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Περίληψη (Abstract)
Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως βασικό αντικείμενο την αξιολόγηση και ιεράρχηση
μοντέλων ηλεκτρικής κιθάρας με τη χρήση διαφόρων πολύ-κριτήριων μεθοδολογιών.
Πρόκειται για μια πρωτότυπη έρευνα, καθώς δεν υπάρχει κάποια προηγουμένη με
συγκεκριμένο η παρόμοιο αντικείμενο. Βασικός στόχος της εργασίας αυτής είναι ο
συνδυασμός δύο διάσημων και επίκαιρων κλάδων, που εξελίσσονται τα τελευταία
χρόνια με ραγδαίο ρυθμό. Οι κλάδοι αυτοί είναι της πληροφορικής και της μουσικής.
Οι επιστήμες αυτές παίζουν σε μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού σημαντικό ρόλο στην
καθημερινότητά τους ως βασικά εργαλεία για τις εργασιακές τους υποχρεώσεις καθώς
και για την ψυχαγωγία τους. Όσον αφορά στη συγκεκριμένη έρευνα, χρησιμοποιούμε
διάφορες πολύ-κριτήριες μεθόδους που είναι αρκετά γνωστές και εφαρμόζονται συχνά
σε διάφορους επιστημονικούς τομείς. Οι μεθοδολογίες που πραγματεύονται στη
συγκεκριμένη έρευνα είναι η “topsis”, η μεθοδολογία απου εφαρμόζεται στο
λογισμικό της “visual promethee”, “ahp” και “fuzzy topsis”. Όλες αυτές οι
μεθοδολογίες αναλύονται και περιγράφονται στη συνέχεια πάνω στο βασικό θέμα της
έρευνας που είναι η αξιολόγηση και η ιεράρχηση μοντέλων ηλεκτρικής κιθάρας.
Επιπλέον,

μετά

την

εφαρμογή

των

μεθοδολογιών

αυτών

εξάγονται

συμπερασματολογία και πορίσματα που αφορούν το αντικείμενο της έρευνας. Η
έρευνα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, αποτελεί μια καινοτομία και είναι μια καλή
ευκαιρία για κάποιον που ασχολείται με τους τομείς αυτούς να προβληματιστεί και να
διαμορφώσει τη δικιά του άποψη πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.
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Εισαγωγή (Intoduction)
Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως βασικό αντικείμενο την αξιολόγηση και ιεράρχηση
μοντέλων ηλεκτρικής κιθάρας με τη χρήση πολύ-κριτήριων αναλύσεων. Βλέποντας
την ευρεία χρήση των πολύ-κριτήριων μεθοδολογιών πάνω σε διάφορους τομείς,
αποφάσισα να τις χρησιμοποιήσω και στον τομέα της μουσικής. Πρόκειται για μια
ιδέα που προέκυψε μέσα από τη συνεχή ενασχόληση με τους τομείς της μουσικής και
της πληροφορικής. Για την εφαρμογή των μεθοδολογιών χρειάστηκε η ενασχόληση με
κάποια συγκεκριμένα λογισμικά που θα αναφερθούν παρακάτω κατά τη διάρκεια της
εξέλιξης της έρευνας. Η εργασία ξεκινάει με μια περιγραφή που αφορά στην ανατομία
του οργάνου και στη συνέχεια παρουσιάζονται τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν
στην έρευνα μέσα από αναλυτικές και αργότερα συνοπτικές περιγραφές. Μετέπειτα,
γίνεται παρουσίαση των μοντέλων κιθάρας που θα συμπεριληφθούν στην έρευνα και
μετά από αυτό το στάδιο ακολουθεί το εμπειρικό κομμάτι με τις διάφορες
μεθοδολογίες. Βασικός σκοπός της έρευνας αυτής είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων
πάνω στον τομέα της αξιολόγησης και της ιεράρχησης μοντέλων ηλεκτρικής κιθάρας.
Σε επόμενο στάδιο η συγκεκριμένη εργασία θα μπορούσε να αποτελέσει και ένα είδος
οδηγού σε κάποιον που επιθυμεί να αποκτήσει κάποιο από τα συγκεκριμένα μοντέλα,
όντας αρχάριος ή έμπειρος μουσικός. Οπότε προκύπτει και ένα είδος αγοραστικής
σκοπιάς της συγκεκριμένης έρευνας.

1

Κεφάλαιο 1ο
Περιγραφή της ανατομίας της
ηλεκτρικής κιθάρας

2

1.1) Βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται το μοντέλο της ηλεκτρική κιθάρας

Εικόνα 1-1: Ανατομία οργάνου1

Σύμφωνα με την παραπάνω εικόνα παρατηρούμε ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά
της ηλεκτρικής κιθάρας. Θα ακολουθήσει μια σχετικά σύντομη περιγραφή των
χαρακτηριστικών αυτών έτσι ώστε να σχηματιστεί μια πρώτη εντύπωση όσον αφορά
στην ανατομία του οργάνου. Η παράθεση κάθε περιγραφής θα γίνεται με τη συνοδεία
του αντίστοιχου τίτλου.
Παξιμάδια κουρδίσματος (tuning begs)
Μπορεί να είναι κατασκευασμένο από έβενο , τριανταφυλλιά , πυξάρι ή άλλο υλικό.
Μερικά παξιμάδια είναι διακοσμημένα με κέλυφος , μέταλλο ή πλαστικά ένθετα,
χάντρες ή δακτύλιους . Σε κάθε περίπτωση ο οργανοπαίκτης σφίγγει ή χαλαρώνει τη
χορδή, αλλάζοντας το κούρδισμα που επιθυμεί ανάλογα με τις ανάγκες που έχει η
συγκεκριμένη μελωδία.2

Εικόνα 1-2: Παξιμάδια κουρδίσματος (tuning begs)

1

Marmaras, N., & Zarboutis, N. (1997). Ergonomic redesign of the electric guitar.Applied ergonomics, 28(1), 5967.
2
Wikipedia “Tuning begs”
Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Tuning_peg (18 April 2016).
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Κεφαλή οργάνου (headstock)
Μια κεφαλή αποτελεί μέρος μιας κιθάρας ή παρόμοιου έγχορδου οργάνου, όπως ένα
λαούτο, μαντολίνο, μπάντζο, γιουκαλίλι κτλ . Η κύρια λειτουργία της κεφαλής είναι να
στεγάσει τα παξιμάδια κουρδίσματος και αποτελεί τον βασικό μηχανισμό που κρατά
τις χορδές της ηλεκτρικής κιθάρας στην πάνω άκρη του οργάνου. Στη κάτω άκρη του
οργάνου οι χορδές είναι σταθεροποιημένες σε ένα εξάρτημα που ονομάζεται γέφυρα,
στο οποίο θα αναφερθούμε ξεχωριστά παρακάτω.3

Εικόνα 1-3: Κεφαλή οργάνου (headstock)

Παξιμάδι ταστιέρας (nut)
Σε ένα έγχορδο μουσικό όργανο αποτελεί ένα μικρό κομμάτι από σκληρό υλικό που
υποστηρίζει τις χορδές κοντά στην κεφαλή της ηλεκτρικής κιθάρας. Το παξιμάδι αυτό
ορίζει την απόσταση των χορδών κατά μήκος του λαιμού και συνήθως κρατά τις
χορδές στο κατάλληλο ύψος από την ταστιέρα. Μαζί με τη γέφυρα, το παξιμάδι
ταστιέρας καθορίζει τα μήκη των δονήσεων των ανοικτών χορδών.
Το παξιμάδι μπορεί να κατασκευαστεί από έβενο, ελεφαντόδοντο, ορείχαλκο και
πλαστικό. Σμιλεύεται για να σχηματιστούν οι ραβδώσεις όπου θα φιλοξενηθούν οι
χορδές.4

Εικόνα 1-4: Παξιμάδι ταστιέρας (nut)

3

Wikipedia “Headstock”
Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Headstock (7 May 2016).
4 Wikipedia “Nut”
Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Nut_(string_instrument) (5 May 2016).
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Ταστιέρα (fingerboard)
Η ταστιέρα (επίσης γνωστή ως fretboard για fretted όργανα) είναι ένα σημαντικό
συστατικό των περισσότερων έγχορδων οργάνων. Είναι μια λεπτή και μακριά λωρίδα
κατασκευασμένη από ξύλο που ενώνεται στην κάτω μεριά με το υπόλοιπο σώμα
(body)

του οργάνου. Οι χορδές τοποθετούνται πάνω στην ταστιέρα, μεταξύ του

παξιμαδιού της ταστιέρας (nut) και της γέφυρας (bridge). Ο οργανοπαίχτης τώρα
πιέζει τις χορδές κάτω στην ταστιέρα για να παραγάγει τη συγκεκριμένη νότα που
επιθυμεί βάσει συγκεκριμένης μελωδίας. Η ποιότητα του ξύλου από το οποίο
αποτελείται η ταστιέρα (fingerboard) θα αποτελέσει ένα από τα κριτήρια της ανάλυσης
με την οποία θα ασχοληθούμε παρακάτω.5

Εικόνα 1-5: Ταστιέρα (fingerboard)

Μαγνήτες (pick-ups)
Στις ηλεκτρικές κιθάρες τα pickups αποτελούνται από ένα μόνιμο μαγνήτη με έναν
πυρήνα από υλικό, όπως “alnico” ή φερρίτη. Τα “pickups” τοποθετούνται στο σώμα
του οργάνου, αλλά μπορούν να συνδεθούν και με τη γέφυρα και το λαιμό ή
“pickguard”. Ο μόνιμος μαγνήτης δημιουργεί ένα μαγνητικό πεδίο το οποίο
διαταράσσει η κίνηση των δονούμενων χορδών, οπότε η μεταβαλλόμενη μαγνητική
ροή επάγει μια τάση στο πηνίο. Το σήμα αυτό στη συνέχεια συνδέεται με ένα καλώδιο
σε έναν ενισχυτή με ένα μεγάφωνο που παράγει έναν ήχο αρκετά δυνατά έτσι ώστε να
γίνει αντιληπτός από τον ερμηνευτή και το κοινό. Μπορεί επίσης να υπάρξει μια
εσωτερική συσκευή προ-ενισχυτή (preamp), τοποθετημένη σε μια κιθάρα ή σε ένα
εξωτερικό κουτί . Όταν ένας προ-ενισχυτής χρησιμοποιείται με αυτό τον τρόπο, είναι
ανάμεσα στο “pickup” και το καλώδιο. Oι μαγνήτες θα αναλυθούν εκτενέστερα
παρακάτω, διότι θα αποτελέσουν κριτήριο της ανάλυσής μας.6
5 Wikipedia

“Fingerboard”
Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Fingerboard (17 April 2016).
6 Wikipedia “Pickup”
Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Pickup_(music_technology) (7 May 2016).
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Εικόνα 1-6: Μαγνήτες (pick-ups)

Εικόνα 1-7: Ενισχυτής (amplifier)

Γέφυρα (bridge)
Μια γέφυρα είναι μια συσκευή που υποστηρίζει τις χορδές σε ένα έγχορδο μουσικό
όργανο και μεταδίδει τη δόνηση αυτών των χορδών σε κάποιο άλλο δομικό συστατικό
του μέσου, συνήθως ένα ηχείο. Οι γέφυρες στις ηλεκτρικές κιθάρες χωρίζονται σε δύο
κύριες ομάδες, “vibrato” και “μη vibrato”. Οι “vibrato” γέφυρες έχουν ένα βραχίονα
που εκτείνεται κάτω από το σημείο αγκύρωσης των χορδών. Δρα ως μοχλός και ο
παίκτης μπορεί να προκαλέσει αλλαγή στην ένταση των χορδών. Η εκτενέστερη
ανάλυση του “vibrato” θα γίνει παρακάτω. Οι “μη vibrato” γέφυρες παρέχουν ένα
σημείο αγκύρωσης για τις χορδές, αλλά δεν παρέχουν κανένα ενεργό έλεγχο πάνω
στην τάση των χορδών.7

Εικόνα 1-8: Εικόνα από "vibrato bridge"

Wikipedia “Bridge”
Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Bridge_(instrument) (18 May 2016).
7

6

Εικόνα 1-9: Εικόνα από "non-vibrato bridge"

Σώμα ηλεκτρικής κιθάρας (body of guitar)
Ένα μουσικό όργανο με στερεό σώμα (solid body instrument) είναι ένα έγχορδο
όργανο, όπως μια ηλεκτρική κιθάρα, μπάσο που χτίστηκαν με βασική προϋπόθεση ο
τόνος του ήχου που παράγεται να μην επηρεάζεται από το ξύλο από το αποτελείται το
σώμα του οργάνου αλλά να εξαρτάται αυτό καθαυτό από το ηλεκτρικό σύστημα
pickup, που λαμβάνει άμεσα τις δονήσεις των χορδών.
Τα όργανα με στερεό σώμα προτιμούνται σε περιπτώσεις όπου η ακουστική
ανατροφοδότηση μπορεί να είναι ένα πρόβλημα και είναι φυσικά πολύ λιγότερο
δαπανηρά σε σύγκριση

με την υψηλή αξία ξύλου που χρησιμοποιείται

στην

κατασκευή ακουστικών οργάνων.
Τα πιο γνωστά όργανα με στερεό σώμα (solid body instruments) είναι η ηλεκτρική
κιθάρα και το ηλεκτρικό μπάσο. Αυτά έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία νέων
είδη μουσικής, όπως η ροκ και η heavy metal . Κοινά ξύλα που χρησιμοποιούνται
στην κατασκευή των σωμάτων αυτών των οργάνων είναι η τέφρα (ash), η σκλήθρα
(alder), το σφενδάμι (maple), το μαόνι (mahogany), η κορίνα (korina),
τριανταφυλλιάς (rosewood)

το ξύλο

και το έβενο (ebony). Τα δύο πρώτα είδη

χρησιμοποιούνται κατά πλειοψηφία στην κατασκευή αυτών των οργάνων.8

Εικόνα 1-8: Εικόνα από σώμα κιθάρας (body of guitar)

8 Wikipedia

“Solid body”
Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Solid_body (14 April 2016).
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Μοχλός εναλλαγής μαγνητών (pick up selector switch)
Στη συγκεκριμένη εργασία θα ασχοληθούμε και με την ποσότητα των ήχων που
προσφέρεται από τον μοχλό “pick up selector switch”, που διαθέτει το κάθε μοντέλο
πάνω στο σώμα του. Το συγκεκριμένο κριτήριο θα χρησιμοποιηθεί και στην ανάλυση
που θα κάνουμε παρακάτω. Τα πόσα σκαλιά διαφοροποίησης ήχου διαθέτει το κάθε
μοντέλο εξαρτάται από τους πόσους μαγνήτες, “passive” ή “active”, έχει
ενσωματωμένους. Τα περισσότερα μοντέλα έχουν τρείς σκάλες αλλά υπάρχουν και
άλλα με περισσότερες ή και λιγότερες. Η διαφοροποίηση που παρατηρείται στον ήχο
εξαρτάται από τον μαγνήτη ή τους μαγνήτες που είναι ενεργοποιημένοι κάθε φορά.
Κάθε ηλεκτρική κιθάρα έχει εγκατεστημένους μαγνήτες διαφορετικής ποσότητας ήχων
που καθορίζουν και το πόσες διαφορετικές σκάλες θα έχει.

Εικόνα 1-11: Μοχλός εναλλαγής μαγνητών (pick up selector switch)

Μοχλός απότομης αυξομείωσης τόνου (vibrato arm)
Έχει αναπτυχθεί μια ποικιλία μηχανικών συστημάτων “vibrato” για κιθάρα από το
1930. Χρησιμοποιείται για να προκαλέσει αλλαγή στην ένταση των χορδών και είναι
συνήθως εγκατεστημένο στη γέφυρα. Ο μοχλός επιτρέπει στον παίκτη να εναλλάσσει
γρήγορα την ένταση και μερικές φορές το μήκος των χορδών προσωρινά, αλλάζοντας
την κλίση για να δημιουργήσει ένα βιμπράτο, “portamento” ή το “pitch bend”
αποτέλεσμα. Τα μηχανικά συστήματα “vibrato” ξεκίνησαν ως μια συσκευή για την
παραγωγή απότομων αυξομειώσεων του τόνου, προσθέτοντας μια ιδιαίτερη ομορφιά
στην μπλουζ και τζαζ μουσική. Η ύπαρξη ή μη του “vibrato arm” σε ένα μοντέλο
ηλεκτρικής κιθάρας θα αποτελέσει κριτήριο στη συνέχεια όσον αφορά στην έρευνά
μας.9

9 Wikipedia

“Vibrato systems for guitar”
Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Vibrato_systems_for_guitar (25 April 2016).
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Εικόνα 1-9: Μοχλός απότομης αυξομείωσης τόνου (vibrato arm)

Ρυθμιστές ηλεκτρικής κιθάρας (guitar control knobs)
Ένα “control knob” είναι ένας περιστροφικός διακόπτης που χρησιμοποιείται για να
παρέχει ένα συγκεκριμένο τύπο εισόδου στον τόνο που παράγει το κάθε μοντέλο
ηλεκτρικής κιθάρας. Οι ρυθμιστές αυτοί δίνουν μια άμεση δυνατότητα στον
οργανοπαίκτη να ρυθμίζει τη στιγμή που παίζει επιλογές, όπως “tremble”, “bass”,
“mid”, “volume” κλπ. Κάθε μουσικό όργανο έχει διαφορετική ποσότητα τέτοιων
ρυθμιστών ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής του. Η ποσότητα τέτοιων ρυθμιστών
που κατέχει το κάθε μοντέλο ηλεκτρικής κιθάρας θα αποτελέσει κριτήριο της
ανάλυσης που θα γίνει παρακάτω.10

Εικόνα 1-10: Ρυθμιστές ηλεκτρικής κιθάρας (guitar control knobs)

Υποδοχή καλωδίου (output jack)
Η υποδοχή εξόδου σε μια ηλεκτρική κιθάρα είναι η υποδοχή που χρησιμοποιείται για
να συνδέεται η κιθάρα με πετάλια (pedals), ενισχυτές (amplifiers), ή συσκευές
εγγραφής (recordings) μέσω ενός καλωδίου.11

Εικόνα 1-11: Υποδοχή καλωδίου (output jack)

Wikipedia “Control knob”
Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Control_knob (8 May 2016).
11 Wikia “Output jack”
Available at: http://guitarbuilding.wikia.com/wiki/Output_jack (5 May 2016).
10
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Κεφάλαιο 2ο
Σύντομη περιγραφή εξοπλισμού
ηλεκτρικής κιθάρας

