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Περίληψη
Η ανάλυση κατά συστάδες ή συσταδοποίηση (clustering) περιλαμβάνει μεθόδους μη
εποπτευόμενης μάθησης (unsupervised learning) που εφαρμόζονται για να δοθούν
απαντήσεις σε ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις ή να διατυπωθούν νέα/ες σε ποικίλα
επιστημονικά πεδία, από την ιατρική και την βιολογία ως την κοινωνιολογία. Αυτό
επιτυγχάνεται μέσω της συμβολής των μεθόδων στον εντοπισμό και την ανάδειξη
διακριτών υποομάδων υποκειμένων, μοτίβων και ομοιοτήτων σε μη ταξινομημένα
σύνολα δεδομένων. Βασικός σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανασκόπηση και η
σύγκριση μεθόδων συσταδοποίησης για μεικτού τύπου δεδομένα, δηλαδή πίνακες
δεδομένων με κατηγορικές και συνεχείς μεταβλητές. Αρχικά, παρουσιάζεται το
μαθηματικό υπόβαθρο τεσσάρων μεθόδων συσταδοποίησης για μεικτού τύπου δεδομένα.
Έπειτα, οι μέθοδοι εφαρμόζονται σε ένα πραγματικό σύνολο δεδομένων (δεδομένα για
καταλύματα της Airbnb στην Αθήνα) με σκοπό την σύγκριση των αποτελεσμάτων τους
και την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της κάθε μεθόδου. Τα
αποτελέσματα έδειξαν τις ομοιότητες αλλά και τις διαφορές μεταξύ των μεθόδων, χωρίς
ωστόσο κάποια μέθοδος να ξεχωρίζει σημαντικά έναντι των υπολοίπων.
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1. Εισαγωγή
1.1

Συσταδοποίηση: Ορισμός και βασική ιδέα

Η ανάλυση σε συστάδες ή ταξινόμηση ή συσταδοποίηση (clustering) αναφέρεται στην
τοποθέτηση αντικειμένων ή υποκειμένων ενός συνόλου δεδομένων σε διακριτές ομάδες
(‘clusters’), με τέτοιο τρόπο ώστε τα αντικείμενα/υποκείμενα που ανήκουν στην ίδια
ομάδα

να

παρουσιάζουν

περισσότερες

ομοιότητες

μεταξύ

τους

παρά

με

αντικείμενα/υποκείμενα που ανήκουν σε άλλες ομάδες. Ο όρος ‘συσταδοποίηση’
παρουσιάστηκε πρώτη φορά από τους Driver και Kroeber (1932). Οι μέθοδοι
συσταδοποίησης μπορούν να διαχωριστούν σε επιμέρους κατηγορίες, αναλόγως τα
κριτήρια που μας ενδιαφέρουν ή την προσέγγιση που επιθυμούμε να ακολουθήσουμε.
Ανάλογα με τον αλγόριθμο που θα χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία των ομάδων, οι
μέθοδοι διακρίνονται σε δυο βασικές κατηγορίες, τις ιεραρχικές, οι οποίες με τη σειρά
τους διακρίνονται στην ταξινόμηση κατά αύξουσα ιεραρχία (agglomerative hierarchical
clustering) και στην ταξινόμηση κατά φθίνουσα ιεραρχία (divisive analysis clustering),
και στις διαμεριστικές, οι οποίες εστιάζουν στη διαμέριση των υποκειμένων με
προκαθορισμένο το πλήθος των ομάδων ή/και προεπιλεγμένα κέντρα των ομάδων
(partitional clustering).
Η ταξινόμηση κατά αύξουσα ιεραρχία ξεκινά με n ομάδες όπου η κάθε ομάδα αντιστοιχεί
σε ένα αντικείμενο του αρχικού συνόλου δεδομένων. Στη συνέχεια εντοπίζει τα ζεύγη
των υποκειμένων με τη μικρότερη απόσταση μεταξύ τους και τα ενώνει σε μία ομάδα. Η
διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να υπάρχει μόνο μία ομάδα που περιλαμβάνει όλα τα
υποκείμενα. Η ταξινόμηση κατά φθίνουσα ιεραρχία είναι η αντίστροφη της αύξουσας,
δηλαδή ξεκινά με μια ομάδα η οποία αποτελείται από όλα τα αντικείμενα του συνόλου
δεδομένων και διασπάται σε μικρότερες ομάδες μέχρι να υπάρχουν τόσες ομάδες, όσες
τα αντικείμενα. Τέλος, ο πιο δημοφιλής αλγόριθμος της διαμεριστικής συσταδοποίησης
είναι ο αλγόριθμος K-means, ο οποίος ξεκινά με Κ τυχαία αντικείμενα, τα οποία θα
αποτελέσουν τα αρχικά κέντρα των ομάδων και στη συνέχεια αντιστοιχεί κάθε αρχικό
αντικείμενο του συνόλου δεδομένων στο πιο κοντινό σε αυτό κέντρο. Για τον
υπολογισμό της απόστασης ανάμεσα στα αντικείμενα και τα κέντρα των ομάδων
χρησιμοποιείται η Ευκλείδεια απόσταση. Έπειτα υπολογίζεται ο μέσος όρος των
αποστάσεων των αντικειμένων της κάθε ομάδας, ο οποίος ορίζεται ως το νέο κέντρο της

και αντιστοιχείται κάθε αρχικό αντικείμενο στο πιο κοντινό κέντρο. Η διαδικασία αυτή
επαναλαμβάνεται μέχρι να μην αλλάζουν οι ομάδες (ή μέχρι να ολοκληρωθεί ένας
προκαθορισμένος αριθμός επαναλήψεων. Τόσο οι ιεραρχικές όσο και οι διαμεριστικές
μέθοδοι που προαναφέραμε είναι αλγόριθμοι που βασίζονται στην απόσταση, δηλαδή
υπολογίζεται η απόσταση μεταξύ των αντικειμένων ή/και των ομάδων/κέντρων και
χρησιμοποιείται ως μέτρο ανομοιότητας μεταξύ τους. Ωστόσο, μια βασική διαφορά
μεταξύ της ιεραρχικής προσέγγισης και της διαμεριστικής προσέγγισης είναι ότι στην
πρώτη ο αριθμός των ομάδων δεν είναι προκαθορισμένος και μπορεί να επιλεγεί αφότου
εφαρμοστεί ο αλγόριθμος, ενώ στην δεύτερη ο αριθμός των ομάδων είναι
προαπαιτούμενος. Μια διαφορετική προσέγγιση στη συσταδοποίηση, είναι η
πιθανοθεωρητική (probabilistic), στο πλαίσιο της οποίας υποθέτουμε ότι τα δεδομένα
δημιουργήθηκαν με βάση κάποιον υποκείμενο μηχανισμό. Στην περίπτωση αυτή, ένα
κατάλληλο μοντέλο προσαρμόζεται στα δεδομένα (Bouveyron et al., 2019).
Στην παρούσα εργασία, θα ασχοληθούμε με αλγόριθμους που βασίζονται στην απόσταση
και πιο συγκεκριμένα με αλγορίθμους διαμέρισης, όπως η K-means, δηλαδή το κάθε
αντικείμενο θα ανήκει σε μία και μόνο ομάδα, o αριθμός των ομάδων προκαθορίζεται
από τον χρήση, ενώ η κάθε ομάδα χαρακτηρίζεται από κάποιου είδους κέντρο (Xu and
Wunsch, 2009). Οι αλγόριθμοι συσταδοποίησης χαρακτηρίζονται ως μέθοδοι μη
εποπτευόμενης μάθησης, το οποίο σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που το
σύνολο δεδομένων που μας δίνεται δεν είναι δομημένο, δηλαδή δεν υπάρχουν κλάσειςετικέτες. Ως εκ τούτου, με τη χρήση αυτών των αλγορίθμων, μπορούμε να
ανακαλύψουμε κρυφά μοτίβα ή ομαδοποιήσεις δεδομένων που δεν είναι εύκολα
παρατηρήσιμα.
1.2

