βλέπε Ενότητα
4.3.6).

γ) Παρέχεται η δυνατότητα καθορισµού ορίων στους δείκτες COR και CTR για τα
σηµεία γραµµών και στηλών που θα τοποθετηθούν στους παραγοντικούς άξονες.

δ)

Προσφέρεται

η

δυνατότητα

κατάταξης

των

σηµείων

στους

πίνακες

αποτελεσµάτων, σύµφωνα µε τις τιµές των δεικτών COR, CTR ή PF σε συγκεκριµένο
παραγοντικό άξονα (βλέπε Ενότητα 4.4.6).

Για µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα της µορφής των παραµέτρων εξόδου του
λογισµικού, παραπέµπουµε στα δύο αναλυτικά παραδείγµατα της Ενότητας 4.5 και
στο Παράρτηµα Α.

6.3.2 Ανάλυση Υποπινάκων του Πίνακα Burt
Στο Κεφάλαιο 3, αναδείξαµε την ευελιξία της ΠΑΑ στη διαχείριση ειδικών πινάκων
εισόδου και καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι όλοι οι πίνακες αντιµετωπίζονται,
τελικά, ως απλοί πίνακες συµπτώσεων δύο µεταβλητών, µε τη γενική µορφή
αντικείµενα × µεταβλητές. Στο ίδιο κεφάλαιο, µας απασχόλησε το πρόβληµα της

επιλογής υποπίνακα του πίνακα Burt µε την «πλησιέστερη» απεικόνιση του
φαινοµένου σε αυτή που προκύπτει από την εφαρµογή της ΠΑΑ στον αρχικό πίνακα
Burt, και αναπτύξαµε σχετικό αλγόριθµο.

Στο πλαίσιο αυτό, µια σηµαντική δυνατότητα του λογισµικού CHIC Analysis, η
οποία απουσιάζει από τα υπάρχοντα στατιστικά πακέτα, είναι αυτή της δυναµικής
ανάλυσης

υποπινάκων

του

πίνακα

Burt.
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πραγµατοποιείται εποπτικά µέσω κατάλληλου γραφικού εργαλείου (Εικόνα 6.2).
Στην κατασκευή του υποπίνακα µπορούν να χρησιµοποιηθούν και µεταβλητές
αλληλεπίδρασης (βλέπε Ενότητα 3.1.5). Τέλος, η απόφαση της επιλογής του
υποπίνακα που θα κατασκευαστεί, µπορεί να στηριχθεί στο κριτήριο της
ενδιαφέρουσας αδράνειας που προτάθηκε στην Ενότητα 3.4 (βλέπε σχετικό
αλγόριθµο).

Εικόνα 6.2: Κατασκευή Υποπίνακα Burt

Στην Εικόνα 6.2 παρουσιάζεται η οθόνη του λογισµικού µε το γραφικό εργαλείο
κατασκευής υποπίνακα. Στην επάνω-αριστερά πλευρά της εικόνας βρίσκεται ένας
πίνακας κορµού (pivot table), ο οποίος αντιστοιχεί στη γενική µορφή του υποπίνακα
που πρόκειται να κατασκευαστεί. Οι µεταβλητές γραµµών και στηλών του
επιθυµητού υποπίνακα τοποθετούνται στις λίστες Γραµµές και Στήλες, αντίστοιχα. Η
λίστα Μεταβλητές περιέχει αρχικά όλες τις διαθέσιµες µεταβλητές. Η τοποθέτηση
γίνεται µε µεταφορά και απόθεση (drag & drop) κάθε µεταβλητής στην κατάλληλη
λίστα. Όταν σε κάθε λίστα υπάρχει τουλάχιστον µία µεταβλητή, τότε ενεργοποιείται
το πλήκτρο Κατασκευή, µε το οποίο κατασκευάζεται ο επιθυµητός υποπίνακας. Η
τελική µορφή του υποπίνακα εµφανίζεται στην επάνω-δεξιά πλευρά της οθόνης.
Παράλληλα, στο κάτω µέρος της οθόνης εµφανίζεται λίστα µε τους υποπίνακες
Burt σε φθίνουσα διάταξη, σύµφωνα µε το κριτήριο της ενδιαφέρουσας αδράνειας
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της Ενότητας 3.4. Για κάθε διαφορετικό υποπίνακα εµφανίζονται οι µεταβλητές
γραµµών και στηλών από τις οποίες δοµείται, καθώς και ο λόγος της ενδιαφέρουσας
αδράνειας υποπίνακα προς την ενδιαφέρουσα αδράνεια του πίνακα Burt. Ως
καλύτερος υποπίνακας θεωρείται εκείνος που η ενδιαφέρουσα αδράνειά του
µεγιστοποιεί τον παραπάνω λόγο (δηλαδή ο πρώτος υποπίνακας στη λίστα). Ο
ερευνητής µπορεί να βασιστεί στο κριτήριο αυτό για την επιλογή του υποπίνακα που
θα κατασκευάσει και θα αναλύσει στη συνέχεια µε την ΠΑΑ.

6.3.3 Ανάλυση Μεγάλων Συνόλων ∆εδοµένων
Όπως προαναφέραµε στην Ενότητα 3.5, όταν η ΠΑΑ εφαρµόζεται στον πίνακα
Burt, δεν είναι εφικτός ο άµεσος υπολογισµός των συντεταγµένων των αντικειµένων

επί των παραγοντικών αξόνων, που είναι όµως εφικτός, αν η ανάλυση εφαρµοστεί
στον αντίστοιχο λογικό πίνακα (0-1). Ωστόσο, στην περίπτωση που ο αριθµός των
αντικειµένων είναι αρκετά µεγάλος, η ανάλυση του λογικού πίνακα µε το βασικό
αλγόριθµο της µεθόδου είτε δεν είναι πάντοτε εφικτή είτε οι υπολογισµοί
καθυστερούν σηµαντικά (βλέπε Ενότητα 3.5.2).
Το CHIC Analysis υλοποιεί τον αποτελεσµατικό αλγόριθµο της ΠΑΑ που
προτείναµε στην Ενότητα 3.5, ο οποίος καθιστά εφικτή την ανάλυση λογικών
πινάκων µε αρκετά µεγάλο αριθµό γραµµών (αντικειµένων). O τροποποιηµένος
αλγόριθµος βασίζεται στις σχέσεις των αδρανειών που συνδέουν την ανάλυση του
πίνακα Burt µε αυτή του λογικού πίνακα. Η ανάλυση πραγµατοποιείται τελικά στον
πίνακα Burt κι έπειτα υπολογίζονται οι συντεταγµένες των αντικειµένων (γραµµών)
του λογικού. Όπως διαπιστώσαµε στην Ενότητα 3.5.2, το υπολογιστικό κέρδος από
την εφαρµογή του τροποποιηµένου αλγόριθµου, είναι σηµαντικό. Ο νέος αλγόριθµος
είναι κατά µέσο όρο 45% ταχύτερος από τον παραδοσιακό και το λογισµικό CHIC
Analysis µπορεί να διαχειριστεί λογικούς πίνακες µεγέθους µέχρι 500.000× 120.

6.3.4 Αλληλεπίδραση µε τις ∆ιαγραµµατικές Εκροές της Μεθόδου
Το CHIC Analysis προσφέρει βασικές αλλά και σύνθετες δυνατότητες
αλληλεπίδρασης του χρήστη µε τους παραγοντικούς άξονες και τα παραγοντικά
επίπεδα της ΠΑΑ. Οι βασικές δυνατότητες αφορούν στην επεξεργασία των
γραφηµάτων από το χρήστη, ενώ οι σύνθετες σχετίζονται µε αυτοµατοποιηµένες
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διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση, στόχος της ενσωµάτωσής τους στο λογισµικό είναι
η συµβολή στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων.

6.3.4.1 Επεξεργασία Γραφηµάτων

Η επεξεργασία των γραφηµάτων περιλαµβάνει δυνατότητες επέµβασης του χρήστη
στις κλίµακες των αξόνων, τους τίτλους, τα σύµβολα, τα χρώµατα, τις ετικέτες κ.ά.
Σηµαντικό χαρακτηριστικό αποτελεί η δυνατότητα σχεδίασης γραµµών στα
παραγοντικά διαγράµµατα (π.χ. βλέπε Ενότητα 5.3.1.2, ∆ιάγραµµα 5.11). Επίσης,
διατίθεται η εποπτική παροχή πληροφοριών για κάθε σηµείο (συντεταγµένες, βάρος,
αδράνεια, QLT, COR, CTR), µε απλή κατάδειξή του µε το δείκτη του ποντικιού
(Εικόνα 6.3).

Εικόνα 6.3: Πληροφορίες Σηµείου σε Παραγοντικό Επίπεδο

6.3.4.2 Biplot Άξονες και ∆ιανύσµατα Θέσης

Στη διµεταβλητή περίπτωση, δίνεται η δυνατότητα αυτόµατης σχεδίασης των Biplot
αξόνων στο αντίστοιχο παραγοντικό διάγραµµα (βλέπε Εικόνα 6.4α) και η κατασκευή
του συνοδευτικού πίνακα, όπως περιγράφτηκε στην Ενότητα 5.3.1.2 (Πίνακας 5.5).
Στην πολυµεταβλητή περίπτωση, δίνεται, αντίστοιχα, η δυνατότητα αυτόµατης
σχεδίασης των διανυσµάτων θέσης των προβαλλόµενων σηµείων (βλέπε Ενότητα
4.4.4.2) (Εικόνα 6.4β).
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Εικόνα 6.4α: Biplot Άξονες
(διµεταβλητή περίπτωση)

Εικόνα 6.4β: ∆ιανύσµατα Θέσης
(πολυµεταβλητή περίπτωση)

6.3.5 Ανακεφαλαίωση - Συµπεράσµατα
Από όσα ειπώθηκαν παραπάνω, προκύπτει ότι το υπολογιστικό περιβάλλον CHIC
Analysis συµβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της ΠΑΑ,

αλλά και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και εγκυρότητας των αποτελεσµάτων. Για το
σκοπό αυτό, ενσωµατώνει µεγάλη ποικιλία δεικτών, διαδικασιών και ελέγχων που
προέρχονται και από τις δύο σηµαντικές µεθοδολογικές προσεγγίσεις της Ανάλυσης
∆εδοµένων. Επιπλέον, το λογισµικό συνεισφέρει στη διαχείριση, κατασκευή και
ανάλυση ειδικών πινάκων εισόδου προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις: α) τη
δυνατότητα δυναµικής κατασκευής και απευθείας ανάλυσης υποπινάκων του πίνακα
Burt και β) την εφικτή και ταυτόχρονα αποτελεσµατική ανάλυση µεγάλων συνόλων

δεδοµένων. Τέλος, στον τοµέα των γραφικών αποτελεσµάτων προσφέρει τόσο
βασικές όσο και εξελιγµένες δυνατότητες αλληλεπίδρασης µε τις διαγραµµατικές
εκροές της µεθόδου.
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6.4 Συµπεράσµατα Κεφαλαίου 6
Θεωρούµε ότι στις µέρες µας το ενδιαφέρον της επιστηµονικής κοινότητας
παραµένει αµείωτο σε ό,τι αφορά την ανάλυση όλο και µεγαλύτερου όγκου
δεδοµένων, την ανάπτυξη ταχύτερων αλγόριθµων και τη βελτίωση ή καθιέρωση νέων
διαδικασιών, δεικτών και ελέγχων, εµπειρικών ή στατιστικών, που θα ενισχύουν την
αποτελεσµατικότητα και την αξιοπιστία των στατιστικών µεθόδων.
Στο πλαίσιο αυτό, συµπεραίνουµε ότι το λογισµικό της ΠΑΑ αποτέλεσε και
συνεχίζει να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα σε ό,τι αφορά: α) τη διάχυσή της σε
ευρύ φάσµα επιστηµονικών πεδίων και β) την αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής
της. Ωστόσο, όπως διαπιστώσαµε στα προηγούµενα, τα υπάρχοντα στατιστικά
πακέτα δεν είναι συµβατά ως προς τη µεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθούν και
δεν παρέχουν σηµαντική βοήθεια στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων της µεθόδου, µε
συνέπεια η χρήση τους να εξαρτάται, κυρίως, από το πλαίσιο στο οποίο ο ερευνητής
έχει συνηθίσει να ερµηνεύει τα αποτελέσµατα. Με βάση τα παραπάνω, αναπτύξαµε
και παρουσιάσαµε ένα ολοκληρωµένο στατιστικό πακέτο, που δίνει ιδιαίτερη έµφαση
στη βοήθεια στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων της ΠΑΑ και στην κατασκευή και
ανάλυση ειδικών πινάκων εισόδου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Συµπεράσµατα και Προτάσεις για Περαιτέρω
Έρευνα
Πάντα να ξαναρχίζεις.
Paul Valery
Στο Κεφάλαιο αυτό, ανακεφαλαιώνουµε τα βασικά συµπεράσµατα που προέκυψαν
από το σύνολο της παρούσας µελέτης, έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό το κατά πόσο
εκπληρώθηκαν ο γενικός σκοπός και οι ειδικοί στόχοι που τέθηκαν στην Εισαγωγή
(Κεφάλαιο 1). Παράλληλα, παραθέτουµε σκέψεις και προτάσεις που θα µπορούσαν

να αξιοποιηθούν µελλοντικά για την εξέλιξη της ερευνητικής διαδικασίας και
επισηµαίνουµε τα πεδία που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση.

Στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάσαµε αρχικά τους κυριότερους άξονες και το
αντικείµενο της µελέτης, για να προσδιορίσουµε στη συνέχεια τη συνεισφορά, το
γενικό σκοπό και τους ειδικούς στόχους της παρούσας διατριβής.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, επιχειρήσαµε µια µη εξαντλητική παρουσίαση των βασικών
εννοιών, ιδιοτήτων και αποτελεσµάτων της ΠΑΑ, όπως αυτή θεµελιώνεται και
εφαρµόζεται, κυρίως κατά τη γαλλική παράδοση. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάσαµε το
βασικό αλγόριθµο της µεθόδου και τονίσαµε ότι παραµένει ο ίδιος, ανεξάρτητα από
τον πίνακα εισόδου που αναλύεται κάθε φορά. Η ιδιότητα αυτή σε συνδυασµό µε την
πολυδιάστατη γεωµετρική θεώρηση των δεδοµένων, αναδεικνύουν την ΠΑΑ σε ένα
γενικό σύστηµα ανάλυσης κατηγορικών δεδοµένων. Ειδικότερα, ο πολυδιάστατος
χαρακτήρας της µεθόδου επιτρέπει την ανάδειξη των σχέσεων µεταξύ δύο ή
περισσότερων κατηγορικών µεταβλητών, οι οποίες δεν θα µπορούσαν να εντοπιστούν
µε απλή εξέταση των µεταβλητών κατά ζεύγη. Σήµερα, η µέθοδος χρησιµοποιείται σε
όλα τα επιστηµονικά πεδία, είτε ως έχει, είτε µε παραλλαγές στο αλγοριθµικό της
µέρος.

Στο τρίτο κεφάλαιο, αναδείξαµε την ευελιξία της ΠΑΑ στη διαχείριση
διαφορετικών µορφών πινάκων εισόδου και στηριχθήκαµε στην ιδιότητα αυτή για να
καταλήξουµε σε συγκεκριµένες µεθοδολογικές προτάσεις. Συγκεκριµένα, εξετάσαµε
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τις ιδιότητες, τις ιδιαιτερότητες και τις προϋποθέσεις της ανάλυσης ειδικών πινάκων
εισόδου, όπως υποπίνακες Burt, οι πίνακες αποστάσεων, οι πίνακες προφίλ κ.ά. Στη
συνέχεια, παραθέσαµε τις µαθηµατικές σχέσεις που συνδέουν τις αδράνειες απλών
πινάκων συµπτώσεων, γενικευµένων (Burt) και λογικών δύο ή περισσότερων
κατηγορικών µεταβλητών. Με αυτόν τον τρόπο, διαπιστώσαµε ότι οι σχέσεις
αδράνειας αναδεικνύουν την ποιότητα της πληροφορίας που παράγεται από την
ΠΑΑ, καθώς και τη φυσική ερµηνεία της ολικής αδράνειας, ανάλογα µε τη µορφή
του πίνακα που αναλύεται κάθε φορά. Έτσι, µπορούµε να κάνουµε λόγο για µια
ενιαία µεθοδολογία υπολογισµού της ολικής αδράνειας.
Στο ίδιο Κεφάλαιο, παραθέσαµε την προβληµατική της ανάλυσης του πίνακα Burt
και βασιζόµενοι στην έννοια της ενδιαφέρουσας αδράνειας του πίνακα, αναπτύξαµε
έναν αλγόριθµο 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. Το πρόβληµα αυτό τέθηκε για
πρώτη φορά στο χώρο της Ανάλυσης ∆εδοµένων. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι, αν και
η εγκυρότητα της πρότασης επαληθεύτηκε εµπειρικά, αποτελεί αντικείµενο
περαιτέρω πειραµατισµών και ελέγχων. Άλλωστε, η εξεύρεση κριτηρίων για την
επιλογή των µεταβλητών που θα συµπεριληφθούν στην ανάλυση µε την ΠΑΑ,
θεωρούµε ότι παραµένει ανοιχτό ζήτηµα.
Στο ίδιο πλαίσιο, περιγράψαµε έναν πρωτότυπο αλγόριθµο µε τον οποίο καθίσταται
εφικτή και ταυτόχρονα αποτελεσµατική η ανάλυση µεγάλων λογικών πινάκων. Με
τον αλγόριθµο αυτό µπορεί να υπάρξει σηµαντική οικονοµία ως προς το
υπολογιστικό έργο που απαιτείται για την ανάλυση µεγάλων συνόλων δεδοµένων. Η
αποτελεσµατικότητα της παραπάνω µεθοδολογίας γίνεται εµφανής και στην
περίπτωση που η ΠΑΑ συνδυαστεί µε άλλες στατιστικές µεθόδους, όπως η Ανιούσα
Ιεραρχική Ταξινόµηση. Τέλος, λόγω της πρακτικής αξίας των παραπάνω προτάσεων
θεωρούµε ότι αξίζει να διερευνηθεί περαιτέρω ο ρόλος της ΠΑΑ στο νεότευκτο πεδίο
της «Εξόρυξης Γνώσης από ∆εδοµένα» (Data Mining), τόσο ως µεθόδου µείωσης του
συνολικού αριθµού των διαστάσεων όσο και ως µεθόδου οπτικοποίησης
πολυδιάστατων δεδοµένων.

Στο τέταρτο κεφάλαιο, αρχικά επιχειρήσαµε µια ανασκόπηση των σηµαντικότερων
διαδικασιών, δεικτών και ελέγχων (εµπειρικών και στατιστικών) που είναι δυνατό να
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υπολογιστούν και να ερµηνευτούν στο πλαίσιο της ΠΑΑ. Ειδικότερα, εξετάσαµε το
ρόλο του κάθε δείκτη και αναφερθήκαµε στη συµβολή του στη διεισδυτική ερµηνεία
των δοµικών σχέσεων µεταξύ των µεταβλητών του πίνακα που αναλύεται. Επιπλέον,
παρείχαµε γενικές κατευθύνσεις και στρατηγικές για την όσο το δυνατό πληρέστερη
και ορθότερη ερµηνεία των διαγραµµατικών εκροών της µεθόδου και προτείναµε µια
εποπτική µέθοδο µε την οποία αναδεικνύονται οι αντιπαραθέσεις και διατάξεις επί
των παραγοντικών αξόνων. Η αποτελεσµατικότητα και η συµπληρωµατικότητα των
παραπάνω δεικτών και διαδικασιών δείχτηκε µέσα από δύο αναλυτικά παραδείγµατα.
Τέλος, θεωρούµε ότι πάντοτε θα υπάρχει ενδιαφέρον από την επιστηµονική
κοινότητα για βελτίωση ή καθιέρωση νέων διαδικασιών, δεικτών και ελέγχων, οι
οποίοι θα συµβάλλουν στη βελτίωση της ερµηνείας των αποτελεσµάτων της µεθόδου
και την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας και της αξιοπιστίας της.