10

2.1) Μια μικρή εισαγωγή στους ενισχυτές ηλεκτρικής κιθάρας (guitar amplifiers)
Ένας ενισχυτής κιθάρας είναι μια ηλεκτρονική κατασκευή που ενισχύει το ασθενές
ηλεκτρικό σήμα από ένα “pickup” σε μια ηλεκτρική κιθάρα, μπάσο ή ακουστική
κιθάρα έτσι ώστε να μπορεί να παράγει ήχο μέσα από ένα μεγάφωνο, το οποίο
συνήθως στεγάζεται σε ένα πλαστικό ξύλινο ή μεταλλικό κατασκεύασμα. Υπάρχει ένα
ευρύ φάσμα μεγεθών για ενισχυτές κιθάρας, από μικρούς ενισχυτές για πρακτική με
ένα μόνο “8” ηχείο μέχρι μεγάλους ενισχυτές “combo” με τέσσερα “10” ηχεία.
Οι ενισχυτές κιθάρας μπορούν επίσης να τροποποιήσουν τον τόνο του οργάνου,
δίνοντας έμφαση ή όχι σε ορισμένες συχνότητες και την προσθήκη ηλεκτρονικών εφέ,
όπως “distortion” και “reverb”. Για τους παίκτες ηλεκτρικής κιθάρας η επιλογή των
ρυθμίσεων ενισχυτή και κιθάρας αποτελεί το βασικότερο μέρος όσον αφορά στη
διαμόρφωση του τόνου που επιθυμούν να έχουν. Μερικοί κιθαρίστες είναι χρόνιοι
χρήστες μιας συγκεκριμένης μάρκας ενισχυτή ή μοντέλου λόγω συγκεκριμένων
χαρακτηριστικών που έχουν και τους εξυπηρετούν.12

Εικόνα 2-1: Ενισχυτής κιθάρας (guitar amplifier)

2.2) Μια μικρή εισαγωγή στα πετάλια ηλεκτρικής κιθάρας (guitar pedals)
Ένα πετάλι εφέ είναι κατά βάση μια ηλεκτρονική συσκευή αλλαγής της χροιάς του
ήχου που παράγεται από ενισχυτή ή άλλη πηγή ήχου. Μερικά εφέ εξαφανίζουν κάθε
είδος περιττής συχνότητας που δε χρειάζεται την ώρα του παιξίματος (noise gate
pedals), άλλα ομαλοποιούν τον ήχο χωρίς να υπάρχουν αυξομειώσεις (compressor
pedals), ενώ άλλα αλλάζουν εξ ολοκλήρου τον τόνο και τη χροιά που παράγει το
όργανο σε συνδυασμό με τον ενισχυτή (overdrive, fuzz, distortion). Οι μουσικοί
χρησιμοποιούν συσκευές εφέ σε ζωντανές εμφανίσεις είτε σε στούντιο, συνήθως με
Wikipedia “Guitar amplifier”
Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Guitar_amplifier (29 April 2016).
12

11

ηλεκτρική κιθάρα, πλήκτρα και μπάσο. Πιο γενικά, τα εφέ χρησιμοποιούνται κατά
βάση σε ηλεκτρονικά όργανα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις

μπορούν επίσης να

χρησιμοποιηθούν με ακουστικά όργανα, τύμπανα και φωνητικά. Τα εφέ τώρα
στεγάζονται είτε μέσα σε έναν ενισχυτή είτε αποτελούν το καθένα ένα αυτόνομο
πεντάλ, (όπως είναι το πεντάλ Wah-Wah ). Το πεντάλ εφέ είναι ένα μικρό μεταλλικό ή
πλαστικό κουτί που τοποθετείται στο πάτωμα μπροστά από τον μουσικό και συνδέεται
με το όργανο και τον ενισχυτή οργάνου με καλώδια “patch”. Επίσης, διαθέτουν πάνω
τους και κάποιους εξτρά ρυθμιστές, οι οποίοι προσφέρουν μια ακόμα μεγαλύτερη
ποικιλομορφία πάνω στον τόνο του εφέ που προσφέρει το καθένα ξεχωριστά.13
Όσον αφορά στο “pedalboard”, είναι ξεχωριστή έννοια και αποτελεί μια επίπεδη
σανίδα, η οποία χρησιμεύει ως μέρος φιλοξενίας των πεντάλ και επιπλέον διαθέτει σε
κάποιες περιπτώσεις και δικά του καλώδια ισχύος και μετασχηματιστές για να τα
τροφοδοτεί με ρεύμα. Τα “pedalboards” βοηθούν τον οργανοπαίκτη στη διαχείριση
πολλαπλών πεντάλ. Επιπλέον, μπορεί να συσκευάζεται και να μεταφέρεται σε άλλη
θέση χωρίς την ανάγκη για αποσυναρμολόγηση. Τα “pedalboards” έχουν συχνά ένα
κάλυμμα που προστατεύει τα πεντάλ εφέ κατά τη μεταφορά.14

Εικόνα 2-2: Πεταλάκι κιθάρας (guitar pedal)

Εικόνα 2-3: Πεταλιέρα κιθάρας (guitar pedalboard)

Wikipedia “Effects unit”
Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Effects_unit (14 April 2016).
14 Wikipedia “Guitar pedalboard”
Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Guitar_pedalboard (24 April 2016).
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3.1) Σύντομη ιστορική περιγραφή της ηλεκτρικής κιθάρας
Σύμφωνα με τον Kevin Heiland στις αρχές του εικοστού αιώνα, η κιθάρα είχε ήδη
αποδειχθεί ότι αποτελεί μια τρομερή ανακάλυψη. Ικανή να αυτό-εναρμονιστεί και να
συμμετέχει σε φωνητική συνοδεία. Η ακουστική έξι χορδών είχε γίνει ένας θρύλος από
την μεσαιωνική κιόλας περίοδο, ωστόσο με την ανάδειξη των τμημάτων ορείχαλκο
στη σύγχρονη μουσική, η κιθάρα είχε συναντήσει μια πρόκληση. Στη “χαβάη”
μουσική την περίοδο του 1920 και του 1930 η κιθάρα ήταν ένα όργανο μελωδίας που
παιζόταν με ένα μεταλλικό κλείστρο για να ενισχύσει τον ήχο. Σε ένα περιβάλλον jazz,
όμως, η κιθάρα ήταν καθαρά για το ρυθμό. Ο όγκος ενός ακουστικού οργάνου, όπως
φαινόταν τότε, δε θα μπορούσε ποτέ να συναγωνιστεί τους μελωδικούς τόνους των
χάλκινων πνευστών. Η γοητεία του συνδυασμού της τεχνολογίας με την κιθάρα,
ωστόσο,

δεν ήταν πολύ μακριά στο χρόνο. Στις αρχές του 1930, ο George

Beauchamp, ένας κιθαρίστας της ‘χαβάη’ μουσικής, και ο Adolph Rickenbacker, ένας
μηχανικός ηλεκτρονικών ειδών, συναντήθηκαν σε μια εταιρεία

κατασκευής για

κιθάρες, την Dopera Brothers στο Λος Άντζελες. Μαζί τελικά ανέπτυξαν μια
επαναστατική ιδέα, την κατασκευή μιας ηλεκτρονικής κιθάρας. Το σκεπτικό ήταν
απλό. Με την τοποθέτηση δύο μαγνητών στο σώμα της κιθάρας ένα μαγνητικό πεδίο
δημιουργήθηκε το οποίο θα μπορούσε να πάρει μια σειρά από δονήσεις και να τις
μεταφέρει σε ένα πηνίο σύρματος έτσι ώστε να αντηχούν. Οι αρχικοί μαγνήτες που
χρησιμοποιήθηκαν βρίσκονταν ήδη σε τηλέφωνα και σε άλλες συσκευές μετάδοσης
σήματος. Με τη βοήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος
πάρουν τις δονήσεις

οι μαγνήτες

ακόμα και σε χαμηλή δυναμική

μπορούσαν να

και στη συνέχεια να τις

στείλουν μέσω ενός κουλουριασμένου σύρματος και μέσω ξεχωριστών αντιστάσεων
που επηρεάζουν τον τόνο και την ένταση. Μία αντίσταση ‘τόνος’ αποκόπτει τις
υψηλότερες συχνότητες, ενώ μια δεύτερη αντίσταση που ελέγχει την ένταση είναι
υπεύθυνη για την ελαχιστοποίηση του πλάτους των ηχητικών κυμάτων. Τέλος, το
σήμα μεταφέρεται μέσω ενός καλωδίου και συνδέεται σε ένα σύστημα PA. Δούλεψαν
για το σχεδιασμό της ηλεκτρικής κιθάρας μέχρι το 1937. Με αυτό το τρόπο έξυπνα
επινοήθηκε το ‘τηγάνι’ κιθάρα λόγω σχήματος και της μεταλλικής κατασκευής του.
Δυστυχώς για το δίδυμο, άλλες εταιρείες είχαν πάρει την ιδέα και άρχισαν την
κατασκευή διαφορετικών ειδών ηλεκτρικής κιθάρας. Οι περισσότερες στην αρχή ήταν
ακουστικές κοίλων σωμάτων εφοδιασμένες με μαγνήτες (pickups). Στη συνέχεια, ο
οργανοποιός - θρύλος Les Paul δοκίμασε το χέρι του στη δημιουργία ηλεκτρικής
κιθάρας με χρήση ενός στέρεου ξύλου σώματος, κάτι το οποίο θα καθιστούσε την
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ηλεκτρική κιθάρα φθηνότερη και ελαφρύτερη σε σύγκριση με τις προηγούμενες
κιθάρες, κατά τη δημιουργία των οποίων οι κατασκευαστές επένδυαν αρκετά στην
ποιότητα και στον όγκο του ξύλου. Το ξύλο στην ηλεκτρική κιθάρα ήταν σαφώς
φθηνότερο και ελαφρύτερο. Από τα τέλη της δεκαετίας του σαράντα, δεν υπήρξε
διακοπή της επανάστασης στις ηλεκτρικές κιθάρες. Βig band και τζαζ swing σύνολα
είχαν ενθουσιαστεί με την ιδέα και ενσωμάτωσαν την ηλεκτρική κιθάρα στις πράξεις
τους. Οργανοπαίκτες, όπως ο Freddie Green, απέδειξαν ότι το μέσο αυτό θα μπορούσε
να είναι τόσο ρυθμική μηχανή σε ένα τραγούδι όσο και δημιουργός μελωδίας (melody
maker). Μέχρι το 1950 η fender είχε κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και
προχώρησε στη μαζική παραγωγή της ηλεκτρικής κιθάρας “broadcaster”, μια κιθάρα
με δύο pickups, κατασκευασμένη στη λογική του στέρεου σώματος και με ρυθμιστές
έντασης. Αργότερα, μετονομάστηκε σε “telecaster”, η οποία εκείνη τη περίοδο έγινε η
πιο προσιτή κιθάρα και εμφανιζόταν παράλληλα από οργανοπαίκτες συγκροτημάτων
σε συναυλίες που έδιναν σε στάδια σε όλο τον κόσμο.
Το 1952 η gibson άρχισε την κατάσβεση της “les paul” με στερεό σώμα και “dual –
humbucker” μαγνήτες. Αυτό το μοντέλο κατέστησε επίσημα την gibson ως τη
μεγαλύτερη κατασκευαστική κιθάρας στον κόσμο πουλώντας τα περισσότερα μοντέλα
ανά ημέρα από ό, τι οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. Για να το καταπολεμήσει αυτό η
fender κυκλοφόρησε τη θρυλική “stratocaster”, η οποία συνδύαζε τη λειτουργικότητα
της “telecaster” και το στυλ της παλιάς κιθάρας της ‘Χαβάη’. Χωρίς τις εισφορές των
μηχανικών και σχεδιαστών της εποχής ο μουσικός κόσμος θα ήταν εντελώς
διαφορετικός. Η κιθάρα θα είχε παραμείνει ένα ρυθμικό όργανο και δε θα μπορούσε
ποτέ να γίνει ένα θρυλικό πρότυπο της ροκ, όπως είναι σήμερα. Είναι σημαντικό για
τους μαθητές να κατανοήσουν την κληρονομιά αυτού του μέσου.15

Εικόνα 3-1: Πρώτη ηλεκτρική κιθάρα (first electric guitar)

Ultimate-guitar “A brief history of the electric guitar”
Available at: https://www.ultimate-guitar.com/forum/showthread.php?t=1057848 (30 April 2016).
15

15

Κεφάλαιο 4ο
Περιγραφή κριτηρίων που θα
χρησιμοποιήσουμε στην έρευνα
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4.1) Αναλυτική περιγραφή των κριτηρίων που θα χρησιμοποιήσουμε στην
αξιολόγηση και ιεράρχηση μοντέλων ηλεκτρικής κιθάρας
1) Τιμή (price)
Κάθε μοντέλο ηλεκτρικής κιθάρας αξιολογείται με διαφορετική τιμή στην αγορά. Οι
εταιρείες των μοντέλων που θα χρησιμοποιηθούν στη συγκεκριμένη έρευνα είναι η
ibanez, epiphone, gipson, jackson, fender, esp και schecter. Πρόκειται για τις
μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στον τομέα της ηλεκτρικής κιθάρας και όχι
μόνο. Κάποιες ειδικεύονται και στον τομέα ηχητικός εξοπλισμός (ηχεία, ενισχυτές
κτλ). Οι εταιρείες αυτές εδρεύουν σε διαφορετικά σημεία του παγκόσμιου χάρτη
ωστόσο και οι εφτά συμμετέχουν στην παγκόσμια αγορά και έχουν την δυνατότητα να
προσφέρουν τα προϊόντα τους σε οποιοδήποτε πελάτη επιθυμεί να τα αποκτήσει. Ο
ανταγωνισμός μεταξύ αυτών των κατασκευαστικών εταιρειών είναι τεράστιος, με
αποτέλεσμα τα προϊόντα τους να υπόκεινται σε λεπτομερή σχεδιασμό με στόχο την
άριστη λειτουργικότητά σε συνδυασμό με μια στρατηγική μάρκετινγκ που επιλέγει η
κάθε μια εταιρεία έτσι ώστε να κάνει το καλύτερο δυνατό για την προώθηση του
προϊόντος σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Μέσα στο μάρκετινγκ που επιλέγει η
κάθε μια εταιρεία σίγουρα υπάρχει και η ιδιαίτερη μελέτη για τον καθορισμό της τιμής
του μοντέλου. Σύμφωνα με αυτή τη λογική, επιλέχτηκε και η τιμή ως ένα από τα
κριτήρια αξιολόγησης και ιεράρχησης μοντέλων κιθάρας.

2) Ενεργοί και παθητικοί μαγνήτες (active and passive pickups)
Έξοδος ήχου (output)
Οι ενεργοί μαγνήτες (active pickups) τείνουν να έχουν υψηλότερη απόδοση από ό,τι οι
παθητικοί μαγνήτες, κάτι το οποίο είναι ελκυστικό για κάποιους παίκτες που θέλουν
να χρησιμοποιήσουν το επιπλέον αυτό κέρδος για να ωθήσουν τους ενισχυτές τους να
κάνουν το κάτι παραπάνω. Πιο συγκεκριμένα, η υψηλότερη αυτή απόδοση έγκειται
κυρίως στο φαινόμενο της μεγαλύτερης σαφήνειας και καθαρότητας στον ήχο, κάτι
που παρατηρείται έντονα όταν ο ήχος βγαίνει από τον ενισχυτή με την προσθήκη
επιπλέον εφέ. Στη συνέχεια, παρατίθενται κάποιες συγκρίσεις ενεργών και παθητικών
μαγνητών πάνω σε κάποια μουσικά φαινόμενα.
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Δυναμική εναντίον Ισσοροπίας (dynamics vs Balance)
Οι παθητικοί μαγνήτες (passive pickups) ανταποκρίνονται στην ένταση και στην
τεχνική της επίθεσης στην ηλεκτρική κιθάρα την στιγμή του παιξίματος. Με άλλα
λόγια, ο τόνος του ήχου θα αντικατοπτρίζει το αν παίζεται ελαφρώς ή έντονα. Με τον
ενεργό μαγνήτη ο συνολικός ήχος είναι πολύ πιο ομαλός .Είτε παίζεται ελαφρώς είτε
έντονα δεν έχει σημασία, καθώς ο τόνος της κάθε νότας θα παραμένει περισσότερο ή
λιγότερο ο ίδιος.
Συμπίεση και ανεπιθύμητος θόρυβος (compression and unwanted noise)
Τα ενεργά pickups συμπιέζουν τον ήχο που παράγεται από τον ενισχυτή περισσότερο
από ό,τι τα παθητικά pickups. Οι ενεργοί μαγνήτες ελέγχουν επίσης περισσότερο τον
ανεπιθύμητο θόρυβο και την ανατροφοδότηση που παράγονται λόγω των συχνοτήτων
των μαγνητικών πεδίων που δημιουργούνται μεταξύ των μαγνητών στο σώμα της
κιθάρας.
Σύγκριση ενεργών και παθητικών μαγνητών (comparison of active and passive
pickups)
Με βάση τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι οι ενεργοί μαγνήτες τις περισσότερες φορές
κρίνονται πιο λειτουργικοί από ό,τι οι παθητικοί μαγνήτες. Πλεονεκτήματα, όπως η
παραγωγή ομαλού ήχου χωρίς αυξομειώσεις λόγω της έντασης στο παίξιμο, ο πιο
καθαρός τόνος που παράγεται στον ενισχυτή καθώς και ο αφανισμός των
ανεπιθύμητων συχνοτήτων που παράγονται μεταξύ των μαγνητών λόγω του
μαγνητικού πεδίου που δημιουργείται αποτελούν κάποιους από τους λόγους που
κρίνουν τις περισσότερες φορές καλύτερη τη χρήση ενεργών μαγνητών σε ένα
μοντέλο ηλεκτρικής κιθάρας. Φυσικά, υπάρχουν και περιπτώσεις

που η χρήση

παθητικών μαγνητών συνίσταται περισσότερο κατά την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης
μελωδίας.16

3) Ποιότητα ξύλου στην ταστιέρα (fingerboard wood quality)
Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα μελετήσουμε

δύο ποιότητες ξύλων που

χρησιμοποιούνται στην κατασκευή της ταστιέρας.
16 Jimdunlop

“What’s the difference between active & passive guitar pickups”
Available at: http://www.jimdunlop.com/blog/whats-the-difference-between-active-passive-guitar-pickups/
(12 April 2016).
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Maple
Tα περισσότερα σφεντάμια (maples) είναι δέντρα που κυμαίνονται από 10 έως 45 m.
Τα περισσότερα είδη είναι φυλλοβόλα και πολλά είναι γνωστά για το χρώμα των
φύλλων το φθινόπωρο, αλλά μερικά στη νότια Ασία και στην περιοχή της Μεσογείου
είναι αειθαλή. Το ξύλο των δέντρων αυτών χρησιμοποιείται στην κατασκευή κιθάρων
και θεωρείται πως η ποιότητα του ξύλου είναι ελαφρώς καλύτερη από αυτή του
“rosewood”. Είναι εύκολα αναγνωρίσιμο λόγω του φωτεινού τόνου που παράγει η
κιθάρα. Επίσης, ενισχύει τη διατήρηση στον ήχο. Είναι πολύ ανθεκτικό σε χτυπήματα
και γενικά έχει υψηλή αντοχή μέσα στο χρόνο.