Εφαρμογές και Χρησιμότητα

Η ανάλυση σε συστάδες αναφέρεται σε μια οικογένεια μεθόδων πολυμεταβλητής
ανάλυσης που εφαρμόζονται σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους, καθώς οι δυνατότητες
που προσφέρει αφορούν μεταξύ άλλων στην επεξεργασία και ταξινόμηση μεγάλου όγκου
δεδομένων, την εξόρυξη χρήσιμης γνώσης, τη δημιουργία νέων ερευνητικών υποθέσεων
και τη πρόβλεψη με βάση την τελική ομαδοποίηση.
Κάποιοι από τους κλάδους όπου συναντάμε πιο συχνά εφαρμογές της συσταδοποίησης
είναι η βιολογία, η γεωλογία, η κοινωνιολογία και η τεχνολογία (ομαδοποίηση
αποτελεσμάτων αναζήτησης σε μηχανές αναζήτησης, σύστημα συστάσεων παρόμοιων
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προϊόντων όπως στην Amazon και στο Netflix, νευρωνικά δίκτυα και μηχανική μάθηση).
Μια από τις εφαρμογές της συσταδοποίησης είναι η τμηματοποίηση της αγοράς (market
segmentation), ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις (π.χ. βλ. Dolnicar, Grün,
& Leisch, 2018). Η τμηματοποίηση χρησιμοποιείται από ασφαλιστικές εταιρείες,
τράπεζες, σούπερ μάρκετ και μπορεί να εντοπίσει τις διαφορετικές ομάδες
αγοραστών/στόχων ώστε οι επιχειρήσεις να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους σε μια
ή περισσότερες ομάδες αγοραστών και να εφαρμόσουν διαφορετικές στρατηγικές
μάρκετινγκ εξειδικευμένες για την κάθε μία. Επίσης, με αυτό τον τρόπο μπορούν να
μελετήσουν τις ομάδες και τα χαρακτηριστικά τους ώστε να τις καταλάβουν καλύτερα
και να προσαρμοστούν στις ανάγκες/επιθυμίες τους, στοχεύοντας να κερδίσουν την
εμπιστοσύνη τους έναντι του αντίστοιχου ανταγωνισμού αλλά και να προβλέψουν τυχόν
μελλοντικές ανάγκες βάση της δημιουργίας ομάδων. Ένας άλλος κλάδος όσον αφορά την
εφαρμογή και την χρησιμότητα της συσταδοποίησης είναι η ιατρική όπου η
συσταδοποίηση βοηθά στην εξαγωγή χρήσιμης γνώσης από τεράστια σύνολα δεδομένων
που συλλέγονται από ασθενείς και μπορεί να συνδέσει ατομικά χαρακτηριστικά, όπως το
ιατρικό ιστορικό, τις συνήθειες, τον τρόπο ζωής, την κληρονομικότητα, δημογραφικά και
κοινωνικά χαρακτηριστικά με ασθένειες, με αποτέλεσμα την εύρεση αποτελεσματικών
θεραπειών και την έγκαιρη πρόληψη.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία, επιχειρούμε να αναδείξουμε τα οφέλη της
συσταδοποίησης, μέσω της εφαρμογής της σε μεικτού τύπου δεδομένα, δηλαδή δεδομένα
που περιγράφονται τόσο από ποιοτικές όσο και από ποσοτικές μεταβλητές. Στη σχετική
βιβλιογραφία, συναντάμε αρκετές μεθόδους συσταδοποίησης που να είναι κατάλληλες
για εφαρμογή σε δεδομένα του ίδιου τύπου, δηλαδή είτε αμιγώς ποιοτικά είτε αμιγώς
ποσοτικά (π.χ. βλ. Saxena et al. 2017), αλλά ελάχιστες μεθόδους που να είναι κατάλληλες
για εφαρμογή σε δεδομένα μεικτού τύπου (π.χ. βλ. van de Velden et al. 2019). Ωστόσο,
τα δεδομένα μεικτού τύπου εμφανίζονται πολύ συχνά σε πραγματικές εφαρμογές και οι
ερευνητές για να τα διαχειριστούν καταφεύγουν στην μετατροπή των ποιοτικών
μεταβλητών σε ποσοτικές ή των ποσοτικών σε ποιοτικές. Αυτό, ωστόσο, συνήθως
συνεπάγεται την απώλεια πληροφορίας (Markos et al., 2020). Η ανασκόπηση των
σημαντικότερων μεθόδων συσταδοποίησης για δεδομένα μεικτού τύπου, αποτελεί μέρος
της συνεισφοράς αυτής της εργασίας στην υπάρχουσα βιβλιογραφία.
Επιπρόσθετα, οι μέθοδοι της ανασκόπησης εφαρμόζονται σε μεικτού τύπου δεδομένα
της Airbnb, κάτι που επίσης έχει σημαντικά πλεονεκτήματα. Αρχικά, η ίδια πλατφόρμα
3

μπορεί να εντοπίσει τις προτιμήσεις των χρηστών της, ως προς την περιοχή που
προτιμούν, τα χρήματα που είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν και αναλόγως να κάνει
προσφορές

ή προωθητικές

ενέργειες

στοχευμένα σε χρήστες με παρόμοια

χαρακτηριστικά. Η μελέτη αυτή μπορεί επίσης να βοηθήσει και τους ίδιους τους χρήστες
της εφαρμογής ως προς τη σύγκριση τιμών και χαρακτηριστικών έτσι ώστε οι
οικοδεσπότες να μπορούν να προβλέψουν το κέρδος που θα αποφέρει η διάθεση προς
ενοικίαση ενός καταλύματος αλλά και πως θα μπορούν να έχουν το μέγιστο κέρδος.
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1.3

Τύποι Δεδομένων

Οι μέθοδοι συσταδοποίησης που θα παρουσιάσουμε παρακάτω, μπορούν να
διαχειριστούν δεδομένα μεικτού τύπου, δηλαδή δεδομένα που αποτελούνται και από
συνεχείς και από κατηγορικές μεταβλητές. Ως συνεχείς ορίζονται οι μεταβλητές που
μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε αριθμητική τιμή μέσα σε κάποιο διάστημα ή από ένα
πεπερασμένο σύνολο, όπως για παράδειγμα το ύψος, το βάρος, ο μισθός ενός
εργαζομένου, οι ώρες εργασίας. Κατηγορικές ορίζονται οι μεταβλητές όπως το
επάγγελμα, το φύλο, το χρώμα ματιών, δηλαδή που εκφράζουν κάποιο ποιοτικό
χαρακτηριστικό των αντικειμένων και δεν είναι αριθμητικές. Μπορούμε να διακρίνουμε
τις κατηγορικές μεταβλητές σε τρεις επιμέρους κατηγορίες (Kaufman and Rousseeuw
(2009): τις διχοτομικές, τις ονομαστικές και τις διατακτικές. Διχοτομικές ονομάζονται οι
μεταβλητές που μπορούν να πάρουν μόνο δύο πιθανές τιμές, για παράδειγμα ‘άντρας’
και ‘γυναίκα’ ή ‘ναι’ και ‘όχι’. Ονομαστικές ονομάζονται οι μεταβλητές που μπορούν να
πάρουν πάνω από δύο πιθανές τιμές, όπως για παράδειγμα οι πιθανές απαντήσεις στην
ερώτηση ‘ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση;’, ‘άγαμος’, ‘παντρεμένος’,
‘διαζευγμένος’ ή ‘χήρος’. Τέλος, διατακτικές ονομάζονται οι μεταβλητές που μπορούν
να πάρουν τιμές οι οποίες έχουν φυσική διάταξη, όπως για παράδειγμα η συχνότητα
εμφάνισης μιας συμπεριφοράς μπορεί να πάρει τις τιμές ‘ποτέ’, ‘σπάνια’, ‘συχνά’,
‘πάντα’.
1.4

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανασκόπηση τεσσάρων μεθόδων
συσταδοποίησης που μπορούν να εφαρμοστούν σε μεικτού τύπου δεδομένα και η
εφαρμογή τους σε ένα πραγματικό σύνολο δεδομένων, που προέρχονται από την
διαδικτυακή πλατφόρμα καταχώρησης, εύρεσης και ενοικίασης κατοικιών Airbnb. Πιο
συγκεκριμένα, θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τις μεθόδους, το στοιχειώδες μαθηματικό
υπόβαθρο του κάθε αλγορίθμου, και τελικά θα επιχειρήσουμε αναδείξουμε τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των μεθόδων μέσα από την εφαρμογή τους σε
πραγματικά δεδομένα, ως προς την ομαδοποίηση και την εξαγωγή χρήσιμων και λογικών
αποτελεσμάτων.
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1.5

Διάρθρωση του κειμένου

Στο Κεφάλαιο 1 εισάγουμε τον αναγνώστη στο αντικείμενο της παρούσας εργασίας και
παρουσιάζουμε τους στόχους που προσπαθούμε να πετύχουμε μέσα από αυτή. Στη
συνέχεια στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζουμε τέσσερις μεθόδους συσταδοποίησης για
μεικτού τύπου δεδομένα (αλγεβρικό υπόβαθρο). Έπειτα στο Κεφάλαιο 3 εφαρμόζουμε
τις μεθόδους σε ένα πραγματικό σύνολο δεδομένων και παρουσιάζουμε τα
αποτελέσματα. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της
κάθε μεθόδου περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 4.