Στο πέµπτο κεφάλαιο, αντιµετωπίσαµε την ΠΑΑ ως µέθοδο οπτικοποίησης
πολυδιάστατων δεδοµένων και διερευνήσαµε τη συµπληρωµατικότητά της µε άλλες
µεθόδους οπτικοποίησης. Ειδικότερα, αναφερθήκαµε στη στρατηγική οπτικοποίησης
του Biplot και αναδείξαµε την αποτελεσµατικότητά του στο πλαίσιο της ΠΑΑ, σε ό,τι
αφορά τη βελτίωση της ερµηνείας των παραγοντικών διαγραµµάτων. Στο σηµείο
αυτό, επισηµάναµε τη χρησιµότητα κατασκευής των Biplot Αξόνων στα παραγοντικά
επίπεδα και προτείναµε τρόπους για τη διευκόλυνση της ερµηνείας τους. Στο ίδιο
κεφάλαιο, παρουσιάσαµε αναλυτικά τις Καµπύλες Andrews, τα Μωσαϊκά
∆ιαγράµµατα, τους Παράλληλους Άξονες Συντεταγµένων και άλλες µεθόδους που
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την οπτικοποίηση των σχέσεων µεταξύ των
µεταβλητών ενός πίνακα συµπτώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, εντοπίσαµε τα κοινά τους
σηµεία µε την ΠΑΑ και αναδείξαµε τη συµβολή της στην ενίσχυση της
αποτελεσµατικότητας των µεθόδων αυτών ως προς: α) τον προσδιορισµό του
βέλτιστου τρόπου ταξιθέτησης ή διάταξης των µεταβλητών στα διαγράµµατα και β)
τη µείωση του συνολικού αριθµού των µεταβλητών που θα αναπαρασταθούν σε αυτά.
Μελλοντικά θεωρούµε ότι αξίζει να διερευνηθεί περαιτέρω η αποτελεσµατικότητα
του συνδυασµού της ΠΑΑ µε µεθόδους οπτικοποίησης και ιδιαίτερα µε τα
∆ιαγράµµατα Bertin (Bertin, 1983) και τους Κύβους ∆εδοµένων (Data Cubes)
(Wegman & Solka, 2005).
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Στο έκτο κεφάλαιο, προσδιορίσαµε τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές του
λογισµικού που ενσωµατώνει τη στατιστική διαδικασία της ΠΑΑ και διερευνήσαµε
το ρόλο του στην ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας και της αξιοπιστίας της
µεθόδου. Στο πλαίσιο αυτό, συγκρίναµε επτά διαδεδοµένα στατιστικά πακέτα που
ενσωµατώνουν τη µέθοδο και διαπιστώσαµε σε γενικές γραµµές τα εξής: α) τη
συµπληρωµατικότητα του υπάρχοντος λογισµικού που υποστηρίζει την ΠΑΑ, β) τον
υποκειµενικό παράγοντα που υπεισέρχεται κατά την επιλογή του λογισµικού που θα
χρησιµοποιηθεί για την εφαρµογή της µεθόδου, γ) την ανάγκη υιοθέτησης ενιαίου
µεθοδολογικού πλαισίου από το λογισµικό της µεθόδου σε ό,τι αφορά τα παραγόµενα
αποτελέσµατα και δ) την ανάγκη ενίσχυσης του λογισµικού µε επιπλέον δείκτες,
διαδικασίες και ελέγχους που βοηθούν στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων. Με
γνώµονα τα παραπάνω, αναπτύξαµε το υπολογιστικό περιβάλλον CHIC Analysis που
ενσωµατώνει ποικιλία χαρακτηριστικών για τη βοήθεια στην ερµηνεία των
αποτελεσµάτων και διαθέτει ευελιξία στην κατασκευή και ανάλυση ειδικών πινάκων
εισόδου.
Τέλος, θεωρούµε ότι το λογισµικό θα συνεχίσει να αποτελεί ρυθµιστικό παράγοντα
σε ό,τι αφορά τη διάδοση, εξέλιξη και αποτελεσµατικότητα εφαρµογής της ΠΑΑ. Στο
πλαίσιο αυτό, θέτουµε τους παρακάτω ερευνητικούς στόχους: α) την ενσωµάτωση
στο λογισµικό µεθόδων οπτικοποίησης πολυδιάστατων δεδοµένων, όπως τα
∆ιαγράµµατα Καµπύλων Andrews, τα Μωσαϊκά ∆ιαγράµµατα και τα ∆ιαγράµµατα
µε Παράλληλους Άξονες Συντεταγµένων, β) την ενσωµάτωση νέων διαδικασιών,
ελέγχων και δεικτών για τη βοήθεια στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων, γ) τη
σύνταξη και εκτύπωση «έξυπνων» αναφορών (reports) που θα περιγράφουν τα
παραγόµενα αποτελέσµατα, δ) την αποθήκευση των µεγάλων πινάκων εισόδου σε
οικονοµική µορφή (όπως π.χ. οι πίνακες προφίλ στη θέση των λογικών πινάκων) και
ε) τη συµβατότητα των αρχείων δεδοµένων και αποτελεσµάτων µε τα αντίστοιχα που
παράγουν τα διαδεδοµένα στατιστικά πακέτα.
Συµπερασµατικά, πιστεύουµε ότι µε την παρούσα διατριβή συνεισφέρουµε
καθοριστικά στην ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας και της αξιοπιστίας της ΠΑΑ,
ως ενός γενικού συστήµατος στατιστικής επεξεργασίας που βρίσκει εφαρµογές σε
όλα σχεδόν τα ερευνητικά πεδία. Ωστόσο, όλα τα ζητήµατα που διαπραγµατευτήκαµε
στην παρούσα διατριβή, παραµένουν ανοιχτά για περαιτέρω έρευνα. ∆ηλαδή,
θεωρούµε ότι θα συνεχίσει να υπάρχει ενδιαφέρον από την επιστηµονική κοινότητα
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για την ανάλυση µεγάλων συνόλων δεδοµένων, την ανάπτυξη ταχύτερων και
αποδοτικότερων αλγόριθµων και την καθιέρωση νέων δεικτών, διαδικασιών και
ελέγχων.

260

Κεφάλαιο 7ο: Συµπεράσµατα και Προτάσεις για Περαιτέρω Έρευνα

261

Βιβλιογραφία

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Α. Ξένη Βιβλιογραφία
Addinsoft (2004). XLSTAT-Pro: User’s Manual. Addinsoft.
Agresti, A. (2002). Categorical Data Analysis. New Jersey: John Willey & Sons, Inc.
Aitchison, J. & Greenacre, M. (2002). Biplots of Compositional Data. Applied Statistics,
51(4), 375-392.
Ambrogi, F., Biganzoli, E. & Boracchi, P. (2005). Multiple Correspondence Analysis in
S-PLUS. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 79, 161-167.
Andersen, E. (1991). The Statistical Analysis of Categorical Data. Berlin-Heidelberg:
Springer-Verlag.
Andrews, D.F. (1972). Plots of High Dimensional Data. Biometrics, 28, 125-136.
Bacher, J. (1995). Goodness-of-fit Measures for Multiple Correspondence Analysis.

Quality & Quantity, 29, 1-16.
Beh, E.J. (2004). Simple Correspondence Analysis: A Bibliographic Review.

International Statistical Review, 72(2), 257-284.
Bendixen, M. (2003). A Practical Guide to the Use of Correspondence Analysis in
Marketing Research. Marketing Bulletin, Techical Note 2, 14. URL: http://marketingbulletin.massey.ac.nz.
Benzécri, J.-P. (1973). L’ Analyse des Données. Vol. 1: Taxinomie. Vol. 2: Analyse des

Correspondances. Paris: Dunod.
Benzécri, J.-P. (1992). Correspondence Analysis Handbook. New York: Marcel Decker,
Inc.
Benzécri, J.-P. (1982). Histoire et Prehistoire de l’Analyse des Données. Dunod, Paris.
Benzécri, J.-P., & Benzécri, F. (1989). Programmes for Correspondence Analysis and
Hierarchical Clustering: User’s Guide. Cahiers de l’ Analyse des Données, 14, 7-34.
Bertin, J. (1983). The Semiology of Graphs. WI: University of Wisconsin, Madison.
Blasius, J. (1994). Correspondence Analysis in Social Science Research. In M.
Greenacre & J. Blasius (Eds), Correspondence Analysis in the Social Sciences, (pp.
23-52). London: Academic Press.
Blasius, J. & Greenacre, M.J. (Eds) (1998). Visualization of Categorical Data. San
Diego: Academic Press.

262

Βιβλιογραφία
Blasius, J. & Greenacre, M.J. (1994). Computations of Correspondence Analysis. In J.
Blasius & M. Greenacre (Eds), Correspondence Analysis in the Social Sciences, (pp.
53-78). San Diego: Academic Press.
Blasius, J. & Rohlinger, H. (1988). KORRES: A Program to Analyze Categorical Data.

Psychometrika, 53, 425-426.
BMDP Inc. (1992). BMDP Statistical Software Manual Release 7. vols. 1 and 2, Los
Angeles.
Boik, B.J. (1996). An Efficient Algorithm for Joint Correspondence Analysis.

Psychometrika, 61, 255-269.
Bond, J. & Michailidis, G. (1997). Interactive Correspondence Analysis in a Dynamic
Object-Oriented Environment. Journal of Statistical Software, 2(8). URL:
http://www.jstatsoft.org/v02/i08/jss.pdf.
Buja, A., Cook, D. & Swayne, D.F. (1996). Interactive High-Dimensional Data
Visualization. Journal of Computational and Graphical Statistics, 5(1), 78-99.
Burt, C. (1950). The Factorial Analysis of Qualitative Data. British Journal of

Psychology, Statistical Section, 3, 166-185.
Camiz, S. (2005). The Guttman Effect: Its Intepretation and a New Redressing Method.

Τετράδια Ανάλυσης ∆εδοµένων, 5/05, 7-34.
Carmines, E. & Zeller, R. (1979). Reliability and Validity Assessment. Sage University
Paper Series/Number 07-017, on Quantitative Applications in the Social Sciences.
Newbury Park, CA: Sage.
Carr, J.R. (1990). CORSPOND: A Portable FORTRAN-77 Program for Correspondence
Analysis. Computers and Geosciences, 16, 289-307.
Cattell, R.B. (1966). The Scree Test for the Number of Factors. Multivariate Behavioral

Research, 1, 629-637.
Carroll, J.D., Green, P.E. & Schaffer, C.M. (1986). Interpoint Distance Comparisons in
Correspondence Analysis. Journal of Marketing Research, 23, 271-280.
Chambers, J.M., Cleveland, W.S., Kleiner, B. & Tukey P.A. (1983). Graphical Methods

for Data Analysis. Pacific Grove, CA: Wadsworth and Brooks/Cole.
Chernoff, H. (1973). The Use of Faces to Represent Points in k-dimensional Space
Graphically. Journal of the American Statistical Association, 68, 361-368.
CISIA (2006). SPAD Version 5, User’s Guide. Paris.

263

Βιβλιογραφία
Clausen, S.-E. (1998). Applied Correspondence Analysis: An Introduction. Sage
University Papers Series on Quantitative Applications in the Social Sciences, 07-121,
housand Oakes, CA: Sage.
Clement, B. & Levesque, D. (1984). A SAS Program for Correspondence Analysis
Using PROC MATRIX. Proceedings of the SAS Users Group International

Conference, 9, 645-650.
Cleveland, W. (1984). The Elements of Graphing Data. Wadsworth, Monterey, CA.
Cleveland, W. (1993). Visualizing Data. Summit, NJ: Hobart Press.
Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. Lawrence
Erlbaum Associates Inc., New Jersey.
Crawford, C. & Koopman, P. (1979). Inter-rater Reliability of Scree Test and Mean
Square Ratio Test of Number of Factors. Perceptual and Motor Skills, 49, 223-226.
Dawson, R.J.M. (1995). The “Unusual Episode” Data Revisited. Journal of Statistics

Education, 3(3).
De Leeuw, J. (1984). The GIFI-System of Non-Linear Multivariate Analysis. In E.
Diday, M. Jambu, L. Lebart & R. Tomassone (Eds), Data Analysis and Informatics

III, (pp. 415-424). Amsterdam: North Holland.
Deville J.-C. & Malinvaud, E. (1983). Data Analysis and Official Socio-Economic
Statistics. Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General), 146(4), 335361.
Dillon, W. & Goldstein, M. (1984). Multivariate Analysis: Methods and Applications.
New York: John Willey & Sons, Inc.
Edsall, R. (2003). The Parallel Coordinate Plot in Action: Design and Use for
Geographic Visualization. Computational Statistics & Data Analysis, 43, 605-619.
Embrechts, P. & Herzberg, A.M. (1991). Variations of Andrews' plots. International

Statistical Review, 59(2), 175-194.
Emerson, J.W. (1998). Mosaic Displays in S-PLUS: A General Implementation and a
Case Study. Statistical Computing & Statistical Graphics Newsletter, 9(1), 17-23.
Escofier, B. & Pagès, J. (1994). Multiple Factor Analysis (AFMULT package).

Computational Statistics and Data Analysis, 18, 121-140.
Escofier, B. & Pagès, J. (1998). Analyses Factorielles Simples et Multiples: Objectifs,

Mèthodes et Interprètation. Paris: Dunod.

264

Βιβλιογραφία
Everitt, B.S. (1994). A Handbook of Statistical Analysis Using S-Plus. The Johns
Hopkins University Press. Chapman & Hall.
Everitt, B.S. & Nicholls, P. (1975). Visual Techniques for Representing Multivariate
Data. The Statistician, 24(1), 37-49.
Fox, J. (1997). Applied Regression Analysis, Linear Models and Related Methods,
CA:Sage, Thousand Oaks.
Flury, B. & Riedwyl, H. (1981). Graphical Representation of Multivariate Data by
Means of Asymmetrical Faces. Journal of the American Statistical Association, 76,
757-765.
Freni-Titulaer, W.J. & Louv, W.C. (1984). Comparisons of Some Graphical Methods
for Exploratory Multivariate Data Analysis. The American Statistician, 38(3), 184188.
Friedman, J.H. (1987). Exploratory Projection Pursuit. Journal of the American

Statistical Association, 82, 249-266.
Friendly, M. (1992). Graphical Methods for Categorical Data. Proceedings of the SAS

User's Group International Conference, 17, 1367-1373.
Friendly, M. (1994). Mosaic Displays for Multi-Way Contingency Tables. Journal of

the American Statistical Association, 89, 190-200.
Friendly, M. (1999). Extending Mosaic Displays: Marginal, Conditional and Partial
Views of Categorical Data. Journal of Computational and Graphical Statistics, 8,
373-395.
Friendly, M. (2000). Visualizing Categorical Data. SAS Institute.
Friendly, M. & Kwan, E. (2003). Effect Ordering for Data Displays. Computational

Statistics & Data Analysis, 43, 509-539.
Fienberg, S.E. (1979). Graphical Methods in Statistics. The American Statistician, 33(4),
165-178.
Fua, H.Y., Ward, M.O. & Rundensteiner, E.A. (1999). Hierarchical Parallel Coordinates
for Exploration of Large Datasets. In IEEE Visualization 1999 Proceedings, (pp. 4350), IEEE Computer Society.
Gabriel, K.R. (1971). The Biplot-Graphic Display of Matrices with Application to
Principal Component Analysis. Biometrika, 58, 453-467.

265

Βιβλιογραφία
Gabriel, K.R. (1981). Biplot Display of Multivariate Matrices for Inspection of Data and
Diagnosis in Interpreting Multivariate Data. In V. Barnett (Ed), Interpreting

Multivariate Data, London: John Wiley & Sons, Inc.
Gabriel, K.R. (2002). Goodness of Fit of Biplots and Correspondence Analysis.

Biometrika, 89, 423-436.
Gifi, A. (1996). Non-Linear Multivariate Analysis. Chichester: John Willey & Sons Ltd.
Golub, G. & Van Loan, C. (1996). Matrix Computations. The Johns Hopkins University
Press. Baltimore and London.
Gorman, B.S. & Primavera, L.H. (1993). MCA: A Simple Program for Multiple
Correspondence Analysis. Educational & Psychological Measurement, 53(3), 685687.
Gower, J.C. (1990). Three-Dimensional Biplots. Biometrika, 77, 773-885.
Gower, J.C. & Hand, D.J. (1996). Biplots. Chapman & Hall, London.
Gower, J.C. (2003). Unified Biplot Geometry, In A. Ferligoj & A. Mrvar (Eds),

Developments in Applied Statistics, Metodološki zvezki, 19, Ljubljana: FDV.
Gower, J.C. (2004). The Geometry of Biplot Scaling. Biometrika, 91, 705-714.
Greenacre, M.J. & Blasius, J. (1994) (Eds). Correspondence Analysis in the Social

Sciences: Recent Developments and Applications. London: Academic Press.
Greenacre, M.J. (1984). Theory and Applications of Correspondence Analysis. London:
Academic Press.
Greenacre, M.J. (1986). SIMCA: A Program to Perform Simple Correspondence
Analysis. The American Statistician, 40, 230-231.
Greenacre, M.J. & Hastie, T.J. (1987). The Geometric Interpretation of Correspondence
Analysis. Journal of the American Statistical Association, 82, 437-447.
Greenacre, M.J. (1988). Correspondence Analysis of Multivariate Categorical Data by
Weighted Least-Squares. Biometrika, 75, 457-467.
Greenacre, M.J. (1989). The Carroll-Green-Schaffer Scaling in Correspondence
Analysis: A Theoretical and Empirical Approach. Journal of Marketing Research,
26, 358-365.
Greenacre, M.J. (1991). Interpreting Multiple Correspondence Analysis. Applied

Stochastic Models and Data Analysis, 7, 195-210.
Greenacre, M.J. (1993α). Correspondence Analysis in Practice. London: Academic
Press.

266

Βιβλιογραφία
Greenacre, M.J. (1993β). Biplots in Correspondence Analysis. Journal of Applied

Statistics, 26, 251-269.
Greenacre, M.J. (1994α). Correspondence Analysis and its Interpretation. In M.
Greenacre & J. Blasius (Eds), Correspondence Analysis in the Social Sciences.

Recent Developments and Applications, (pp. 3-22). London: Academic Press.
Greenacre, M.J. (1994β). Multiple and Joint Correspondence Analysis. In M. Greenacre
& J. Blasius (Eds), Correspondence Analysis in the Social Sciences. Recent

Developments and Applications, (pp. 141-161). London: Academic Press.
Greenacre, M.J. (1998). Diagnostics for Joint Displays in Correspondence Analysis. In
J. Blasius & M. Greenacre (Eds), Visualization of Categorical Data, (pp. 221-238).
San Diego: Academic Press.
Greenacre M.J. (2005). From Correspondence Analysis to Multiple and Joint
Correspondence Analysis. Economics Working Papers 883, Department of
Economics and Business, Universitat Pompeu Fabra.
Greenacre M.J. & Nenadic O. (2005). Computation of Multiple Correspondence
Analysis with Code in R, Economics Working Papers 887, Department of Economics
and Business, Universitat Pompeu Fabra.
Greenacre, M.J. (2006). Tying Up the Loose Ends in Simple Correspondence Analysis.

Economics Working Papers 940, Department of Economics and Business, Universitat
Pompeu Fabra.
Hair, J., Anderson, R., Tatham, R. & Black, W. (1995). Multivariate Data Analysis With

Readings. New Jersey: Prentice-Hall International, Inc.
Härdle, W. & Simar, L. (2003). Applied Multivariate Statistical Analysis. Springer.
Hartigan, J.A. (1975). Clustering Algorithms. John Wiley & Sons, Inc., New York.
Hartigan, J.A. & Kleiner, B. (1981). Mosaics for Contingency Tables. In W.F. Eddy
(Ed), Proceedings of the 13th Symposium on the Interface, (pp. 268-273). Springer,
New York.
Hartigan, J.A. & Kleiner, B. (1984). A Moisac of Television Ratings. The American

Statistician, 38, 32-35.
Hedge, L. & Naik, D. (1999). Canonical Correspondence Analysis in SAS software.

Proceedings of the Twenty-Fourth Annual SAS Users Group International
Conference, 1607-1613.

267

Βιβλιογραφία
Higgs, N.T. (1991). Practical and Innovative Uses of Correspondence Analysis. The

Statistician, 40(2), 183-194.
Hill, M.O. (1974). Correspondence Analysis: A Neglected Multivariate Method. Appl.
Statist., 23(3), 340
Hill, M.O. (1979α). DECORANA - A FORTRAN Program for Detrended
Correspondence Analysis and Reciprocal Averaging. Cornell University, Ithaca, New
York.
Hill, M.O. (1979β). TWINSPAN - A FORTRAN Program for Arranging Multivariate
Data in an Ordered Two-Way Table by Classification of Individuals and Attributes.
Cornell University, Ithaca, New York.
Hinkle, D., Wiersma, W. & Jurs, S. (1988). Applied Statistics for the Behavioral

Sciences. Boston: Houghton Mifflin Company.
Hoffman, D.L. (1991). Review of Four Correspondence Analysis Programs for the IBM
PC. The American Statistician, 45, 305-311.
Hoffman,

D.L.

&

Franke,

G.

(1986).

Correspondence

Analysis:

Graphical

Representation of Categorical Data in Marketing Research. Journal of Marketing

Research, XXIII, 213-227.
Hofmann, H. (2000). Exploring Categorical Data: Interactive Mosaic Plots. Metrika,
51(1), 11-26.
Hofmann, H. (2003). Constructing and Reading Mosaic Plots. Computational Statistics

and Data Analysis, 43, 565-580.
Inselberg, Α. (1985). The Plane with Parallel Coordinates. The Visual Computer, 1(4),
69-92.
Israëls, A. (1987). Eigenvalue techniques for Qualitative Data. Leiden: DSWO Press.
Jacoby, W.G. (1991). Data Theory and Dimensional Analysis. CA: Sage, Newbury
Park.
Jacoby, W.G. (1998). Statistical Graphics for Visualizing Multivariate Data. Sage
University Papers Series in Quantitative Applications in the Social Sciences, 07-120.
Thousand Oaks, CA: Sage.
Johnson, D. (1998). Applied Multivariate Methods for Data Analysis. Pacific Grove:
Brook/Cole Publishing Company.
Johnson, R. & Wichern, D. (1992). Applied Multivariate Statistical Analysis. New
Jersey: Prentice-Hall, Inc.