Εικόνα 4-1: Χρώμα από ξύλο "maple"

Rosewood
Όλα τα γνήσια “rosewoods” ανήκουν στο γένος “dalbergia”. Το ξύλο είναι καλύτερα
γνωστό ως βραζιλιάνος rosewood, αλλά και ως “bahia” τριανταφυλλιάς. Αυτό το ξύλο
έχει μια ισχυρή γλυκιά μυρωδιά, η οποία εξακολουθεί να υφίσταται εδώ και πολλά
χρόνια, εξηγώντας το όνομα τριανταφυλλιάς. Είναι ένα ξύλο που χρησιμοποιείται
ιδιαίτερα στη κατασκευή των περισσοτέρων μοντέλων ηλεκτρικής κιθάρας. Το
“rosewood” είναι ένα από τα πιο βαριά ξύλα που είναι διαθέσιμα για κατασκευή
κιθάρας. Ο ήχος είναι πολύ ζεστός αν και οι υψηλοί ήχοι στο τέλος δεν είναι ιδιαίτερα
ικανοποιητικοί . Το ξύλο αυτό τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται συνήθως
αποκλειστικά και μόνο στην κατασκευή ταστιέρας (fretboard).17

Εικόνα 4-2: Χρώμα από ξύλο "rosewood"

17 Ultimate

guitar “Tone woods”
Available at: https://www.ultimate-guitar.com/columns/the_guide_to/ultimate_guitar_guide_tone_woods.html
(11 May 2016).
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4) Μοχλός εναλλαγής μαγνητών (pick up selector switch)
Στη συγκεκριμένη εργασία, πέρα από το ότι θα ασχοληθούμε με το τύπο μαγνητών
που έχει το κάθε μοντέλο ηλεκτρικής κιθάρας, θα μελετήσουμε και την ποσότητα των
διαφορετικών τόνων ήχου που προσφέρονται από τους συνδυασμούς μαγνητών και οι
οποίοι ενεργοποιούνται κάθε φορά ανάλογα με την προτίμηση του οργανοπαίκτη από
τον μοχλό “pick up selector switch” που διαθέτει το κάθε μοντέλο κιθάρας πάνω στο
σώμα της. Το πόσα σκαλιά διαφοροποίησης ήχου διαθέτει το κάθε μοντέλο εξαρτάται
από το είδος και την ποσότητα των μαγνητών, “passive” ή “active”, που έχει
ενσωματωμένους. Τα περισσότερα μοντέλα έχουν τρείς σκάλες, αλλά υπάρχουν και
άλλα με περισσότερες ή και λιγότερες. Η διαφοροποίηση που παρατηρείται στον ήχο
εξαρτάται από τον μαγνήτη ή τους μαγνήτες που είναι ενεργοποιημένοι κάθε φορά.
Κάθε ηλεκτρική κιθάρα έχει εγκατεστημένους διαφορετικού τύπου μαγνήτες που
καθορίζουν και το πόσες διαφορετικές σκάλες θα έχει. Το πόσες σκάλες
διαφοροποίησης καθαρού ήχου προσφέρονται από το μοχλό “pick up selector switch”
σε κάθε μοντέλο ηλεκτρικής κιθάρας

θα αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα

κριτήρια της ανάλυσής μας.

5) Ρυθμιστές ηλεκτρικής κιθάρας (guitar control knobs)
Κάθε μοντέλο στο σώμα του έχει και έναν αριθμό ρυθμιστών, που δίνουν μια ακόμη
μεγαλύτερη ποικιλία στη διαφοροποίηση ήχου. Οι ρυθμιστές αυτοί δίνουν μια άμεση
δυνατότητα στον οργανοπαίκτη να ρυθμίζει την στιγμή που παίζει επιλογές, όπως
“tremble”, “bass”, “mid”, “volume” κλπ. Κάθε μουσικό όργανο έχει διαφορετική
ποσότητα τέτοιων ρυθμιστών ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής και τους μαγνήτες
που έχει. Υπάρχουν μοντέλα ηλεκτρικής κιθάρας που έχουν δύο ρυθμιστές, άλλα τρία,
και υπάρχουν και μοντέλα που φτάνουν και τους τέσσερις ρυθμιστές. Κάποια από τα
μοντέλα που διαθέτουν τέσσερις ρυθμιστές δίνουν την δυνατότητα στον μουσικό να
αυξομειώνει και τις εντάσεις των μαγνητών. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί με αυτό τον
τρόπο να αλλάξει το μέγεθος συμμετοχής του κάθε μαγνήτη στον τελικό τόνο που θα
παραγάγει το όργανο. Πρόκειται για μια σπουδαία λειτουργικότητα που προσφέρει μια
συγκεκριμένη γκάμα ηλεκτρικών κιθαρών. Η ποσότητα των ρυθμιστών που κατέχει η
κάθε κιθάρα στο σώμα της αποτελεί σίγουρα ένα κριτήριο που θα παίξει σπουδαίο
ρόλο στην τελική μας ανάλυση.
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6) Μοχλός απότομης αυξομείωσης τόνου (vibrato arm)
Το “vibrato arm” είναι ένα επιπλέον εξάρτημα που δεν το διαθέτουν όλα τα μοντέλα
ηλεκτρικής κιθάρας. Το συγκεκριμένο κατασκεύασμα που ενσωματώνεται στη γέφυρα
του οργάνου δίνει τη δυνατότητα στον παίκτη, όταν το χρησιμοποιεί, να διατηρεί ή να
πραγματοποιεί μια απότομη διαφοροποίηση στη χροιά του ήχου. Χρησιμοποιείται
κυρίως στα “solo” των περισσοτέρων κομματιών. Πρόκειται για ένα εξάρτημα εφέ που
προκαλεί μεγάλο ενθουσιασμό κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της μελωδίας. Είναι
γεγονός, όμως, πως η ύπαρξη “vibrato arm” αποκλείει την ύπαρξη χορδών που
περνούν μέσα από το σώμα της κιθάρας (strings through the body), το οποίο αποτελεί
εξίσου κριτήριο και θα αναλυθεί στη συνέχεια. Στην ανάλυσή μας γενικά και τα δύο
αποτελούν κριτήρια με την προϋπόθεση, όμως, η ύπαρξη του ενός να αποκλείει την
ύπαρξη του άλλου.

7) Χορδές που περνούν μέσα από το σώμα της κιθάρας (strings through the body)
Τα μοντέλα ηλεκτρικής κιθάρας που διαθέτουν χορδές μέσα από το σώμα τους
προσφέρουν μια σειρά από πλεονεκτήματα. Ένα από αυτά είναι ότι αυτός ο τρόπος
κατασκευής βοηθάει την κιθάρα να διατηρήσει το κούρδισμα (tuning) που έχει θέσει ο
οργανοπαίχτης σε μια συγκεκριμένη μελωδία για περισσότερο χρόνο. Επίσης, ο τόνος
του ήχου που παράγουν οι συγκεκριμένες κιθάρες είναι λίγο πιο έντονος και έχει
μεγαλύτερη διατήρηση. Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα για τους μουσικούς είναι ότι
τα μοντέλα αυτά είναι πιο ξεκούραστα κατά τη διάρκεια του παιξίματος, διότι οι
χορδές είναι λιγότερο τεντωμένες, οπότε ο παίκτης τις αισθάνεται περισσότερο
μαλακές. Η ιδιότητα “strings through the body” αποτελεί ένα ακόμα κριτήριο που θα
παίξει ρόλο στην ανάλυσή μας.18

Εικόνα 4-3: Χορδές που περνούν μέσα από το σώμα της κιθάρας (strings through the body)

Guitar(forum) “Strings through body”
Available at: https://forum.guitar.com/electric-guitar-19/benefits-strings-through-guitar-body-192363
(10 May 2016).
18
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8) Εταιρεία προέλευσης ηλεκτρικής κιθάρας (brand of electric guitar)
Ένα τελευταίο κριτήριο που επιθυμούμε να ενσωματώσουμε στην ανάλυσή μας είναι
αυτό της κατασκευάστριας εταιρείας της ηλεκτρικής κιθάρας. Στη συγκεκριμένη
έρευνα χρησιμοποιούμε μοντέλα ηλεκτρικής κιθάρας που αντιστοιχούν στις εφτά
σχεδόν μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής κιθάρας. Όλες οι εταιρείες αυτές φημίζονται
για τον τρόπο κατασκευής των οργάνων τους και για την μακροχρόνια ιστορία που
κατέχουν στο χώρο δημιουργίας μουσικών οργάνων. Οι εταιρείες που εξετάζουμε
κατά σειρά προτίμησης των πελατών όσον αφορά στην ποιότητά, στην ομορφιά και
στην καινοτομία πάνω στα μουσικά όργανα με φυσικά μικρές αποκλίσεις από εταιρεία
σε εταιρεία είναι οι εξής19. 1) Gibson, 2) fender, 3) ibanez, 4) epiphone, 5) jackson, 6)
esp, 7) shecter. Πρόκειται για μεγαθήρια στη μουσική βιομηχανία, που υπόκεινται σε
σκληρό ανταγωνισμό για να κατακτήσουν το μουσικό κοινό. Το κριτήριο της εταιρείας
κατασκευής της ηλεκτρικής κιθάρας θα τοποθετηθεί τελευταίο από άποψη δυναμικής
και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι και οι εφτά εταιρείες προσφέρουν τα τελευταία
χρόνια αρκετά δυνατά μοντέλα από κάθε άποψη στο αγοραστικό κοινό.

Εικόνα 4-4: Κατασκευάστριες εταιρείες οργάνων (electric guitar brands)

4.2) Συγκεντρωτική περιγραφή κριτηρίων
Στη συγκεκριμένη έρευνα κάνουμε όπως αναφέραμε και παραπάνω χρήση οκτώ
κριτηρίων έτσι ώστε να γίνει αξιολόγηση και ιεράρχηση των μοντέλων ηλεκτρικής
19 Thetoptens

“Best guitar brands”
Available at: http://www.thetoptens.com/best-guitar-brands/ (20 April 2016).
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κιθάρας στις μεθοδολογίες που θα ακολουθήσουν παρακάτω. Τα κριτήρια που θα μας
απασχολήσουν στις διάφορες μεθόδους που θα χρησιμοποιήσουμε είναι συνοπτικά τα
εξής. 1) Αριθμός σκαλών που επιτυγχάνουμε από το μοχλό εναλλαγής μαγνητών. 2) Ο
αριθμός των ρυθμιστών που έχει η ηλεκτρική κιθάρα στο σώμα της. 3) Η τιμή του
κάθε μοντέλου. 4) Η ποιότητα του ξύλου που έχει η κάθε κιθάρα στην ταστιέρα της. 5)
Η ύπαρξη ενεργών ή παθητικών μαγνητών στην κάθε κιθάρα που εξετάζουμε. 6) Ο
μοχλός απότομης αυξομείωσης και διατήρησης του τόνου του οργάνου. 7) Η παρουσία
χορδών που περνούν μέσα από το σώμα της κιθάρας. 8) Η κατασκευάστρια εταιρεία
του κάθε μοντέλου ηλεκτρικής κιθάρας. Πρόκειται για μια επιλογή κριτηρίων που
έγινε με βάση την υποκειμενική άποψη και μέσα από την μακροχρόνια ενασχόληση με
το αντικείμενο. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν τα μοντέλα ηλεκτρικής κιθάρας που
επιλέχτηκαν για τη συγκεκριμένη έρευνα.
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5.1)Μοντέλα ηλεκτρικής κιθάρας για τη συγκεκριμένη έρευνα
Στη συγκεκριμένη έρευνα θα χρησιμοποιήσουμε είκοσι ένα μοντέλα ηλεκτρικής
κιθάρας. Αποτελούν σχετικά σύγχρονα μοντέλα οπότε είναι σχεδιασμένα με βάση τις
σύγχρονες προδιαγραφές. Πιο συγκεκριμένα ο μουσικός μπορεί να εντοπίσει σε αυτές
χαρακτηριστικά που τον εξυπηρετούν πλήρως για την εκτέλεση μελωδιών. Με τη
χρήση των συγκεκριμένων μοντέλων ο μουσικός μπορεί αναπαραγάγει όλα τα είδη
μουσικής οποιασδήποτε περιόδου. Η ηλεκτρική κιθάρα όπως αναφέρθηκε και στην
ιστορική ανάλυση κατασκευάστηκε για να παίξει ένα πιο ουσιαστικό ρόλο σε κάθε
είδος μουσικής. Τα μοντέλα που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια προέρχονται από
εφτά μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες οργάνων (gibson, fender, ibanez, epiphone,
jackson, esp, schecter) και είναι τα εξής.

5.2) Μοντέλα της εταιρείας Jackson
1) Jackson js-20

Εικόνα 5-1: Jackson js-20

Price: 289,00€ (varvantakis store)
Type of way select (pick ups): 5 position blade
Vibrato arm: yes
Strings through the body: no
Fingerboard wood quality: rosewood
Guitar knobs: 2
Type of pick-ups: passive
Brand: Jackson20

js-20 “Characteristics of guitar”
Available at: http://www.skroutz.gr/s/3085473/Jackson-JS-20-Dinky-Black.html ,
http://www.musiciansfriend.com/guitars/jackson-js20-dinky-electric-guitar , https://www.ultimateguitar.com/reviews/electric_guitars/jackson/js20_dinky/index.html (8 April 2016).
20 Jackson
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2) Jackson js-32 dinky DKA-M

Εικόνα 5-2: Jackson js-32 dinky DKA-M

Price: 270,00€ (amazon price)
Type of way select (pick ups): 3 position blade
Vibrato arm: yes
Strings through the body: no
Fingerboard wood quality: maple
Guitar knobs: 2
Type of pick-ups: passive
Brand: Jackson21

3) Jackson DK2 dinky

Εικόνα 5-3: Jackson DK2 dinky

Jackson js-32 dinky DKA-M “Characteristics of guitar”
Available at: http://www.amazon.com/Jackson-JS32-Dinky-DKA-M-White/dp/B00I5R29OK ,
http://www.musiciansfriend.com/guitars/jackson-js32-dinky-dka-m-electric-guitar (6 April 2016).
21
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Price: 680,00€ (musicmania store)
Type of way select (pick ups): 5 position blade
Vibrato arm: yes
Strings through the body: no
Fingerboard wood quality: rosewood
Guitar knobs: 2
Type of pick-ups: passive
Brand: Jackson22

5.3) Μοντέλα της εταιρείας Ibanez
4) Ibanez GRG170DX

Εικόνα 5-4: Ibanez GRG170DX

Price: 235,00€ (rixardos store)
Type of way select (pick ups): 5 position blade
Vibrato arm: yes
Strings through the body: no
Fingerboard wood quality: rosewood
Guitar knobs: 2
Type of pick-ups: passive

Jackson DK2 dinky “Characteristics of guitar”
Available at: http://www.skroutz.gr/s/3085292/Jackson-DK-2-Dinky-Black.html ,
http://www.musiciansfriend.com/guitars/jackson-dk2-dinky-electric-guitar/520318 , https://www.ultimateguitar.com/reviews/electric_guitars/jackson/dk2_dinky/index.html (7 April 2016).
22
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Brand: Ibanez23

5) Ibanez RG 420 BAM

Εικόνα 5-5: Ibanez RG 420 BAM

Price: 475,00€ (μουσικό όραμα store)
Type of way select (pick ups): 5 position blade
Vibrato arm: yes
Strings through the body: no
Fingerboard wood quality: rosewood
Guitar knobs: 2
Type of pick-ups: active
Brand: Ibanez24

23

Ibanez GRG170DX “Characteristics of guitar”
Available at: http://www.skroutz.gr/s/5512448/Ibanez-GRG170DX.html ,
http://www.musiciansfriend.com/guitars/ibanez-grg170dx-electric-guitar , https://www.ultimateguitar.com/reviews/electric_guitars/ibanez/grg170dx/ (2 April 2016).
24
Ibanez RG 420 BAM “Characteristics of guitar”
Available at: http://www.skroutz.gr/s/3085370/Ibanez-RG-420EG-BAM-Bio-Armor.html ,
http://www.musiciansfriend.com/guitars/ibanez-rg420eg-electric-guitar , https://www.ultimateguitar.com/reviews/electric_guitars/ibanez/rg420eg/index.html (3 April 2016).
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6) Ibanez js-100

Εικόνα 5-6: Ibanez js-100

Price: 675,00€ (rixardos store)
Type of way select (pick ups): 3 position blade
Vibrato arm: yes
Strings through the body: no
Fingerboard wood quality: rosewood
Guitar knobs: 2
Type of pick-ups: passive
Brand: Ibanez25

5.4) Μοντέλα της εταιρείας Fender (squier)
7) Fender squier standard stratocaster

Εικόνα 5-7: Fender squier standard stratocaster

Price: 320,00€ (nakas store)
Ibanez js-100 “Characteristics of guitar”
Available at: http://www.skroutz.gr/s/3086877/Ibanez-JS-100-Black.html ,
http://www.musiciansfriend.com/guitars/ibanez-js100-joe-satriani-model-electric-guitar ,
http://ibanez.wikia.com/wiki/JS100 , https://www.ultimate-guitar.com/reviews/electric_guitars/ibanez/js100/
(2 April 2016).
25

29

Type of way select (pick ups): 5 position blade
Vibrato arm: yes
Strings through the body: no
Fingerboard wood quality: rosewood
Guitar knobs: 3
Type of pick-ups: passive
Brand: Fender (squier)26