2. Μέθοδοι Ανάλυσης κατά Συστάδες για μεικτού τύπου δεδομένα
2.1

Μέθοδος K-Prototypes

Η μέθοδος K-prototypes (Huang, 1998) βασίζεται στη γενική ιδέα της K-means, αλλά
εφαρμόζεται σε μεικτού τύπου δεδομένα. Θα παρουσιάσουμε αρχικά ορισμένα σύμβολα
ώστε στη συνέχεια να παρουσιάσουμε το μαθηματικό υπόβαθρο της μεθόδου, και τα
οποία θα χρησιμοποιηθούν με συνέπεια σε όλη την εργασία.
n

Πλήθος των αντικειμένων ή υποκειμένων

p

Πλήθος των μεταβλητών

X

Πίνακας δεδομένων μεγέθους 𝑛 × 𝑝

k

Αριθμός των ομάδων αντικειμένων ή υποκειμένων

Ql

Το κεντροειδές της ομάδας l με στοιχεία ql1,…,qlp, όπου 1≤ l ≤ k

Y

Πίνακας διαμέρισης μεγέθους 𝑛 × 𝑘

d(,)

Μέτρο ανομοιότητας, συνήθως μια μετρική απόστασης

Τα στοιχεία κάθε γραμμής του πίνακα Υ έχουν άθροισμα 1 και είναι μη αρνητικά.
Δεδομένου ότι η επιθυμητή διαμέριση είναι ακέραια, δηλαδή κάθε αντικείμενο μπορεί
να ανήκει σε μία μόνο ομάδα, η κάθε γραμμή του πίνακα Υ θα περιλαμβάνει n – 1
μηδενικά και ένα μόνο στοιχείο της θα είναι ίσο με 1. Δηλαδή έχουμε yij = 1 όταν το i
ανήκει στην ομάδα j (όπου 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑘 ).
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Η αντικειμενική συνάρτηση προς ελαχιστοποίηση από τον αλγόριθμο αντιστοιχεί στην
ελαχιστοποίηση της διασποράς εντός των ομάδων και δίνεται από:
𝑘

𝑛

𝛦 = ∑ ∑ 𝑦𝑖𝑙 𝑑(𝑋𝑖 , 𝑄𝑙 ) . (2.1)
𝑙=1 𝑖=1

Σημειώνουμε ότι το 𝑋𝑖 αναφέρεται στην γραμμή i του Χ και συνεπώς δίνεται από το
διάνυσμα μεγέθους p με στοιχεία xil,…,xip. Ας εστιάσουμε στον εσωτερικό όρο της
συνάρτησης (2.1):
𝑛

𝐸𝑙 = ∑ 𝑦𝑖𝑙 𝑑(𝑋𝑖 , 𝑄𝑙 ) , 1 ≤ 𝑙 ≤ 𝑘. (2.2)
𝑖=1

Ο όρος αυτός αντιστοιχεί στην ελαχιστοποίηση της διασποράς εντός της ομάδας l. Ο
στόχος είναι να ελαχιστοποιήσουμε την (2.2), που με τη σειρά της θα οδηγήσει στην
ελαχιστοποίηση της (2.1). Ωστόσο, για να μπορέσουμε να ελαχιστοποιήσουμε την
παραπάνω συνάρτηση, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να ορίσουμε ένα μέτρο
ανομοιότητας τόσο για συνεχή όσο και για κατηγορικά δεδομένα. Αυτό μπορεί να
επιτευχθεί με το να ορίσουμε έναν συνδυασμό του τετραγώνου της Ευκλείδειας
απόστασης για συνεχή δεδομένα και μιας απόστασης κατάλληλη για δυαδικά δεδομένα.
Πιο συγκεκριμένα, ορίζουμε την 𝑑(𝑋𝑖 , 𝑄𝑙 ) ως:
𝑝𝑟

𝑝
2

𝑑(𝑋𝑖 , 𝑄𝑙 ) = ∑(𝑥𝑖𝑗 − 𝑞𝑙𝑗 ) + 𝛾 ∑ 𝛿(𝑥𝑖𝑗 , 𝑞𝑙𝑗 ) . (2.3)
𝑗=1

𝑗=𝑝𝑟+1

Για την συνάρτηση (2.3), θα πρέπει να ορίσουμε ορισμένα επιπλέον σύμβολα. Έχουμε
υποθέσει ότι οι πρώτες 𝑝𝑟 στήλες του πίνακα δεδομένων αντιστοιχούν στις συνεχείς
μεταβλητές και οι υπόλοιπες 𝑝 − 𝑝𝑟 αντιστοιχούν στις κατηγορικές μεταβλητές. Στο
σημείο αυτό, διευκρινίζουμε ότι πριν την εφαρμογή του αλγορίθμου οι κατηγορικές
μεταβλητές έχουν μετατραπεί σε μεταβλητές 0-1. Το πρώτο άθροισμα αντιστοιχεί στο
τετράγωνο της Ευκλείδειας απόστασης, ενώ το 𝛿(𝑥𝑖𝑗 , 𝑞𝑙𝑗 ) είναι η απόσταση Hamming ή
απόσταση Manhattan, η οποία ισούται με 0 αν και μόνο αν 𝑥𝑖𝑗 = 𝑞𝑙𝑗 , διαφορετικά ισούται
με 1. Τέλος, με γ συμβολίζεται ένας συντελεστής βαρύτητας των μεταβλητών 0-1. Ο
συντελεστής αυτός λαμβάνει μία μόνο τιμή, δηλαδή αφορά στο σύνολο των μεταβλητών
και όχι σε κάθε μεταβλητή ξεχωριστά. Η τιμή του γ έχει καθοριστική σημασία στον
αλγόριθμο, επομένως θα πρέπει να λάβει μια λογική τιμή. Η εκτίμηση της τιμής του γ
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προσδιορίζεται με βάση τα δεδομένα και συγκεκριμένα με βάση τις κατανομές των
συνεχών μεταβλητών (βλ. Huang, 1998), αλλά μπορεί να οριστεί και από τον χρήστη.
Επιστρέφουμε στη συνάρτηση (2.2), όπου αντικαθιστούμε την απόσταση 𝑑(𝑋𝑖 , 𝑄𝑙 ) από
την (2.3) και η αντικειμενική συνάρτηση δίνεται από:
𝑛

𝑝𝑟

𝑝

𝑛
2

𝐸𝑙 = ∑ 𝑦𝑖𝑙 ∑(𝑥𝑖𝑗 − 𝑞𝑙𝑗 ) + 𝛾 ∑ 𝑦𝑖𝑙 ∑ 𝛿(𝑥𝑖𝑗 , 𝑞𝑙𝑗 ) . (2.4)
𝑖=1
𝑗=1
⏟
⏟𝑖=1 𝑗=𝑝𝑟 +1
≔𝐸𝑙𝑟