268

Βιβλιογραφία
Karlis, D., Saporta, G. & Spinakis, A. (2003). A Simple Rule for the Selection of
Principal Components. Communication in Statistics, Theory and Methods, 32(3),
643-666.
Khattree, R. & Naik, D.N. (2002α). Andrews Plots for Multivariate Data: Some New
Suggestions and Applications. Journal of Statistical Planning and Inference, 100,
411-425.
Khattree, R. & Naik, D.N. (2002β). Association in Contingency Tables, Correspondence
Analysis, and (modified) Andrews Plots. In C. Huber-Carol, N. Balakrishnan, M.S.
Nikulin & M. Mesbah (Eds), Goodness of Fit Tests and Model Validity, 311-326,
Birkhauser, Boston.
Kruskal, J. & Wish, M. (1978). Multidimensional Scaling. Newbury Park: Sage
Publications.
Koutsoupias, N. (2002). Exploring Web Access Logs with Correspondence Analysis,
Proceedings of 2nd Hellenic Conference on AI, 229-236.
Le Roux, B. & Rouanet, H. (1998). Interpreting Axes in Multiple Correspondence
Analysis: Method of the Contributions of Points and Deviations. In J. Blasius & M.
Greenacre (Eds), Visualization of Categorical Data, (pp. 197-220). San Diego:
Academic Press.
Le Roux. B. & Rouanet, H. (2004). Geometric Data Analysis: From Correspondence

Analysis to Structured Data Analysis. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Lebart, L. & Morineau, A. (1982). SPAD-A System of FORTRAN Programs for
Correspondence Analysis. Journal of Marketing Research, 19, 608-609.
Lebart,

L.,

Morineau,

A.

&

Piron,

M.

(2000).

Statistique

Exploratoire

Multidimensionnelle. Dunod, Paris.
Lebart, L., Morineau, A. & Warwick, K.M. (1984). Multivariate Descriptive Statistical

Analysis: Correspondence Analysis and Related Techniques for Large Matrices. New
York: John Willey, Inc.
Lebart, L., Morineau, A. & Tabard, N. (1977). Techniques de la Description Statistique:

Méthodes et Logiciels pour l’Analyse des Grands Tableaux. Paris: Dunod.
Lebart, L. (2005). Validation Techniques in Simple and Multiple Correspondence
Analysis. Τετράδια Ανάλυσης ∆εδοµένων, 6, 10-25.
Lipkovich, I. & Smith, E.P. (2002). Biplot and Singular Value Decomposition Macros
for Excel©. Journal of Statistical Software, 7(5), 1.

269

Βιβλιογραφία
Malinvaud, E. (1987). Data Analysis in Applied Socio-Economic Statistics with Special
Consideration of Correspondence Analysis. Marketing Science Conference, Jouy en
Josas, France.
Marchand, P. & Holland, T. (2002). Graphics and GUIs with MATLAB. Chapman &
Hall CRC.
Martín-Rodríguez, J., Galindo-Villardon, M.P. & Vicente-Villardon J.L. (2002).
Comparison and Integration of Subspaces from a Biplot Perspective. Journal of

Statistical Planning and Inference, 102, 411-423.
Matiaske,

W.

(1994).

Correspondence Analysis

with

P-STAT:

The Macro

COR.ANALYSIS. Computational Statistics & Data Analysis, 17, 239.
MathWorks Inc. (2002). MATLAB Version 6.5.0.180913a (R13), Natick, MA.
Menexes, G. & Papadimitriou, I. (2003). Relations of Inertia. In Proc. Correspondence

Analysis and Related Methods - CARME 2003, Barcelona.
Michailidis, G. & De Leeuw, J. (1998). The Gifi System of Descriptive Multivariate
Analysis. Statistical Science, 13(4), 307-336.
MINITAB Inc. (2006). MINITAB Reference Manual, Release 14 for Windows. State
College, PA.
Moran, M.A. & Gornbein, J. (1988). CA-Correspondence Analysis. Technical Report

#87, BMDP Statistical Software Inc., Los Angeles.
Murtagh, F. (2005). Correspondence Analysis and Data Coding with Java and R.
Chapman & Hall CRC, Boca Raton.
Meulman, J. & Heiser, W. (1998). Visual Display of Interaction in Multiway
Contingency Tables by Use of Homogeneity Analysis: The 2×2×2×2 Case. In J.
Blasius & M. Greenacre (Eds), Visualization of Categorical Data, (pp. 277-296).
San Diego: Academic Press.
Meulman, J. & Heiser, W. (2004). SPSS Categories 13.0. Chicago: SPSS, Inc.
Morin, A. (2004). Intensive Use of Correspondence Analysis for Information Retrieval,

Proceedings of 26th International Conference on Information Technology Interfaces,
1, 255-258.
Nagpaul, P.S. (2001). Guide to Advanced Data Analysis Using IDAMS Software, URL:
http://www.unesco.org/idams.
Nishisato, S. (1980). Analysis of Categorical Data: Dual Scaling and its Applications.
Toronto: University of Toronto Press.

270

Βιβλιογραφία
Nishisato, S. (1994). Elements of Dual Scaling: An Introduction to Practical Data

Analysis. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Nishisato, S. & Nishisato, I. (1994). The DUAL3 for Windows. Toronto: MicroStats.
Nishisato, S. (1996). Gleaning in the Field of Dual Scaling. Psychometrika, 61(4), 559599.
Papadimitriou, I. &

Menexes, G. (2004). Power Analysis and Sample Size

Determination in the Context of Correspondence Analysis. In Proc. 6th International

Conference

on

Social

Science

Methodology,

Amsterdam.

URL:

http://mccweb.agri.cmu.ac.th/Download/panomsak/apssnet/SocMeth6Amsterdam/Da
ta/PDF/stream_09-05.pdf.
R Development Core Team (2005). R: A Language and Environment for Statistical

Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
Romney, K., Moore, C. & Brazil, T. (1998). Correspondence Analysis as a
Multidimensional Scaling Technique for Nonfrequency Similarity Matrices. In J.
Blasius & M. Greenacre (Eds), Visualization of Categorical Data, (pp. 329-345). San
Diego: Academic Press.
Rovan, J. (1994). Visualizing Solutions in more than Two Dimensions. In J. Blasius &
M. Greenacre (Eds), Correspondence Analysis in the Social Sciences, (pp. 210-229).
San Diego: Academic Press.
Rosenzveig, C. (1978). Correspondence Analysis on a Microcomputer. Cahiers de

l’Analyse des Donnees, 3, 418-434.
Saporta, G. & Tambrea, N. (1993). About the Selection of the Number of Components
in Correspondence Analysis. In J. Jansen & C. Skiadas (Eds), Applied Stochastic

Models and Data Analysis, (pp. 846-856). Singapore: World Scientific Publishing
Co. Pte. Ltd.
SAS Institute, (2005). SAS/STAT User's Guide, Version 9. SAS Institute Inc.
Shia, M. & Carr, J. R. (2001). A Modified Code for R-mode Correspondence Analysis
of Large-Scale Problems. Computers and Geosciences, 27, 139-146.
Snee, R.D. (1974). Graphical Display of Two-Way Contingency Tables. American

Statistician, 28, 9-12.
SPSS Inc. (2000). SYSTAT 10.0. Chicago, IL: SPSS Inc.
SPSS Inc. (2004). SPSS 13.0 Statistical Algorithms. Chicago: SPSS Inc.
Statsoft Inc. (2003). STATISTICA 7 System Reference. Statsoft Inc., Tulsa, OK.

271

Βιβλιογραφία
Stevens, J. (2002). Applied Multivariate Statistics for the Social Sciences. New Jersey:
Lawrence Erlbaum Associates Inc.
Tan, P.N., Steinbach, M. & Kumar, V. (2006). Introduction to Data Mining. AddisonWesley.
Tateneni, K. & Browne, M.W. (1999). CorAna: Simple and Joint Correspondence
Analysis, URL: http://quantrm2.psy.ohiostate.edu/browne.
Tateneni, K. & Browne, M.W. (2000). A Noniterative Method of Joint Correspondence
Analysis. Psychometrika, 65, 157-165.
Ter Braak, C.J.F. (1988). CANOCO - An Extension of DECORANA to Analyze
Species-Environment Relationships. Plant Ecology, 75(3).
Theus, M. (1997). Visualisation of Categorical Data. Advances in Statistical Software 6,

Softstat '97, Frank Faulbaum & Wolfgang Bandilla, Lucius & Lucius (Eds), (pp. 4755), Stuttgart.
Thioulouse, J., Chessel, D., Dolèdec, S. & Olivier, J.M. (1997). ADE-4: A Multivariate
Analysis and Graphical Display Software. Statistics and Computing, 7, 75-83.
Thompson, P.A. (1995). Correspondence Analysis in Statistical Package Programs. The

American Statistician, 49, 310-316.
Tian, D.Q., Sorooshian, S. & Myers, D.E. (1993). Correspondence Analysis with
MATLAB. Computers and Geosciences, 19, 1007-1022.
Tory, M., Potts, S. & Moller T. (2005). A Parallel Coordinates Style Interface for
Exploratory Volume Visualization. IEEE Transactions on Visualization and

Computer Graphics, 11(1), 71-80.
Traub, R. (1994). Reliability for the Social Sciences. Thousand Oaks: Sage Publications,
Inc.
Tufte, E.R. (1983). The Visual Display of Quantitative Information. Graphic Press,
Cheshire, CT.
Tukey, J. (1977). Exploratory Data Analysis. Addison-Wesley, Reading, MA.
Tukey, J. (1980). We Need Both Exploratory and Confirmatory. The American

Statistician, 34(1), 23-25.
Udina, F. (2005). Interactive Biplot Construction. Journal of Statistical Software, 13(5),
1-16.

272

Βιβλιογραφία
Unwin, A., Hawkins, G., Hofmann, H. & Siegl, B. (1996). Interactive Graphics for Data
Sets with Missing Values - MANET. Journal of Computational and Graphical

Statistics, 5(2), 113-122.
Van de Geer, J.P. (1993α). Multivariate Analysis of Categorical Data: Theory.
Thousand Oakes: Sage Publications.
Van de Geer, J.P. (1993β). Multivariate Analysis of Categorical Data: Applications.
Thousand Oakes: Sage Publications.
Van de Velden, M. (2000). Some Topics in Correspondence Analysis. Amsterdam:
Tinbergen Institute Research Series, No 238.
Van de Velden, M. & Neudecker, H. (2000). On an eigenvalue Property Relevant in
Correspondence Analysis and Related Methods. Linear Algebra, 321, 347-364.
Van Kerm, P. (1998). Simple and Multiple Correspondence Analysis in STATA. STATA

Technical Bulletin Reprints, 10, 210-217.
Vermunt, J.K. & Anderson, C.A. (2005). Maximum Likelihood Joint Correspondence
Analysis. Methodology, 1, 18-26.
Wainer, H. & Velleman, P.F. (2001). Statistical Graphs: Mapping the Pathways of
Science. The Annual Review of Psychology, 52, 305-335.
Ward, J.H. (1963). Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function. Journal of

American Statistical Association, 58, 236-244.
Wegman, E.J. (1990). Hyperdimensional Data Analysis Using Parallel Coordinates.

Journal of the American Statistical Association, 85, 664-675.
Wegman, E.J. & Carr, E.B. (1993). Statistical Graphics And Visualization. In C.R. Rao
(Ed) Handbook of Statistics, 9, (pp. 857-958). Amsterdam: Elsevier.
Wegman, E.J. & Solka, J.L. (2005). Statistical Data Mining. Handbook of Statistics, 24,
1–46.
Weller, S. & Romney A.K. (1990). Metric Scaling: Correspondence Analysis. Newbury
Park: Sage Publications.
Wilkinson, L. (1999). The Grammar of Graphics. Springer-Verlag.
Wilcox, M.A., Wyszynski, D.F., Panhuysen, C.I. et al. (2003). Empirically Derived
Phenotypic Subgroups - Qualitative and Quantitative Trait Analyses, BMC Genet., 4,
S15.
Williams, E.J. (1952). Use of Scores for the Analysis of Association in Contingency
Tables. Biometrika, 39(3/4), 274-289.

273

Βιβλιογραφία
Young, F.W. (1997). ViSta: The Visual Statistics System. NC: L. L. Thurstone
Psycometrics Laboratory, Chapel Hill.
Young, F.W., Faldowski, R.A. & McFarlane, M.M. (1993). Multivariate Statistical
Visualization. In C.R. Rao (Ed), Handbook of Statistics, 9, (pp. 959-998). Elsevier,
Amsterdam.
Young, F.W. & Bann, C.M. (1997). ViSta: A Visual Statistics System. In R.A. Stine &
J. Fox (Eds), Statistical Computing Environments for Social Research, (pp. 207-235).
Sage.
Zwick, W. & Velicer, W. (1986). Comparison of Five Rules for Determining the
Number of Components to Retain. Psychological Bulletin, 99(3), 432-442.

274

Βιβλιογραφία
B. Ελληνική Βιβλιογραφία

Αθανασιάδης, Η. (1995). Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών και Ιεραρχική Ταξινόµηση.
Αθήνα: Εκδόσεις ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ.
Αθανασίου, Γ. & Παπαδηµητρίου, Γ. (2002). Ανάλυση Κειµένων µε Μεθόδους
Ανάλυσης ∆εδοµένων (Αφορµή: Ο «Εραστής της M. Duras»). Τετράδια Ανάλυσης
∆εδοµένων, 1/02, 107-117.

Αναστασιάδου, Σ., (2000): Προσδιορισµός των ∆ιαθέσεων των Φοιτητών προς τη
Στατιστική µε Μεθόδους Πολυδιάστατης Στατιστικής Ανάλυσης, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή,

Θεσ/νίκη: Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής.
Αναστασιάδου, Σ. & Καράκος, Α. (2005). Ανάλυση ∆εδοµένων σε Θέµατα Αλλαγής
Στάσεων των Φοιτητών. Τετράδια Ανάλυσης ∆εδοµένων, 6/05, 138-151.
∆ρόσος, Γ. (2005). Στατιστική Ανάλυση ∆εδοµένων Γλωσσικών Πληροφοριών.
∆ιδακτορική

∆ιατριβή

που

υποβλήθηκε

στο

∆ιατµηµατικό

Πρόγραµµα

Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήµες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας του
Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης.
Καράκος, Α. (1994). Πρόγραµµα Αξιοποίησης Τεχνικών Ανάλυσης ∆εδοµένων, Εκδ. 3.0,
1988 – 1994.

Καράκος, Α. (2003). ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ - ΠΡόγραµµα ΑΞΙοποίησης ΤΕχνικών ανάΛυσΗΣ
δεδοµένων. Τετράδια Ανάλυσης ∆εδοµένων, 3, 135-152.
Καράκος, Α., Μαβίδης, Α. & Παπαβασιλείου, Α. (1996). Εφαρµογή Μεθόδων Ανάλυσης
∆εδοµένων σε Θέµατα της επιστήµης Φυσικής Αγωγής, Πρακτικά, 9ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Στατιστικής, (σσ. 148-155), Ε.Σ.Ι.

Καραπιστόλης, ∆. (1996). ∆ηµιουργία Λογισµικού για την Κατάρτιση Φερέγγυου
Χαρτοφυλακίου µε Μεθόδους της Ανάλυσης ∆εδοµένων. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή που

υποβλήθηκε

στο

Τµήµα

Εφαρµοσµένης

Πληροφορικής

του

Πανεπιστηµίου

Μακεδονίας.
Καραπιστόλης, ∆. (1999). Ανάλυση ∆εδοµένων και Έρευνα Αγοράς. Θεσ/νίκη: Εκδόσεις
ΑΝΙΚΟΥΛΑ.
Καραπιστόλης, ∆. (2002). Το Λογισµικό MAD, Τετράδια Ανάλυσης ∆εδοµένων, 2, 133147.

Καρλής, ∆. (2005). Πολυµεταβλητή Στατιστική Ανάλυση. Εκδόσεις Αθ. Σταµούλη, Αθήνα.

275

Βιβλιογραφία

Κιοσέογλου, Γ. & ∆ικαίου, Μ. (1993). Εφαρµογή της Παραγοντικής Ανάλυσης των
Αντιστοιχιών και των Λογαριθµικών Γραµµικών Μοντέλων στην Ανάλυση των
Προβληµάτων των Εφήβων και των Τρόπων Παροχής Βοήθειας από Κατηγορίες
Ατόµων Στήριξης. Πρακτικά, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, (σσ.179-187).
Ε.Σ.Ι.
Κιοσέογλου, Γ. (1998). ∆ιερεύνηση των Προβληµάτων των Εφήβων και των
Στρατηγικών Αντιµετώπισής τους µέσω της Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών
και της Ιεραρχικής Ανάλυσης Συστάδων. Πρακτικά, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Στατιστικής, (σσ. 203-219). Ε.Σ.Ι.

Κιοσέογλου, Γ. (2002). Η Ανάλυση ∆εδοµένων στην Ψυχολογική Έρευνα. Τετράδια
Ανάλυσης ∆εδοµένων, 2, 5-14.

Κιοσέογλου, Γ. (2003). Προσδιορισµός του Αριθµού των Παραγόντων που Χρήζουν
Ερµηνείας στην Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών Μέσω Παλινδροµήσεων στο
∆ιάγραµµα των Ιδιοτιµών. Τετράδια Ανάλυσης ∆εδοµένων, 3, 5-14.
Κουτσιουπιάς, Ν. (1999). Στατιστική Ανάλυση της Ασφαλιστικής Αγοράς Β. Ελλάδας µε
Χρήση

Σχεσιακών

Βάσεων

∆εδοµένων

(RDBMS)

και

∆οµηµένης

Γλώσσας

Ερωτοαποκρίσεων (SQL). ∆ιδακτορική ∆ιατριβή που υποβλήθηκε στο Τµήµα

Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
Κουτσουπιάς, N. (2002). S-PRO: Εφαρµογή Υλοποίησης Μεθόδων της Ανάλυσης
∆εδοµένων. Τετράδια Ανάλυσης ∆εδοµένων, 1, 118-128.
Κουτσουπιάς, Ν. (2005). Εφαρµογές Ανάλυσης ∆εδοµένων. Εκδοτικός Οίκος Αντ.
Σταµούλη.
Κουτσουπιάς, Ν. & Παπαδηµητρίου, Γ. (1999). Βοήθεια Ερµηνείας Αποτελεσµάτων
Μεθόδων Ανάλυσης ∆εδοµένων. Πρακτικά, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής,
(σσ. 318-326). Ε.Σ.Ι.

Λούκας, ∆. (2004). Πολυκριτήρια Υποστήριξη Αποφάσεων µε τη Βοήθεια της
Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή που υποβλήθηκε
στο Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
Μάλλιαρη, Α. (2005). Ανάκτηση Πληροφοριών από Αυτοµατοποιηµένα Συστήµατα
Βιβλιοθηκών και Στατιστική Ανάλυση των ∆εδοµένων. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή που

υποβλήθηκε

στο

Τµήµα

Εφαρµοσµένης

Μακεδονίας.

276

Πληροφορικής

του

Πανεπιστηµίου

Βιβλιογραφία

Μάρκος, Α., Μενεξές, Γ. & Παπαδηµητρίου, Γ. (2005). Αλγόριθµος Επιλογής
Υποπίνακα µε την Πλησιέστερη Απεικόνιση µέσω της AFC στο Γενικευµένο Πίνακα
Συµπτώσεων. Πρακτικά, 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, (σσ. 247-256). Ε.Σ.Ι.
Μάρκος, Α., Μενεξές, Γ. & Παπαδηµητρίου, Γ. (2006). H Παραγοντική Ανάλυση των
Αντιστοιχιών µέσω του Λογισµικού C.HI.C. Analysis, Πρακτικά, 19ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Στατιστικής, (έγινε δεκτό προς δηµοσίευση). Ε.Σ.Ι.

Μασούρα, Ε. (2005). ∆ιαχρονική Εξέλιξη (1974-2004) Πολιτικών των Εργασιακών
Σχέσεων και της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα µε Μεθόδους της Ανάλυσης
∆εδοµένων. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή που υποβλήθηκε στο Τµήµα Εφαρµοσµένης

Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
Μασούρα, Ε. & Παπαδηµητρίου, Γ. (2002). ∆ηµόσιες ∆απάνες για την Απασχόληση και
Σχετική Θέση των 15 Χωρών-Μελών της Ε.Ε. µε τις Μεθόδους AFC και CAH.
Τετράδια Ανάλυσης ∆εδοµένων, 2/02, 41-51.