8) Squier affinity telecaster black

Εικόνα 5-8: Squier affinity telecaster black

Price: 206,00€ (varvantakis store)
Type of way select (pick ups): 3 position blade
Vibrato arm: no
Strings through the body: no
Fingerboard wood quality: maple
Guitar knobs: 2
Type of pick-ups: passive
Brand: Fender (squier)27
Fender squier standard Stratocaster “Characteristics of guitar”
Available at: http://www.skroutz.gr/s/3085800/Fender-Squier-Standard-Stratocaster-Black-Metallic.html ,
http://www.musiciansfriend.com/guitars/squier-standard-stratocaster-electric-guitar , https://www.ultimateguitar.com/reviews/electric_guitars/fender/standard_stratocaster/index.html (7 April 2016).
27 Squier affinity telecaster black “Characteristics of guitar”
Available at: http://www.skroutz.gr/s/396061/Fender-Squier-Affinity-Series-Telecaster-Black.html ,
http://www.musiciansfriend.com/guitars/squier-affinity-series-telecaster-electric-guitar , https://www.ultimateguitar.com/reviews/electric_guitars/squier/affinity_telecaster/index.html (9 April 2016).
26
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9) Squier vintage modified telecaster

Εικόνα 5-9: Squier vintage modified telecaster

Price: 411,00€ (nakas store)
Type of way select (pick ups): 3 position blade
Vibrato arm: no
Strings through the body: yes
Fingerboard wood quality: maple
Guitar knobs: 4
Type of pick-ups: passive
Brand: Fender (squier)28

5.5) Μοντέλα της εταιρείας Epiphone
10) Epiphone les paul custom pro ebony

Εικόνα 5-10: Epiphone les paul custom pro ebony

vintage modified telecaster “Characteristics of guitar”
Available at: http://www.amazon.com/Squier-Vintage-Modified-Telecaster-Deluxe/dp/B008LMG05S ,
http://www.musiciansfriend.com/guitars/squier-vintage-modified-telecaster-deluxe-electric-guitar ,
http://www.adorama.com/sq301260500.html (5 April 2016).
28 Squier
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Price: 510,00€ (rixardos store)
Type of way select (pick ups): 3 position blade
Vibrato arm: no
Strings through the body: no
Fingerboard wood quality: rosewood
Guitar knobs: 4
Type of pick-ups: passive
Brand: Epiphone29

11) Epiphone les paul special 2

Εικόνα 5-11: Epiphone les paul special 2

Price: 127,00€ (rixardos store)
Type of way select (pick ups): 3 position blade
Vibrato arm: no
Strings through the body: no
Fingerboard wood quality: rosewood
Guitar knobs: 2
Type of pick-ups: passive

Epiphone les paul special 2 “Characteristics of guitar”
Available at: http://www.skroutz.gr/s/6275215/Epiphone-Les-Paul-Custom-PRO-Ebony.html ,
http://www.musiciansfriend.com/guitars/epiphone-les-paul-custom-pro-electric-guitar (8 April 2016).
29
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Brand: Epiphone30

12) Epiphone les paul tribute

Εικόνα 5-12: Epiphone les paul tribute

Price: 567,00€ (nakas store)
Type of way select (pick ups): 3 position blade
Vibrato arm: no
Strings through the body: no
Fingerboard wood quality: rosewood
Guitar knobs: 4
Type of pick-ups: passive
Brand: Epiphone31

Epiphone les paul special 2 “Characteristics of guitar”
Available at: http://www.skroutz.gr/s/3085302/Epiphone-Les-Paul-Special-II-Vintage-Sunburst.html ,
http://www.musiciansfriend.com/guitars/epiphone-les-paul-special-ii-electric-guitar , https://www.ultimateguitar.com/reviews/electric_guitars/epiphone/les_paul_special_ii/index.html (3 April 2016).
31 Epiphone les paul tribute “Characteristics of guitar”
Available at: http://www.skroutz.gr/s/4951154/Epiphone-Les-Paul-Tribute-Plus-Faded-Cherry.html ,
http://www.musiciansfriend.com/guitars/epiphone-les-paul-tribute-plus-electric-guitar , http://www.musikproduktiv.co.uk/right-handed-electric-guitars/epiphone-les-paul-13502/set-in-neck-f512/passive-f605/
(6 April 2016).
30
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5.6) Μοντέλα της εταιρείας Schecter
13) Schecter demon 6

Εικόνα 5-13: Schecter demon 6

Price: 570,00€ (arc music store)
Type of way select (pick ups): 3 position blade
Vibrato arm: no
Strings through the body: yes
Fingerboard wood quality: rosewood
Guitar knobs: 2
Type of pick-ups: active
Brand: Shecter32

14) Schecter pt standard maple

Εικόνα 5-14: Schecter pt standard maple

32 Shecter

demon 6 “Characteristics of guitar”
Available at: http://www.skroutz.gr/s/7600427/Schecter-Demon-6-Aged-Black-Satin.html ,
http://www.musiciansfriend.com/guitars/schecter-guitar-research-demon-6-electric-guitar , https://www.ultimateguitar.com/reviews/electric_guitars/schecter/demon/ (2 April 2016).
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Price: 442,00€ (shecter price)
Type of way select (pick ups): 3 position blade
Vibrato arm: no
Strings through the body: yes
Fingerboard wood quality: maple
Guitar knobs: 2
Type of pick-ups: passive
Brand: Shecter33

15) Schecter hellraiser extreme c-1 frm

Εικόνα 5-15: Schecter hellraiser extreme c-1 frm

Price: 844,00€ (amazon price)
Type of way select (pick ups): 3 position blade
Vibrato arm: no
Strings through the body: yes
Fingerboard wood quality: maple
Guitar knobs: 3
Type of pick-ups: active
Schecter pt standard maple “Characteristics of guitar”
Available at: http://www.schecterguitars.com/international/guitars/pt-standard-detail (1 april 2016).
33
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Brand: Shecter34

5.7) Μοντέλα της εταιρείας Esp(ltd)
16) Esp ltd ec-1000 maple

Εικόνα 5-16: Esp ltd ec-1000 maple

Price: 671,00€ (ebay price)
Type of way select (pick ups): 3 position blade
Vibrato arm: no
Strings through the body: no
Fingerboard wood quality: maple
Guitar knobs: 3
Type of pick-ups: active
Brand: Esp35

Shecter hellraiser extreme c-1 frm “Characteristics of guitar”
Available at: http://www.amazon.com/Schecter-Research-Hellraiser-Electric-Fingerboard/dp/B00740BNAK ,
http://www.schecterguitars.com/international/vault/listing/hellraiser-extreme-c-1-fr-m-2013-12-10-detail ,
http://www.guitarcenter.com/Schecter-Guitar-Research/Hellraiser-C-1-FR-Extreme-Electric-Guitar.gc
(4April 2016).
35 Esp ltd ec-1000 maple “Characteristics of guitar”
Available at: http://www.ebay.com/itm/ESP-LTD-EC-1000-MBLK-Maple-neck-in-Black-NEW-Closeout/161507659572 , http://www.musiciansfriend.com/guitars/esp-ltd-ec-1000-maple-electric-guitar (5 April 2016).
34
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17) Esp ltd ec-331 fr

Εικόνα 5-17: Esp ltd ec-331 fr

Price: 468,00€ (amazon price)
Type of way select (pick ups): 3 position blade
Vibrato arm: yes
Strings through the body: no
Fingerboard wood quality: rosewood
Guitar knobs: 3
Type of pick-ups: active
Brand: Esp36

18) Esp ltd m-330r

Εικόνα 5-18: Esp ltd m-330r

Esp ltd ec-331 fr “Characteristics of guitar”
Available at: http://www.amazon.com/ESP-LEC331FRBLK-LTD-EC-331FR-Black/dp/B00J6V00MC ,
http://www.musiciansfriend.com/guitars/esp-ltd-ec-331fr-electric-guitar-with-floyd-rose (9 April 2016).
36
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Price: 494,00€ (art music store)
Type of way select (pick ups): 3 position blade
Vibrato arm: yes
Strings through the body: no
Fingerboard wood quality: rosewood
Guitar knobs: 1
Type of pick-ups: active
Brand: Esp37

5.8) Μοντέλα της εταιρείας Gibson
19) Gibson 2016 sg faded series

Εικόνα 5-19: Gibson 2016 sg faded series

Price: 824,00€ (nakas store)
Type of way select (pick ups): 3 position blade
Vibrato arm: no
Strings through the body: no
Fingerboard wood quality: rosewood
Guitar knobs: 4
Type of pick-ups: passive

Esp ltd m-330r “Characteristics of guitar”
Available at: http://www.skroutz.gr/s/6116209/ESP-M-330R-Ltd-Black.html ,
http://www.musiciansfriend.com/guitars/esp-ltd-m-330r-electric-guitar (10 April 2016).
37
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Brand: Gibson38

20) Gibson 2016 les paul cm

Εικόνα 5-20: Gibson 2016 les paul cm

Price: 619,00€ (gibson price)
Type of way select (pick ups): 1 position blade
Vibrato arm: no
Strings through the body: no
Fingerboard wood quality: rosewood
Guitar knobs: 2
Type of pick-ups: passive
Brand: Gibson39

2016 sg faded series “Characteristics of guitar”
Available at: http://www.skroutz.gr/s/8408461/Gibson-SG-Faded-2016-T-Worn-Cherry.html ,
http://www.musiciansfriend.com/guitars/gibson-2016-sg-faded-series-electric-guitar , https://www.ultimateguitar.com/reviews/electric_guitars/gibson/sg_special_faded/ , http://www.ebay.com/bhp/gibson-sg-faded
(4 April 2016).
39 Gibson 2016 les paul cm “Characteristics of guitar”
Available at: http://www.gibson.com/Products/Electric-Guitars/2016/USA/Les-Paul-CM.aspx ,
http://www.musiciansfriend.com/guitars/gibson-2016-les-paul-cm-electric-guitar (11 April 2016).
38 Gibson

39

21) Gibson les paul 70s tribute 2013

Εικόνα 5-21: Gibson les paul 70s tribute 2013

Price: 899,00€ (zaxos store)
Type of way select (pick ups): 3 position blade
Vibrato arm: no
Strings through the body: no
Fingerboard wood quality: rosewood
Guitar knobs: 4
Type of pick-ups: passive
Brand: Gibson40

Gibson les paul 70s tribute 2013 “Characteristics of guitar”
Available at: http://www.musiciansfriend.com/guitars/gibson-2013-les-paul-70s-tribute-electric-guitar,
http://www.zaxosmusic.gr/el/1751/product/Les-Paul-70s-Tribute-2013---Vintage-Sunburst/,
https://reverb.com/item/419478-gibson-dirty-fingers-passive-humbucker-guitar-pickup-bridge-position-black
(12 April 2016).
40
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6.1) Βιβλιογραφική ανασκόπηση στη μεθοδολογία της “TOPSIS”
Η συγκεκριμένη μεθοδολογία βγάζει αποτελέσματα ιεράρχησης βάσει κριτηρίων που
χρησιμοποιούμε για μια συγκεκριμένη έρευνα. Για την εφαρμογή της “topsis” κρίνεται
απαραίτητος ο πλήρης και ξεκάθαρος καθορισμός των κριτηρίων που θα
χρησιμοποιήσει ο ερευνητής. Επιπλέον τα βάρη που θα χρησιμοποιηθούν για την
εφαρμογή της μεθοδολογίας είναι καθαρά θέμα υποκειμενικό. Εμείς στη συγκεκριμένη
περίπτωση για να υπολογίσουμε τα βάρη χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της “revised
simos” που θα αναλυθεί στη συνέχεια. Ένα ακόμα σημείο που θα πρέπει να αναφερθεί
είναι ότι για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διαδικασίας χρησιμοποιήσαμε το
λογισμικό του “microsoft excel”. Στη συνέχεια αυτής της εισαγωγής θα ασχοληθούμε
με την παρουσίαση των πέντε βημάτων της μεθοδολογίας της “topsis”. Σύμφωνα με
τους Alessio Ishizaka και Philippe Nemery et al. (2013)41, το πρώτο βήμα αφορά
στη συλλογή τιμών όσον αφορά στις εναλλακτικές επιδόσεις των διαφόρων κριτηρίων
πάνω στα μοντέλα που επιλέχθηκαν καθώς και στην κανονικοποίησή τους (normalized
scores)

μέσω

της

χρήσης

μαθηματικών

κανονικοποιημένες τιμές (normalizes scores)

τύπων.

Στο

δεύτερο

βήμα

οι

που πήραμε από το πρώτο στάδιο

πολλαπλασιάζονται με τα αντίστοιχα βάρη (weights), με αποτέλεσμα να προκύψουν
νέες τιμές (weighted normalized decision matrix). Σε μετέπειτα βήμα ο καθορισμός
του “weighted normalized decision matrix”, που αφορά στα διάφορα μοντέλα της
έρευνας, θα μας βοηθήσει στη δημιουργία των θετικών και αρνητικών ιδανικών
λύσεων (positive and negative ideal solution) χρησιμοποιώντας “max” και “min”
συναρτήσεις. Στο τέταρτο βήμα υπολογίζουμε τις αποστάσεις της τιμής του κάθε
μοντέλου (weighted normalized decision score) από τις αντίστοιχες ιδανικές θετικές
και αρνητικές λύσεις (positive and negative solution) που πήραμε σαν αποτέλεσμα
από το προηγούμενο βήμα. Τέλος, στο πέμπτο βήμα με τη χρήση ενός ακόμα
μαθηματικού τύπου υπολογίζουμε την τιμή “relative closeness to the ideal solution”
για κάθε μοντέλο της έρευνας. Τα αποτελέσματα του πέμπτου βήματος καθορίζουν και
την ιεραρχία της συγκεκριμένης μεθοδολογίας. Η παρουσίαση όλης της παραπάνω
διαδικασίας θα χρησιμοποιηθεί παρακάτω πάνω στην αξιολόγηση και

ιεράρχηση

μοντέλων ηλεκτρικής κιθάρας, που είναι το βασικό αντικείμενο της συγκεκριμένης
έρευνας. Επιπλέον, μετά την αποπεράτωση της μεθοδολογίας θα παρουσιαστούν

41

Multi-Criteria Decision Analysis : Methods and Software, First Edition. Alessio Ishizaka and Philippe Nemery.
2013 John Wiley & Sons, Ltd. Published 2013 by John Wiley & Sons, Ltd.
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σχετικά διαγράμματα, τα οποία θα βοηθήσουν τον αναγνώστη να αντλήσει
πληροφορίες και συμπεράσματα όσον αφορά στη δυναμική των κριτηρίων και των
μοντέλων της έρευνας. Η δημιουργία αυτών των διαγραμμάτων έγινε στο λογισμικό
του “microsoft excel”.

6.2) Εφαρμογή στην “TOPSIS”
Πριν ξεκινήσουμε τα διάφορα στάδια στη μεθοδολογία της “topsis”, θα πρέπει πρώτα
από όλα να υπολογίσουμε τα βάρη των κριτηρίων που επιλέξαμε για τη συγκεκριμένη
έρευνα και τα οποία παρουσιάστηκαν αναλυτικά σε προηγούμενο κεφάλαιο. Ο
υπολογισμός των βαρών έγινε με τη χρήση της “revised simos” (πρόκειται για μια
μεθοδολογία όπου με το συνδυασμό κάποιων μαθηματικών τύπων υπολογίζονται τα
βάρη κριτηρίων). Σύμφωνα με τους Figueira, J., & Roy, B. (2002)42, η διαδικασία
υπολογισμού των βαρών με τη μεθοδολογία αυτή έχει ως εξής. Σε πρώτη φάση γίνεται
η ταξινόμηση της σημαντικότητας των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται στην έρευνα
στη στήλη “asset which belong to the same rank”. Ψηλά στη στήλη έχουμε τα λιγότερα
σημαντικά κριτήρια και, καθώς κατεβαίνουμε, βρίσκουμε τα περισσότερο σημαντικά.
Σε περίπτωση που έχουμε κριτήρια ίσης σημαντικότητας, τοποθετούνται στην ίδια
γραμμή της στήλης. Η στήλη που έχει να κάνει με το “no. attributes belonging to the
rank” περιλαμβάνει τον αριθμό των κριτηρίων που έχουμε στην κάθε γραμμή της
προηγούμενης στήλης (“asset which belong to the same rank”). Μετέπειτα, η στήλη
“number of white cards between the rank and the next” έχει να κάνει με τη τοποθέτηση
ή μη λευκών καρτών, που επαυξάνουν τη σημαντικότητα των κριτηρίων ανάμεσα στα
επίπεδα της ταξινόμησης που έχει δημιουργηθεί στο πρώτο βήμα. Οι επόμενες δύο
στήλες που δημιουργούνται περιέχουν δεδομένα που δημιουργήθηκαν βάσει
μαθηματικών τύπων πάνω σε δεδομένα από τις προηγούμενες στήλες και βοηθούν
στην εκπόνηση της μεθοδολογίας. Τέλος, γίνεται η χρήση κάποιων σύνθετων τύπων,
των οποίων η ερμηνεία για λόγους πολυπλοκότητας θα παραλειφθεί, και οδηγούμαστε
στον υπολογισμό των τελικών βαρών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ονοματίσαμε τα
κριτήρια μας με συγκεκριμένες μεταβλητές έτσι ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία.
Με τη μεταβλητή H συμβολίζουμε τον αριθμό των σκαλών όσον αφορά στο
συνδυασμό των μαγνητών, με τη μεταβλητή G τον αριθμό των ρυθμιστών που έχει η

42

Figueira, J., & Roy, B. (2002). Determining the weights of criteria in the ELECTRE type methods with a revised
Simos' procedure. European Journal of Operational Research, 139(2), 317-326.
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κιθάρα στο σώμα της. Με τη μεταβλητή F την ποιότητα του ξύλου στην ταστιέρα, με
τη μεταβλητή E την ύπαρξη ενεργητικών ή παθητικών μαγνητών. Το D συμβολίζει την
ύπαρξη χορδών μέσα από το σώμα της κιθάρας. Με το C την ύπαρξη μοχλού
απότομης αυξομείωσης ή διατήρησης του τόνου της ηλεκτρικής κιθάρα, με το B την
τιμή του μοντέλου. Τέλος, το A παρουσιάζει την εταιρεία κατασκευής της ηλεκτρικής
κιθάρας. Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η διαδικασία.