≔𝐸𝑙𝑐

Η ελαχιστοποίηση του πρώτου μέρους της (2.4), 𝐸𝑙𝑟 , μας δίνει τις βέλτιστες τιμές του
κεντροειδούς της ομάδας 𝑙 για τις πρώτες 𝑝 στήλες, που έχουμε ορίσει πως είναι οι
1
συνεχείς μεταβλητές. Αυτές δίνονται από 𝑞𝑙𝑗 = 𝑛 ∑𝑛𝑖=1 𝑦𝑖𝑙 𝑥𝑖𝑗 , όπου 𝑛𝑙 = ∑𝑛𝑖=1 𝑦𝑖𝑙 είναι ο
𝑙

συνολικός αριθμός αντικειμένων που ανήκουν στην ομάδα 𝑙, για 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑝𝑟 .
Τέλος, για να ελαχιστοποιήσουμε το 𝐸𝑙𝑐 , πρέπει να ορίσουμε ως 𝐶𝑗 το σύνολο όλων των
μοναδικών τιμών που λαμβάνει η κατηγορική μεταβλητή 𝑗 (εδώ 𝑝𝑟 + 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑝).
Υποθέτουμε ότι 𝑐𝑗 είναι μία από τις μοναδικές τιμές στο σύνολο 𝐶𝑗 και ορίζεται από
𝑃(𝑐𝑗 ∈ 𝐶𝑗 ∨ 𝑙) την πιθανότητα η κατηγορική μεταβλητή 𝑗 να παίρνει την τιμή 𝑐𝑗 στην

ομάδα 𝑙. Στη συνέχεια μπορούμε να ορίσουμε εκ νέου την 𝐸𝑙𝑐 από την συνάρτηση (2.4)
ως:
𝑛

𝐸𝑙𝑐

𝑝

𝑝

= 𝛾𝑙 ∑ 𝑦𝑖𝑙 ∑ 𝛿(𝑥𝑖𝑗 , 𝑞𝑙𝑗 ) = 𝛾 ∑ 𝑛𝑙 (1 − 𝑃(𝑞𝑙𝑗 ∈ 𝐶𝑗 ∨ 𝑙)) .
𝑖=1

𝑗=𝑝𝑟+1

𝑗=𝑝𝑟 +1

Έτσι, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε την 𝐸𝑙𝑐 , μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε την
𝑃(𝑞𝑙𝑗 ∈ 𝐶𝑗 ∨ 𝑙). Επομένως θα πρέπει να ισχύει 𝑃(𝑞𝑙𝑗 ∈ 𝐶𝑗 |𝑙) ≥ 𝑃(𝑐𝑗 ∈ 𝐶𝑗 ∨ 𝑙) για 𝑐𝑗 ≠ 𝑞𝑙𝑗 ,

που σημαίνει ότι θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε την πιθανότητα ότι η κατηγορική τιμή
𝑞𝑙𝑗 της μεταβλητής j ανήκει στην ομάδα 𝑙 σε σχέση με όλες τις άλλες τιμές που μπορεί

να πάρει η κατηγορική μεταβλητή. Στην ουσία αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι η 𝑞𝑙𝑗
πρέπει να είναι η πιο συχνή τιμή της κατηγορικής μεταβλητής j στην ομάδα 𝑙.
Στην εργασία αυτή, η μέθοδος K-prototypes εφαρμόστηκε με το πακέτο clustMixType
(Szepannek, 2017) της R. Για επεκτάσεις και παραλλαγές του αλγορίθμου της Kprototypes, βλ. Bushel, Wolfinger, & Gibson, (2007) και Ji, Bai, Zhou, Ma, & Wang
(2013).
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2.2

Δείκτης ανομοιότητας του Gower και η μέθοδος Partitioning Around Medoids

Μια άλλη μέθοδος συσταδοποίησης (Kaufman and Rousseeuw, 2009) συνδυάζει το
μέτρο ανομοιότητας του Gower για μεικτού τύπου δεδομένα (πρώτο βήμα) με τη μέθοδο
Partitioning Around Medoids - PAM (δεύτερο βήμα).
Το μέτρο ανομοιότητας του Gower (Gower, 1971) ανάμεσα σε δύο υποκείμενα
(διανύσματα) 𝑋𝑖 και 𝑋𝑗 δίνεται από τη σχέση:
𝑑𝐺𝑜𝑤𝑒𝑟 (𝑋𝑖 , 𝑋𝑗 ) = 1 −

∑𝑝𝑘=1 𝑤𝑘 (𝑋𝑖 , 𝑋𝑗 )𝑠𝑘 (𝑋𝑖 , 𝑋𝑗 )
∑𝑝𝑘=1 𝑤𝑘 (𝑋𝑖 , 𝑋𝑗 )

, 1 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛, 𝑖 ≠ 𝑗, (2.5)

όπου 𝑤𝑘 είναι το βάρος της μεταβλητής k για τα δύο υποκείμενα 𝑋𝑖 𝜅𝛼𝜄 𝑋𝑗 και 𝑠𝑘 είναι η
τιμή ενός μέτρου ομοιότητας μεταξύ των τιμών της μεταβλητής 𝑘 για τα δυο υποκείμενα.
Η τιμή του 𝑤𝑘 συνήθως ισούνται με 1 εκτός εάν η τιμή μιας μεταβλητής για ένα ή και τα
δύο υποκείμενα απουσιάζει, περίπτωση στην οποία το αντίστοιχο βάρος είναι 0.
Επομένως, βλέπουμε ότι το μέτρο ανομοιότητας του Gower μπορεί να διαχειριστεί και
τις ελλείπουσες τιμές.
Όσον αφορά τον ορισμό του μέτρου ομοιότητας 𝑠𝑘 , αυτός εξαρτάται από τον τύπο της
μεταβλητής 𝑘 . Διακρίνουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις:
o Για συνεχείς μεταβλητές, 𝑠𝑘 (𝑋𝑖 , 𝑋𝑗 ) = 1 −

|𝑥𝑖𝑘 −𝑥𝑗𝑘 |
𝑅𝑘

, όπου 𝑅𝑘 είναι το

δειγματικό εύρος της μεταβλητής 𝑘 . Στην ουσία το 𝑠𝑘 είναι η απόσταση
Hamming ή απόσταση Manhattan μεταξύ των 𝑥𝑖𝑘 και 𝑥𝑗𝑘 , τυποποιημένη
με το εύρος 𝑅𝑘 .
o Για κατηγορικές μεταβλητές, 𝑠𝑘 (𝑋𝑖 , 𝑋𝑗 ) = 𝕀{𝑥𝑖𝑘 = 𝑥𝑗𝑘 }, το 𝑠𝑘 ορίζεται ως
μια συνάρτηση η οποία ισούται με 1 αν και μόνο αν 𝑥𝑖𝑘 = 𝑥𝑗𝑘 , αλλιώς
ισούται με 0.
Εύκολα αποδεικνύεται ότι το μέτρο ανομοιότητας του Gower (2.5) είναι μετρική.
Η Partitioning Around Medoids (PAM) είναι μια μέθοδος συσταδοποίσης που
παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με τη μέθοδο K-Means. Η PAM βασίζεται στον
υπολογισμό των αποστάσεων ανάμεσα στα n αντικείμενα. Αυτές μπορούν να
υπολογιστούν είτε με την μετρική του Gower (2.5), η οποία χρησιμοποιείται όταν τα
δεδομένα είναι μεικτού τύπου είτε με κάποια άλλη μετρική απόστασης. Στόχος είναι ο
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εντοπισμός K αντιπροσωπευτικών αντικειμένων, αυτών που ελαχιστοποιούν τη μέση
ανομοιότητα μεταξύ όλων των αντικειμένων σε κάθε ομάδα και ονομάζονται μεσοειδή
(medoids). Μόλις βρεθούν τα k μεσοειδή, κάθε αντικείμενο κατατάσσεται στην ομάδα
με της οποίας το μεσοειδές έχει τη μικρότερη ανομοιότητα ή τη μικρότερη απόσταση.
Εάν συμβολίσουμε τις ομάδες με 𝛭 = {𝛭1 , … , 𝛭𝑘 }, το κριτήριο της PAM ορίζεται ως
εξής:
𝑘

𝛭 = 𝑎𝑟𝑔𝑀∗ 𝑚𝑖𝑛 ∑
𝑙=1

1
2|𝑀𝑙∗ |

∑

𝑑(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗 ) . (2.6)

𝑋𝑖 ,𝑋𝑗 ∈𝑀𝑙∗

όπου |𝑀𝑙∗ | είναι ο αριθμός των αντικειμένων που ανήκουν στην ομάδα l όπου 1 ≤ 𝑙 ≤ 𝑘
και 𝑑(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗 ) είναι η απόσταση μεταξύ των υποκειμένων 𝑋𝑖 , 𝑋𝑗 . Στο πλαίσιο αυτής της
εργασίας, χρησιμοποιείται η μετρική του Gower. Τα κύρια πλεονεκτήματα της μεθόδου
PAM σε σχέση με την Κ-means είναι ότι είναι πιο ανθεκτική στην παρουσία ακραίων
τιμών και ότι μπορεί να διαχειριστεί διαφορετικές μετρικές απόστασης για δεδομένα
μεικτού τύπου.
Η μετρική του Gower μπορεί να υπολογιστεί με τις συναρτήσεις daisy() από το πακέτο
cluster (Maechler, Rousseeuw, Struyf, Hubert, & Hornik, 2018) στην R και με την
συνάρτηση gowdis() από το πακέτο FD (Laliberté, Legendre, & Shipley, 2014), στην
τελευταία με μια παραλλαγή που προτάθηκε από τον Podani (1999). Το αποτέλεσμα των
συναρτήσεων αυτών είναι ένας πίνακας αποστάσεων μεταξύ των υποκειμένων, ο οποίος
στη συνέχεια τροφοδοτείται στη μέθοδο PAM. Η μέθοδος PAM μπορεί να εφαρμοστεί
με τη συνάρτηση pam() από το πακέτο cluster και τη συνάρτηση pamk() από το πακέτο
fpc. Η τελευταία περιλαμβάνει δείκτες του βέλτιστου αριθμού των ομάδων, όπως ο
δείκτης Average Silhouette width – ASW (Rousseeuw, 1987).
2.3

Μέθοδος Modha-Spangler K-Means

Μια άλλη μέθοδος συσταδοποίησης, που βασίζεται στην K-prototypes, προτάθηκε από
τους Modha και Spangler (2003). Η Modha-Spangler K-Means είναι μια παραλλαγή της
μεθόδου K-Means, η οποία υπολογίζει και αναθέτει αυτόματα βάρη στις κατηγορικές
μεταβλητές. Πρόκειται για έναν αλγόριθμο κυρτής βελτιστοποίησης (convex
optimization) καθώς η απόσταση μεταξύ ενός αντικειμένου 𝑋𝑖 και του κεντροειδούς 𝑄𝑙
είναι το σταθμισμένο άθροισμα του τετραγώνου της Ευκλείδειας απόστασης και της
απόστασης του συνημιτόνου για τις συνεχείς και τις κατηγορικές μεταβλητές, αντίστοιχα
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(βλ. εξίσωση 2.7). Η ελαχιστοποίηση και των δύο αυτών αποστάσεων αντιστοιχεί σε
προβλήματα κυρτής βελτιστοποίησης, επομένως το συνολικό πρόβλημα είναι ένα
πρόβλημα κυρτής βελτιστοποίησης.
Πιο συγκεκριμένα η απόσταση μεταξύ των 𝑋𝑖 και 𝑄𝑙 δίνεται από :
𝑝

∑

2

𝑥𝑖𝑗 ,𝑞𝑙𝑗

𝑝𝑟
𝑗=𝑝𝑟 +1
𝑑𝑀𝑆 (𝑋𝑖 , 𝑄𝑙 ) = ∑
) . (2.7)
⏟𝑗=1(𝑥𝑖𝑗 − 𝑞𝑙𝑗 ) + 𝛾𝑙 (1 − ∑𝑝
2 ∑𝑝
2
𝑥
𝑞
√
√
𝑖𝑗
𝑖𝑗
𝑗=𝑝𝑟 +1
𝑗=𝑝𝑟 +1
𝑐𝑜𝑛 (𝑋 ,𝑄 )
⏟
≔𝑑𝑀𝑆
𝑖 𝑙
𝑐𝑎𝑡 (𝑋 ,𝑄 )
≔𝑑𝑀𝑆
𝑖 𝑙

Υποθέτουμε και σε αυτήν την περίπτωση ότι οι πρώτες 𝑝𝑟 μεταβλητές είναι συνεχείς και
οι υπόλοιπες είναι κατηγορικές. Ο δεύτερος όρος του αθροίσματος στην εξίσωση (2.7)
προϋποθέτει ότι οι κατηγορικές μεταβλητές έχουν μετατραπεί σε δίτιμες μεταβλητές με
τιμές 0 και 1.
Το βάρος γ για τις κατηγορικές μεταβλητές υπολογίζεται αυτόματα από τον αλγόριθμο.
Αυτό επιτυγχάνεται λαμβάνοντας υπόψη το γινόμενο των λόγων της μέσης διασποράς
εντός των ομάδων και της μέσης διασποράς μεταξύ των ομάδων, τόσο για τις συνεχείς
όσο και για τις κατηγορικές μεταβλητές. Η διασπορά εντός των ομάδων ορίζεται ως εξής
(2.8):
𝑙
𝑐𝑜𝑛 (
𝛤𝑐𝑜𝑛 = ∑ ∑ 𝑑𝑀𝑆
𝑋𝑖 , 𝑄𝑙 )
𝑚=1 𝑖:𝑦𝐼 =1
𝑙
𝑐𝑎𝑡 (
𝛤𝑐𝑎𝑡 = ∑ ∑ 𝑑𝑀𝑆
𝑋𝑖 , 𝑄𝑙 )
𝑚=1 𝑖:𝑦𝐼 =1
𝑐𝑎𝑡 ( )
𝑐𝑎𝑡 ( )
όπου 𝑑𝑀𝑆
∙,∙ και 𝑑𝑀𝑆
∙,∙ είναι το τετράγωνο της Ευκλείδειας απόστασης και η απόσταση

του συνημίτονου για τις συνεχείς και τις κατηγορικές μεταβλητές αντίστοιχα, όπως
ορίστηκαν στην (2.7). Παρατηρούμε ότι το κεντροειδές της ομάδας l για τις συνεχείς
μεταβλητές υπολογίζεται με τον σύνηθες τρόπο, ως η μέση τιμή κάθε μεταβλητής για
όλα τα αντικείμενα που ανήκουν στην ομάδα l, ενώ για τις κατηγορικές μεταβλητές 0-1,
𝑝

𝑗 = 𝑝𝑟 + 1, … , 𝑝, το κεντροειδές δίνεται από

∑𝑖:𝑦 =1 ∑𝑗=𝑝 +1 𝑥𝑖𝑗
𝑖𝑙
𝑟
𝑝

. Η μέση διασπορά μεταξύ

‖∑𝑖:𝑦 =1 ∑𝑗=𝑝 +1 𝑥𝑖𝑗 ‖
𝑖𝑙
𝑟

των ομάδων για συνεχείς και κατηγορικές μεταβλητές δίνεται από (2.9):
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𝑛

𝛬𝑐𝑜𝑛 =

𝑛

𝑐𝑜𝑛
∑ 𝑑𝑀𝑆
(𝑋𝑖 , 𝑄´𝑐𝑜𝑛 )
𝑖=1

𝑐𝑎𝑡
(𝑋𝑖 , 𝑄´𝑐𝑎𝑡 ) − 𝛤𝑐𝑎𝑡 ,
− 𝛤𝑐𝑜𝑛 , 𝛬𝑐𝑎𝑡 = ∑ 𝑑𝑀𝑆
𝑖=1

Όπου 𝑄´𝑐𝑜𝑛 και 𝑄´𝑐𝛼𝜏 είναι τα κεντροειδή όλων των συνεχών και κατηγορικών μεταβλητών
αντίστοιχα. Αυτά υπολογίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως αναφέρθηκε παραπάνω,
όμως δεν περιορίζονται στα αντικείμενα της ομάδας l αλλά λαμβάνονται υπόψη όλα τα
υποκείμενα του συνόλου δεδομένων.
Χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις (2.7) και (2.8), λαμβάνουμε το γινόμενο των λόγων
(2.10):
𝛯𝑀𝑆 =