Μαυροµάτης, Γ. (1999). Στατιστικά Μοντέλα και Μέθοδοι Ανάλυσης ∆εδοµένων.
UNIVERSITY STUDIO PRESS, Θεσσαλονίκη.

Μεϊµάρης, Μ. (2002). Εξισώσεις Μεταφοράς και Μεταφορά Εξισώσεων. Τετράδια
Ανάλυσης ∆εδοµένων, 1, 12-19.

Μεϊµάρης, Μ. (2005). Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης ∆εδοµένων µε ∆ιεθνή
Συµµετοχή 15-18/9/2005 στο Porto Carras της Χαλκιδικής. Τετράδια Ανάλυσης
∆εδοµένων, 6/05, 7-9.

Μενεξές, Γ. (2001). H Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών (AFC) µέσω του SPSS.
Πρακτικά, 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, (σσ. 357-364). Ε.Σ.Ι.

Μενεξές, Γ. (2006). Πειραµατικοί Σχεδιασµοί στην Ανάλυση ∆εδοµένων. ∆ιδακτορική
∆ιατριβή

που

υποβλήθηκε

στο

Τµήµα

Εφαρµοσµένης

Πληροφορικής

του

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
Μενεξές, Γ. & Παπαδηµητρίου, Γ. (2002). Benzècri vs GIFI: Μία Ανάλυση AFC, ∆ύο
Σχολές Ανάλυσης ∆εδοµένων. Πρακτικά, 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, (σσ.
491-499). Ε.Σ.Ι.

Μενεξές, Γ. & Παπαδηµητρίου, Γ. (2004). Σχέσεις Αδράνειας σε Πίνακες Συµπτώσεων,
Γενικευµένους και Λογικούς ∆ύο ή Περισσότερων Μεταβλητών. Τετράδια Ανάλυσης
∆εδοµένων, 4/04, 42-66.

277

Βιβλιογραφία

Μενεξές, Γ. & Παπαδηµητρίου, Θ. (2005). Ταξινόµηση Αντικειµένων, Λογικού Πίνακα
0-1, ως προς τις Συντεταγµένες τους σε Παραγοντικούς Άξονες. Πρακτικά, 18ο

Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, (σσ. 509-518). Ε.Σ.Ι.

Μπαγιάτης, Β. (2004). Συνέπειες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες από την Προσπάθειά τους για
Σύγκλιση και Παραµονή στην ΟΝΕ. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή που υποβλήθηκε στο

Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
Μπαγιάτης, Β. & Παπαδηµητρίου, Γ. (2002). Οι Ευρωπαϊκές Χώρες όπως αυτές
Φαίνονται µέσα από τη ∆ιαχρονική τους Εξέλιξη στους ∆είκτες της Πραγµατικής
Οικονοµίας (1981-1998). Τετράδια Ανάλυσης ∆εδοµένων, 2/02, 124-132.
Μπεχράκης, Θ. (1999). Πολυδιάστατη Ανάλυση ∆εδοµένων: Μέθοδοι και Εφαρµογές.
Αθήνα: Εκδόσεις ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ-Α. Α. ΛΙΒΑΝΗΣ.
Μπεχράκης, Θ. (2003). Στατιστική Ανάλυση Κειµένων: Χριστός, Βούδας, Μωάµεθ.
Τετράδια Ανάλυσης ∆εδοµένων, 3/03, 15-26.

Παπαδηµητρίου, Γ. (1990). Μέθοδοι Επεξεργασίας Ερωτηµατολογίων. Θεσσαλονίκη:
Παρατηρητής.
Παπαδηµητρίου, Γ. (1991). Στατιστική Επεξεργασία Τριδιάστατων Πινάκων µε την
Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών. Πρακτικά, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Στατιστικής, (σσ.160-169). Ε.Σ.Ι.

Παπαδηµητρίου,

Γ.

(1994).

Μέθοδοι

Ανάλυσης

∆εδοµένων:

Πανεπιστηµιακές

Παραδόσεις. Εκδόσεις Πανεπιστήµιου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.

Παπαδηµητρίου,

Γ.

(2001).

Περιγραφική

Στατιστική.

Εκδόσεις

Παρατηρητής,

Θεσσαλονίκη.
Παπαδηµητρίου, Γ. (2002). Η Ανάλυση ∆εδοµένων στην Ελλάδα. Τετράδια Ανάλυσης
∆εδοµένων, 1/02, 5-11.

Παπαδηµητρίου, Γ. (2004). Πολυδιάστατη Στατιστική Ανάλυση: Πανεπιστηµιακές
Παραδόσεις. Θεσσαλονίκη: Έκδοση Πανεπιστήµιου Μακεδονίας Οικονοµικών και

Κοινωνικών Επιστηµών.
Παπαδηµητρίου, Γ. (2006). Η Ανάλυση ∆εδοµένων. Παραγοντική Ανάλυση των
Αντιστοιχιών, Ιεραρχική Ταξινόµηση και Άλλες Μέθοδοι. Αθήνα: Εκδόσεις τυπωθήτω,

Γ. ∆αρδανός.
Παπαδηµητρίου, Γ. & Κουτσουπιάς, Ν. (1996). Κατασκευή Πινάκων ∆ιπλής Εισόδου –
Προσέγγιση στον τρόπο Παρουσίασης µε Χρήση Τεχνολογίας Πολυµέσων. Πρακτικά,
9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, (σσ. 287-295). Ε.Σ.Ι.

278

Βιβλιογραφία

Παπαδηµητρίου, Γ. & Φλώρου, Γ. (1999). Νέος ∆είκτης Ερµηνείας Αποτελεσµάτων στις
Μεθόδους της Ανάλυσης ∆εδοµένων. Πρακτικά, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Στατιστικής, (σσ. 434-443), Ε.Σ.Ι.

Παπαδηµητρίου, Γ. & Αθανασίου, Γ. (2003). Η Τηλεοπτική Ταυτότητα των Ελλήνων
Τηλεθεατών µέσα από το Φαινόµενο Big Brother. (Η Συµπληρωµατικότητα της AFC
µε την CAH). Τετράδια Ανάλυσης ∆εδοµένων, 3/03, 41-52.
Παπαδηµητρίου, Γ. & Μάρκος, Α. (2003). Οι Χαρακτηριστικές Ρίζες των Πινάκων και
το Παρεξηγηµένο Ποσοστό Ερµηνείας των Παραγοντικών Αξόνων στην Παραγοντική
Ανάλυση των Αντιστοιχιών. Πρακτικά, 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, (σσ.
417-425). Ε.Σ.Ι.

Παπαδηµητρίου, Γ. & Μάρκος, Α. (2004). Θέσεις Πολιτών για την EXPO 2008 στη
Θεσσαλονίκη. Τετράδια Ανάλυσης ∆εδοµένων, 4/04, 150-162.
Παπαδηµητρίου, Γ., Μάρκος, Α. & Φραγκάκη, Μ. (2005). Το Εµπόριο των Ελληνικών
Γεωργικών Προϊόντων µε την ΕΕ την περίοδο 1990-2003 µε Έµφαση στα Φρούτα Λαχανικά και Έλαια Λίπη, Πρακτικά, Επιστηµονικό Συνέδριο Νέες Τεχνολογίες &
Marketing, (σσ. 76-82).

Πρίπορας, Κ. Β. & Μενεξές, Γ. (2005). Μέτρηση Εικόνας Καταστήµατος µε Μεθόδους
της Ανάλυσης ∆εδοµένων: Μια Εµπειρική Έρευνα στην Περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Τετράδια Ανάλυσης ∆εδοµένων, 5, 42-61.
Τζήµος, Χ. & Παπαδηµητρίου, Γ. (2004). ∆ιερεύνηση των ∆ιακλαδικών Σχέσεων της
Ελληνικής Οικονοµίας. Πρακτικά, 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, (σσ. 423430). Ε.Σ.Ι.

Τζήµος, Χ. (2006). Η Ανάλυση ∆εδοµένων στις ∆ιακλαδικές Σχέσεις και ∆οµές της
Ελληνικής Οικονοµίας. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή που υποβλήθηκε στο Τµήµα

Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
Τσάντας, Ν., Μωϋσιάδης, Χ., Μπαγιάτης, Ν., και Χατζηπαντελής, Θ., (1999). Ανάλυση
∆εδοµένων µε τη βοήθεια Στατιστικών Πακέτων. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη.

Φλώρου, Γ. (1997). Προσδιορισµός της Ιδανικότερης Μετρικής Απόστασης και
Καλύτερου Τρόπου Οµαδοποίησης στις ∆ιάφορες Μεθόδους της Αυτόµατης
Ταξινόµησης κατά Αύξουσα Ιεραρχία. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή που υποβλήθηκε στο
Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.

279

Παράρτηµα Α: Οδηγός Χρήσης του Λογισµικού CHIC Analysis

Παράρτηµα Α
Οδηγός Χρήσης του CHIC Analysis v1.0
Α0. Εισαγωγή
Το υπολογιστικό περιβάλλον CHIC Analysis ανήκει στην οικογένεια του
λογισµικού των µεθόδων της Ανάλυσης ∆εδοµένων (Data Analysis Methods).
Ειδικότερα, το λογισµικό ενσωµατώνει την Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών
- ΠΑΑ (Correspondence Analysis) (διµεταβλητή και πολυµεταβλητή) και την

Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση - ΑΙΤ (Hierarchical Cluster Analysis).
Το CHIC Analysis συνδυάζει τις δυνατότητες γραφικών της Delphi, µιας γλώσσας
οπτικού προγραµµατισµού, µε τις υπολογιστικές δυνατότητες του MATLAB, µιας
µαθηµατικής γλώσσας προγραµµατισµού. Επιπλέον, ενσωµατώνει τα αριθµητικά και
γραφικά αποτελέσµατα αρκετών εµπορικών και µη λογισµικών (SPSS, SAS,
MINITAB, SPAD, STATISTICA, XL-STAT, M.A.D., ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ, S-Pro, κ.ά.)

και παρέχει νέες δυνατότητες και δείκτες, που περιγράφονται αναλυτικά στη
διδακτορική διατριβή του Άγγελου Μάρκου µε τίτλο «Βοήθεια στην Ερµηνεία των
Αποτελεσµάτων της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών & Αλγόριθµοι
Κατασκευής και Ανάλυσης Ειδικών Πινάκων Εισόδου».
Για την όσο το δυνατό πληρέστερη κατανόηση των λειτουργιών του λογισµικού
όπως περιγράφονται στον οδηγό αυτό, απαιτείται εξοικείωση του αναγνώστη µε το
περιβάλλον του MS Windows, τις βασικές έννοιες της Περιγραφικής Στατιστικής και
τις δύο παραπάνω µεθόδους της Ανάλυσης ∆εδοµένων.

Λεπτοµέρειες Υλοποίησης

Το CHIC Analysis συνδυάζει τις δυνατότητες της Delphi 7, µιας γλώσσας οπτικού
προγραµµατισµού, µε τις υπολογιστικές δυνατότητες του MATLAB 6.5 R13
(MathWorks Inc., 2002), µιας µαθηµατικής γλώσσας προγραµµατισµού. Η σύνδεση

των δύο προγραµµατιστικών εργαλείων έγινε ως εξής (Σχήµα Α.1): Αρχικά, όλοι οι
επιµέρους αλγόριθµοι που ενσωµατώθηκαν στο λογισµικό, κωδικοποιήθηκαν σε
αρχεία MATLAB (m files). Στη συνέχεια, τα αρχεία MATLAB µεταγλωττιστήκαν σε
δυναµικά συνδεδεµένες βιβλιοθήκες DLL (Dynamic Link Library) και τα αντίστοιχα
αρχεία DLL κλήθηκαν από τη γλώσσα Delphi. Τέλος, τα γραφικά µενού εντολών και
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τα πλαίσια διαλόγου του CHIC Analysis δηµιουργήθηκαν µε τα ενσωµατωµένα
γραφικά εργαλεία (components) της Delphi.

Σχήµα Α.1: CHIC Analysis = Delphi + MATLAB

Συµβατότητα

Το CHIC Analysis είναι συµβατό µε τα λειτουργικά συστήµατα Windows
98/ME/2000/XP και Windows NT 4.0.

∆ιανοµή - Εγκατάσταση

Το λογισµικό διατίθεται µε τη µορφή αρχείου εγκατάστασης (setup file) στην
ιστοσελίδα http://amarkos.gr/analysis.html.

Αναφορά Σφαλµάτων - Επικοινωνία

Για την αναφορά οποιασδήποτε ανεπιθύµητης συµπεριφοράς του λογισµικού ή την
κατάθεση κάποιας πρότασης για τη βελτίωσή του, µπορείτε να αποστείλετε email στη
διεύθυνση angelos@pobox.com.
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Α1. Γενικά Χαρακτηριστικά
Οι λειτουργίες και οι δυνατότητες που προσφέρει το CHIC Analysis είναι, σχεδόν
στο σύνολό τους, προσβάσιµες µέσω µενού επιλογών, πλήκτρων και πλαισίων
διαλόγου. Τα βασικά µέρη του λογισµικού είναι:

Φύλλο εργασίας: Το φύλλο εργασίας βρίσκεται στη βασική οθόνη του λογισµικού
και χρησιµοποιείται για την εισαγωγή και την επεξεργασία αριθµητικών δεδοµένων.
Το φύλλο εργασίας αποτελείται από γραµµές και στήλες που σχηµατίζουν κελιά.
Ενεργό ονοµάζεται το επιλεγµένο κελί. Περισσότερα του ενός ενεργά κελιά

ονοµάζονται επιλεγµένες περιοχές.

Πίνακες: Τα αριθµητικά αποτελέσµατα εµφανίζονται σε πίνακες, οι οποίοι µπορούν
να αποθηκευτούν µε άλλη µορφή.

Γραφήµατα: Τα γραφικά αποτελέσµατα περιλαµβάνουν ραβδογράµµατα, κυκλικά
διαγράµµατα και ιστογράµµατα, όπως επίσης και τις διαγραµµατικές εκροές της ΠΑΑ
και της ΑΙΤ. Τα γραφήµατα µπορούν να αποθηκευτούν µε τη µορφή εικόνας.

Βοήθεια: Το λογισµικό διαθέτει σύστηµα βοήθειας, προσβάσιµο κατά τη διάρκεια
της εκτέλεσής του, µε το οποίο επεξηγείται σχεδόν κάθε λειτουργία του.

Η βασική οθόνη του λογισµικού παρουσιάζεται στην Εικόνα Α.1.
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Μενού επιλογών

Γραµµή εργαλείων
Φύλλο εργασίας

Εικόνα A.1: Η Βασική οθόνη του CHIC Analysis
Γραµµή κατάστασης

Α1.1 Μενού Επιλογών – Αναδυόµενο Μενού – Γραµµή Εργαλείων –
Γραµµή Κατάστασης
Το Μενού Επιλογών βρίσκεται στο επάνω µέρος της βασικής οθόνης και
παρουσιάζεται στην Εικόνα A.2.

Εικόνα Α.2: Το Μενού Επιλογών

Το Αναδυόµενο Μενού εµφανίζεται µε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε κελί ή επιλεγµένη
περιοχή του φύλλου εργασίας και περιλαµβάνει τις βασικές λειτουργίες του µενού
Επεξεργασία (Εικόνα Α.3).
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Εικόνα Α.3: Το Αναδυόµενο Μενού

Στη Γραµµή Εργαλείων βρίσκονται µε τη µορφή εικονιδίων, οι περισσότερες
λειτουργίες του Μενού Επιλογών (Εικόνα Α.4).

Εικόνα Α.4: Η Γραµµή Εργαλείων

Η Γραµµή Κατάστασης βρίσκεται στο κάτω µέρος της βασικής οθόνης και περιέχει
τις παρακάτω πληροφορίες (Εικόνα Α.5):

Γραµµή: Τη γραµµή όπου βρίσκεται το ενεργό κελί του φύλλου εργασίας.
Στήλη: Τη στήλη όπου βρίσκεται το ενεργό κελί του φύλλου εργασίας
Αντικείµενα: Τον αριθµό των γραµµών (ή αντικειµένων) που περιέχει το φύλλο
εργασίας.

Μεταβλητές: Τον αριθµό των στηλών (ή µεταβλητών) που περιέχει το φύλλο
εργασίας

Εικόνα Α.5: Η Γραµµή Κατάστασης

Α1.2 Πλαίσια ∆ιαλόγου
α) CHIC Analysis
Οι περισσότερες επιλογές του Μενού Επιλογών αλλά και της Γραµµής Εργαλείων,
οδηγούν σε πλαίσια διαλόγου. Στα πλαίσια διαλόγου υπάρχουν, συνήθως, τα
παρακάτω πλήκτρα:
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ΟΚ: Εκτελεί τη διαδικασία που αφορά στο συγκεκριµένο πλαίσιο διαλόγου.
Ακύρωση: Κλείνει το πλαίσιο διαλόγου και ακυρώνει όλες τις αλλαγές που έχουν
γίνει σε αυτό.

Βοήθεια: Ανοίγει ένα πλαίσιο βοήθειας για τις λειτουργίες του συγκεκριµένου
πλαισίου διαλόγου.

Επαναφορά: Επαναφέρει ορισµένα στοιχεία του πλαισίου διαλόγου στην αρχική τους
κατάσταση.

β) MS Windows
Πέρα από τα πλαίσια διαλόγου του CHIC Analysis, υπάρχουν και αυτά που είναι
κοινά για τις περισσότερες εφαρµογές των MS Windows, όπως αυτά για το Άνοιγµα
και την Αποθήκευση αρχείων. Οι επιλογές αυτών των πλαισίων εµφανίζονται στη
γλώσσα του λειτουργικού συστήµατος.

Α2. ∆ιαχείριση Αρχείων ∆εδοµένων
Το CHIC Analysis υποστηρίζει τις παρακάτω µορφές (format) αρχείων:
•

Αρχεία δεδοµένων του λογισµικού CHIC Analysis (κατάληξη αρχείου: ana)

•

Λογιστικά φύλλα εργασίας του MS Excel (κατάληξη αρχείου: xls)

Α2.1 ∆ηµιουργία Νέου Αρχείου ∆εδοµένων
Από το µενού Αρχείo  ∆ηµιουργία ή µε κλικ στο πλήκτρο

της γραµµής

εργαλείων ή µε τη συντόµευση πλήκτρων Ctrl – N.

Με την επιλογή αυτή, δηµιουργείται ένα νέο κενό φύλλο εργασίας για την εισαγωγή
δεδοµένων. Το φύλλο εργασίας περιέχει µία γραµµή και µία στήλη.

Α2.2 Άνοιγµα – Εισαγωγή Αρχείου ∆εδοµένων
Άνοιγµα αρχείου δεδοµένων του CHIC Analysis
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Από το µενού Αρχείο  Άνοιγµα... ή µε κλικ στο πλήκτρο

της γραµµής εντολών

ή µε τη συντόµευση πλήκτρων Ctrl – O.

 Στο πλαίσιο διαλόγου Άνοιγµα, ο χρήστης επιλέγει το κατάλληλο αρχείο
δεδοµένων µε κατάληξη .ana

 Κλικ στο Άνοιγµα
Εισαγωγή δεδοµένων από αρχείο του MS Excel

Εικόνα Α.6: Πλαίσιο ∆ιαλόγου Εισαγωγής ∆εδοµένων από Αρχείο Excel

Από το µενού Αρχείο  Εισαγωγή δεδοµένων από  Αρχείο Excel

 Στο πλαίσιο διαλόγου Άνοιγµα, ο χρήστης επιλέγει το αρχείο δεδοµένων του
Excel µε κατάληξη .xls

 Στο πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή δεδοµένων από αρχείο Excel, ο χρήστης
επιλέγει το φύλλο εργασίας του αρχείου .xls απ’ όπου θα γίνει η εισαγωγή των
δεδοµένων (Εικόνα Α.6).

 Κλικ στο OK
Παρατηρήσεις

α) Με τον παραπάνω τρόπο είναι εφικτή η εισαγωγή µόνο αρχείων .xls που έχουν
αποθηκευτεί στην έκδοση Excel ΧP (2002) ή πιο πρόσφατη. Εναλλακτικά, η
εισαγωγή δεδοµένων από οποιαδήποτε έκδοση του Excel µπορεί να γίνει ως εξής:

 Άνοιγµα του .xls αρχείου δεδοµένων µέσω του Excel
 Αντιγραφή στο πρόχειρο (clipboard) των δεδοµένων προς εισαγωγή: επιλογή
των αντίστοιχων κελιών µε το ποντίκι  µενού Επεξεργασία  Αντιγραφή ή
Επιλογή των κελιών και Ctrl – C

 ∆ηµιουργία νέου αρχείου του CHIC Analysis
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 ∆ηµιουργία του απαραίτητου αριθµού στηλών και γραµµών όπου θα
εισαχθούν τα δεδοµένα

 Επικόλληση των τιµών από το πρόχειρο στα κελιά του φύλλου εργασίας του
CHIC Analysis (µενού Επεξεργασία  Επικόλληση ή µε ενεργό το κελί (1,1)

και Ctrl – V.