Πίνακας 6-1: Revised simos

Όπως παρατηρούμε παραπάνω, θέσαμε ως z την τιμή πέντε. Αυτό έγινε έτσι ώστε σε
γενικό πλαίσιο τα κριτήρια μας να μην έχουν ιδιαίτερη απόκλιση. Αποκλείσαμε την
πιθανότητα χρήσης λευκών καρτών, διότι δε θέλαμε σε καμία περίπτωση να
επαυξήσουμε την σημαντικότητα κάποιου κριτηρίου. Με την εκτέλεση της
συγκεκριμένης διαδικασίας προέκυψαν τα βάρη που φαίνονται στη στήλη “total
normalized weights”. Για την πραγματοποίηση της μεθοδολογίας της topsis που θα
παρουσιαστεί στη συνέχεια χρειάστηκε μια ελάχιστη στρογγυλοποίηση των βαρών
χωρίς να μεταβάλει σε καμία περίπτωση τη δυναμική των αρχικών τους αξιών. Έτσι,
τα τελικά βάρη που θα χρησιμοποιηθούν στην συνέχεια είναι τα εξής. Αριθμός
σκαλών από συνδυασμό μαγνητών (way select): 20.8%. Ρυθμιστές στο σώμα
ηλεκτρικής κιθάρας (guitar knobs): 18.4%. Ποιότητα του ξύλου της ταστιέρας
(fingerboard quality): 16.1%. Ύπαρξη ενεργητικών ή παθητικών μαγνητών (pickups):
13.7%. Η ύπαρξη χορδών μέσα από το σώμα του κάθε μοντέλου (strings through
body): 11.3%. Η ύπαρξη του μοχλού απότομης αυξομείωσης ή διατήρησης του τόνου
του οργάνου (vibrato arm) καλύπτει το ποσοστό του 9%. Η τιμή (price) του κάθε
μοντέλου κατέχει το 6,5%. Τέλος, η μουσική εταιρεία κατασκευής του οργάνου
(brand) καταλαμβάνει το ποσοστό του 4,2%. Στη συνέχεια, παραθέτουμε τον πίνακα
με τα στοιχεία και των είκοσι ένα μοντέλων ηλεκτρικής κιθάρας που θα
χρησιμοποιήσουμε στην ερευνά μας. Αποτελεί έναν πίνακα παρουσίασης των
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στοιχείων και παράλληλα θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια και για την εκτέλεση
περαιτέρω υπολογισμών.

Πίνακας 6-2: Κριτήρια και βάρη στη μεθοδολογία "topsis"

Πριν προχωρήσουμε στους πίνακες που περιλαμβάνουν στοιχεία από διάφορους
υπολογισμούς, ας ερμηνεύσουμε τα στοιχεία του συγκεκριμένου πίνακα. Το “way
select” συμβολίζει τον αριθμό των σκαλών από συνδυασμό διαφορετικών μαγνητών,
που επιτυγχάνεται με τον αντίστοιχο μοχλό. Οι τιμές είναι από ένα έως πέντε. Το
“guitar knobs” είναι ο αριθμός των ρυθμιστών που έχει η κάθε μια κιθάρα στο σώμα
της. Οι ρυθμιστές κυμαίνονται από έναν έως τέσσερις. Το “fingerboard quality” αφορά
στην ποιότητα ξύλου της ταστιέρας και συμβολίζουμε με “1” το rosewood και “2” το
maple. Όσον αφορά στο “pickups”, έχει να κάνει με τους μαγνήτες. Με το
“1”συμβολίζουμε τους παθητικούς μαγνήτες και με το “2” τους ενεργούς μαγνήτες. Το
“strings through body” αφορά στις χορδές που περνούν μέσα από το σώμα της
κιθάρας. Με “1” συμβολίζεται η ύπαρξη τους και με το “0” η μη ύπαρξη τους. Το ίδιο
ακριβώς ισχύει και με το “vibrato arm” που έχει να κάνει με το μοχλό απότομης
αυξομείωσης ή διατήρησης του τόνου του οργάνου. Το “price” αφορά στην τιμή του
μοντέλου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση επιθυμούμε την ελαχιστοποίηση του
συγκεκριμένου κριτηρίου (min price) σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα όπου
επιθυμούμε μέγιστες τιμές (επιθυμούμε σε κάθε μοντέλο τη μέγιστη τιμή). Τέλος, το
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“brand” αφορά στην κατασκευάστρια εταιρεία και παίρνει τιμές από ένα έως εφτά
ανάλογα με τη δυναμική που έχει η κάθε μια εταιρεία στις πωλήσεις και στις
προτιμήσεις των πελατών (7: gibson, 6: fender, 5: ibanez, 4: epiphone, 3: jackson, 2:
esp, 1: schecter).

6.2.1) Συνοπτική παρουσίαση μεθοδολογίας “TOPSIS” με πίνακες
Στη συνέχεια θα κάνουμε μια συνοπτική παρουσίαση των πινάκων (screenshots) που
μας βοήθησαν μέσα από μια συγκεκριμένη μαθηματική μεθοδολογία να οδηγηθούμε
στην τελική ιεράρχηση των μοντέλων.
Στην αρχή γίνεται κανονικοποίηση της μήτρας (δηλαδή του αρχικού μας πίνακα).

Πίνακας 6-3: Normalize the matrix

Μετέπειτα, έχουμε τον πολλαπλασιασμό των αποτελεσμάτων του προηγούμενου
πίνακα με τα αντίστοιχα βάρη.
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Πίνακας 6-4: Multiply each evaluation by the weight

Από τον προηγούμενο πίνακα απομονώνουμε τις μέγιστες και ελάχιστες τιμές που
έχουμε σε κάθε περίπτωση (σε κάθε στήλη).

Πίνακας 6-5: Absolute positive and negative ideal solution

Στη συνέχεια, παρατίθενται οι πίνακες που δημιουργήθηκαν μέσα από τη χρήση πιο
σύνθετων μαθηματικών τύπων και αφορούν στον υπολογισμό των τιμών των
αποστάσεων από τις αντίστοιχες ιδανικές θετικές και αρνητικές λύσεις για όλα τα
μοντέλα της έρευνας.

47

Πίνακες 6-6 μέχρι 6-9: Παρουσίαση πινάκων που δείχνουν τον υπολογισμό των αποστάσεων (di+, di-) για όλα
τα μοντέλα της έρευνας
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Στο συγκεκριμένο σημείο θα παραθέσουμε τον τελικό πίνακα, ο οποίος είναι το
αποτέλεσμα όλης της μαθηματικής ιδεολογίας της “topsis”, που παρουσιάστηκε σε
προηγούμενα βήματα. Ο παρακάτω πίνακας διαμορφώθηκε βάσει των τιμών “relative
closeness to the ideal solution”43, που αφορά σε όλα τα μοντέλα της έρευνας.

Πίνακας 6-10: Topsis final table
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Jahanshahloo, G. R., Lotfi, F. H., & Izadikhah, M. (2006). An algorithmic method to extend TOPSIS for decisionmaking problems with interval data.Applied mathematics and computation, 175(2), 1375-1384.
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Τα αποτελέσματα της ιεράρχησης των μοντέλων ηλεκτρικής κιθάρας φαίνονται στον
παραπάνω πίνακα. Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, τα μοντέλα
κατατάσσονται με την εξής σειρά.

Ιεραρχία μοντέλων

1) model 4- ibanez grg170dx
2) model

7- fender squier standard stratocaster

3) model 11- epiphone les paul special -2
4) model

1- jackson js-20

5) model

8- squier affinity telecaster black

6) model 2- jackson js-32 dinky dka-m
7) model

9- squier vintage modified telecaster

8) model 5- ibanez rg 420 bam
9) model 14- schecter pt standard maple
10) model 17- esp ltd ec-331
11) model 10- epiphone les paul custom pro ebony
12) model 18- esp ltd m-330 r
13) model 13- schecter demon-6
14) model 12- epiphone les paul std tribute
15) model 3- jackson dk2 dinky
16) model 16- esp ltd ec-1000 maple
17) model 15- schecter hellraiser extreme c-1 frm
18) model 6- ibanez js-100
19) model 20- gibson 2016 les paul cm
20) model 19- gibson 2016 sg faded series
21) model 21- gibson les paul 70s tribute 2013
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6.2.2) Διαγράμματα ερμηνείας αποτελεσμάτων από τη μεθοδολογία της
“TOPSIS”
Σε αυτό το σημείο θα παραθέσουμε και κάποια διαγράμματα που δημιουργήσαμε με
τη βοήθεια του “microsoft excel”. Τα διαγράμματα μας δίνουν μια οπτικοποίηση των
αποτελεσμάτων. Μπορούμε εύκολα και με μια γρήγορη ματιά να κατανοήσουμε ποια
μοντέλα κιθάρας βρίσκονται ψηλά στην ιεραρχία. Παρακάτω δίνεται μια ομάδα
διαγραμμάτων μέσα από τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε σημαντικά πορίσματα για
την ερευνά μας.

Διάγραμμα 6-1: Διάγραμμα οριζόντιων ράβδων (στα μοντέλα κιθάρας)

Σε αυτό το διάγραμμα οι οριζόντιες μπλε ράβδοι αντιπροσωπεύουν τη δυναμική των
μοντέλων που προέκυψαν από τα αποτελέσματα του τελικού πίνακα (final table). Το
συγκεκριμένο διάγραμμα βοηθάει αρκετά στον προσδιορισμό του περισσότερου και
του λιγότερου δυνατού μοντέλου που έβγαλε σαν αποτέλεσμα η συγκεκριμένη
μεθοδολογία πάνω στα κριτήρια και στις ποσοσταίες τιμές που τους δόθηκαν για τη
διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας. Με ευκολία διακρίνεται ότι το “model 4”
συμφωνα με τη σειρά που συμπληρώθηκαν στην αρχική φόρμα αποτελεί το
δυνατότερο μοντέλο. Το μοντέλο αυτό είναι η “ibanez grg170dx”.
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Διάγραμμα 6-2: Διάγραμμα γραμμής (στα μοντέλα κιθάρας)

Εδώ έχουμε μια διαφορετική οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας τη
συνεχόμενη γραμμή. Είναι ένα διάγραμμα που μπορεί να μας βοηθήσει πολύ στον
προσδιορισμό της ελάχιστης και μέγιστης τιμής του “relative closeness to the ideal
solution” (c*) που πήραμε από τον τελικό πίνακα.

Διάγραμμα 6-3: Διάγραμμα αράχνης (στα μοντέλα κιθάρας)

Το διάγραμμα αράχνης αποτελεί ένα από τα ποιό σύγχρονα διαγράμματα
αναπαράστασης των αποτελεσμάτων. Μας δείχνει πολύ εύκολα το δυνατότερο και το
λιγότερο δυνατό μοντέλο, σύμφωνα με την αξιολόγηση που προηγήθηκε.
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Διάγραμμα 6-4: Διάγραμμα πίτας (στα βάρη των κριτηρίων της έρευνας)

Στο διάγραμμα 6-5 παρουσιάζουμε σε μορφή πίτας τη ποσοστιαία κάλυψη των βαρών
που αφορούν τα κριτήρια που χρησιμοποιήσαμε στη συγκεκριμένη μεθοδολογία.
Παρατηρούμε εύκολα ότι το κριτήριο με μεγαλύτερο βάρος είναι το way select
(αριθμός σκαλών εναλλαγής μαγνητών) με 20,8%. Τελευταίο στην κατάταξη είναι το
brand (κατασκευάστρια εταιρεία οργάνου) με ποσοστό 4,2%. Το διάγραμμα πίτας
χρησιμοποιείται συχνά σε διάφορους τομείς ερευνών.

Διάγραμμα 6-5: Διάγραμμα κάθετων ράβδων (στα βάρη των κριτηρίων της έρευνας)

Το παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζει σε κάθετες ράβδους την ποσοστιαία κάλυψη
των βαρών που αφορούν στα κριτήρια της συγκεκριμένης μεθοδολογίας. Πρόκειται
για ένα διάγραμμα που βοηθάει τον αναγνώστη να αντιληφθεί εύκολα και γρήγορα τα
κριτήρια που παίζουν το σπουδαιότερο ρόλο σε αυτό το κομμάτι της έρευνας καθώς
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και αυτά που επηρεάζουν λιγότερο το τελικό αποτέλεσμα (ιεράρχηση μοντέλων
ηλεκτρικής κιθάρας).

6.2.3) Επίλογος εφαρμογής της μεθοδολογίας “TOPSIS”
Εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο στάδιο της ερευνάς μας. Με τη χρήση της μεθοδολογίας
“topsis” μπορέσαμε να βγάλουμε τα πρώτα συμπεράσματα που αφορούν στην
αξιολόγηση και ιεράρχηση των μοντέλων ηλεκτρικής κιθάρας. Είδαμε ότι οι
αποκλίσεις των μοντέλων στην ιεραρχία ήταν σχετικά μικρές, κάτι που δίνει έναν
ιδιαίτερο τόνο σημαντικότητας στην έως τώρα έρευνά μας. Αποφύγαμε οποιαδήποτε
μορφή

ακραίου

αποτελέσματος,

κάτι

που

θα

μας

έβαζε

σε

περαιτέρω

προβληματισμούς. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η παρουσίαση μιας άλλης πολύκριτήριας μεθοδολογίας που χρησιμοποιεί το λογισμικό της “visual promethee”. Από
τη συγκεκριμένη διαδικασία θα αντλήσουμε μια ακόμη ιεράρχηση μοντέλων
χρησιμοποιώντας τις ίδιες ηλεκτρικές κιθάρες με τη μεθοδολογία της “topsis”.
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Κεφάλαιο 7ο
Εφαρμογή μεθοδολογίας στο λογισμικό
της “VISUAL PROMETHEE”
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7.1) Βιβλιογραφική ανασκόπηση μεθοδολογίας στη “VISUAL PROMETHEE”
Στη συγκεκριμένη διαδικασία χρησιμοποιούμε τα ίδια δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε
και στη μεθοδολογία της “topsis”. Σύμφωνα με τους Alessio Ishizaka και Philippe
Nemery et al. (2013) 44 , η εφαρμογή της μεθοδολογίας για την αξιολόγηση και
ιεράρχηση των μοντέλων (actions) στο λογισμικό της “visual promethee” χωρίζεται σε
τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο γίνεται ο καθορισμός των βαθμών προτίμησης
(preference degrees) για κάθε ζευγάρι μοντέλων πάνω στα κριτήρια που επιλέξαμε για
τη συγκεκριμένη έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, επιλέγονται οι τιμές στα “p” και “q”
(“preference” και “difference” αντίστοιχα), που καθορίζουν τα σημεία στα οποία
υπάρχει προτίμηση ή αδιαφορία για ένα μοντέλο πάνω στις τιμές των κριτηρίων που
έχουν επιλεχθεί. Πρόκειται για ένα σημείο που θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την
εξέλιξη και τα αποτελέσματα της έρευνας. Αποτέλεσμα του παραπάνω σταδίου είναι η
δημιουργία των πινάκων ανά κριτήριο που υποδεικνύουν τους βαθμούς προτίμησης
των μοντέλων ανά ζευγάρι (pairwise comparison matrix). Στο επόμενο στάδιο,
συλλέγοντας τα δεδομένα από τους προηγούμενους πίνακες (pairwise comparison
matrix) και με τη χρήση κάποιων μαθηματικών τύπων, που για λόγους
πολυπλοκότητας

δε

θα

αναλυθούν,

γίνεται

εξαγωγή

αποτελεσμάτων

και

δημιουργούνται οι πίνακες “unicriterion net flows”, που αφορούν στα μοντέλα
(actions) της έρευνας. Η δημιουργία των πινάκων “unicriterion net flows” μας βοηθάει
μέσα από υπολογισμούς να προχωρήσουμε στην διαμόρφωση του πίνακα με τα τελικά
αποτελέσματα (total net flows). Σε αυτό τον πίνακα βρίσκουμε τιμές που αφορούν τις
παραμέτρους “phi+” και “phi-“, μέσα από τη συνδυαστική πράξη των οποίων
προκύπτουν οι διάφορες τιμές των “phi” (phi = phi+ - phi-), που καθορίζουν και την
ιεράρχηση των μοντέλων στην έρευνα. Πέρα από την ιεράρχηση που προσφέρει το
συγκεκριμένο λογισμικό, δίνεται η ευκαιρία στον ερευνητή να παραθέσει μια σειρά
από διαγράμματα όσον αφορά στα αποτελέσματα της έρευνας έτσι ώστε να βοηθήσει
τον αναγνώστη να αντλήσει εύκολα και γρήγορα πληροφορίες γι αυτά. Διαγράμματα,
όπως το “promethee partial ranking I,II”, “promethee network”, “promethee diamond”
και “gaia analysis”, χαρακτηρίζονται ως πρωτότυπα και δίνουν μια διαφορετική εικόνα
των αποτελεσμάτων. Οι διαδικασίες που περιγράφηκαν παραπάνω συμπεριλήφθηκαν
στην έρευνα, με βασική επισήμανση όμως ότι η παράθεση των πινάκων “pairwise
comparison matrix” και “unicriterion net flows”, καθώς και η περιγραφή των
44

Multi-Criteria Decision Analysis : Methods and Software, First Edition. Alessio Ishizaka and Philippe Nemery.
2013 John Wiley & Sons, Ltd. Published 2013 by John Wiley & Sons, Ltd.
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υπολογισμών που λάβανε μέρος για τη δημιουργία τους, δε συμπεριλήφθηκαν στην
περιγραφή για λόγους συντομίας και αφιέρωσης μεγαλύτερου μέρους στην ερμηνεία
των αποτελεσμάτων μέσω της χρήσης κατάλληλων γραφημάτων. Πιο συγκεκριμένα,
μετά τη συμπλήρωση των απαραίτητων δεδομένων στο λογισμικό της “visual
promethee” περνάμε κατευθείαν στα τελικά αποτελέσματα του πίνακα (total net flows)
με ενεργοποίηση μιας συγκεκριμένης εντολής. Όλες τις ενδιάμεσες διαδικασίες τις
εκτελεί αυτόματα το λογισμικό.

7.2) Εφαρμογή στη “VISUAL PROMETHEE”
Στο λογισμικό της “visual promethee” χρησιμοποιούμε στα κριτήριά μας τα ίδια βάρη
με αυτά που χρησιμοποιήσαμε και στη μεθοδολογία της “topsis”. Δημιουργήσαμε τις
κατάλληλες κλίμακες σε όποια κριτήρια θεωρήθηκε απαραίτητο και προχωρήσαμε στη
συμπλήρωση των στοιχείων των είκοσι ένα μοντέλων ηλεκτρικής κιθάρας (actions). Ο
παρακάτω πίνακας δείχνει το “interface” του προγράμματος με τα συμπληρωμένα
στοιχεία.