𝛤𝑐𝑜𝑛 𝛤𝑐𝑎𝑡
𝛬𝑐𝑜𝑛 𝛬𝑐𝑎𝑡

που είναι η αντικειμενική συνάρτηση που πρέπει να ελαχιστοποιηθεί για να λάβουμε τη
βέλτιστη τιμή για το 𝛾𝑙 . Δυστυχώς, ο υπολογισμός της τιμής του 𝛾𝑙 που ελαχιστοποιεί την
(2.10) δεν είναι κάτι απλό και απαιτεί μια εξαντλητική προσέγγιση, δηλαδή μια ενδελεχή
αναζήτηση για ένα εύρος πιθανών τιμών που καθορίζεται από τον χρήστη. Αυτό είναι
ένα σημαντικό μειονέκτημα του αλγόριθμου, αλλά αν υποθέσουμε ότι μικρές τιμές του
𝛾𝑙 για όλα τα 𝑙 ∈ {1, … , 𝑘} οδηγούν σε πολύ μικρές τιμές για το 𝛯𝑀𝑆 , μπορούν να

προκύψουν πολύ καλά αποτελέσματα.
H μέθοδος Modha-Spangler K-means μπορεί να εφαρμοστεί με το πακέτο kamila της R.
2.4

Παραγοντική ανάλυση για μεικτού τύπου δεδομένα και K-means στις
παραγοντικές συντεταγμένες

Η Παραγοντική Ανάλυση για μεικτού τύπου δεδομένα (Factor Analysis for mixed data FAMD), γνωστή και ως Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες για μεικτού τύπου δεδομένα
(Principal Component Analysis for mixed data - PCAMIX) είναι μια μέθοδος μείωσης
των διαστάσεων του αρχικού πίνακα δεδομένων, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως κάτι
μεταξύ της Ανάλυσης σε Κυρίες Συνιστώσες (PCA) και της Πολλαπλής Παραγοντικής
Ανάλυσης των Αντιστοιχιών (MCA) (βλ. Markos et al., 2020). Η μέθοδος αυτή
εφαρμόζεται ως ένα πρώτο βήμα με σκοπό να υπολογιστούν οι παραγοντικές
συντεταγμένες των υποκειμένων σε έναν χώρο με λιγότερες διαστάσεις από τον αρχικό,
και η μέθοδος K-means εφαρμόζεται στη συνέχεια στον πίνακα των παραγοντικών
συντεταγμένων για την ομαδοποίηση των υποκειμένων.
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Για να περιγράψουμε τη μέθοδο FAMD/PCAMIX, θα κάνουμε πρώτα μια σύντομη
αναφορά στην Πολλαπλή Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών, η οποία, όπως θα
δούμε, έχει πολλές ομοιότητες με την PCA και μπορεί να θεωρηθεί ως μια PCA για
κατηγορικές μεταβλητές. Η Πολλαπλή Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών (MCA)
χρησιμοποιείται για την ανάλυση της υποκείμενης δομής ενός συνόλου δεδομένων που
αποτελείται από κατηγορικές μεταβλητές (Παπαδημητρίου 2007, Pages 2004). Δίνεται
το παρακάτω τμήμα ενός συνόλου δεδομένων που αποτελείται από τις απαντήσεις 6
ατόμων σε ένα ερωτηματολόγιο με τρεις ερωτήσεις – μεταβλητές:
Οικογενειακή

Πολιτικός

Φύλο

κατάσταση

προσανατολισμός

1

Άντρας

Άγαμος/η

Δεξιά

2

Άντρας

Διαζευγμένος/η

Κέντρο

3

Γυναίκα

Χήρος/α

Δεξιά

4

Άλλο

Άγαμος/η

Αριστερά

5

Γυναίκα

Παντρεμένος/η

Αριστερά

6

Γυναίκα

Άγαμος/η

Δεξιά

Σκοπός μας είναι να εντοπίσουμε υποκείμενα (άτομα) με παρόμοιες απαντήσεις και τις
σχέσεις ανάμεσα στις διαφορετικές κατηγορίες των τριών μεταβλητών. Αρχικά, ο
πίνακας δεδομένων μετατρέπεται στον λογικό πίνακα 0 – 1. Αυτό επιτυγχάνεται με την
μετατροπή των αρχικών μεταβλητών σε δίτιμες (με τιμές 0 ή 1), τόσες συνολικά όσες οι
διαφορετικές κατηγορίες των τριών μεταβλητών. Πιο συγκεκριμένα, έστω m
κατηγορικές μεταβλητές, όπου η j μεταβλητή μπορεί να πάρει Kj πιθανές τιμές και
αποτελείται από n παρατηρήσεις. Τότε ο πίνακας 0-1 θα είναι ένα πίνακας μεγέθους n x
K όπου 𝐾 = ∑𝑚
𝑗=1 𝐾𝑗 . Ο πίνακας 0-1 που αντιστοιχεί στον παραπάνω πίνακα δεδομένων
είναι ο ακόλουθος:
Άνδρας

Γυναίκα

Άλλο

Άγαμος/η

Διαζευγμένος/η

Χήρος/α

Παντρεμένος/η

Αριστερά

Κέντρο

Δεξιά

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1
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Επίσης ορίζουμε με 𝜋𝑘 το ποσοστό των αντικειμένων που ανήκουν στην κατηγορία k.
Αυτό ισούται με

∑𝑛
𝑖=1 𝑦𝑖𝑘
𝑛

, όπου 𝑦𝑖𝑘 είναι το στοιχείο της σειράς i στη στήλη j του πίνακα
2

0-1. Για παράδειγμα, εάν υποθέσουμε πως k = Άντρας, τότε 𝜋𝑘 = 6.
Όπως προαναφέρθηκε, ένας από τους στόχους της MCA είναι να εντοπίσουμε
υποκείμενα με παρόμοιες απαντήσεις. Οι απαντήσεις του κάθε ατόμου αντιστοιχούν σε
μια γραμμή του λογικού πίνακα 0-1 και μπορούμε να τις συγκρίνουμε μεταξύ τους
εξετάζοντας τις διαφορές μεταξύ των κατηγοριών διαφέρουν για το αντίστοιχο ζεύγος
γραμμών. Το σύνολο των ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ των ατόμων το ονομάζουμε
μεταβλητότητα μεταξύ των υποκειμένων. Κατά τον ίδιο τρόπο που η PCA μπορεί να
«εξαγάγει» τις κύριες συνιστώσες που εξηγούν το μεγαλύτερο ποσοστό διακύμανσης σε
ένα σύνολο δεδομένων που αποτελείται από συνεχείς μεταβλητές, έτσι και η MCA
λειτουργεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο εντοπίζοντας τους κύριους άξονες της
μεταβλητότητας μεταξύ των υποκειμένων στην περίπτωση των κατηγορικών
μεταβλητών. Αυτό σημαίνει ότι μετά την εφαρμογή της MCA, θα πρέπει να είμαστε σε
θέση να ερμηνεύσουμε τα αποτελέσματα καταλήγοντας στις ομοιότητες, τις τάσεις και
τις αντιπαραθέσεις των κατηγοριών επί των παραγοντικών αξόνων.
Ένας άλλος στόχος της MCA είναι να προσδιορίσει τις σχέσεις μεταξύ των κατηγοριών
των μεταβλητών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της κατασκευής «συνθετικών μεταβλητών»,
των παραγοντικών αξόνων, για τους οποίους μπορούμε να υπολογίσουμε ποσοτικούς
δείκτες με βάση τις κατηγορικές μεταβλητές που συνοψίζουν καλύτερα τις τελευταίες. Η
ερμηνεία του πρώτου παραγοντικού επιπέδου της MCA συνήθως αρκεί για τη
διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών. Κάθε κατηγορία μεταβλητής
αναπαρίσταται με ένα σημείο και η μικρή απόσταση μεταξύ δύο σημείων υποδηλώνει
συσχέτιση μεταξύ των αντίστοιχων κατηγοριών. Έτσι μπορούμε εύκολα να
προσδιορίσουμε σχέσεις μεταξύ κατηγοριών και μεταξύ μεταβλητών. Για περισσότερες
τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται οι
παραγοντικοί άξονες και πώς χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των σχέσεων
μεταξύ κατηγορικών μεταβλητών, ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στους
Παπαδημητρίου (2007) και Pagès (2004).
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Με τη χρήση των συμβόλων που ορίσαμε παραπάνω, ορίζουμε ως Χ έναν πίνακα
δεδομένων μεγέθους 𝑛 × 𝑝. Έστω Χcon ένας πίνακας μεγέθους 𝑛 × 𝑝𝑟 , που αποτελείται
από όλες τις συνεχείς μεταβλητές (υποθέτουμε ότι οι πρώτες pr μεταβλητές είναι
συνεχείς), και Χcat ένας πίνακας μεγέθους 𝑛 × (𝑝 − 𝑝𝑟 ), με στήλες τις κατηγορικές
μεταβλητές. Έπειτα μετατρέπουμε τον πίνακα Χcat σε πίνακα 0-1 και τυποποιούμε
τις συνεχείς μεταβλητές στον Xcon, αφαιρώντας από κάθε στήλη τον μέσο όρο της και
στη συνέχεια διαιρώντας με την τυπική απόκλιση της στήλης. Οι κατηγορικές
μεταβλητές τυποποιούνται διαιρώντας τα στοιχεία κάθε στήλης j με την τετραγωνική
ρίζα της αναλογίας των αντικειμένων που ανήκουν στην κατηγορία j, √𝜋𝑗 . Μόλις
ολοκληρωθεί η διαδικασία τυποποίησης για τον Xcon και για τον Χcat, οι δύο
τυποποιημένοι πίνακες ενώνονται κατά στήλες στον πίνακα 𝚾 = [Χcon | Χcat] και
εφαρμόζεται σε αυτόν η PCA.
Συμβολίζουμε με 𝐹𝑖 την i-οστή κύρια συνιστώσα ή παραγοντικό άξονα. Σύμφωνα με τους
Audigier et al. (2016), μία ιδιαίτερα επιθυμητή ιδιότητα του 𝐹𝑖 , είναι ότι μεγιστοποιεί τη
σχέση μεταξύ των συνεχών και των κατηγορικών μεταβλητών, μέσω της μεγιστοποίησης
της ποσότητας:
𝑝𝑟