β) Στο λογιστικό φύλλο εργασίας του Excel, η πρώτη γραµµή πρέπει να περιέχει τα
ονόµατα των στηλών (µεταβλητών) και η πρώτη στήλη τα ονόµατα των γραµµών
(αντικειµένων). Τα ονόµατα αυτά τοποθετούνται στην πρώτη γραµµή και την πρώτη

στήλη, αντίστοιχα, του φύλλου εργασίας του CHIC Analysis.

Α2.3 Αποθήκευση – Εξαγωγή Αρχείου ∆εδοµένων
Αποθήκευση αρχείου δεδοµένων του CHIC Analysis

Από το µενού Αρχείο  Αποθήκευση (ή Αποθήκευση ως...) ή µε κλικ στο πλήκτρο
της γραµµής εντολών ή µε τη συντόµευση πλήκτρων Ctrl – S.

Η αποθήκευση µπορεί να γίνει στο ίδιο ή σε νέο αρχείο και στη συνέχεια
εµφανίζεται µήνυµα επιτυχίας ή αποτυχίας της διαδικασίας αποθήκευσης. Στην
περίπτωση που ο χρήστης κλείσει την εφαρµογή, ενώ τα δεδοµένα του τρέχοντος
φύλλου εργασίας δεν έχουν αποθηκευτεί, εµφανίζεται µήνυµα προειδοποίησης που
προτρέπει για αποθήκευση των αλλαγών.

Εξαγωγή δεδοµένων σε αρχείο του MS Excel

Από το µενού Αρχείο  Εξαγωγή δεδοµένων προς  Αρχείο Excel

 Στο πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση ως, ο χρήστης δίνει το όνοµα του αρχείου
µε κατάληξη .xls

 Κλικ στο Αποθήκευση
Παρατηρήσεις

Το αρχείο που προκύπτει µε τις παραπάνω διαδικασίες δεν είναι στην
πραγµατικότητα αρχείο MS Excel (xls), αλλά οριοθετηµένο µε τον χαρακτήρα TAB
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(TAB delimited file). Αυτό γίνεται για λόγους συµβατότητας µε όλες τις εκδόσεις του

MS Excel. Για να µετατραπεί το αρχείο σε µορφή .xls αρκεί να αποθηκευτεί εκ νέου

µέσα από το περιβάλλον του MS Excel.
Εναλλακτικά, η εξαγωγή δεδοµένων προς το Excel (οποιαδήποτε έκδοση) ή
οποιοδήποτε αντίστοιχο πρόγραµµα, µπορεί να γίνει ως εξής:

 Αντιγραφή στο πρόχειρο (clipboard) των επιθυµητών κελιών του φύλλου
εργασίας του CHIC Analysis: επιλογή των κελιών µε το ποντίκι  µενού
Επεξεργασία  Αντιγραφή ή Επιλογή των κελιών και Ctrl – C.

 ∆ηµιουργία νέου αρχείου Excel
 Επικόλληση των τιµών από το πρόχειρο στα κελιά του φύλλου εργασίας του
Excel, από το µενού Επεξεργασία  Επικόλληση ή Ctrl – V.

Α2.4 Άλλες Επιλογές

Εικόνα Α.7: Πλαίσιο ∆ιαλόγου Επιλογής ∆ιαχωριστικού ∆εκαδικών

Το CHIC Analysis δίνει την δυνατότητα επιλογής του διαχωριστικού των
δεκαδικών ανάµεσα στην ‘.’ (τελεία) και στο ‘,’ (κόµµα). Ο προκαθορισµένος
διαχωριστικός χαρακτήρας για τα δεκαδικά ψηφία είναι το ‘,’ (κόµµα).

Από το µενού Αρχείο  Επιλογές...

 Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές ο χρήστης επιλέγει το επιθυµητό διαχωριστικό
δεκαδικών (Εικόνα Α.7).

 Κλικ στο ΟΚ.

288

Παράρτηµα Α: Οδηγός Χρήσης του Λογισµικού CHIC Analysis

Α3. ∆ιαχείριση Φύλλου Εργασίας
Η εισαγωγή και η επεξεργασία των δεδοµένων γίνονται, όπως προαναφέρθηκε, σε
κατάλληλα διαµορφωµένο φύλλο εργασίας µε δυνατότητες επεξεργασίας παρόµοιες
µε αυτές που συναντώνται στα περισσότερα στατιστικά πακέτα. Το φύλλο εργασίας
του CHIC Analysis διαφέρει από τα λογιστικά φύλλα εργασίας καθώς το λογισµικό
διαχειρίζεται µόνο αριθµητικά δεδοµένα.
Κατά την εκτέλεση του λογισµικού, πριν από οποιαδήποτε ενέργεια, ο χρήστης
καλείται να επιλέξει τη µορφή του πίνακα δεδοµένων που θα εισάγει στο φύλλο
εργασίας. Οι επιλογές περιλαµβάνουν τον Αρχικό Πίνακα ∆εδοµένων, δηλαδή έναν
πίνακα της µορφής αντικείµενα x µεταβλητές και τον Πίνακα Συµπτώσεων, δηλαδή
έναν πίνακα συνάφειας δύο ή περισσότερων κατηγορικών µεταβλητών (Εικόνα A.8).

Εικόνα Α.8: Πλαίσιο ∆ιαλόγου Επιλογής Πίνακα Εισόδου

Η µορφή του πίνακα εισόδου που έχει επιλεγεί προσδιορίζει την τελική µορφή του
φύλλου εργασίας:



Οι γραµµές του φύλλου εργασίας µπορούν να αντιστοιχούν είτε σε
υποκείµενα/αντικείµενα

(Αρχικός

Πίνακας

∆εδοµένων),

είτε

σε

κλάσεις/ιδιότητες µεταβλητών (Πίνακας Συµπτώσεων). Οι τίτλοι των
γραµµών εµφανίζονται στην πρώτη γραµµή του φύλλου εργασίας.



Οι στήλες του φύλλου εργασίας µπορούν να αντιστοιχούν είτε σε µεταβλητές
(Αρχικός Πίνακας ∆εδοµένων), είτε σε κλάσεις/ιδιότητες µεταβλητών
(Πίνακας Συµπτώσεων). Οι τίτλοι των στηλών εµφανίζονται στην πρώτη

στήλη του φύλλου εργασίας.



Τα εσωτερικά κελιά του φύλλου εργασίας περιέχουν αριθµητικές τιµές.
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Το φύλλο εργασίας του CHIC Analysis µπορεί να δεχθεί µέχρι 2000 στήλες και
θεωρητικά απεριόριστο αριθµό γραµµών, κάτι που εξαρτάται από το µέγεθος της
µνήµης RAM του Η/Υ.

Α3.1 Εισαγωγή ∆εδοµένων
Στο σηµείο αυτό περιγράφουµε αναλυτικά τον τρόπο εισαγωγής των αριθµητικών
τιµών στο φύλλο εργασίας. Συγκεκριµένα:



Η µετακίνηση στα κελιά του φύλλου εργασίας γίνεται µε τα Βέλη (↑↓←→) ή
µε το ποντίκι.



Η εισαγωγή τιµής σε ενεργό κελί γίνεται µε πληκτρολόγηση της τιµής σε
αυτό. Η καταχώριση της τιµής γίνεται µε το πλήκτρο Enter ή απλά µε
µετακίνηση σε άλλο κελί.



Η εισαγωγή νέας γραµµής στο κάτω µέρος του φύλλου εργασίας γίνεται µε το
πλήκτρο ↓ (Κάτω Βέλος), αρκεί να είναι ενεργό οποιοδήποτε κελί της
τελευταίας γραµµής. Αν πρόκειται για νέο αντικείµενο, αυτό λαµβάνει το
όνοµα «Α<αριθµός>» όπου <αριθµός> η θέση της αντίστοιχης γραµµής στο
φύλλο εργασίας. Αν πρόκειται για νέα γραµµή πίνακα συµπτώσεων, αυτή
λαµβάνει ως όνοµα τον αριθµό θέσης της γραµµής στο φύλλο εργασίας. Η
εισαγωγή εµβόλιµης γραµµής περιγράφεται παρακάτω.



Η εισαγωγή νέας στήλης στα δεξιά του φύλλου εργασίας γίνεται µε το
πλήκτρο Enter, αρκεί να είναι ενεργό οποιοδήποτε κελί της τελευταίας
στήλης. Αν πρόκειται για νέα µεταβλητή, αυτή λαµβάνει το όνοµα
«Μ<αριθµός>» όπου <αριθµός> η θέση της αντίστοιχης στήλης στο φύλλο

εργασίας. Αν πρόκειται για νέα στήλη πίνακα συµπτώσεων, αυτή λαµβάνει ως
όνοµα τον αριθµό θέσης της στήλης στο φύλλο εργασίας. Η εισαγωγή
εµβόλιµης στήλης περιγράφεται παρακάτω.

Ως διαχωριστικό των δεκαδικών πρέπει να χρησιµοποιείται ο χαρακτήρας που έχει
επιλεγεί από το µενού Αρχείο  Επιλογές..., όπως περιγράφτηκε παραπάνω.

290

Παράρτηµα Α: Οδηγός Χρήσης του Λογισµικού CHIC Analysis

Α3.2 Επεξεργασία Τιµών
Η επεξεργασία των αριθµητικών τιµών του φύλλου εργασίας περιλαµβάνει τις
παρακάτω επιλογές (προσβάσιµες από το µενού Επεξεργασία και το αναδυόµενο
µενού) (Εικόνα Α.9):



Αντικατάσταση / ∆ιόρθωση τιµής



Αποκοπή, Αντιγραφή και Επικόλληση τιµών



Απαλοιφή περιεχοµένου κελιών



Εισαγωγή και ∆ιαγραφή εµβόλιµων γραµµών



Εισαγωγή και ∆ιαγραφή εµβόλιµων στηλών



Αυτόµατη µορφοποίηση φύλλου εργασίας

Εικόνα Α.9: Το Μενού Επεξεργασία

Αντικατάσταση / ∆ιόρθωση τιµής

Για την αντικατάσταση ή διόρθωση της τιµής ενός κελιού, το κελί πρέπει να είναι
επιλεγµένο και να βρίσκεται σε κατάσταση επεξεργασίας (π.χ Enter ή µε διπλό
αριστερό κλικ σε αυτό).

Επιλογή όλων

Για την επιλογή όλων των κελιών του φύλλου εργασίας, µενού Επεξεργασία 
Επιλογή όλων
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Αποκοπή, Αντιγραφή και Επικόλληση τιµών

Αυτή περιλαµβάνει α) την Αποκοπή / Αντιγραφή και Επικόλληση µιας τιµής σε άλλο
κελί και β) την Αποκοπή / Αντιγραφή και Επικόλληση µιας επιλεγµένης περιοχής
κελιών σε άλλη περιοχή, και πραγµατοποιείται ως εξής:

 Επιλογή του κελιού ή της περιοχής κελιών µε το ποντίκι.
 Αντιγραφή (Αποκοπή) των τιµών στο πρόχειρο από το µενού Επεξεργασία 
Αντιγραφή (Αποκοπή) ή δεξί κλικ (αναδυόµενο µενού)  Αντιγραφή (Αποκοπή)

ή µε τις συντοµέυσεις πλήκτων Ctrl-C (Ctrl-X).

 Επιλογή του κελιού από όπου θα ξεκινήσει η επικόλληση (άνω αριστερά).
Επικόλληση τιµών από το µενού Επεξεργασία  Επικόλληση ή δεξί κλικ
(αναδυόµενο µενού)  Επικόλληση ή µε τη συντόµευση Ctrl-V. Για να γίνει

σωστά η επικόλληση, πρέπει στο φύλλο εργασίας να υπάρχει ο απαραίτητος
αριθµός κελιών.
Απαλοιφή περιεχοµένου κελιών

Ο χρήστης µπορεί να διαγράψει την τιµή ενός ενεργού κελιού ή τις τιµές µιας
επιλεγµένης περιοχής κελιών: από το µενού Επεξεργασία  Απαλοιφή περιεχοµένων
ή µε το πλήκτρο Del.

Εισαγωγή εµβόλιµης γραµµής

 Ενεργοποίηση οποιουδήποτε κελιού της γραµµής πάνω από την οποία θα
εισαχθεί η νέα γραµµή.

 Από το µενού επιλογών ή απευθείας από το αναδυόµενο µενού Επεξεργασία
 Εισαγωγή...  Γραµµή
∆ιαγραφή εµβόλιµης γραµµής

 Ενεργοποίηση οποιουδήποτε κελιού της γραµµής που θα διαγραφεί.
 Από το µενού επιλογών ή απευθείας από το αναδυόµενο µενού Επεξεργασία
 ∆ιαγραφή...  Γραµµή
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Εισαγωγή εµβόλιµης στήλης

 Ενεργοποίηση οποιουδήποτε κελιού της στήλης στα αριστερά της οποίας θα
εισαχθεί η νέα στήλη.

 Από το µενού επιλογών ή απευθείας από το αναδυόµενο µενού Επεξεργασία
 Εισαγωγή...  Στήλη
Το όνοµα της νέας στήλης είναι ΝέαΜ.

∆ιαγραφή εµβόλιµης στήλης

 Ενεργοποίηση οποιουδήποτε κελιού της στήλης που θα διαγραφεί.
 Από το µενού επιλογών ή απευθείας από το αναδυόµενο µενού Επεξεργασία
 ∆ιαγραφή...  Στήλη
Αυτόµατη µορφοποίηση φύλλου εργασίας

Όταν το περιεχόµενο ενός κελιού ξεπερνά το µέγεθος του κελιου, τότε είναι δυνατή
η αυτόµατη προσαρµογή του µεγέθους του από το µενού Επεξεργασία  Αυτόµατη
µορφοποίηση

Α4. ∆εδοµένα
Το µενού ∆εδοµένα (Εικόνα Α.10) περιλαµβάνει επιλογές σχετικά µε την περιγραφή
και την επεξεργασία των δεδοµένων του φύλλου εργασίας. Στις επιλογές αυτές
ανήκουν ο καθορισµός του είδους και η αλλαγή κωδικοποίησης µιας µεταβλητής, η
κατασκευή πινάκων Burt και 0-1, η δηµιουργία µεταβλητής αλληλεπίδρασης και η
κωδικογράφηση των δεδοµένων. Το µενού ∆εδοµένα είναι ανενεργό στην περίπτωση
που ως είσοδος δίνεται Πίνακας Συµπτώσεων.

Εικόνα Α.10: Το Μενού ∆εδοµένα
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Α4.1 Καθορισµός Μεταβλητής
Όταν ως πίνακας εισόδου έχει επιλεγεί ο Πίνακας Αρχικών ∆εδοµένων, κάθε στήλη
του φύλλου εργασίας αντιστοιχεί σε µια µεταβλητή και κάθε γραµµή σε ένα
αντικείµενο. Κάθε µεταβλητή µπορεί να καθοριστεί ανάλογα µε το είδος της ως
Ποιοτική, Ποσοτική συνεχής ή Ποσοτική διακριτή.
Για τον καθορισµό του είδους µιας µεταβλητής (στήλης), αρκεί να είναι ενεργό
οποιοδήποτε κελί της στήλης που αντιστοιχεί στην µεταβλητή αυτή.

Εικόνα Α.11: Πλαίσιο ∆ιαλόγου Καθορισµός µεταβλητής

Από το µενού ∆εδοµένα  Καθορισµός µεταβλητής ή µε κλικ στο πλήκτρο

της

γραµµής εντολών ή µε διπλό κλικ στο κελί που περιέχει το όνοµα της µεταβλητής.

 Στο πλαίσιο διαλόγου Καθορισµός µεταβλητής (Εικόνα Α.11), αποδίδεται ένα
σύντοµο όνοµα (µέχρι 8 χαρακτήρες) κι ένα πλήρες όνοµα (µέχρι 255
χαρακτήρες) στη µεταβλητή, και καθορίζεται το είδος της (ποιοτική ή
ποσοτική). Το σύντοµο όνοµα της µεταβλητής θα εµφανιστεί στη θέση του
προκαθορισµένου ονόµατος στο φύλλο εργασίας.

 Κλικ στο ΟΚ για συνέχεια.
Μηνύµατα Λάθους

Αν η κατανοµή της µεταβλητής που καθορίζεται περιλαµβάνει µη αριθµητικές
τιµές, εµφανίζεται το µήνυµα Η µεταβλητή περιέχει µη αριθµητικές τιµές και η
διαδικασία τερµατίζεται.
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Α4.1.1 Ποιοτική Mεταβλητή
Στην περίπτωση που η µεταβλητή π.χ Φύλο καθοριστεί ως ποιοτική, εµφανίζεται το
πλαίσιο διαλόγου Κωδικοποίηση Ποιοτικής Μεταβλητής (Εικόνα Α.12).

Εικόνα Α.12: Πλαίσιο ∆ιαλόγου Κωδικοποίηση Ποιοτικής Μεταβλητής - Καρτέλα
Κωδικοποίηση
Το πλαίσιο διαλόγου αποτελείται από δύο καρτέλες, την καρτέλα Κωδικοποίηση,
όπου βρίσκονται οι παράµετροι κωδικοποίησης της µεταβλητής και την καρτέλα
Γράφηµα όπου βρίσκεται η γραφική αναπαράσταση της µεταβλητής. Η εναλλαγή

ανάµεσα στις καρτέλες γίνεται µε αριστερό κλικ στο όνοµα της καρτέλας.

Καρτέλα Κωδικοποίηση
Στο πεδίο Τιµή (κλικ στο

) βρίσκονται οι διαφορετικές τιµές (ιδιότητες) της

ποιοτικής µεταβλητής π.χ. Φύλο όπως αυτή έχει εισαχθεί στο φύλλο εργασίας. Για
κάθε διαφορετική τιµή, ο χρήστης µπορεί να ορίσει ετικέτες π.χ. 1  γυναίκα, 2 
άντρας. Η τιµή και η αντίστοιχη ετικέτα εισάγονται στη λίστα µε κλικ στο πλήκτρο
Εισαγωγή ή µε Enter όταν ο κέρσορας βρίσκεται στο πεδίο ετικέτα. Αν για κάποια

τιµή έχει ήδη καθοριστεί ετικέτα, εµφανίζεται µήνυµα που προειδοποιεί για την
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αντικατάσταση της νέας ετικέτας, µε την υπάρχουσα. Η διαγραφή ενός ζεύγους τιµή ετικέτα γίνεται έπειτα από επιλογή και κλικ στο ∆ιαγραφή.
Στα δεξιά της καρτέλας βρίσκεται ο πίνακας της κατανοµής της ποιοτικής
µεταβλητής όπου εµφανίζονται η απόλυτη (ni) και η σχετική (fi) συχνότητα για τις
ιδιότητες της µεταβλητής. Το περιεχόµενο του πίνακα µπορεί να αντιγραφεί στο
πρόχειρο µε κλικ στο κουµπί Αντιγραφή.

Παρατηρήσεις

Ο αριθµός των διαφορετικών κλάσεων µιας µεταβλητής δεν µπορεί να υπερβαίνει
τις 50.

Μηνύµατα Λάθους

Κατά τον ορισµό ετικέτας σε κάποια τιµή, αν οποιοδήποτε από τα πεδία Τιµή ή
Ετικέτα παραµείνει κενό, τότε µε κλικ στο Εισαγωγή εµφανίζεται το µήνυµα Κενό
πεδίο ‘Τιµή’ ή/και ‘Ετικέτα’.

Καρτέλα Γράφηµα
Η γραφική αναπαράσταση της κατανοµής µιας ποιοτικής µεταβλητής βρίσκεται
στην καρτέλα Γράφηµα. Για µια ποιοτική µεταβλητή, µπορούν να κατασκευαστούν
δύο ειδών γραφήµατα: το ραβδογράµµα και το κυκλικό διάγραµµα. Στην Εικόνα Α.13
παρουσιάζεται το ραβδόγραµµα της κατανοµής της ποιοτικής µεταβλητής Φύλο. Σε
κάθε ράβδο εµφανίζονται η απόλυτη και η σχετική συχνότητα (σε παρένθεση). Ο
χρήστης µπορεί να καθορίσει τον προσανοτολισµό του ραβδογράµµατος από το πεδίο
Κατεύθυνση ράβδων, επιλογές: οριζόντια / κάθετα. Έτσι στον κάθετο (ή οριζόντιο)

άξονα τοποθετούνται οι τιµές / ετικέτες των ιδιοτήτων της µεταβλητής, ενώ στον
οριζόντιο (ή κάθετο) άξονα τοποθετείται η κλίµακα της απόλυτης συχνότητας. Στην
κλίµακα του οριζόντιου (κάθετου) άξονα µπορεί να τοποθετηθεί, αντί της απόλυτης,
η σχετική συχνότητα (πεδίο Κλίµακα, επιλογές: Απόλ. Συχνότητα, Σχετ. Συχνότητα).
Τέλος, για να εµφανιστούν στο γράφηµα οι ετικέτες των ιδιοτήτων µιας ποιοτικής
µεταβλητής, πρέπει να έχουν καθοριστεί ετικέτες για όλες τις τιµές. ∆ιαφορετικά στον
άξονα εµφανίζονται οι αριθµητικές τιµές της κωδικοποίησης.