Πίνακας 7-1: Συμπλήρωση κριτηρίων, βαρών και μοντέλων (actions) στη "visual promethee"
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Οι κλίμακες που χρειάστηκε να δημιουργήσουμε στο λογισμικό ήταν οι εξής. Στην
ποιότητα ταστιέρας (fingerboard quality) δημιουργήσαμε μια κλίμακα με δύο σκάλες
(scale2). Με level1 παραστήσαμε το “rosewood” ξύλο και με level2 το “maple” ξύλο.
Το ίδιο εφαρμόσαμε και για τους μαγνήτες (pickups). Με level1 συμβολίζονται οι
παθητικοί μαγνήτες και με level2 οι ενεργοί μαγνήτες. Στα κριτήρια “strings through
body” και “vibrato arm” εφαρμόσαμε την έτοιμη κλίμακα “yes-no” που έχει το
λογισμικό. Στα κριτήρια “way select”, “guitar knobs” και “price” κάναμε χρήση
αριθμητικών τιμών. Τέλος, στην κατασκευάστρια εταιρεία (brand) δημιουργήσαμε μια
άλλη κλίμακα με όνομα “scale7” με τιμές από “1” έως “7” στα διάφορα level. Με
level1 έχουμε την εταιρεία schecter, με level2 την εταιρεία esp, με level3 την εταιρεία
jackson, με level4 την εταιρεία epiphone, με level5 την εταιρεία ibanez, με level6 την
εταιρεία fender και με level7 την εταιρεία gibson. Όσον αφορά στους βαθμούς
προτίμησης (preference degree), επιλέξαμε για όλα τα κριτήρια την κλίμακα
“Usual” 45,46 . Η συγκεκριμένη κλίμακα θέτει για p και q (preference και difference
αντίστοιχα) τη τιμή μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι επιλέγεται με απόλυτη προτίμηση ένα
μοντέλο ανάμεσα σε δύο πάνω σε ένα κριτήριο σε περίπτωση που σε αυτό το κριτήριο
το ένα μοντέλο έχει καλύτερη τιμή σε σχέση με το άλλο. Έχοντας κάνει συμπλήρωση
των στοιχείων μπορούμε πλέον να ενεργοποιήσουμε την επιλογή “promethee-table”
για να δούμε την ιεράρχηση των μοντέλων ηλεκτρικής κιθάρας που δίνει το
συγκεκριμένο λογισμικό. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα (total
net flows).

45

Brans, J. P., Vincke, P., & Mareschal, B. (1986). How to select and how to rank projects: The PROMETHEE
method. European journal of operational research, 24(2), 228-238.
46 Brans, J. P., & Vincke, P. (1985). Note—A Preference Ranking Organisation Method: (The PROMETHEE
Method for Multiple Criteria Decision-Making).Management science, 31(6), 647-656.

58

Πίνακας 7-2: Total net flows

Βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα ιεραρχίας των μοντέλων (actions) είναι διαφορετικά
από αυτά που μας έδωσε η μεθοδολογία της “topsis”. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η
ιεραρχία που μας προσέφερε το συγκεκριμένο λογισμικό, με αναφορά και της
ονομασίας κάθε μοντέλου.

Ιεραρχία μοντέλων

1) model 9- squier vintage modified telecaster
2) model 7- fender squier standard stratocaster
3) model 15- schecter hellraiser extreme c-1 frm
4) model 5- ibanez rg 420 bam
5) model 16- esp ltd ec-1000 maple
6) model 4- ibanez grg170dx
7) model 17- esp ltd ec-331
8) model 1- jackson js-20
9) model 2- jackson js-32 dinky dka-m
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10) model 14- schecter pt standard maple
11) model 8- squier affinity telecaster black
12) model 3- jackson dk2 dinky
13) model 10- epiphone les paul custom pro ebony
14) model 12- epiphone les paul std tribute
15) model 19- gibson 2016 sg faded series
16) model 13- schecter demon-6
17) model 21- gibson les paul 70s tribute 2013
18) model 18- esp ltd m-330 r
19) model

6- ibanez js-100

20) model 11- epiphone les paul special 2
21) model 20- gibson 2016 les paul cm

7.2.1) Διαγράμματα ερμηνείας των αποτελεσμάτων από τη μεθοδολογία στο
λογισμικό της “VISUAL PROMETHEE”
Στη συνέχεια, έχουμε μια οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων για να αντλήσουμε
κάποια γρήγορα συμπεράσματα. Τα διαγράμματα που ακολουθούν δίνουν μια
ξεχωριστή εμφάνιση των αποτελεσμάτων. Η δημιουργία τους έγινε μέσα από το
λογισμικό της “visual promethee” και αφορούν αποκλειστικά και μόνο τα μοντέλα
ηλεκτρικής κιθάρας που χρησιμοποιήσαμε στη συγκεκριμένη έρευνα.
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Διάγραμμα 7-1: Promethee rankings (promethee I partial ranking)47

Το promethee rankings (promethee I partial ranking) είναι ένα διάγραμμα που
χρησιμοποιεί τις παραμέτρους phi+ και phi-, που υπολογίστηκαν και παρουσιάστηκαν
στον τελικό πίνακα (total net flows), για να πραγματωθεί μια οπτικοποιημένη
ιεράρχηση των μοντέλων (actions), σύμφωνα με τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν
για την αξιολόγησή τους. Η αριστερή στήλη αντιπροσωπεύει το phi+ και η αριστερή
το phi-. Πρόκειται για ένα σύνθετο διάγραμμα ιεράρχησης που δε βοηθάει ιδιαίτερα
στην κατανόηση των αποτελεσμάτων, όταν τα μοντέλα έχουν μικρές αποκλίσεις
μεταξύ τους.

47

De Keyser, W., & Peeters, P. (1996). A note on the use of PROMETHEE multicriteria methods. European
Journal of Operational Research, 89(3), 457-461.
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Διάγραμμα 7-2: Promethee rankings (promethee II partial ranking)

Το promethee rankings (promethee II partial ranking) είναι ένα διάγραμμα που
συνδυάζει τα μοντέλα κιθάρας (actions) που συμπεριλάβαμε στην ερευνά μας με την
τιμή “phi” (phi = phi+ - phi-), που μας έδωσε σαν αποτέλεσμα η μεθοδολογία για κάθε
μοντέλο κιθάρας. Οι τιμές phi παρουσιάζονται αριστερά του κάθετου άξονα και
αντιστοιχίζονται με τα μοντέλα που βρίσκονται δεξιά του κάθετου άξονα. Ο κάθετος
άξονας αποτελεί έναν άξονα τιμών για τις τιμές των “phi”.
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Διάγραμμα 7-3: Promethee diamond

Στο διάγραμμα promethee diamond χρησιμοποιείται η παράμετρος “phi” (phi = phi+ phi-), που παρουσιάστηκε στον τελικό πίνακα (total net flows). Η λογική του
σχήματος που διαμορφώνεται σε αυτό το διάγραμμα είναι για άμεση οπτική
κατανόηση της ιεραρχίας των μοντέλων (actions), που προκύπτει μετά την εφαρμογή
της μεθοδολογίας στο συγκεκριμένο λογισμικό. Παρατηρείται εύκολα ότι το πρώτο
μοντέλο στην ιεραρχία είναι το ένατο μοντέλο και τελευταίο το εικοστό, σύμφωνα με
τη σειρά συμπλήρωσης των στοιχειών στο λογισμικό της “visual promethee”.
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Διάγραμμα 7-4: Promethee network48

Το διάγραμμα promethee network είναι ένα πρωτότυπο διάγραμμα που παρουσιάζει σε
καρτέλες τα αποτελέσματα της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, η κάθε καρτέλα
αντιπροσωπεύει ένα μοντέλο (action) και μέσα στην καρτέλα αναγράφονται οι τιμές
phi+ και phi-. Πρόκειται για ένα σύγχρονο διάγραμμα που βοηθάει αρκετά στην
κατανόηση της ιεράρχησης.

Διάγραμμα 7-5: Promethee gaia (3D)49,50,51

48

Dulmin, R., & Mininno, V. (2003). Supplier selection using a multi-criteria decision aid method. Journal of
Purchasing and Supply Management, 9(4), 177-187.
49 Keller, H. R., Massart, D. L., & Brans, J. P. (1991). Multicriteria decision making: a case study. Chemometrics
and Intelligent laboratory systems, 11(2), 175-189.
50 Prvulovic, S., Tolmac, D., & Radovanovic, L. (2011). Application of PROMETHEE-Gaia methodology in the
choice of systems for drying paltry-seeds and powder materials. Strojniški vestnik-Journal of Mechanical
Engineering, 57(10), 778-784.
51
Albadvi, A., Chaharsooghi, S. K., & Esfahanipour, A. (2007). Decision making in stock trading: An application
of PROMETHEE. European Journal of Operational Research, 177(2), 673-683.
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Το διάγραμμα της promethee gaia (3D) είναι ένα σύνθετο διάγραμμα που
περιλαμβάνει τα μοντέλα (actions) και τα κριτήρια που χρησιμοποιήσαμε στη
συγκεκριμένη μεθοδολογία. Η παρουσίαση των δεδομένων γίνεται σε τρεις
διαστάσεις, κάτι που πιστοποιεί και ο τίτλος του διαγράμματος “3D”. Η κόκκινη
γραμμή που προκύπτει μας βοηθάει έτσι ώστε φέρνοντας προβολές από τα μοντέλα
πάνω σε αυτή να καταλάβουμε ποιες ηλεκτρικές κιθάρες βρίσκονται ψηλά ή χαμηλά
στην ιεραρχία. Λόγω της τρισδιάστατης παρουσίασης των δεδομένων δίνεται το
δικαίωμα στο χρήστη για περιστροφή των αξόνων για καλύτερη κατανόηση των
δεδομένων που παρουσιάζει. Το “quality” έχει να κάνει με την αξιοπιστία των
αποτελεσμάτων. Όσο υψηλότερο είναι τόσο το καλύτερο για τα αποτελέσματα της
έρευνας. Το quality που αναγράφεται στο διάγραμμα promethee gaia (3D) είναι
56,2%, ποσοστό καλό για τις πληροφορίες που μας δίνει η μεθοδολογία στο λογισμικό
αυτό.

Διάγραμμα 7-6: Promethee gaia (2D)

Το διάγραμμα της promethee gaia (2D) έχει την ίδια ακριβώς λογική με το διάγραμμα
promethee gaia (3D). Η παρουσίαση των δεδομένων, σε αντίθεση με το προηγούμενο,
γίνεται σε δύο διαστάσεις. Το διαφορετικό που προκύπτει σε αυτό το διάγραμμα είναι
το quality, που αυξήθηκε από 56,2% σε 73,7%. Αυτή η αύξηση βοηθάει αρκετά στο
μέγεθος της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων του διαγράμματος.
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7.3) Συγκριτική ανάλυση και συμπεράσματα από την εφαρμογή της μεθοδολογίας
“TOPSIS” και αυτής στο λογισμικό της “VISUAL PROMETHEE”
Συμπερασματικά, έως τώρα παρατηρούμε ότι η εφαρμογή των δύο πολύ-κριτήριων
μεθόδων μας έδωσε διαφορετικά αποτελέσματα όσον αφορά στην ιεράρχηση των
μοντέλων κιθάρας που έχουμε ως στόχο στην έρευνά μας. Αυτό συμβαίνει διότι και οι
δύο μεθοδολογίες έχουν κάποιες αποκλίσεις σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης των
κριτηρίων και, συνεπώς, αυτό οδηγεί σε διαφορετική αξιολόγηση και ιεράρχηση των
μοντέλων. Πέρα από τα αποτελέσματα της ιεράρχησης, μας δόθηκε η δυνατότητα να
δούμε και με μια διαφορετική εικόνα τα αποτελέσματα της έρευνας μέσα από τα
διαγράμματα που κατασκευάστηκαν. Πιο συγκεκριμένα, και για τα είκοσι ένα μοντέλα
που συμπεριλάβαμε στην έρευνά μας πήραμε συγκεντρωτικά διαγράμματα, που μας
βοήθησαν να συμπεράνουμε εύκολα και γρήγορα ποια μοντέλα είναι τα δυνατότερα
και ποια τα λιγότερο δυνατά σύμφωνα με τα κριτήρια και τα βάρη που
χρησιμοποιήθηκαν στις δύο μεθοδολογίες. Διαγράμματα, όπως αυτό της αράχνης από
το λογισμικό του “microsoft excel”, το “promethee diamond” και το “promethee gaia”
από το λογισμικό της “visual promethee”, αποτελούν σύγχρονα και περιεκτικά
διαγράμματα βοηθώντας τον αναγνώστη να αποκομίσει πολύ εύκολα πληροφορίες από
τη συγκεκριμένη έρευνα. Αυτό που πρέπει να αποκομίσουμε από την εφαρμογή των
δύο μεθοδολογιών είναι η διαφορετικότητα των αποτελεσμάτων, κάτι που προκαλεί
ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον ερευνητή και τον ωθεί για περαιτέρω ανάλυση και
εξειδίκευση πάνω στο τομέα των πολυ-κριτήριων μεθόδων. Στη συνέχεια της έρευνάς
μας θα εξετάσουμε την εφαρμογή άλλων δύο ευρέως γνωστών μεθοδολογιών.
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Κεφάλαιο 8ο
Εφαρμογή της μεθοδολογίας “AHP”
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8.1) Βιβλιογραφική ανασκόπηση στη μεθοδολογία της “AHP”
Η συγκεκριμένη μεθοδολογία έχει ως τελικό σκοπό να εξαγάγει αποτελέσματα
ιεράρχησης πάνω σε μία συγκεκριμένη έρευνα. Όσον αφορά στην έρευνα της
αξιολόγησης

και

ιεράρχησης

μοντέλων

ηλεκτρικής

κιθάρας,

επιλέξαμε

τη

συγκεκριμένη μέθοδο ως ένα αξιόπιστο εργαλείο για να εξαγάγουμε πληροφορίες και
συμπεράσματα. Το λογισμικό που χρησιμοποιήσαμε για την εφαρμογή αυτής της
μεθόδου είναι αυτό του “expert choice”. Πρόκειται για ένα ευρέως φήμης λογισμικό
με φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον. Σύμφωνα με τους Alessio Ishizaka και Philippe
Nemery et al. (2013) 52 , η μεθοδολογία της “ahp” χωρίζεται σε τέσσερα βασικά
στάδια. Το πρώτο αφορά στη δόμηση της έρευνας (προβλήματος), σύμφωνα με την
ιεραρχία που έχει τεθεί. Πιο συγκεκριμένα στη κορυφή αυτής της ιεραρχίας βρίσκεται
ο σκοπός της εφαρμογής της συγκεκριμένης μεθοδολογίας (goal of the decision). Στη
συνέχεια της ιεραρχίας παρουσιάζονται τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν στην
έρευνα και αμέσως μετά παρατίθενται οι εναλλακτικές (διάφορα μοντέλα) που
επιλέχθηκαν. Σε πιο πολύπλοκες ιεραρχίες τοποθετούνται και άλλα επίπεδα. Αυτά τα
παραπάνω επίπεδα μπορούν να αφορούν τυχόν υπό-κριτήρια που επέλεξε ο ερευνητής
στην προσωπική του μελέτη. Σε κάθε περίπτωση ο ελάχιστος αριθμός επιπέδων σε μία
ιεραρχία είναι αυτός των τριών. Στο δεύτερο στάδιο της μεθοδολογίας της “ahp”
έχουμε την αξιολόγηση των κριτηρίων και των εναλλακτικών επιλογών (διάφορα
μοντέλα) που θα διαμορφώσουν και τα αποτελέσματα της μεθοδολογίας. Ανάλογα με
το είδος της ιεραρχίας που διαμορφώσαμε στο πρώτο στάδιο, θα ακολουθήσει και η
ανάλογη μέθοδος πραγματοποίησης του δεύτερου. Στο τρίτο στάδιο της μεθοδολογίας
έχουμε τον έλεγχο συνέπειας (consistency check). Ο έλεγχος αυτός έχει ως στόχο να
εντοπίσει πιθανές ασάφειες και ασυνέπειες που τυχόν μπορεί να προκύπτουν από τη
συμπλήρωση στοιχειών προηγούμενου σταδίου. Σφάλματα τέτοια μπορεί να
οφείλονται σε έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης, αβέβαια δεδομένα καθώς και σε
ανυπαρξία συγκέντρωσης κατά την εξέλιξη της μεθοδολογίας. Στο τελευταίο στάδιο
έχουμε την ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity analysis). Σε αυτό το στάδιο τα
εισαγόμενα δεδομένα στη μεθοδολογία υφίστανται μια ελάχιστη τροποποίηση, με
σκοπό να παρατηρήσουμε διαφορετικότητα στα αποτελέσματα. Σε περίπτωση που
διαφοροποιούνται τα αποτελέσματα έχουμε την ανάπτυξη διαφόρων σεναρίων στην
έρευνά μας. Αυτά τα σενάρια οδηγούν σε διαφορετική ιεραρχία των μοντέλων. Αν
52

Multi-Criteria Decision Analysis : Methods and Software, First Edition. Alessio Ishizaka and Philippe Nemery.
2013 John Wiley & Sons, Ltd. Published 2013 by John Wiley & Sons, Ltd.
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τώρα μετά από τροποποίηση των εισαγόμενων δεδομένων η ιεραρχία των μοντέλων
δεν αλλάζει, τότε τα αποτελέσματα της έρευνας καλούνται εύρωστα (robust). Σε
αντίθετη περίπτωση, καλούνται ευαίσθητα (sensitive). Στη συγκεκριμένη έρευνα που
πραγματευόμαστε και που αφορά στην αξιολόγηση και ιεράρχηση μοντέλων
ηλεκτρικής κιθάρας αποφύγαμε να κάνουμε το στάδιο της ανάλυσης ευαισθησίας
(sensitivity analysis) κατά την διεξαγωγή της μεθοδολογίας για χάρη συντομίας έτσι
ώστε να μπορούμε να επεκταθούμε και σε άλλες μεθοδολογίες. Τα αποτελέσματα της
μεθοδολογίας της “ahp” στο λογισμικό του “expert choice” συνοδεύονται από τα
αντίστοιχα διαγράμματα.