𝑝

∑ 𝑅2 (𝐹1 , 𝑋𝑐𝑜𝑛𝑗 ) + ∑ 𝜂2 (𝐹1 , 𝑋𝑐𝑎𝑡𝑗 ) . (2.11)
𝑗=1

𝑗=𝑝𝑟 +1

Οι όροι 𝑋𝑐𝑜𝑛𝑗 και 𝑋𝑐𝑎𝑡𝑗 δηλώνουν τις j συνεχείς και κατηγορικές μεταβλητές αντίστοιχα,
𝑅2 είναι ο συντελεστής προσδιορισμού, ενώ 𝜂2 είναι ο τετραγωνικός λόγος συσχέτισης.

Ο τετραγωνικός λόγος συσχέτισης, γνωστός και ως ‘Intraclass Correlation Coefficient’
(ICC), είναι η σταθμισμένη διακύμανση των μέσων της ομάδας διαιρούμενη με τη
διακύμανση του δείγματος και παίρνει τιμές από 0 έως 1. 𝜂2 = 0 αντιστοιχεί σε μηδενική
διακύμανση μεταξύ των μέσων της ομάδας (συνεπώς καμία παραμόρφωση μεταξύ τους),
ενώ 𝜂2 = 1 σημαίνει καμία διασπορά μέσα στις διαφορετικές ομάδες. Έτσι, μπορεί κανείς
να ερμηνεύσει την 𝐹1 ως τη συνθετική μεταβλητή που συσχετίζεται περισσότερο τόσο με
τις συνεχείς όσο και με τις κατηγορικές μεταβλητές, ως προς τον συντελεστή
προσδιορισμού και τον ICC αντίστοιχα, σύμφωνα με την (2.11).
Ένας εναλλακτικός χαρακτηρισμός του βήματος μείωσης διαστάσεων στην FAMD είναι
1

ότι είναι μία PCA του σταθμισμένου πίνακα 𝛸𝐷𝛴2 , 𝐷𝛴 είναι ένας διαγώνιος πίνακας
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μεγέθους (𝑛 × (𝑝𝑟 + ∑𝑝𝑗=𝑝𝑟+1 𝐾𝑗 )), 𝐾𝑗 είναι ο αριθμός των διακριτών κατηγοριών που
παίρνει η μεταβλητή 𝑗 και δίνεται από:
𝑠12
⋱
𝑠𝑝2𝑟
𝐷𝛴 =
,
𝜋𝑝𝑟 +1
⋱
( 𝜋𝐽 )

όπου 𝐽 = 𝑝𝑟 + ∑𝑝𝑗=𝑝𝑟 +1 𝐾𝑗 , 𝜋𝑘 είναι το ποσοστό των αντικειμένων μιας κατηγορικής
μεταβλητής που ανήκουν στην κατηγορία 𝑘 και 𝑠𝑗 είναι η τυπική απόκλιση της 𝑗 συνεχούς
μεταβλητής (όπου 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑝𝑟 ). Αυτός ο χαρακτηρισμός δείχνει ότι η λύση της FAMD
μπορεί να δοθεί μέσω της Διάσπασης σε Χαρακτηριστικές Τιμές (SVD) του πίνακα
1

𝚾𝐷𝛴2 − 𝐌, όπου Μ είναι ένας πίνακας μεγέθους 𝑛 × 𝐽 με τις γραμμές του να είναι ίσες με
1

το μέσο όρο των στηλών του σταθμισμένου πίνακα 𝚾𝐷𝛴2 . Επομένως, αφαιρώντας τον Μ,
1

επιτυγχάνουμε να τυποποιήσουμε τον 𝚾𝐷𝛴2 (κάθε στήλη έχει μέσο όρο 0). Η σχέση
ανάμεσα στην PCA και την SVD παρουσιάζεται αναλυτικά στη βιβλιογραφία από τους
Hastie et al. (2009).
Υπάρχει ένας ενδιαφέρων λόγος για τον οποίο στο βήμα της μείωσης των διαστάσεων
1
2

στην FAMD χρησιμοποιείται ο σταθμισμένος πίνακας 𝚾𝐷𝛴 . Αυτή η συγκεκριμένη
στάθμιση υποδηλώνει ότι οι αποστάσεις μεταξύ δύο σημείων στον αρχικό χώρο (πριν
από την εφαρμογή της PCA) δίνονται ως συνδυασμός της τετραγωνικής Ευκλείδειας
απόστασης και μιας σταθμισμένης απόστασης στο πνεύμα της απόστασης χ2 για συνεχείς
και κατηγορικές μεταβλητές, αντίστοιχα. Στην πραγματικότητα, η PCA χρησιμοποιεί το
τετράγωνο της Ευκλείδειας απόστασης, ενώ η MCA χρησιμοποιεί τη απόσταση χ2 (για
περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Pagès (2004)), επομένως η εφαρμογή της PCA στον
σταθμισμένο πίνακα είναι ένας συμβιβασμός μεταξύ της PCA και της MCA που
αναφέραμε στην αρχή της ενότητας αυτής. Πιο συγκεκριμένα, η απόσταση μεταξύ δυο
σημείων 𝑋𝑖 και 𝑋𝑖′ στον αρχικό χώρο δίνεται από:
𝑝𝑟
2(

𝑑 𝑋𝑖 , 𝑋𝑖′ ) = ∑
𝑗=1

(𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑖′𝑗 )
𝑠𝑗2

2

𝐽

(𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑖′𝑗 )
+ ∑
𝜋𝑗
𝑗=𝑝𝑟 +1
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2

(2.12)