296

Παράρτηµα Α: Οδηγός Χρήσης του Λογισµικού CHIC Analysis

Εικόνα Α.13: Πλαίσιο ∆ιαλόγου Κωδικοποίηση Ποιοτικής Μεταβλητής - Καρτέλα
Γράφηµα
Το ραβδόγραµµα µπορεί να παραµετροποιηθεί µε κλικ στο

. Η

παραµετροποίηση περιλαµβάνει, ανάµεσα στα άλλα, επιλογές καθορισµού της
διάστασης των ράβδων (2D/3D), αλλαγής τίτλων, χρωµάτων, επεξεργασίας κλίµακας
αξόνων κ.ά. Τέλος, το γράφηµα µπορεί να αποθηκευτεί σε µορφή εικόνας (bmp) µε
κλικ στο

ή να αντιγραφεί στο πρόχειρο µε κλικ στο

. Παρόµοια ισχύουν

για το κυκλικό διάγραµµα.

Μηνύµατα Λάθους

Αν η κατανοµή της ποιοτικής µεταβλητής περιλαµβάνει µη ακέραιες τιµές, τότε
εµφανίζεται το µήνυµα λάθους Η ποιοτική µεταβλητή µπορεί να λάβει µόνο ακέραιες
τιµές και η διαδικασία τερµατίζεται.

Α4.1.2 Ποσοτική Mεταβλητή
Στην περίπτωση που µια µεταβλητή καθοριστεί ως ποσοτική, εµφανίζεται το
πλαίσιο διαλόγου Κωδικοποίηση Ποσοτικής Μεταβλητής (Εικόνα A.14).
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Εικόνα Α.14: Πλαίσιο ∆ιαλόγου Κωδικοποίηση Ποσοτικής Μεταβλητής - Καρτέλα
Κωδικοποίηση
Το πλαίσιο διαλόγου αποτελείται από δύο καρτέλες, την καρτέλα Κωδικοποίηση,
όπου βρίσκονται οι παράµετροι κωδικοποίησης της µεταβλητής και την καρτέλα
Γράφηµα όπου βρίσκεται η γραφική αναπαράσταση της µεταβλητής. Η εναλλαγή

ανάµεσα στις καρτέλες γίνεται µε κλικ στο όνοµα της καρτέλας.

Καρτέλα Κωδικοποίηση
Στο αριστερό µέρος της καρτέλας βρίσκονται πέντε επιλογές. Οι τέσσερις πρώτες
αφορούν σε µια συνεχή ποσοτική µεταβλητή και αποτελούν τους τρόπους χωρισµού
αυτής σε κλάσεις. Έτσι, η µεταβλητή µπορεί να χωριστεί σε κλάσεις µε ίσα εύρη, µε
ίσο περιεχόµενο, µε ποσοστά ή µε όρια καθορίσµένα από τον χρήστη. Η τελευταία
(πέµπτη) επιλογή αφορά σε µια ποσοτική µεταβλητή µε διακριτές τιµές (ασυνεχή). Η
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προκαθορισµένη επιλογή για µια µεταβλητή που καθορίζεται για πρώτη φορά ως
ποσοτική είναι τα ίσα εύρη µε 3 κλάσεις.
Για το χωρισµό µιας µεταβλητής σε κλάσεις µε ίσα εύρη ή ίσο περιεχόµενο πρέπει
να καθοριστεί ο αριθµός των κλάσεων (πεδίο Αριθµός κλάσεων). Για τον καθορισµό
συγκεκριµένου ποσοστού των παρατηρήσεων που θα βρίσκονται σε κάθε κλάση,
ορίζεται το ποσοστό κάθε κλάσης (πεδίο Ποσοστό, κλικ στο Εισαγωγή για εισαγωγή
στη λίστα). Για παράδειγµα, αν ο χρήστης επιθυµεί το χωρισµό µιας ποσοτικής
µεταβλητής σε κλάσεις µε το 25% των παρατηρήσεων να βρίσκονται στην πρώτη
κλάση, το 50% στη δεύτερη και το 25% στην τρίτη, θα πρέπει να εισάγει στην
αντίστοιχη λίστα κατά σειρά τις τιµές 25,50,25. Η επιβεβαίωση των ποσοστών γίνεται
µε κλικ στο Επιβεβαίωση ενώ µε το ∆ιαγραφή, το επιλεγµένο ποσοστό διαγράφεται
από τη λίστα. Για τον καθορισµό συγκεκριµένων ορίων για κάθε κλάση, ο χρήστης
πρέπει να εισάγει τις αντίστοιχες τιµές στα πεδία Από και Έως και κλικ στο Εισαγωγή
για εισαγωγή στις λίστες. Η επιβεβαίωση των ορίων γίνεται µε κλικ στο
Επιβεβαίωση, ενώ µε το ∆ιαγραφή, τα επιλεγµένα όρια διαγράφονται από τις λίστες.

Σε καθεµιά από τις τέσσερις περιπτώσεις, η κατανοµή συχνοτήτων της συνεχούς
ποσοτικής µεταβλητής εµφανίζεται σε κατάλληλο πίνακα που βρίσκεται επάνω και
δεξιά στην καρτέλα. Ειδικότερα, στον πίνακα εµφανίζονται τα όρια κάθε κλάσης, η
απόλυτη (ni) και η σχετική (fi) συχνότητα. Το περιεχόµενο του πίνακα µπορεί να
αντιγραφεί στο πρόχειρο µε κλικ στο κουµπί Αντιγραφή. Τέλος, µε την επιλογή
∆ιακριτή, που αφορά σε ασυνεχή ποσοτική µεταβλητή, στον πίνακα της κατανοµής

εµφανίζονται οι διακριτές τιµές της µεταβλητής.
Κάτω από τον πίνακα της κατανοµής εµφανίζονται χρήσιµες στατιστικές
παράµετροι για τη µεταβλητή (min, max, E, µ, M, Q1, Q3, T, σ, σ2, γ1, β2 κ.ά). Στην
περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από µια επικρατούσες τιµές (Τ), εµφανίζεται
η µεγαλύτερη.
Τέλος, πάνω και δεξιά στην καρτέλα, ο χρήστης επιλέγει αν επιθυµεί αποθήκευση
της µεταβλητής, δηλαδή δηµιουργία νέας µεταβλητής (στήλης) στο φύλλο εργασίας
µε τη νέα κατανοµή. Κάθε παλαιά τιµή της µεταβλητής αντικαθίσταται από τον
αριθµό της κλάσης στην οποία ανήκει. Στην περίπτωση αυτή η νέα µεταβλητή-στήλη
προστίθεται στα δεξιά του φύλλου εργασίας, µε το όνοµα Νέα<παλαιό όνοµα της
µεταβλητής>.
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Προϋποθέσεις

Η τιµή του πεδίου Αριθµός κλάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30. Ο αριθµός των
κλάσεων στο χωρισµό µε ποσοστά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20. Το ίδιο ισχύει και
για τον αριθµό των κλάσεων στο χωρισµό µε συγκεκριµένα όρια.

Μηνήµατα Λάθους

Στο χωρισµό µε ποσοστά, αν το άθροισµα των τιµών (ποσοστών) είναι διάφορο του
100, εµφανίζεται το µήνυµα Το άθροισµα των ποσοστών πρέπει να είναι 100. Στην

περίπτωση του χωρισµού µε όρια, οι καθορισµένες κλάσεις πρέπει να ξεπερνούν την
µία, διαφορετικά εµφανίζεται το µήνυµα Πρέπει να οριστούν περισσότερα από ένα
διαστήµατα.

Καρτέλα Γράφηµα
Η γραφική αναπαράσταση της ποσοτικής µεταβλητής (ιστόγραµµα ή ραβδόγραµµα)
εµφανίζεται στην καρτέλα Γράφηµα. Στην περίπτωση που η καρτέλα Κωδικοποίηση
έχει την παραπάνω µορφή (Εικόνα Α.14), η αντίστοιχη καρτέλα Γράφηµα
παρουσιάζεται στην Εικόνα Α.15. Σε περίπτωση λανθασµένου τρόπου καθορισµού
του είδους της ποσοτικής µεταβλητής, το γράφηµα δεν εµφανίζεται.
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Εικόνα Α.15: Πλαίσιο ∆ιαλόγου Κωδικοποίηση Ποσοτικής Μεταβλητής - Καρτέλα
Γράφηµα
Στην καρτέλα αυτή εµφανίζεται το αντίστοιχο ιστόγραµµα αν η µεταβλητή είναι
συνεχής και το αντίστοιχο ραβδόγραµµα αν η µεταβλητή είναι διακριτή (πέµπτη
επιλογή).

Στον κάθετο άξονα του ιστογράµµατος στα αριστερά, τοποθετείται η

απόλυτη ενώ σ’ αυτόν στα δεξιά η σχετική συχνότητα κάθε ιδιότητας. Οι τιµές πάνω
στις ράβδους αντιστοιχούν στην απόλυτη και σχετική συχνότητα, µε την σχετική να
εµφανίζεται σε παρένθεση. Στον οριζόντιο άξονα τοποθετούνται οι τιµές των ορίων
των κλάσεων της µεταβλητής. Το ιστόγραµµα µπορεί να παραµετροποιηθεί ως προς
τις διαστάσεις των ράβδων (2D/3D), την κατεύθυνσή τους (κάθετη / οριζόντια), την
εµφάνιση των αντίστοιχων τιµών, τον τίτλο του, τους τίτλους των αξόνων και το
χρώµα του φόντου. Οι δυνατότητες για το ραβδόγραµµα της διακριτής ποσοτικής
µεταβλητής είναι παρόµοιες µε αυτές της ποιοτική µεταβλητής (βλέπε προηγούµενη
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ενότητα). Τέλος, το γράφηµα µπορεί να αποθηκευτεί σε µορφή εικόνας (bmp) µε κλικ
στο αντίστοιχο πλήκτρο (Αποθήκευση (BMP)).

Α4.2 Αλλαγή Κωδικοποίησης
Η αλλαγή κωδικοποίσης µιας µεταβλητής είναι χρήσιµη στην περίπτωση που
ορισµένες από τις διακριτές τιµές της (κλάσεις) πρέπει να να οµαδοποιηθούν ή να
αντικατασταθούν από άλλες.

Εικόνα Α.16: Πλαίσιο ∆ιαλόγου Αλλαγή Κωδικοποίησης

Με επιλεγµένο το ενεργό κελί της µεταβλητής  Μενού ∆εδοµένα  Αλλαγή
Κωδικοποίησης (Εικόνα Α.16)

 Για την αντικατάσταση µιας τιµής, η προηγούµενη τιµή εισάγεται στο πεδίο
Τιµή που βρίσκεται στα αριστερά και η νέα τιµή στο πεδίο Τιµή που βρίσκεται

στα δεξιά. Για τη σύµπτυξη ενός εύρους τιµών σε µία, τα όρια των τιµών
εισάγονται στα πεδία Από, Έως και η νέα τιµή στο πεδίο Τιµή στα δεξιά.
Παρόµοια, αν είναι επιθυµητή η αντικατάσταση όλων των τιµών της
µεταβλητής µε νέα τιµή και πρέπει να εξαιρεθεί µία συγκεκριµένη τιµή, η
τελευταία εισάγεται στο πεδίο Όλες οι τιµές εκτός και η νέα τιµή στο πεδίο
Τιµή στα δεξιά.

302

Παράρτηµα Α: Οδηγός Χρήσης του Λογισµικού CHIC Analysis

 Με κλικ στο Εισαγωγή ο τρόπος κωδικοποίησης εισάγεται στη λίστα Παλιά 
Νέα. Η διαγραφή γίνεται µε κλικ στο αντίστοιχο πλήκτρο. Στο πλαίσιο

διαλόγου της Εικόνας Α.15, για παράδειγµα, ο χρήστης έχει επιλέξει την
αντικατάσταση των τιµών 0 έως 1 µε την τιµή 1.

 Κλικ στο ΟΚ για επιβεβαίωση της διαδικασίας. Στα δεξιά του φύλλου
εργασίας δηµιουργείται µια νέα στήλη (µεταβλητή) βάσει της επιλεγµένης
κωδικοποίησης. Η νέα µεταβλητή λαµβάνει το όνοµα Νέα«όνοµα παλιάς
µεταβλητής».

Α4.3 Κωδικογράφηση
Η δυνατότητα κωδικογράφησης του αρχείου δεδοµένων είναι χρήσιµη για την
συνολική εποπτεία του τρόπου κωδικοποίησης των µεταβλητών.
Από το µενού ∆εδοµένα  Κωδικογράφηση ή µε κλικ στο πλήκτρο
εντολών.

Εικόνα Α.17: Πλαίσιο ∆ιαλόγου Κωδικογράφηση
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 Στο πλαίσιο διαλόγου Κωδικογράφηση εµφανίζονται µόνο οι µεταβλητές του
φύλλου εργασίας που έχουν κωδικοποιηθεί. Συγκεκριµένα, για κάθε
µεταβλητή εµφανίζονται: ο αύξοντας αριθµός της µεταβλητής, το σύντοµο και
το πλήρες όνοµά της και το είδος της. Επιπλέον, αν η µεταβλητή είναι
ποιοτική, εµφανίζονται οι ετικέτες των διακριτών τιµών της, εφόσον αυτές
έχουν οριστεί. Αν η µεταβλητή είναι ποσοτική, τότε εµφανίζεται ο τρόπος µε
τον οποίο αυτή έχει χωριστεί σε κλάσεις. Επίσης, είναι δυνατή η αντιγραφή
της Κωδικογράφησης στο πρόχειρο µε κλικ στο Αντιγραφή.

 Κλικ στο ΟΚ για συνέχεια.

Α4.4 Κατασκευή Γενικευµένου Πίνακα Συµπτώσεων (Burt) και
Λογικού Πίνακα (0-1)
Ο γενικευµένος πίνακας συµπτώσεων (Burt) και ο λογικός πίνακας (0-1) αποτελούν
τους πιο χαρακτηριστικούς πίνακες εισόδου της ΠΑΑ στην πολυµεταβλητή
περίπτωση. Με είσοδο έναν πίνακα δεδοµένων της µορφής αντικείµενα x µεταβλητές,
το CHIC Analysis κατασκευάζει τον λογικό πίνακα (0-1) και τους αντίστοιχους
πίνακες Burt απολύτων και σχετικών συχνοτήτων (µε ερµηνεία κατά στήλες).

Εικόνα Α.18: Πλαίσιο ∆ιαλόγου Κατασκευή πινάκων Burt και 0-1
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Από το µενού  ∆εδοµένα  Κατασκευή πινάκων Burt και 0-1.

 Στο πλαίσιο διαλόγου Κατασκευή πινάκων Burt και 0-1 (Εικόνα Α.18)
υπάρχουν δύο λίστες: η λίστα µε τις διαθέσιµες µεταβλητές (αριστερά) και
αυτή µε τις επιλεγµένες µεταβλητές (δεξιά), δηλαδή αυτές που θα
συµµετέχουν στην κατασκευή των πινάκων. Με το πλήκτρο Επαναφορά οι
δύο λίστες επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση (καθαρισµός της λίστας
µε τις επιλεγµένες µεταβλητές). Με το πλήκτρο Όλες, όλες οι διαθέσιµες
µεταβλητές µεταφέρονται στην λίστα των επιλεγµένων. Οι τρεις πρώτες
επιλογές εξόδου αφορούν στους πίνακες που θα κατασκευαστούν, ενώ η
τελευταία αφορά στο αν οι προκαθορισµένες ετικέτες των κλάσεων των
µεταβλητών θα εµφανιστούν στους τίτλους στηλών και γραµµών των
πινάκων.

 Κλικ στο OK για συνέχεια.

Εικόνα Α.19: Πλαίσιο ∆ιαλόγου Λογικός Πίνακας 0-1
Ο λογικός πίνακας (0-1) (Εικόνα Α.19) µπορεί να αποθηκευτεί σε αρχείο Excel µε
κλικ στο Αποθήκευση ή να αντιγραφεί σε προσωρινή µνήµη του Η/Υ µε κλικ στο
Αντιγραφή. Οι αντίστοιχοι πίνακες Burt απολύτων και σχετικών συχνοτήτων
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εµφανίζονται µε διαδοχικά κλικ στο ΟΚ (Εικόνες Α.20 & Α.21), ενώ γι’ αυτούς
ισχύουν οι ίδιες δυνατότητες αντιγραφής και αποθήκευσης.

Εικόνα Α.20: Πλαίσιο ∆ιαλόγου Γενικευµένος Πίνακας Συµπτώσεων (Burt)
απολύτων συχνοτήτων

Εικόνα Α.21: Πλαίσιο ∆ιαλόγου Γενικευµένος Πίνακας Συµπτώσεων (Burt) σχετικών
συχνοτήτων (µε ερµηνεία κατά στήλες)
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Α4.5 Μεταβλητή Αλληλεπίδρασης
Η δυνατότητα αυτή είναι χρήσιµη στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυµεί τη
δηµιουργία µιας µεταβλητής αλληλεπίδρασης, οι τιµές της οποίας θα είναι οι
συνδυασµοί των τιµών δύο αρχικών µεταβλητών.

Εικόνα Α.22: Πλαίσιο ∆ιαλόγου ∆ηµιουργία Μεταβλητής Αλληλεπίδρασης

Από το µενού  ∆εδοµένα  Μεταβλητή Αλληλεπίδρασης.



Στο πλαίσιο διαλόγου ∆ηµιουργία Μεταβλητής Αλληλεπίδρασης (Εικόνα Α.22)
βρίσκεται µία λίστα µε τις διαθέσιµες µεταβλητές και δύο πεδία όπου
τοποθετούνται οι µεταβλητές που θα συµµετέχουν στη δηµιουργία της
µεταβλητής αλληλεπίδρασης. Ο χρήστης επιλέγει τις µεταβλητές αυτές και τις
µεταφέρει στα αντίστοιχα πεδία µε κλικ στο

. Με το πλήκτρο Επαναφορά

τα πεδία αδειάζουν και η λίστα µε τις διαθέσιµες µεταβλητές επανέρχεται
στην αρχική της κατάσταση. Το πλήκτρο ΟΚ είναι ενεργό όταν και τα δύο
πεδία είναι συµπληρωµένα.

 Κλικ στο OK για συνέχεια.
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Α5. Μέθοδοι
Το CHIC Analysis ενσωµατώνει δύο από τις σηµαντικότερες µεθόδους της
Ανάλυσης ∆εδοµένων: την Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών - ΠΑΑ
(διµεταβλητή και πολυµεταβλητή) και την Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση - ΑΙΤ (σε

πίνακα συµπτώσεων και λογικό πίνακα 0-1). Οι αντίστοιχες επιλογές βρίσκονται στο
µενού Μέθοδοι.

Α5.1 Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών (διµεταβλητή)
Η ΠΑΑ στη διµεταβλητή περίπτωση εφαρµόζεται, µέσω του CHIC Analysis, στον
απλό πίνακα συµπτώσεων δύο µεταβλητών, ο οποίος µπορεί είτε να δοθεί απευθείας
ως είσοδος στη µέθοδο είτε να προκύψει µέσω ενός αρχικού πίνακα δεδοµένων της
µορφής αντικείµενα x µεταβλητές. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αναλυτικά οι δύο
περιπτώσεις.

Α5.1.1 Πίνακας Αρχικών ∆εδοµένων
Στην περίπτωση αυτή, στο φύλλο εργασίας βρίσκεται ένας πίνακας αρχικών
δεδοµένων της µορφής

αντικείµενα x µεταβλητές. Από αυτόν κατασκευάζεται ο

απλός πίνακας συµπτώσεων δύο µεταβλητών στον οποίο θα εφαρµοστεί η µέθοδος.

Εικόνα Α.23: ΠΑΑ (διµεταβλητή) – Πίνακας Αρχικών ∆εδοµένων
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Από το µενού Μέθοδοι  Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών (διµεταβλητή)

 Στο πλαίσιο διαλόγου που εµφανίζεται (Εικόνα Α.23) βρίσκεται µια λίστα µε
τις διαθέσιµες µεταβλητές και δύο πεδία (Γραµµές, Στήλες) όπου
τοποθετούνται η µεταβλητή γραµµών και η µεταβλητή στηλών του απλού
πίνακα συµπτώσεων, που θα συµµετέχουν στην ανάλυση.

 Με το πλήκτρο Εύρος κλάσεων… εµφανίζεται νέο πλαίσιο διαλόγου (Εικόνα
Α.24) στο οποίο καθορίζεται το είδος κάθε κλάσης της επιλεγµένης
µεταβλητής (ενεργή ή συµπληρωµατική). Ο καθορισµός µιας επιλεγµένης
κλάσης ως συµπληρωµατική γίνεται µε κλικ στην επιλογή Συµπληρωµατική.
Οι υπόλοιπες κλάσεις θεωρούνται Ενεργές. Μετά την ολοκλήρωση του
καθορισµού των κλάσεων κλικ στο ΟΚ για επιστροφή στο αρχικό πλαίσιο
διαλόγου.