8.2) Εφαρμογή στην “AHP”
Στη συγκεκριμένη περίπτωση επιλέγουμε από τα είκοσι ένα μοντέλα που έχουμε στην
έρευνα μας μέχρι τώρα τα εφτά για να κάνουμε την εφαρμογή αυτής της μεθόδου.
Πήραμε ένα μοντέλο ηλεκτρικής κιθάρας από κάθε μια εταιρεία. Σε πρώτη φάση
ασχολούμαστε με την συμπλήρωση των στοιχείων του κάθε μοντέλου στο λογισμικό
“expert choice”, που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της συγκεκριμένης
μεθοδολογίας. Επίσης, κάνουμε καταγραφή των κριτηρίων που θα χρησιμοποιήσουμε
στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πιο συγκεκριμένα, τα μοντέλα κιθάρας που θα
χρησιμοποιήσουμε είναι τα εξής. 1) Fender squier standard stratocaster, 2) ibanez
rg420bam, 3) esp ltd ec-1000 maple, 4) epiphone les paul tribute, 5) schecter hellraiser
c1-frm, 6) gibson 2016 sg faded series, 7) jackson js-20. Στη συνέχεια, καταγράφουμε
τα κριτήρια με τις ανάλογες κλίμακες που αντιστοιχούν σε κάθε μοντέλο ηλεκτρικής
κιθάρας. Οι κλίμακες που δημιουργήσαμε πάνω στα διάφορα κριτήρια του κάθε
μοντέλου έγιναν με βάση την υποκειμενική άποψη και την εμπειρία πάνω στις
προηγούμενες μεθόδους. Τα κριτήρια των οποίων κάνουμε χρήση σε αυτή τη
περίπτωση είναι τα εξής. 1) Way select (σκάλες εναλλαγής μαγνητών), 2) guitar knobs
(αριθμός ρυθμιστών οργάνου), 3) fingerboard wood quality (ποιότητα ξύλου
ταστιέρας), 4) type of pickups (είδος μαγνητών οργάνου), 5) price (τιμή), 6) brand
(κατασκευάστρια εταιρεία οργάνου). Οι ακόλουθοι πίνακες δείχνουν τη συγκεκριμένη
διαδικασία που περιγράψαμε παραπάνω.
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Πίνακας 8-1: Expert choice (μοντέλα και κριτήρια)

Ο παραπάνω πίνακας παρουσιάζει σε μια καρτέλα τα κριτήρια και τα μοντέλα κιθάρας
που συμπεριλάβαμε στη συγκεκριμένη μεθοδολογία.
Πίνακας 8-2: Φτιάχνοντας επίπεδα στο κριτήριο "σκάλες εναλλαγής μαγνητών" (way select)

Στο παραπάνω πίνακα παρατηρούμε τη συμπλήρωση στοιχείων στη καρτέλα που
αφορά το κριτήριο ‘σκάλες εναλλαγής μαγνητών’ (way select). Στα εφτά μοντέλα
κιθάρας που μελετάμε σε αυτή τη περίπτωση υπάρχουν δύο κατηγορίες στον αριθμό
των σκαλών εναλλαγής μαγνητών. Τα μοντέλα κιθάρας με τρεις σκάλες και τα
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μοντέλα με πέντε σκάλες. Οπότε τα μοντέλα με πέντε σκάλες εναλλαγής μαγνητών
παίρνουν τιμή “2” έναντι αυτών με τρεις σκάλες. Όταν οι δύο κιθάρες έχουν τον ίδιο
αριθμό σκαλών τοποθετείται τιμή “1”. Το “inconsistency” παίρνει τιμή μηδέν, κάτι
που εγγυάται τη σωστή συμπλήρωση των στοιχείων και την ύπαρξη μη ασάφειας πάνω
στα δεδομένα που συμπληρώσαμε.

Πίνακας 8-3: Φτιάχνοντας επίπεδα στο κριτήριο "αριθμός ρυθμιστών οργάνου" (guitar knobs)

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε τη συμπλήρωση στοιχείων στη καρτέλα που
αφορά στο κριτήριο ‘αριθμός ρυθμιστών οργάνου’ (guitar knobs). Τα μοντέλα κιθάρας
που χρησιμοποιούμε σε αυτή τη περίπτωση έχουν δύο, τρεις ή τέσσερις ρυθμιστές
πάνω στο σώμα τους. Οπότε τα μοντέλα με τέσσερις ρυθμιστές παίρνουν τιμή “2”
έναντι αυτών με τρεις ρυθμιστές και “3” έναντι αυτών με δύο ρυθμιστές. Σε
περίπτωση που έχουμε ένα μοντέλο με τρεις ρυθμιστές βάζουμε τιμή “2”, όταν
συγκρίνεται με ένα μοντέλο με δύο ρυθμιστές. Όταν οι δύο κιθάρες έχουν τον ίδιο
αριθμό ρυθμιστών, τοποθετείται τιμή “1”. Το “inconsistency” παίρνει τιμή μηδέν, κάτι
που μας εγγυάται τη μη ασάφεια των στοιχείων.
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Πίνακας 8-4: Φτιάχνοντας επίπεδα στο κριτήριο "ποιότητα ξύλου" (fingerboard wood quality)

Ο παραπάνω πίνακας ασχολείται με τη συμπλήρωση στοιχείων στην καρτέλα που
αφορά στο κριτήριο ‘ποιότητα ξύλου’ (fingerboard quality). Σε αυτή την περίπτωση
έχουμε δύο ποιότητες ξύλου στα εφτά μοντέλα που συμπεριλάβαμε στη συγκεκριμένη
μεθοδολογία. Αυτά με ξύλο ταστιέρας “rosewood” και αυτά με ξύλο “maple”. Αυτό
σημαίνει ότι στη συμπλήρωση στοιχείων θα βάλουμε τιμή “2” στο μοντέλο με
ποιότητα ξύλου “maple” έναντι του μοντέλου με ποιότητα ξύλου ταστιέρας
“rosewood”. Αυτό γίνεται διότι το “maple” θεωρείται ανώτερη ποιότητα ξύλου στην
ταστιέρα σε σχέση με το “rosewood”. Όταν οι δύο κιθάρες έχουν την ίδια ποιότητα
ξύλου τοποθετείται τιμή “1”. To “inconsistency” για ακόμη μια φορά παίρνει τιμή
μηδέν.

Πίνακας 8-5: Φτιάχνοντας επίπεδα στο κριτήριο "είδη μαγνητών" (type of pickups)
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Στον παραπάνω πίνακα ασχολούμαστε με τη συμπλήρωση στοιχείων στην καρτέλα
που αφορά στο κριτήριο ‘είδος μαγνητών οργάνου’ (type of pickups). Τα μοντέλα
κιθάρας χωρίζονται σε αυτά με παθητικούς μαγνήτες και σε αυτά με ενεργούς. Σε αυτή
την περίπτωση όσον αφορά στη συμπλήρωση της καρτέλας τοποθετούμε τιμή “2” σε
ένα μοντέλο με ενεργούς μαγνήτες έναντι ενός άλλου με παθητικούς. Αυτό γίνεται
διότι στην ανάλυσή μας αποδεχτήκαμε ότι οι ενεργοί μαγνήτες έχουν σχετικά
καλύτερα αποτελέσματα στην απόδοση ήχου σε σχέση με τους παθητικούς. Όταν οι
δύο κιθάρες έχουν το ίδιο είδος μαγνήτη, τοποθετείται τιμή “1”. Το “inconsistency”
παίρνει τιμή μηδέν και επιβεβαιώνει τη μη ασάφεια των δεδομένων.

Πίνακας 8-6: Φτιάχνοντας επίπεδα στο κριτήριο "τιμή" (price)

Ο παραπάνω πίνακας παρουσιάζει τη συμπλήρωση στοιχείων στη καρτέλα που αφορά
στο κριτήριο ‘τιμή’ (price). Στη συγκεκριμένη περίπτωση δημιουργήσαμε μια κλίμακα
με τρεις σκάλες. Πιο συγκεκριμένα, ομαδοποιήσαμε τις τιμές των μοντέλων σε τρία
επίπεδα. Η μια σκάλα αφορά στα μοντέλα με τιμές από 300 μέχρι 500 ευρώ, η άλλη
στα μοντέλα από 500 μέχρι 800 ευρώ και η τρίτη στις κιθάρες από 800 ευρώ και πάνω.
Οπότε στη συμπλήρωση στοιχείων τοποθετούμε τιμή “2” στο μοντέλο που η τιμή του
βρίσκεται μεταξύ 300 με 500 ευρώ σε σχέση με ένα άλλο μοντέλο που η τιμή του
βρίσκεται μεταξύ 500 με 800 ευρώ. Στο ίδιο μοντέλο τοποθετούμε τιμή “3”, όταν
συγκρίνεται με ένα μοντέλο που η τιμή του κυμαίνεται από 800 ευρώ και πάνω. Όταν
έχουμε μια κιθάρα που η τιμή της κυμαίνεται από 500 μέχρι 800 ευρώ, τοποθετούμε
τιμή “2” έναντι μια κιθάρας που η τιμή της κυμαίνεται από 800 ευρώ και πάνω. Όταν
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οι δύο κιθάρες κινούνται στο ίδιο εύρος τιμής, τοποθετούμε τιμή “1”. Το
“inconsistency” παίρνει για ακόμη μια φορά την τιμή μηδέν.

Πίνακας 8-7: Φτιάχνοντας επίπεδα στο κριτήριο "κατασκευάστρια εταιρεία" (brand)

Ο τελευταίος πίνακας από τη συμπλήρωση των κριτηρίων στο λογισμικό “expert
choice” αφορά στην κατασκευάστρια εταιρεία του κάθε μοντέλου (brand). Στη
συγκεκριμένη περίπτωση δημιουργούμε μια κλίμακα με εφτά σκάλες. Κάθε μία σκάλα
στη κλίμακα αντιπροσωπεύει και μία κατασκευάστρια εταιρεία. Η ιεράρχηση των
εταιρειών στη κλίμακα καθορίζεται μέσα από το συνδυασμό της υποκειμενικής
άποψης και μιας ηλεκτρονικής πηγής που ασχολείται με τη παγκόσμια κατάταξη των
μουσικών εταιρειών53. Η κατάταξη έχει αναφερθεί και σε παραπάνω απόσπασμα της
έρευνας και έχει ως εξής. 1) Gibson, 2) fender (squier), 3) ibanez, 4) epihone, 5)
jackson, 6) esp (ltd), 7) schecter. Οπότε, σύμφωνα με τα παραπάνω, όταν για
παράδειγμα έχουμε να συμπληρώσουμε το πλαίσιο που αφορά στο μοντέλο της
“fender” τοποθετούμε τιμή “2”, όταν συγκρίνεται με το μοντέλο της “ibanez”, “3”
όταν συγκρίνεται με το μοντέλο της “epiphone”, “4” όταν συγκρίνεται με το μοντέλο
της “jackson”, “5” σε περίπτωση μοντέλου “esp” (ltd) και “6” σε περίπτωση μοντέλου
“shecter”. Το “inconsistency” παίρνει τιμή κοντά στο μηδέν, που πιστοποιεί τη μη
ασάφεια των δεδομένων.

Thetoptens “Best guitar brands”
Available at: http://www.thetoptens.com/best-guitar-brands/ (20 April 2016).
53

74

8.2.1) Εξαγωγή αποτελεσμάτων και παρουσίαση διαγραμμάτων από τη χρήση της
μεθοδολογίας της “AHP”
Έχοντας ολοκληρώσει τις παραπάνω διαδικασίες μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε
στα αποτελέσματα που μας δίνει το λογισμικό χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη
μεθοδολογία. Χρησιμοποιώντας την επιλογή “synthesize” και στη συνέχεια την υπόεπιλογή “with respect to goal” κάνουμε μια πρώτη εξαγωγή αποτελεσμάτων όσον
αφορά στην ιεραρχία των μοντέλων που βασίστηκε στα κριτήρια και στις κλίμακες
που διαμορφώσαμε σε αυτή την περίπτωση. Σχετικά με τον έλεγχο συνέπειας,
(consistency check) παρατηρούμε ότι ο δείκτης ασάφειας στη συγκεκριμένη εφαρμογή
προέκυψε ιδιαίτερα χαμηλός (inconsistency = 0.04), κάτι που επικυρώνει τη
γνησιότητα των αποτελεσμάτων και τη σωστή συμπλήρωση των δεδομένων της
έρευνας στα πρώτα στάδια της μεθοδολογίας. Ο πίνακας που δηλώνει τη
συγκεκριμένη ιεραρχία είναι ο εξής.

Πίνακας 8-8: Ιεραρχία στο λογισμικό Expert choice (hierarchy in Expert choice)
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Το συγκεκριμένο λογισμικό προσφέρει μια πλειάδα διαγραμμάτων, κάτι που βοηθάει
στην καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων μέσα από την οπτικοποιημένη
παρουσίασή τους. Στη συνέχεια, παρατίθενται τα συγκεκριμένα διαγράμματα.

Διάγραμμα 8-1: Διάγραμμα Performance sensitivity

Το διάγραμμα “performance sensitivity” είναι ένα διάγραμμα που παρουσιάζει από τη
μια στον οριζόντιο άξονα τη δυναμική των διαφόρων κριτηρίων που χρησιμοποιήσαμε
στη συγκεκριμένη μεθοδολογία και από την άλλη στον κάθετο άξονα την ιεραρχία των
μοντέλων, καθώς και τις αποδόσεις τους πάνω στα διάφορα κριτήρια μέσα από μία
αυξομειωμένη συνεχόμενη γραμμή.

Διάγραμμα 8-2: Διάγραμμα Dynamic sensitivity
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Το διάγραμμα “dynamic sensitivity” αποτελείται από δύο πλαίσια. Στο αριστερό
πλαίσιο παρουσιάζεται η ποσοστιαία κάλυψη του κάθε κριτηρίου, έτσι όπως
καθορίστηκε από τη συμπλήρωση των κριτηρίων στα πρώτα στάδια της
συγκεκριμένης μεθοδολογίας. Στο δεξί πλαίσιο έχουμε την ποσοστιαία κάλυψη του
κάθε μοντέλου διαμορφωμένη από την ιεραρχία που προέκυψε σαν αποτέλεσμα της
έρευνας.

Ηead to head sensitivity screenshots
Τα διαγράμματα “head to head sensitivity” που θα παρουσιαστούν ενδεικτικά στη
συνέχεια

συνδέονται

άμεσα

με

το

διάγραμμα

“dynamic

sensitivity”

που

παρουσιάστηκε προηγουμένως και που αφορούσε τις ποσοστιαίες καλύψεις των
μοντέλων και κριτηρίων. Στα “head to head sensitivity” διαγράμματα τα μοντέλα
συγκρίνονται ανά δύο πάνω στα κριτήρια που θέσαμε βγάζοντας σαν τελικό
αποτέλεσμα μια ποσοστιαία διαφορά, η οποία καθορίζει το πόσο μεγάλη ή μικρή είναι
η δυναμική ενός μοντέλου έναντι κάποιου άλλου. Πρόκειται για διαγράμματα που
βοηθούν τον παρατηρητή να καταλάβει σε μια σύγκριση τα σημεία (κριτήρια) στα
οποία το ένα μοντέλο υπερτερεί σε σχέση με κάποιο άλλο. Στη συνέχεια, παρατίθενται
κάποια “screenshots” με “head to head sensitivity” διαγράμματα παίρνοντας σαν
σημείο αναφοράς το μοντέλο “fender squier standard stratocaster”.

Διάγραμμα 8-3: Διάγραμμα head to head sensitivity (fender squier standard stratocaster-ibanez rg 420 bam
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Διάγραμμα 8-4: Διάγραμμα head to head sensitivity (fender squier standard stratocaster-esp ltd ec1000 maple)

Διάγραμμα 8-5: Διάγραμμα head to head sensitivity (fender squier stratocaster-jackson js-20)
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Διάγραμμα 8-6: Διάγραμμα head to head sensitivity (fender squier standard stratocaster-schecter hellraiser
extreme c-1 frm)

Διάγραμμα 8-7: Διάγραμμα head to head sensitivity (fender squier standard stratocaster-epiphone les paul
tribute)
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Διάγραμμα 8-8: Διάγραμμα head to head sensitivity (fender squier standard stratocaster-gibson 2016 sg faded
series)

8.2.2) Συμπεράσματα πάνω στην χρήση της μεθοδολογίας της “AHP”
Η χαμηλή ασάφεια (inconsistency = 0.04) που προκύπτει στη συγκεκριμένη
περίπτωση δηλώνει ότι τα αποτελέσματα της έρευνας είναι αξιόπιστα. Πιο
συγκεκριμένα, η ιεραρχία των μοντέλων που διαμορφώθηκε μέσα από την
μεθοδολογία της “ahp” είναι έγκυρη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω
ανάλυση. Συνοπτικά, η ιεραρχία των μοντέλων που προέκυψε είναι η εξής.

Ιεραρχία μοντέλων

1) fender squier standard Stratocaster
2) ibanez rg 420 bam
3) jackson js-20
4) gibson 2016 sg faded series
5) esp ltd ec-1000 maple
6) epiphone les paul tribute
7) schecter hellraiser extreme c-1 frm
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Πρόκειται για μια πρωτότυπη ιεραρχία αποτελεσμάτων, καθότι σε αυτό το σημείο
χρησιμοποιήσαμε εφτά μοντέλα ηλεκτρικής κιθάρας σε σύγκριση με τις δύο
προηγούμενες μεθοδολογίες κατά τις οποίες κάναμε χρήση είκοσι ένα μοντέλων. Η
ιεραρχία των μοντέλων στη μεθοδολογία της “ahp” θα συγκριθεί με την ιεραρχία που
θα δημιουργηθεί από τη χρήση της “fuzzy topsis”, που θα αναλυθεί στη συνέχεια.
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Κεφάλαιο 9ο
Εφαρμογή της μεθοδολογίας “FUZZYTOPSIS”
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9.1) Βιβλιογραφική ανασκόπηση στη μεθοδολογία της “FUZZY-TOPSIS”
Η μεθοδολογία της “fuzzy-topsis” έχει αρκετές ομοιότητες με αυτή της απλής “topsis”,
που μελετήσαμε και αναλύσαμε στο 6ο κεφάλαιο της συγκεκριμένης έρευνας. Σε αυτή
τη μεθοδολογία για ακόμη μια φορά έχουμε ως βασικό στόχο την ιεράρχηση
συγκεκριμένων μοντέλων ηλεκτρικής κιθάρας. Ο αριθμός των μοντέλων είναι
μικρότερος από αυτόν που χρησιμοποιήσαμε στην απλή “topsis” λόγω της
μεγαλύτερης πολυπλοκότητας των διαδικασιών που απαιτούνται για να εξαχθεί η
τελική ιεράρχηση ως αποτέλεσμα. Πρόκειται για μια μεθοδολογία που απαιτεί μεγάλη
προσοχή και αρκετή ποσότητα χρόνου για την αποπεράτωση των διαφόρων σταδίων
της, ώστε να καταλήξουμε στα τελικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τους Chen, C. T.
(2000)54 , η μεθοδολογία της “fuzzy-topsis” χωρίζεται σε εννιά βασικά στάδια. Στο
πρώτο στάδιο διαμορφώνουμε μια κοινότητα υποψηφίων, οι οποίοι θα κληθούν να
απαντήσουν σε ερωτήματα που θα αφορούν στην αξιολόγηση των κριτηρίων που θα
χρησιμοποιηθούν για να γίνει ο υπολογισμός των βαρών τους. Επίσης, θα απαντήσουν
σε ερωτήματα που θα αφορούν στη σημαντικότητα του κάθε κριτηρίου για κάθε ένα
μοντέλο που επιλέχθηκε για να συμπεριληφθεί στην έρευνα. Στο δεύτερο στάδιο θα
γίνει η επιλογή των μεταβλητών (linguistic variables) που θα χρησιμοποιηθούν σαν
βοηθητικά στοιχεία στην αξιολόγηση των κριτηρίων καθώς και στη σημαντικότητα
του κάθε κριτηρίου για κάθε ένα μοντέλο της έρευνας. Αφότου γίνει η διαμοίραση των
ερωτηματολογίων και αργότερα η συγκομιδή τους από τους υποψηφίους, προχωράμε
στο τρίτο στάδιο. Εκεί γίνεται συγκέντρωση στοιχείων για τον υπολογισμό των βαρών
των κριτηρίων, καθώς και μία ακόμη συγκέντρωση στοιχείων για τη σημαντικότητα
των κριτηρίων πάνω στα μοντέλα της έρευνας. Στο επόμενο στάδιο γίνεται σε πρώτη
φάση η κατασκευή του πίνακα “fuzzy decision matrix” με επιλεγμένα δεδομένα του
προηγούμενου σταδίου και αργότερα ακολουθεί η κανονικοποίηση του πίνακα
“normalized fuzzy decision matrix”. Στο πέμπτο στάδιο γίνονται υπολογισμοί ανάμεσα
στα δεδομένα του πίνακα “normalized fuzzy decision matrix” και στα δεδομένα που
έχουν να κάνουν με τα βάρη των κριτηρίων. Αποτέλεσμα αυτού του σταδίου είναι η
δημιουργία του πίνακα “weighted normalized fuzzy decision matrix”. Στο επόμενο
στάδιο με βάση τα στοιχεία του πίνακα “weighted normalized fuzzy decision matrix”
γίνεται ο υπολογισμός των ιδανικών θετικών και αρνητικών λύσεων (fine positive
ideal solution (FPIS) και fine negative ideal solution (FNIS)). Στο έβδομο στάδιο με
54