Εικόνα Α.24: Είδος Κλάσεων Μεταβλητής

 Για να ενεργοποιηθεί το πλήκτρο OK του αρχικού πλαισίου διαλόγου πρέπει
προηγουµένως να καθοριστούν οι παράµετροι εξόδου για τη µέθοδο. Με κλικ
στο πλήκτρο Παράµετροι… εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου της Εικόνας
Α.25.
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Εικόνα Α.25: ΠΑΑ (διµεταβλητή) – Παράµετροι

Στις παραµέτρους της διµεταβλητής ΠΑΑ περιλαµβάνονται:
1. Το πλήθος των αξόνων – διαστάσεων για τους οποίους θα εµφανιστούν τα

αντίστοιχα αριθµητικά αποτελέσµατα. Το πλήθος τους µπορεί να οριστεί στο
πεδίο ∆ιαστάσεις ή να επιλεγούν αυτόµατα µόνο οι άξονες που έχουν
αδράνεια µεγαλύτερη από 1/p (p: µέγιστος δυνατός αριθµός αξόνων). Τα
αριθµητικά αποτελέσµατα θα εµφανιστούν µόνο για τους άξονες που έχουν
καθοριστεί.
2. Το γράφηµα που θα κατασκευαστεί (1D: για επιλογή του παραγοντικού άξονα

x, 2D: για επιλογή των αξόνων x και y του παραγοντικού επιπέδου).
3. Η µέθοδος κανονικοποίησης των συντεταγµένων. ∆ιατίθενται τέσσερις

µέθοδοι κανονικοποίησης α) Κύρια - PN β) Κύρια κατά γραµµές - RPN γ)
Κύρια κατά στήλες - CPN δ) Συµµετρική - SΝ.
4. Τα όρια των κριτηρίων COR και CTR για την επιλογή των σηµείων γραµµών

και στηλών που θα τοποθετηθούν στους άξονες
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5. Οι προκαθορισµένες (default) παράµετροι εξόδου για τα ενεργά σηµεία

γραµµών και στηλών περιλαµβάνουν τον υπολογισµό των δεικτών Ποιότητα,
Μάζα, Αδράνεια-INR, COR, CTR για τον προκαθορισµένο αριθµό αξόνων.
Για τα συµπληρωµατικά σηµεία υπολογίζονται αντίστοιχα οι δείκτες
Ποιότητα, INR, COR. Επίσης, υπολογίζονται η ολική και δυναµική αδράνεια
του πίνακα της ανάλυσης, ο δείκτης V του Cramer και η κρίσιµη τιµή του χ2.
Τέλος, πραγµατοποιείται ο έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας του χ2 σε ε.σ.
α = 0,05.
6. Ως επιπλέον παράµετροι υπολογίζονται οι δείκτες PF, Best και ο δείκτης

SQCOR για τα ενεργά σηµεία γραµµών και στηλών. Επίσης υπολογίζονται η

αναµενόµενη συχνότητα, τα υπόλοιπα, τα τυποποιηµένα υπόλοιπα και τα
διορθωµένα τυποποιηµένα υπόλοιπα του πίνακα της ανάλυσης, καθώς και η
συνεισφορά των κελιών του στο χ 2 . Επιπλέον, υπολογίζονται οι χ 2
συνεισφορές των παραγοντικών αξόνων, κατασκευάζεται ο πίνακας
ανασύστασης των αρχικών δεδοµένων (ως αριθµός των διαστάσεων
λαµβάνεται η τιµή του πεδίου ∆ιαστάσεις) και πραγµατοποιείται ο έλεγχος της
χ2 καλής προσαρµογής αυτού του υποχώρου προβολής σε ε.σ. α=0,05.

Ακόµη, στην περίπτωση που έχει επιλεγεί η κατασκευή των Biplot αξόνων
(για µία εκ των RPN - γραµµές, CPN – στήλες και SΝ - γραµµές ή στήλες)

τότε κατασκευάζεται ο πίνακας µε τις αποστάσεις των προβολών των σηµείων
στηλών (ή γραµµών) επί του αντίστοιχου Biplot άξονα, καθώς και τα
τετράγωνα των συνηµιτόνων των γωνιών που σχηµατίζει ο αντίστοιχος Biplot
άξονας µε τα διανύσµατα θέσης των στηλών (ή γραµµών) (Συν2). Τα σηµεία
γραµµών (στηλών) εµφανίζονται στον πίνακα ταξινοµηµένα σε φθίνουσα
διάταξη ως προς τις αποστάσεις.
7.

Η στατιστική σηµαντικότητα των αδρανειών των παραγοντικών αξόνων
µπορεί να ελεγθεί µε τρία διαφορετικά κριτήρια: α) κριτήριο του Nishisato, β)
κριτήριο του Van de Geer και γ) κριτήριο του Greenacre (µε προκαθορισµένο
το ε.σ. α).

8. Στο πεδίο Κατάταξη σηµείων ως προς µπορεί να καθοριστεί κριτήριο µε βάση

το οποίο θα ταξινοµηθούν, σε φθίνουσα διάταξη, τα σηµεία γραµµών και
στηλών στους πίνακες αποτελεσµάτων. Το κριτήριο κατάταξης µπορεί να
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επιλεγεί ανάµεσα στα COR, CTR και PF του άξονα που έχει καθοριστεί στο
πεδίο Άξονας.

Προϋποθέσεις

α) οι επιλεγµένες µεταβλητές πρέπει να είναι ποιοτικές και χωρισµένες σε κλάσεις µε
αρίθµηση 1,2,…
β) ο πίνακας συµπτώσεων που σχηµατίζεται από τις επιλεγµένες µεταβλητές πρέπει
να περιέχει µη µηδενικές γραµµές και στήλες.

Μηνύµατα Λάθους

α) Αν κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν ισχύει, εµφανίζεται το µήνυµα
Ακατάλληλος πίνακας εισόδου. 1) Ο πίνακας εισόδου πρέπει να περιέχει µη µηδενικές
γραµµές και στήλες. 2) Οι µεταβλητές εισόδου πρέπει να είναι ποιοτικές και χωρισµένες
σε κλάσεις µε αρίθµηση 1,2,...

β) Αν κάποιο από τα πεδία Γραµµές ή Στήλες (Εικόνα Α.23) παραµείνει κενό, τότε
εµφανίζεται το µήνυµα ∆εν επιλέχτηκαν µεταβλητές ή υπάρχουν µεταβλητές µε το ίδιο
όνοµα.

γ) Αν κάποια από τις επιλεγµένες µεταβλητές περιέχει µη αριθµητικές τιµές, τότε
εµφανίζεται το µήνυµα Ακατάλληλος πίνακας εισόδου. Οι µεταβλητές περιέχουν µη
αριθµητικές τιµές.

δ) Αν κάποια από τις επιλεγµένες µεταβλητές έχει µία µόνο κλάση, τότε εµφανίζεται
το µήνυµα Ακατάλληλος πίνακας εισόδου. Υπάρχει µεταβλητή µε µία κλάση.

Σε κάθε περίπτωση (α-δ) η διαδικασία τερµατίζεται.

Α5.1.2 Απλός Πίνακας Συµπτώσεων
Στην περίπτωση αυτή, στο φύλλο εργασίας βρίσκεται ο απλός πίνακας συµπτώσεων
δύο µεταβλητών. Η µέθοδος εφαρµόζεται απευθείας στον πίνακα αυτόν.

Από το µενού Μέθοδοι  Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών (διµεταβλητή)
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Εικόνα Α.26: ΠΑΑ (διµεταβλητή) – Απλός Πίνακας Συµπτώσεων

 Στο αντίστοιχο πλαίσιο διαλόγου (Εικόνα Α.26) καθορίζεται το είδος κάθε
κλάσης για τις δύο µεταβλητές (Ενεργή ή Συµπληρωµατική).

 Για να ενεργοποιηθεί το πλήκτρο OK του πλαισίου διαλόγου πρέπει
προηγουµένως να καθοριστούν οι παράµετροι εξόδου για τη µέθοδο. Με
κλικ στο πλήκτρο Παράµετροι… εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου της
Εικόνας Α.25.

Προϋποθέσεις

α) Ο πίνακας συµπτώσεων πρέπει να περιέχει µη µηδενικές γραµµές και στήλες.
β) Ο πίνακας συµπτώσεων πρέπει να περιέχει αριθµητικές τιµές.
Μηνύµατα Λάθους

α) Αν δεν ισχύει η προϋπόθεση (α) τότε εµφανίζεται το µήνυµα Ακατάλληλος πίνακας
εισόδου. 1) Ο πίνακας εισόδου πρέπει να περιέχει µη µηδενικές γραµµές και στήλες. 2)
Οι µεταβλητές εισόδου πρέπει να είναι ποιοτικές και χωρισµένες σε κλάσεις µε
αρίθµηση 1,2,...

β) Αν δεν ισχύει η προϋπόθεση (β) τότε εµφανίζεται το µήνυµα Ακατάλληλος πίνακας
εισόδου. Ο πίνακας εισόδου περιέχει µη αριθµητικές τιµές.
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γ) Αν ο πίνακας εισόδου έχει µία µόνο γραµµή ή στήλη, εµφανίζεται το µήνυµα
Ακατάλληλος πίνακας εισόδου για την εφαρµογή της µεθόδου.

Σε κάθε περίπτωση (α-γ) η διαδικασία τερµατίζεται.

Α5.2 Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών (πολυµεταβλητή)
Η ΠΑΑ στην πολυµεταβλητή περίπτωση µπορεί να εφαρµοστεί σε τρία
διαφορετικά είδη πινάκων: α) στον λογικό πίνακα (0-1) β) στο γενικευµένο πίνακα
συµπτώσεων (Burt) γ) σε υποπίνακες του Burt. Οι δύο πρώτοι πίνακες προκύπτουν
από έναν πίνακα δεδοµένων της µορφής αντικείµενα x µεταβλητές.

Εικόνα Α.27: ΠΑΑ (πολυµεταβλητή)
Από το µενού Μέθοδοι  Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών (πολυµεταβλητή).

 Στο

πλαίσιο

διαλόγου

Παραγοντική

Ανάλυση

των

Αντιστοιχιών

(πολυµεταβλητή) (Εικόνα Α.27) υπάρχουν δύο λίστες: η λίστα µε τις

διαθέσιµες µεταβλητές (αριστερά) και αυτή µε τις επιλεγµένες µεταβλητές
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(δεξιά), δηλαδή αυτές που θα συµµετέχουν στην ανάλυση. Με το πλήκτρο

Επαναφορά οι δύο λίστες επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση
(καθαρισµός της λίστας µε τις επιλεγµένες µεταβλητές). Με το πλήκτρο

Όλες, όλες οι διαθέσιµες µεταβλητές µεταφέρονται στην λίστα των

επιλεγµένων. Οι τρεις δυνατοί Πίνακες προς Ανάλυση είναι ο Γενικευµένος
Πίνακας Συµπτώσεων (Burt), o Λογικός Πίνακας (0-1) και Υποπίνακας του
Burt.

 Στο πεδίο Μεταβλητή καθορίζεται το είδος της επιλεγµένης µεταβλητής
(Ενεργή / Συµπληρωµατική).

 Για να ενεργοποιηθεί το πλήκτρο OK του πλαισίου διαλόγου πρέπει
προηγουµένως να καθοριστούν οι παράµετροι εξόδου, ανάλογα µε το είδος
του πίνακα που αναλύεται. Στη συνέχεια, παρουσιάζουµε αναλυτικά τις
τρεις περιπτώσεις.
Προυποθέσεις

α) οι επιλεγµένες µεταβλητές πρέπει να είναι ποιοτικές και χωρισµένες σε κλάσεις µε
αρίθµηση 1,2,…
β) ο πίνακας συµπτώσεων που σχηµατίζεται από τις επιλεγµένες µεταβλητές πρέπει
να περιέχει µη µηδενικές γραµµές και στήλες.

Μηνύµατα Λάθους

α) Αν δεν ισχύει η προϋπόθεση (α) τότε εµφανίζεται το µήνυµα Ακατάλληλος πίνακας
εισόδου. 1) Ο πίνακας εισόδου πρέπει να περιέχει µη µηδενικές γραµµές και στήλες. 2)
Οι µεταβλητές εισόδου πρέπει να είναι ποιοτικές και χωρισµένες σε κλάσεις µε
αρίθµηση 1,2,...

β) Αν η λίστα µε τις επιλεγµένες µεταβλητές περιέχει µεταβλητές µε το ίδιο όνοµα ή
λιγότερες από δύο, τότε εµφανίζεται το µήνυµα ∆εν επιλέχτηκαν µεταβλητές ή
υπάρχουν µεταβλητές µε το ίδιο όνοµα.

γ) Αν κάποια από τις επιλεγµένες µεταβλητές περιέχει µη αριθµητικές τιµές,
εµφανίζεται το µήνυµα Ακατάλληλος πίνακας εισόδου. Οι µεταβλητές περιέχουν µη
αριθµητικές τιµές.

δ) Αν κάποια από τις επιλεγµένες µεταβλητές έχει µία µόνο κλάση, εµφανίζεται το
µήνυµα Ακατάλληλος πίνακας εισόδου. Υπάρχει µεταβλητή µε µία κλάση.
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Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία τερµατίζεται.

Α.5.2.1 Γενικευµένος Πίνακας Συµπτώσεων (Burt)
Στην περίπτωση που ως Πίνακας προς Ανάλυση έχει επιλεγεί ο πίνακας Burt, το
πλαίσιο διαλόγου Παράµετροι (εµφανίζεται µε κλικ στο αντίστοιχο πλήκτρο)
παρουσιάζεται στην Εικόνα Α.28.

Εικόνα Α.28: ΠΑΑ στον Πίνακα Burt - Παράµετροι

Στις παραµέτρους της ΠΑΑ στον πίνακα Burt περιλαµβάνονται:
1. Το πλήθος των αξόνων – διαστάσεων για τους οποίους θα εµφανιστούν τα

αντίστοιχα αριθµητικά αποτελέσµατα. Το πλήθος τους µπορεί να οριστεί
απευθείας στο πεδίο ∆ιαστάσεις ή να επιλεγούν αυτόµατα οι άξονες µε
αδράνεια µεγαλύτερη από 1/q2 ή 1/q +2σ (q: αριθµός µεταβλητών, σ: τυπική
απόκλιση). Τα αριθµητικά αποτελέσµατα θα εµφανιστούν µόνο για τους
άξονες που έχουν καθοριστεί.
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2. Το γράφηµα που θα κατασκευαστεί (1D: για επιλογή του παραγοντικού άξονα

x, 2D: για επιλογή των αξόνων x και y του παραγοντικού επιπέδου).
3. Μοναδική διαθέσιµη µέθοδος κανονικοποίησης των συντεταγµένων είναι η

Κύρια (PN).
4. Τα όρια των κριτηρίων COR και CTR για την επιλογή των σηµείων γραµµών
(στηλών) που θα τοποθετηθούν στους άξονες
5. Οι προκαθορισµένες (default) παράµετροι εξόδου για τα ενεργά σηµεία

γραµµών (στηλών) περιλαµβάνουν τον υπολογισµό των δεικτών COR, CTR,
INR, Ποιότητα και Μάζα για τον προκαθορισµένο αριθµό αξόνων. Για τις

ενεργές µεταβλητές υπολογίζονται οι ∆είκτες ∆ιακριτότητας (απόλυτοι και
σχετικοί). Για τα συµπληρωµατικά σηµεία υπολογίζονται αντίστοιχα οι
δείκτες Αδράνεια-INR, Ποιότητα και COR. Τέλος, υπολογίζονται η ολική και
η ενδιαφέρουσα αδράνεια του πίνακα Burt, καθώς και η στατιστική
σηµαντικότητα της ενδιαφέρουσας αδράνειας σε ε.σ. α = 0,05.
6. Ως επιπλέον παράµετροι υπολογίζονται οι δείκτες INR, PF, Best και ο δείκτης

SQCOR των ενεργών σηµείων γραµµών (στηλών) για τον προκαθορισµένο

αριθµό αξόνων. Επίσης, υπολογίζονται το άθροισµα των δεικτών CTR ανά
µεταβλητή, ο δείκτης α του Cronbach ανά άξονα και ο µέσος όρος αυτού,
καθώς και ένα κριτήριο του Nishisato για τον έλεγχο της στατιστικής
σηµαντικότητας των αδρανειών των παραγοντικών αξόνων.
7. Η µέθοδος υπολογισµού της αδράνειας µπορεί να επιλεγεί ανάµεσα στην

κλασική, τη διορθωµένη κατά Greenacre και τη διορθωµένη σύµφωνα µε την
ενδιαφέρουσα αδράνεια.
8. Στο πεδίο Κατάταξη σηµείων ως προς µπορεί να καθοριστεί κριτήριο µε βάση

το οποίο θα ταξινοµηθούν, σε φθίνουσα διάταξη, τα σηµεία γραµµών
(στηλών) στους πίνακες αποτελεσµάτων. Το κριτήριο κατάταξης µπορεί να

επιλεγεί ανάµεσα στα COR, CTR και PF του άξονα που έχει καθοριστεί στο
πεδίο Άξονας.

Α5.2.2 Λογικός Πίνακας (0-1)
Στην περίπτωση που ως Πίνακας προς Ανάλυση επιλεγεί ο λογικός πίνακας (0-1), το
πλαίσιο διαλόγου Παράµετροι (κλικ στο αντίστοιχο πλήκτρο) παρουσιάζεται στην
Εικόνα Α.29.
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Εικόνα Α.29: ΠΑΑ στο Λογικό Πίνακα (0-1) - Παράµετροι
Στις παραµέτρους της ΠΑΑ στο λογικό πίνακα (0-1) περιλαµβάνονται:
1. Το πλήθος των αξόνων – διαστάσεων για τους οποίους θα εµφανιστούν τα

αντίστοιχα αριθµητικά αποτελέσµατα. Το πλήθος τους µπορεί να οριστεί
απευθείας στο πεδίο ∆ιαστάσεις ή να επιλεγούν οι άξονες µε αδράνεια
µεγαλύτερη από 1/q2 ή 1/q +2σ (q: αριθµός µεταβλητών, σ: τυπική απόκλιση).
Τα αριθµητικά αποτελέσµατα θα εµφανιστούν µόνο για τους άξονες που
έχουν καθοριστεί.
2. Το γράφηµα που θα κατασκευαστεί (1D: για επιλογή του παραγοντικού άξονα

x, 2D: για επιλογή των αξόνων x και y του παραγοντικού επιπέδου).
3. Η µέθοδος κανονικοποίησης των συντεταγµένων. ∆ιατίθενται τέσσερις

µέθοδοι κανονικοποίησης α) Κύρια - PN β) Κύρια κατά γραµµές - RPN γ)
Κύρια κατά στήλες - CPN δ) Συµµετρική - SΝ.
4. Τα όρια των κριτηρίων COR και CTR για την επιλογή των σηµείων γραµµών

και στηλών που θα τοποθετηθούν στους άξονες
5. Οι προκαθορισµένες (default) παράµετροι εξόδου για τα ενεργά σηµεία

γραµµών και στηλών περιλαµβάνουν τον υπολογισµό των δεικτών COR, CTR,
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Αδράνεια-INR, Ποιότητα, και Μάζα για τον προκαθορισµένο αριθµό αξόνων.
Για τις ενεργές µεταβλητές υπολογίζονται οι ∆είκτες ∆ιακριτότητας (απόλυτοι
και σχετικοί). Για τα συµπληρωµατικά σηµεία υπολογίζονται αντίστοιχα οι
δείκτες COR, INR, Ποιότητα. Τέλος, υπολογίζεται η ολική αδράνεια του
λογικού πίνακα.
6. Ως επιπλέον παράµετροι υπολογίζονται οι δείκτες INR, PF, Best, SQCOR για

τα ενεργά και οι T-τιµές για τα ενεργά/συµπληρωµατικά σηµεία γραµµών και
στηλών για τον προκαθορισµένο αριθµό αξόνων. Επίσης, υπολογίζονται το
άθροισµα των δεικτών CTR ανά µεταβλητή, ο δείκτης α του Cronbach ανά
άξονα και ο µέσος όρος αυτού, καθώς και ένα κριτήριο του Nishisato για τον
έλεγχο της στατιστικής σηµαντικότητας των αδρανειών των παραγοντικών
αξόνων.
7. Στην περίπτωση της ανάλυσης του λογικού πίνακα έχει νόηµα µόνο η κλασική

µέθοδος υπολογισµού της αδράνειας.
8. Στο πεδίο Κατάταξη σηµείων ως προς µπορεί να καθοριστεί κριτήριο µε βάση

το οποίο θα ταξινοµηθούν, σε φθίνουσα διάταξη, τα σηµεία γραµµών και
στηλών στους πίνακες αποτελεσµάτων. Το κριτήριο κατάταξης µπορεί να
επιλεγεί ανάµεσα στα COR, CTR και PF του άξονα που έχει καθοριστεί στο
πεδίο Άξονας.