Chen, C. T. (2000). Extensions of the TOPSIS for group decision-making under fuzzy environment. Fuzzy sets
and systems, 114(1), 1-9.
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χρήση μαθηματικών τύπων πάνω στα δεδομένα του προηγούμενου σταδίου γίνεται ο
υπολογισμός των αποστάσεων (di+ και di-) για κάθε εναλλακτική (μοντέλο) που
έχουμε στην έρευνα. Αφότου ολοκληρωθεί και αυτό το στάδιο, στο επόμενο έχουμε
τον υπολογισμό του “closeness coefficient of each alternative” (cci) για κάθε μοντέλο
με χρήση μαθηματικού τύπου, τοποθετώντας σαν στοιχεία στον τύπο τις αποστάσεις
(di+ και di-) που υπολογίσαμε στο προηγούμενο στάδιο. Πρόκειται για μια κρίσιμη
μεταβλητή, καθώς τα αποτελέσματα της καθορίζουν και την τελική ιεραρχία. Η
ταξινόμηση των τιμών “closeness coefficient of each alternative” (cci) γίνεται στο
επόμενο και τελευταίο στάδιο της μεθοδολογίας. Όσον αφορά στην αποπεράτωση της
συγκεκριμένης μεθοδολογίας, στην αξιολόγηση και ιεράρχηση μοντέλων ηλεκτρικής
κιθάρας, που είναι και το βασικό θέμα της έρευνας, έχουμε να επισημάνουμε πως η
πραγματοποίηση της έγινε σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθηγητή, κ. Ιάσονα
Παπαθανασίου, λόγω της πολυπλοκότητας των διαδικασιών που περιγράφηκαν
παραπάνω.

9.2) Εφαρμογή στη “FUZZY TOPSIS”
Στη συγκεκριμένη μεθοδολογία δημιουργήσαμε σε πρώτη φάση ένα ερωτηματολόγιο
που αφορά στην αξιολόγηση των κριτηρίων και των μοντέλων ηλεκτρικής κιθάρας,
των οποίων η συμπλήρωση έγινε από άτομα τα οποία είναι εξειδικευμένα και με
χρόνια εμπειρία πάνω στην ανατομία και στην πώληση μοντέλων κιθάρας. Τα
κριτήρια που επιλέξαμε σε αυτό το σημείο της ερευνάς είναι τα εξής. 1) Σκάλες
εναλλαγής μαγνητών (way select), 2) αριθμός ρυθμιστών οργάνου (guitar knobs), 3)
ποιότητα ξύλου ταστιέρας (fingerboard wood quality), 4) είδος μαγνητών (type of
pickups), 5) τιμή οργάνου (price), 6) κατασκευάστρια εταιρεία (brand). Τα κριτήρια
αυτά βαθμολογήθηκαν με βάση τη σημαντικότητά τους (σε γενικό πρώτα βαθμό)
πάνω στα μοντέλα ηλεκτρικής κιθάρας στο πρώτο ερώτημα του ερωτηματολογίου
Τα μοντέλα που επιλέξαμε και τα οποία αξιολογήθηκαν πάνω στα διάφορα κριτήρια
στο δεύτερο ερώτημα του ερωτηματολογίου είναι τα εξής. 1) Fender squier standard
stratocaster, 2) ibanez rg 420 bam, 3) esp ltd ec-1000 maple, 4) jackson js-20, 5)
schecter hellraiser c-1 extreme frm, 6) epiphone les paul std tribute, 7) gibson 2016 sg
faded series. Πιο συγκεκριμένα, στο δεύτερο ερώτημα του ερωτηματολογίου

84

αξιολογήθηκε η σημαντικότητα του κάθε κριτηρίου ξεχωριστά πάνω σε κάθε ένα
μοντέλο ηλεκτρικής κιθάρας.
Στη συνέχεια, παραθέτω τα πρώτα “screenshots” που αφορούν στη δομή και στην
παρουσία του ερωτηματολογίου, που μοιράστηκε σε είκοσι άτομα τα οποία δουλεύουν
στις τέσσερις μεγαλύτερες επιχειρήσεις πώλησης και επισκευής ηλεκτρικών οργάνων
στην Θεσσαλονίκη (zaxos music store, tselios music store, rixardos music store, nakas
music store). Τα συγκεκριμένα άτομα δούλεψαν με επιμέλεια και συστηματικότητα. Η
επιστροφή των ερωτηματολογίων έγινε σε σύντομο χρονικό διάστημα, κάτι που
πιστοποιεί την τυπικότητα των ατόμων που δούλεψαν πάνω σε αυτά.

Πίνακας 9-1: Ερωτηματολόγιο (1ο μέρος)
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Πίνακας 9-2: Ερωτηματολόγιο (2ο μέρος)
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9.2.1) Δημιουργία πινάκων στη “FUZZY TOPSIS”
Μετά τη συγκομιδή των ερωτηματολογίων προχωρήσαμε στη δημιουργία των πινάκων
στο λογισμικό “microsoft excel” με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα που προέκυψαν
από τα δύο ερωτήματα του ερωτηματολογίου. Ο πρώτος πίνακας έχει να κάνει με τα
αποτελέσματα του πρώτου ερωτήματος. Εκεί, με βάση και το ερωτηματολόγιο, η
σημαντικότητα του κάθε κριτηρίου (σε γενικό πρώτα βαθμό) πάνω στα μοντέλα
ηλεκτρικής κιθάρας αξιολογήθηκε με κλίμακα από πολύ χαμηλό (VL) μέχρι πολύ
υψηλό (VH) (πολύ χαμηλό (VL), χαμηλό (L), μέτρια χαμηλό (ML), μέτριο (Μ), μέτρια
υψηλό (MH), υψηλό (H), πολύ υψηλό (VH)). Οι υπόλοιποι πίνακες αφορούν το
δεύτερο ερώτημα του ερωτηματολογίου και έχουν να κάνουν με τη σημαντικότητα του
κάθε κριτηρίου ξεχωριστά πάνω σε κάθε ένα μοντέλο ηλεκτρικής κιθάρας που
συμπεριλάβαμε σε αυτό το στάδιο της ερευνάς. Ειδικότερα, δημιουργήσαμε μια
κλίμακα με εφτά σκάλες από το “1” έως το “7”, το οποίο πιστοποιείται και από το
δεύτερο ερώτημα του ερωτηματολογίου που παρουσιάσαμε παραπάνω. Το ακόλουθο
“screenshot” δείχνει τους πίνακες που περιγράψαμε.

Πίνακας 9-3: Πίνακες fuzzy tables (1ο μέρος)
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Στη συνέχεια, οι πίνακες C1,C2,C3,C4,C5,C6 που αφορούν στην αξιολόγηση των
διαφόρων μοντέλων κιθάρας πάνω σε κάθε ένα κριτήριο ξεχωριστά υφίστανται μια
τροποποίηση όσον αφορά στην κλίμακα που χρησιμοποιείται. Αντικαταστήσαμε την
κλίμακα από το “1” έως το “7” με την κλίμακα που περιλαμβάνει στάδια από πολύ
φτωχό (VP) μέχρι πολύ καλό (VG) (πολύ φτωχό (VP), φτωχό (P), μέτρια φτωχό (MP),
δίκαιο (F), μέτρια καλό (MG), καλό (G), πολύ καλό (VG)). Το ακόλουθο “screenshot”
δείχνει αυτή την τροποποίηση των πινάκων.

Πίνακας 9-4: Πίνακες fuzzy tables (2ο μέρος)

Περνώντας και αυτό το στάδιο φτάνουμε σε εκείνο που έχει να κάνει με τη
συγκέντρωση των αποτελεσμάτων από τους πίνακες. Η ομαδοποίηση αυτών των
αποτελεσμάτων έγινε σε αρχείο “microsoft word”, που θα παρουσιαστεί στη συνέχεια.
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Aυτό γίνεται με σκοπό να περαστούν τα στοιχεία της ερευνάς μας σε κώδικα “python”
για να αντλήσουμε την ιεράρχηση των μοντέλων που θα προκύψει από την εφαρμογή
της συγκεκριμένης μεθοδολογίας. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το αρχείο κειμένου με
τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα.

Πίνακας 9-5: Fuzzy topsis word (1ο μέρος)
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Πίνακας 9-6: Fuzzy topsis word (2ο μέρος)
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9.2.2) Εξαγωγή αποτελεσμάτων από την εφαρμογή της μεθοδολογίας “FUZZYTOPSIS”
Έχοντας εισαγάγει τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε και τα οποία παρουσιάστηκαν
στους προηγούμενους πίνακες σε κώδικα “python” πήραμε τα εξής τελικά
αποτελέσματα. Οι τιμές που μας δίνει ο κώδικας είναι αυτές που αφορούν στο
“closeness coefficient” και οι οποίες στη μεθοδολογία της “fuzzy-topsis” καθορίζουν
την τελική ιεραρχία. Εδώ, επισημαίνεται ότι η εισαγωγή των στοιχείων σε κώδικα
έγινε σε συνεργασία με τον αρμόδιο επιβλέποντα καθηγητή κ. Ιάσονα Παπαθανασίου.

Ιεραρχία μοντέλων ηλεκτρικής κιθάρας (με τις ανάλογες τιμές που μας έδωσε σαν
αποτέλεσμα ο κώδικας)
1) schecter hellraiser extreme c-1 frm: 0.425
2) fender squier standard Stratocaster: 0,395
3) gibson 2016 sg faded series: 0.389
4) epiphone les paul tribute: 0.386
5) ibanez rg 420 bam: 0.380
6) esp ltd ec-1000 maple: 0.367
7) jackson js-20: 0.333

Παρατηρούμε ότι οι τιμές που πήραμε σαν αποτελέσματα μετά την εφαρμογή του
κώδικα έχουν μικρές αποκλίσεις μεταξύ τους. Αυτό αποδεικνύει ότι πρόκειται για
μοντέλα τα οποία παρουσιάζουν δυναμικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τις απόψεις
των ατόμων που αποτέλεσαν την κοινότητα των υποψηφίων για τη συμπλήρωση των
ερωτηματολογίων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που αντλήσαμε, παρατηρούμε ότι το
μοντέλο που βρίσκεται στην κορυφή είναι αυτό της “schecter hellraiser extreme c-1
frm”. Πρόκειται για μια ηλεκτρική κιθάρα που παρουσιάζει εξαιρετικές τιμές στα
κριτήρια που αφορούν το ‘είδος μαγνητών’ (type of pickups), ‘ποιότητα ξύλου’
(fingerboard quality) και ‘αριθμός ρυθμιστών οργάνου’ (guitar knobs). Σε αυτό το
σημείο θα πρέπει να επισημανθεί ότι κάποια βήματα που είναι απαραίτητα για την
αποπεράτωση της μεθοδολογίας “fuzzy-topsis” και τα οποία παρουσιάστηκαν στην
βιβλιογραφική ανάλυση στην αρχή του κεφαλαίου πραγματοποιήθηκαν μέσω της
εκτέλεσης του κώδικα που χρησιμοποιήσαμε για να αντλήσουμε τα αποτελέσματα. Η
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περιγραφή και παρουσίαση του κώδικα παραλείπεται για λόγους πολυπλοκότητας και
εξειδικευμένης ανάλυσης. Στη συνέχεια του κεφαλαίου θα γίνει συνοπτική
παρουσίαση διαγραμμάτων με τα αποτελέσματα της μεθοδολογίας. Τα διαγράμματα
δημιουργήθηκαν στο λογισμικό του “microsoft excel” και παρουσιάζουν τις τιμές
“closeness

coefficient”

για

όλα

τα

μοντέλα

ηλεκτρικής

κιθάρας

που

χρησιμοποιήθηκαν.

9.2.3) Διαγράμματα που αφορούν τα αποτελέσματα της μεθοδολογίας “FUZZY
TOPSIS”

Διάγραμμα 9-1: Διάγραμμα οριζόντιων ράβδων

Στο

παραπάνω

διάγραμμα

έχουμε

την

παρουσίαση

των

μοντέλων

που

χρησιμοποιήσαμε στη συγκεκριμένη μεθοδολογία με τις αντίστοιχες τιμές “closeness
coefficient” που καθορίζουν και την τελική ιεραρχία. Πρόκειται για ένα διάγραμμα
που βοηθάει στην άμεση και γρήγορη κατανόηση των μοντέλων που βρίσκονται ψηλά
ή χαμηλά στην ιεραρχία.
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Διάγραμμα 9-2: Διάγραμμα αράχνης

Το διάγραμμα αράχνης που παρουσιάζεται παραπάνω αποτελεί ένα σύγχρονο
διάγραμμα και βοηθάει στην κατανόηση της δυναμικής του κάθε μοντέλου όσον
αφορά στην τελική ιεράρχηση που προέκυψε από την εφαρμογή της συγκεκριμένης
μεθοδολογίας.

Διάγραμμα 9-3: Διάγραμμα πίτας

Το διάγραμμα πίτας αποτελεί μία άλλη μορφή οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων.
Πρόκειται για ένα συνηθισμένο διάγραμμα απεικόνισης των αποτελεσμάτων.
Παρατηρείται μέσα από το συγκεκριμένο διάγραμμα ότι τα μοντέλα έχουν μικρές
αποκλίσεις μεταξύ τους όσον αφορά στην τελική ιεραρχία που προέκυψε.
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9.3) Συγκριτική ανάλυση και συμπεράσματα από την εφαρμογή της μεθοδολογίας
“AHP” και “FUZZY-TOPSIS”
Πραγματοποιώντας και τις δύο μεθοδολογίες παρατηρούμε ότι τα αποτελέσματα που
προέκυψαν είναι διαφορετικά. Αυτό οφείλεται στη διαφορετική πρακτική ιδεολογία
και νοοτροπία που κατέχουν οι δύο μεθοδολογίες για την αποπεράτωσή τους. Στη
μεθοδολογία της “ahp” χρησιμοποιείται η υποκειμενική άποψη σε συνδυασμό με το
λογισμικό του υπολογιστή για την εξαγωγή της ιεραρχίας σε αντίθεση με τη “fuzzytopsis” όπου χρησιμοποιείται και η άποψη της κοινότητας των ατόμων πάνω στη
δυναμικότητα των κριτηρίων σε γενικό πρώτα βαθμό και αργότερα σε συσχέτιση με το
μέγεθος της επιρροής που έχουν αυτά πάνω σε κάθε μοντέλο ηλεκτρικής κιθάρας
ξεχωριστά. Επιπλέον, η διαφορετικότητα των μαθηματικών υπολογισμών και των
βημάτων που παίρνουν μέρος για την αποπεράτωσή τους φαίνεται στις ξεχωριστές
ιεραρχίες που προσφέρουν σαν τελικό αποτέλεσμα. Πρόκειται για κάτι εξαιρετικά
ενδιαφέρον που δίνει κίνητρο στον ερευνητή να εμβαθύνει ακόμα περισσότερο στην
έρευνά του και γενικότερα στις πολυ-κριτήριες μεθοδολογίες.
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Επίλογος (Epilogue)
Σε αυτό το σημείο οδηγούμαστε στο τέλος της συγκεκριμένης έρευνας. Θα πρέπει να
αναφέρουμε ότι η αξιολόγηση και ιεράρχηση μοντέλων ηλεκτρικής κιθάρας ήταν ένα
ερευνητικό θέμα που προσέφερε ιδιαίτερο ενθουσιασμό από το ξεκίνημά της μέχρι και
την αποπεράτωσή της με την εκτέλεση όλων των πολύ-κριτηρίων μεθοδολογιών. Το
συγκεκριμένο θέμα ήταν προσωπική επιλογή και προσέφερε ιδιαίτερο ενθουσιασμό
μέχρι και την τελευταία μέρα ενασχόλησης με αυτό. Όλες οι πολυ-κριτήριες
μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν είναι αξιόπιστες με ευρύ φάσμα εφαρμογής σε
εξειδικευμένα και μη ερευνητικά θέματα σε μεγάλη γκάμα επιστημονικών κλάδων.
Όλες οι εμπειρίες και τα επιπλέον ερεθίσματα που αποκόμισα από τη συγκεκριμένη
έρευνα σίγουρα θα με ωθήσουν σε περισσότερη εξειδίκευση επί του θέματος, με
επιπλέον χαρακτηριστικά όσον αφορά και στον μουσικό κλάδο της ηλεκτρικής
κιθάρας αλλά και σε αυτόν των πολυ-κριτήριων μεθοδολογιών. Τέλος, θα ήθελα να
ευχαριστήσω για ακόμη μία φορά τον καθηγητή μου, κ.Ιάσονα Παπαθανασίου, που με
βοήθησε από την αρχή μέχρι το τέλος για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης
έρευνας. Ήταν μια μοναδική και με πολλά οφέλη ευχάριστη εμπειρία.
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