Α.5.2.3 Υποπίνακας Burt
Το CHIC Analysis ενσωµατώνει τη δυνατότητα της απευθείας εφαρµογής της ΠΑΑ
σε υποσύνολα του γενικευµένου πίνακα συµπτώσεων (Burt). Η κατασκευή του
υποπίνακα στον οποίο θα εφαρµοστεί η µέθοδος γίνεται δυναµικά µέσω γραφικού
εργαλείου.
Στην περίπτωση που ως Πίνακας προς Ανάλυση επιλεγεί ο υποπίνακας Burt,
εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Κατασκευή Υποπίνακα Burt (κλικ στο
(Εικόνα Α.30).
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Εικόνα Α.30: Πλαίσιο ∆ιαλόγου Κατασκευή Υποπίνακα Burt
Το επάνω αριστερά τµήµα του πλαισίου διαλόγου αντιστοιχεί στην αφαιρετική
µορφή του υποπίνακα που πρόκειται να κατασκευαστεί. Οι µεταβλητές γραµµών και
στηλών του επιθυµητού υποπίνακα τοποθετούνται στις λίστες Γραµµές και Στήλες,
αντίστοιχα. Αρχικά, η λίστα Μεταβλητές περιέχει όλες τις διαθέσιµες µεταβλητές. Η
τοποθέτηση γίνεται µε µεταφορά και απόθεση (drag & drop) κάθε µεταβλητής στην
κατάλληλη λίστα (Γραµµές ή Στήλες). Όταν σε κάθε λίστα υπάρχει τουλάχιστον µία
µεταβλητή, τότε ενεργοποιείται το πλήκτρο Κατασκευή, µε το οποίο κατασκευάζεται
ο επιθυµητός υποπίνακας. Η τελική µορφή του υποπίνακα βρίσκεται στο επάνω δεξιά
τµήµα του πλαισίου διαλόγου.
Επιπλέον, το λογισµικό εντοπίζει αυτόµατα τον «καλύτερο» υποπίνακα του Burt,
που περιλαµβάνει όλες τις µεταβλητές, σύµφωνα µε το κριτήριο της «ενδιαφέρουσας
αδράνειας». Ως «καλύτερος» θεωρείται ο υποπίνακας που µεγιστοποιεί το λόγο
«Αδράνεια Υποπίνακα» προς «Ενδιαφέρουσα Αδράνεια πίνακα Burt». Στο κάτω

µέρος του πλαισίου διαλόγου εµφανίζονται οι «καλύτεροι» υποπίνακες, σε φθίνουσα
διάταξη, σύµφωνα µε το κριτήριο που προαναφέρθηκε. Συγκεκριµένα, εµφανίζονται
οι µεταβλητές γραµµών και στηλών του κάθε υποπίνακα (Γραµµές / Στήλες), η
αδράνειά του (Ι) και ο λόγος (%) της αδράνειάς του προς την ενδιαφέρουσα αδράνεια
του Burt (I / Iε %).
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Με κλικ στο ΟΚ εµφανίζεται το αρχικό πλαίσιο διαλόγου (Εικόνα Α.27). Για τον
καθορισµό των παραµέτρων της ανάλυσης του υποπίνακα (πλήκτρο Παράµετροι),
εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου της διµεταβλητής ΠΑΑ (Εικόνα Α.25).
Παρατήρηση

Κατά την εφαρµογή της ΠΑΑ σε υποπίνακα του Burt δεν έχει νόηµα η
αναµενόµενη συχνότητα και ο έλεγχος της στατιστικής σηµαντικότητας των
παραγοντικών αξόνων.

Α5.2.4 Αριθµητικά και Γραφικά Αποτελέσµατα
Μετά το τέλος του καθορισµού των παραµέτρων, τόσο στη διµεταβλητή όσο και
στην πολυµεταβλητή ΠΑΑ (κλικ στο ΟΚ), εµφανίζονται τα Αριθµητικά και τα
Γραφικά αποτελέσµατα της µεθόδου.

Η Εικόνα Α.31 αντιστοιχεί στην καρτέλα µε τα αριθµητικά αποτελεσµάτα της
εφαρµογής της ΠΑΑ στον πίνακα συµπτώσεων δύο µεταβλητών. Τα αριθµητικά
αποτελέσµατα είναι οµαδοποιηµένα σε πίνακες. Κάθε πίνακας µπορεί να αποθηκευτεί
σε αρχείο MS Excel µε κλικ στο αντίστοιχο πλήκτρο Αποθήκευση ή να αντιγραφεί σε
προσωρινή µνήµη του Η/Υ µε κλικ στο Αντιγραφή. Τα ίδια ισχύουν και για τις
αντίστοιχες καρτέλες µε τα αριθµητικά αποτελέσµατα της εφαρµογής της ΠΑΑ στους
πίνακες 0-1, Burt και υποπίνακες του τελευταίου.
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Εικόνα Α.31: Αριθµητικά Αποτελέσµατα της ΠΑΑ
σε Πίνακα Συµπτώσεων ∆ύο Μεταβλητών
Στην αντίστοιχη καρτέλα Γραφικά εµφανίζεται ο άξονας ή το επίπεδο που έχει
προκαθοριστεί στις παραµέτρους (Γράφηµα 1D/2D). Στην Εικόνα Α.32 βρίσκεται το
παραγοντικό επίπεδο 1x2 της εφαρµογής της ΠΑΑ στον πίνακα συµπτώσεων δύο
µεταβλητών. Τα σηµεία γραµµών διακρίνονται µε διαφορετικό σύµβολο από τα
σηµεία στηλών. Κάθε είδος σηµείων µπορεί είτε να προβληθεί ξεχωριστά είτε να
προβληθούν όλα τα σηµεία µαζί (πεδίο Προβολή). Το γράφηµα µπορεί να
παραµετροποιηθεί µε το πλήκτρο

(αλλαγή χρώµατος, φόντου, γραµµατοσειράς,

τίτλων, µετακίνηση ετικετών κ.ά.), να αποθηκευτεί σε µορφή εικόνας (bmp, wmf) µε
το πλήκτρο

και να αντιγραφεί σε προσωρινή µνήµη του Η/Υ µε το πλήκτρο

.

Με απλή µετακίνηση του δείκτη ποντικιού σε οποιοδήποτε σηµείο του παραγοντικού
επιπέδου εµφανίζονται πληροφορίες γι’ αυτό το σηµείο (ετικέτα, συντεταγµένες,
Ποιότητα, Μάζα, Αδράνεια, κ.ά.).
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Εικόνα Α.32: Παραγοντικό Επίπεδο 1x2 της Εφαρµογής της ΠΑΑ
σε Πίνακα Συµπτώσεων ∆ύο Μεταβλητών
Με κλικ στο Γραµµές σηµείων (πεδίο Σχεδίαση) εµφανίζονται ευθείες γραµµές που
υποδεικνύουν σε ποιό σηµείο αντιστοιχεί κάθε ετικέτα. Αν στις παραµέτρους εξόδου
έχει

προηγουµένως

επιλεγεί

κατάλληλη

µέθοδος

κανονικοποίησης

των

συντεταγµένων και η επιπλέον παράµετρος Biplot άξονες, τότε στην καρτέλα
Γραφικά ενεργοποποιείται η επιλογή Biplot άξονες του πεδίου Σχεδίαση. Η επιλογή
∆ιανύσµατα θέσης δεν έχει νόηµα στη διµεταβλητή περίπτωση. Στην Εικόνα Α.33

εµφανίζονται οι Biplot άξονες που διέρχονται απ’ τα σηµεία στηλών, όταν ως
µέθοδος κανονικοποίησης έχει επιλεγεί η Κύρια κατά Γραµµές (RPN). Κάθε

.

αντιστοιχεί στο σηµείο τοµής της ορθογώνιας προβολής ενός σηµείου γραµµής σε
Biplot άξονα. Η διάταξη των προβολών των σηµείων στους Biplot άξονες µπορεί να

διερευνηθεί από τον αντίστοιχο πίνακα των αριθµητικών αποτελεσµάτων.
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Εικόνα Α.33: Παραγοντικό Επίπεδο 1x2 της Εφαρµογής της ΠΑΑ
σε Πίνακα Συµπτώσεων ∆ύο Μεταβλητών (Biplot άξονες)
Στην Εικόνα Α.34 βρίσκεται το παραγοντικό επίπεδο της εφαρµογής της ΠΑΑ σε
λογικό πίνακα (0-1). Οι δυνατότητες επεξεργασίας και αποθήκευσης είναι οι ίδιες µε
αυτές που περιγράφηκαν για το αντίστοιχο διάγραµµα της εφαρµογής της µεθόδου
στον απλό πίνακα συµπτώσεων. Στην πολυµεταβλητή περίπτωση, δεν έχουν νόηµα οι
Biplot άξονες. Ωστόσο, στο πεδίο Σχεδίαση έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή ∆ιανύσµατα

θέσης, µέσω τις οποίας κατασκευάζονται τα διανύσµατα θέσης των κλάσεων των

µεταβλητών που βρίσκονται στο παραγοντικό επίπεδο (Εικόνα Α.34).
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Εικόνα Α.34: Παραγοντικό Επίπεδο 1x2 της Εφαρµογής της ΠΑΑ σε Λογικό Πίνακα
(∆ιανύσµατα Θέσης)
Στη κάθε περίπτωση (διµεταβλητή ή πολυµεταβλητή) µπορεί να κατασκευαστεί το
διάγραµµα των ιδιοτιµών (scree plot) µε το πλήκτρο ∆ιάγραµµα Ιδιοτιµών. Η Εικόνα
Α.35 αντιστοιχεί στο διάγραµµα των ιδιοτιµών της εφαρµογής της ΠΑΑ σε πίνακα
συµπτώσεων.

Εικόνα Α.35: ∆ιάγραµµα των Ιδιοτιµών
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Στην πολυµεταβλητή περίπτωση µπορεί να κατασκευαστεί το διάγραµµα δεικτών
διακριτότητας των µεταβλητών µε το πλήκτρο ∆ιάγραµµα ∆εικτών ∆ιακριτότητας.
Στην Εικόνα Α.36 βρίσκεται το διάγραµµα δεικτών διακριτότητας έξι µεταβλητών
στους δύο πρώτους παραγοντικούς άξονες. Για τα διαγράµµατα ιδιοτιµών και δεικτών
διακριτότητας ισχύουν οι ίδιες δυνατότητες επεξεργασίας και αποθήκευσης µε αυτές
των παραγοντικών αξόνων και διαγραµµάτων.

Εικόνα Α.36: ∆ιάγραµµα ∆εικτών ∆ιακριτότητας

Α5.3 Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση
Η Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση – ΑΙΤ (Hierarchical Cluster Analysis) (µετρική
απόστασης χ2 κατά Benzècri, κριτήριο συνένωσης Ward) µπορεί να εφαρµοστεί είτε
σε πίνακα συµπτώσεων, ο οποίος δίνεται απευθείας ως είσοδος, είτε σε λογικό πίνακα
0-1, ο οποίος προκύπτει από έναν πίνακα της µορφής αντικείµενα x µεταβλητές. Στη

συνέχεια εξετάζουµε αναλυτικά τις δύο περιπτώσεις.

Α5.3.1 Πίνακας Συµπτώσεων
Από το µενού Μέθοδοι  Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση σε πίνακα συµπτώσεων
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Εικόνα Α.37: Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση σε Πίνακα Συµπτώσεων
 Στο πλαίσιο διαλόγου Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση σε πίνακα συµπτώσεων
(Εικόνα Α.37) υπάρχουν δύο λίστες: η λίστα µε τις διαθέσιµες µεταβλητές
(αριστερά) και αυτή µε τις επιλεγµένες µεταβλητές (δεξιά), δηλαδή αυτές

που θα συµµετέχουν στην ανάλυση. Με το πλήκτρο Επαναφορά οι δύο
λίστες επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση (καθαρισµός της λίστας
µε τις επιλεγµένες µεταβλητές). Με το πλήκτρο Όλες, όλες οι διαθέσιµες
µεταβλητές µεταφέρονται στην λίστα των επιλεγµένων. Η µέθοδος µπορεί
να εφαρµοστεί είτε στα αντικείµενα (γραµµές), είτε στις µεταβλητές
(στήλες) του πίνακα συµπτώσεων.

 Για να ενεργοποιηθεί το πλήκτρο OK του πλαισίου διαλόγου πρέπει
προηγουµένως να καθοριστούν οι παράµετροι εξόδου για τη µέθοδο. Με
κλικ στο πλήκτρο Παράµετροι… εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου της
Εικόνας Α.38.

327

Παράρτηµα Α: Οδηγός Χρήσης του Λογισµικού CHIC Analysis

Εικόνα Α.38: Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση - Παράµετροι
Η µοναδική παράµετρος προς καθορισµό είναι το Πλήθος των Ανώτερων Κόµβων
που θα εµφανιστούν στο δενδρόγραµµα της Ταξινόµησης. Η προεπιλεγµένη τιµή
αντιστοιχεί στο µέγιστο πλήθος κόµβων (όλοι οι δυνατοί κόµβοι).

Προϋποθέσεις

α) Ο πίνακας συµπτώσεων πρέπει να περιέχει µη µηδενικές γραµµές και στήλες.
β) Ο πίνακας συµπτώσεων πρέπει να περιέχει αριθµητικές τιµές.

Μηνύµατα Λάθους

α) Αν δεν ισχύει η προϋπόθεση (α), τότε εµφανίζεται το µήνυµα Ακατάλληλος πίνακας
εισόδου. Ο πίνακας εισόδου πρέπει να περιέχει µη µηδενικές γραµµές και στήλες.

β) Αν η λίστα µε τις επιλεγµένες µεταβλητές περιέχει µεταβλητές µε το ίδιο όνοµα
τότε εµφανίζεται το µήνυµα ∆εν επιλέχτηκαν µεταβλητές ή υπάρχουν µεταβλητές µε το
ίδιο όνοµα.

γ) Αν ο πίνακας συµπτώσεων περιέχει µη αριθµητικές τιµές, εµφανίζεται το µήνυµα
Ακατάλληλος πίνακας εισόδου. Οι µεταβλητές περιέχουν µη αριθµητικές τιµές.

Σε κάθε περίπτωση (α-γ) η διαδικασία τερµατίζεται.

Α5.3.2 Λογικός Πίνακας (0-1)
Από το µενού Μέθοδοι  Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση σε πίνακα 0-1
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Εικόνα Α.39: Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση σε Λογικό Πίνακα 0-1

 Στο πλαίσιο διαλόγου Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση σε πίνακα 0-1 (Εικόνα
Α.39) υπάρχουν δύο λίστες: η λίστα µε τις διαθέσιµες µεταβλητές
(αριστερά) και αυτή µε τις επιλεγµένες µεταβλητές (δεξιά), δηλαδή αυτές

που θα συµµετέχουν στην ανάλυση. Με το πλήκτρο Επαναφορά οι δύο
λίστες επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση (καθαρισµός της λίστας
µε τις επιλεγµένες µεταβλητές). Με το πλήκτρο Όλες, όλες οι διαθέσιµες
µεταβλητές µεταφέρονται στην λίστα των επιλεγµένων.

 Για να ενεργοποιηθεί το πλήκτρο OK του πλαισίου διαλόγου πρέπει
προηγουµένως να καθοριστούν οι παράµετροι εξόδου για τη µέθοδο. Με
κλικ στο πλήκτρο Παράµετροι… εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου της
Εικόνας Α.40.

Εικόνα Α.40: Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση - Παράµετροι
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Στις παραµέτρους τις µεθόδου περιλαµβάνονται:
1. Το Πλήθος των Ανώτερων Κόµβων που θα εµφανιστούν στο δενδρόγραµµα

της Ταξινόµησης. Η προεπιλεγµένη τιµή αντιστοιχεί στο µέγιστο πλήθος
κόµβων (όλοι οι δυνατοί κόµβοι). Το ελάχιστο πλήθος των ανώτερων κόµβων
είναι 2.
2. Η Αποθήκευση Οµάδων (Cluster Membership) για δεδοµένο πλήθος οµάδων.

Με την επιλογή αυτή, δηµιουργείται µια νέα στήλη (µεταβλητή) στο φύλλο
εργασίας, της οποίας κάθε διακριτή τιµή αντιστοιχεί στον αριθµό της οµάδας
όπου ανήκει το συγκεκριµένο αντικείµενο. Το ελάχιστο δυνατό πλήθος των
οµάδων είναι 1.
Προυποθέσεις

α) οι επιλεγµένες µεταβλητές πρέπει να είναι ποιοτικές και χωρισµένες σε κλάσεις µε
αρίθµηση 1,2,…
β) ο πίνακας συµπτώσεων που σχηµατίζεται από τις επιλεγµένες µεταβλητές πρέπει
να περιέχει µη µηδενικές γραµµές και στήλες.
Μηνύµατα Λάθους

α) Αν δεν ισχύει η προϋπόθεση (α), τότε εµφανίζεται το µήνυµα Ακατάλληλος πίνακας
εισόδου. 1) Ο πίνακας εισόδου πρέπει να περιέχει µη µηδενικές γραµµές και στήλες. 2)
Οι µεταβλητές εισόδου πρέπει να είναι ποιοτικές και χωρισµένες σε κλάσεις µε
αρίθµηση 1,2,...

β) Αν η λίστα µε τις επιλεγµένες µεταβλητές περιέχει µεταβλητές µε το ίδιο όνοµα ή
λιγότερες από δύο, τότε εµφανίζεται το µήνυµα ∆εν επιλέχτηκαν µεταβλητές ή
υπάρχουν µεταβλητές µε το ίδιο όνοµα.

γ) Αν κάποια από τις επιλεγµένες µεταβλητές περιέχει µη αριθµητικές τιµές,
εµφανίζεται το µήνυµα Ακατάλληλος πίνακας εισόδου. Οι µεταβλητές περιέχουν µη
αριθµητικές τιµές.

δ) Αν κάποια από τις επιλεγµένες µεταβλητές έχει µία µόνο κλάση, εµφανίζεται το
µήνυµα Ακατάλληλος πίνακας εισόδου. Υπάρχει µεταβλητή µε µία κλάση.
Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία τερµατίζεται.
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Α5.3.3 Αριθµητικά και Γραφικά Aποτελέσµατα
Μετά το τέλος του καθορισµού των παραµέτρων (κλικ στο ΟΚ) εµφανίζονται τα
Αριθµητικά και τα Γραφικά αποτελέσµατα της µεθόδου. Η Εικόνα Α.41 αντιστοιχεί

στην καρτέλα µε τα αριθµητικά αποτελεσµάτα της εφαρµογής της ΑΙΤ στον πίνακα
συµπτώσεων δύο µεταβλητών. Τα αριθµητικά αποτελέσµατα είναι οµαδοποιηµένα σε
πίνακες. Κάθε πίνακας µπορεί να αποθηκευτεί σε αρχείο MS Excel µε κλικ στο
αντίστοιχο πλήκτρο Αποθήκευση ή να αντιγραφεί σε προσωρινή µνήµη του Η/Υ µε
κλικ στο Αντιγραφή.
Στους πίνακες αποτελεσµάτων περιλαµβάνονται οι Κόµβοι της Ταξινόµησης
(κόµβοι που συνενώνονται, επίπεδο της συνένωσης, εσωταξική αδράνεια, διαταξική

αδράνεια και ποσοστό µεταβολής), η Περιγραφή των κόµβων της Ταξινόµησης
(κόµβοι που συνενώνονται, πλήθος αντικειµένων σε κάθε κόµβο, αντικείµενα σε κάθε

κόµβο), η Συµβολή των ιδιοτήτων – µεταβλητών στο χαρακτηρισµό των κόµβων
(κόµβοι που συνενώνονται, βάρος, X, COR, CTR), Συµβολή των ιδιοτήτων –

µεταβλητών στη διάσπαση των κόµβων (κόµβοι που συνενώνονται, Βάρος, DX, COD,
CTD).

Εικόνα Α.41: Αριθµητικά Αποτελέσµατα της Εφαρµογής της ΑΙΤ σε Πίνακα
Συµπτώσεων ∆ύο Μεταβλητών
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Στην αντίστοιχη καρτέλα Γραφικά εµφανίζεται το δενδρόγραµµα της Ταξινόµησης
(Εικόνα Α.42). Στη βάση του δενδρογράµµατος βρίσκονται οι αρχικοί κόµβοι
(αντικείµενα ή µεταβλητές) της Ταξινόµησης, ενώ οι ανώτεροι κόµβοι εµφανίζονται

αριθµηµένοι. Το γράφηµα µπορεί να παραµετροποιηθεί µε το πλήκτρο

(αλλαγή

χρώµατος, φόντου, γραµµατοσειράς, τίτλων κ.ά.), να αποθηκευτεί σε µορφή εικόνας
(bmp, wmf) µε το πλήκτρο

πλήκτρο

και να αντιγραφεί σε προσωρινή µνήµη του Η/Υ µε το

. Με πατηµένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού µπορεί να

σχεδιαστεί ευθεία γραµµή που αντιστοιχεί στην τοµή του δενδρογράµµατος (βλέπε
Εικόνα Α.42).

Εικόνα Α.42: ∆ενδρόγραµµα της ΑΙΤ
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