Πράγματι, ο πρώτος όρος της (2.12) αντιστοιχεί στο τετράγωνο της Ευκλείδειας
απόστασης μεταξύ των συνεχών μεταβλητών, σταθμισμένο με το τετράγωνο της τυπικής
απόκλισης κάθε μεταβλητής, έτσι ώστε διαφορετικές τιμές συνεχών μεταβλητών να μην
επηρεάζουν την απόσταση μεταξύ των σημείων. Η στάθμιση στον δεύτερο όρο της (2.12)
διασφαλίζει ότι δύο σημεία που βρίσκονται σε διαφορετική κατηγορία της ίδιας
μεταβλητής έχουν μεγαλύτερη απόσταση όταν ένα από τα δυο σημεία ανήκει σε μια
τυχαία κατηγορία παρά όταν και τα δύο ανήκουν σε συχνές κατηγορίες. Πράγματι, για
μια σπάνια κατηγορία j, το 𝜋𝑗 είναι μικρότερο ( βλ. Audigier et al. (2016)). Οι συχνότητες
των κατηγοριών σχετίζονται με τη διακύμανση στον αρχικό χώρο, που ονομάζεται
«αδράνεια». Η αδράνεια για μια κατηγορία j δίνεται από το 1-𝜋𝑗 , κάτι που δείχνει ότι οι
πιο συχνές κατηγορίες έχουν μικρή αδράνεια, ενώ για σπάνιες κατηγορίες η αδράνεια
είναι κοντά στο 1. Στην πραγματικότητα, η έννοια της αδράνειας είναι πολύ σημαντική
για την MCA γιατί μπορεί να αποκαλύψει ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με τις
σχέσεις μεταξύ των κατηγοριών (Pagès, 2004).
Το τελευταίο βήμα της FAMD περιλαμβάνει την εφαρμογή μιας μεθόδου
συσταδοποίησης της επιλογής μας πάνω στον πίνακα διαστάσεων 𝑠 < 𝑝 που προέκυψε
έπειτα από τη μείωση διαστάσεων. Η επιλογή του s είναι αρκετά σημαντική και πρέπει
να γίνει προσεκτικά, καθώς υπάρχει πιθανότητα να οδηγήσει σε απώλεια πληροφορίας
σχετικά με την πραγματική δομή των ομάδων.
Η μέθοδος FAMD μπορεί εφαρμόζεται με το πακέτο FactoMineR στην R.

3. Εφαρμογή των μεθόδων συσταδοποίησης στα δεδομένα Airbnb
Σε αυτό το κεφάλαιο θα εφαρμόσουμε τις μεθόδους που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 2
σε ένα πραγματικό σύνολο δεδομένων που αποτελείται από συνεχείς και κατηγορικές
μεταβλητές. Το σύνολο δεδομένων που θα χρησιμοποιήσουμε, το έχουμε αντλήσει από
την ιστοσελίδα ‘Ιnside Airbnb’ (http://insideairbnb.com/athens/), μια ανεξάρτητη σελίδα
με σκοπό τη μελέτη και ανάλυση των διαθέσιμων προς το κοινό πληροφοριών σχετικά
με τις καταχωρήσεις καταλυμάτων της εφαρμογής Airbnb για διαφορετικές πόλεις. Το
σύνολο δεδομένων που θα αναλύσουμε αφορά την Αθήνα και στην ουσία θα
μελετήσουμε δεδομένα για τα καταλύματα και τους οικοδεσπότες. Η εφαρμογή δίνει την
δυνατότητα σε οποιονδήποτε που μπορεί να διαθέσει έναν χώρο που δεν χρησιμοποιεί,
να φιλοξενήσει βραχυπρόθεσμα επισκέπτες και να εξασφαλίσει εισόδημα. Ενδεικτικά
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κάποιες από τις πληροφορίες που περιέχονται στο σύνολο των δεδομένων είναι σχετικές
με την τοποθεσία των καταλυμάτων, την τοποθεσία που βρίσκονται, τα δωμάτια και τη
χωρητικότητα, ευκολίες που παρέχονται στο κατάλυμα, όπως πλυντήριο, κουζίνα,
πρόσβαση σε μέσα μετακίνησης, κατά πόσο προτιμάται από χρήστες, τη διάρκεια
διαμονής τους και τις κριτικές των χρηστών.
Συνεχίζουμε με την παρουσίαση του συνόλου δεδομένων το οποίο αποτελείται από 8896
γραμμές και 38 στήλες έπειτα από καθαρισμό των δεδομένων.
Περιγραφή των μεταβλητών:
o hosting_duration: Ποσοτική μεταβλητή με μονάδα μέτρησης τις μέρες. Το
συνολικό διάστημα που ο χρήστης είναι οικοδεσπότης.
o listing_duration: Ποσοτική μεταβλητή με μονάδα μέτρησης τις μέρες. Η
συνολική διάρκεια που το κατάλυμα είναι διαθέσιμο για φιλοξενία.
o host_is_superhost:

Κατηγορική

δίτιμη

μεταβλητή

με

τιμές

true/false

κωδικοποιημένες με 1/0 αντίστοιχα. Οι superhosts είναι οι έμπειροι και
αξιόπιστοι οικοδεσπότες που ικανοποιούν κάποια κριτήρια της εφαρμογής όπως
υψηλές βαθμολογίες από τους επισκέπτες, έχουν συμπληρώσει έναν
συγκεκριμένο αριθμό διαμονών, έχουν πολύ μικρό ποσοστό ακυρώσεων και
έχουν άμεση ανταπόκριση στα μηνύματά τους.
o host_listings_count: Ποσοτική μεταβλητή που μας δείχνει πόσες καταχωρήσεις
καταλυμάτων έχει ένας οικοδεσπότης. Η μεταβλητή αυτή μπορεί να μας δείξει
επίσης εάν ο οικοδεσπότης είναι φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση.
o host_has_profile_pic: Κατηγορική δίτιμη μεταβλητή με τιμές true/false
κωδικοποιημένες σε 1/0 αντίστοιχα. Τα προφίλ χρηστών με φωτογραφία
θεωρούνται πιο αξιόπιστα.
o host_identity_verified: Κατηγορική δίτιμη μεταβλητή με τιμές true/false
κωδικοποιημένες με 1/0 αντίστοιχα. Τα πιστοποιημένα προφίλ θεωρούνται πιο
αξιόπιστα.
o neighbourhood: Κατηγορική μεταβλητή που μπορεί να πάρει 32 πιθανές τιμές.
Περιοχές-γειτονιές της Αθήνας.
o latitude: Ποσοτική μεταβλητή. Το γεωγραφικό πλάτος που βρίσκεται το
κατάλυμα.
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o longitude: Ποσοτική μεταβλητή. Το γεωγραφικό μήκος που βρίσκεται το
κατάλυμα.
o property_type: Κατηγορική μεταβλητή που μπορεί να πάρει 26 πιθανές τιμές και
αφορά

τον

τύπο

του

καταλύματος,

π.χ.

διαμέρισμα,

bed&breakfast,

μονοκατοικία.
o room_type: Κατηγορική μεταβλητή που μπορεί να πάρει 4 πιθανές τιμές και
αφορά τον τύπο του χώρου που διατίθεται για διαμονή

π.χ. ολόκληρο το

διαμέρισμα, ιδιωτικό δωμάτιο.
o accommodates: Ποσοτική μεταβλητή που δηλώνει πόσους επισκέπτες έχει τη
δυνατότητα να φιλοξενήσει ένας χώρος.
o bathrooms: Ποσοτική μεταβλητή. Δηλώνει τον αριθμό των μπάνιων που διαθέτει
ένα κατάλυμα.
o bedrooms: Ποσοτική μεταβλητή. Δηλώνει τον αριθμό των υπνοδωματίων που
διαθέτει ένα κατάλυμα.
o beds: Ποσοτική μεταβλητή. Δηλώνει τον αριθμό των κρεβατιών που διαθέτει ένα
κατάλυμα.
o bed_type: Κατηγορική μεταβλητή που μπορεί να πάρει 5 πιθανές τιμές όπως real
bed, pull-out sofa.
o price: Ποσοτική μεταβλητή με μονάδα μέτρησης το ευρώ. Η τιμή ανά
διανυκτέρευση για το σύνολο των επισκεπτών.
o security_deposit: Ποσοτική μεταβλητή με μονάδα μέτρησης το ευρώ. Το ποσό
απαιτούμενης κατάθεσης εγγύησης.
o cleaning_fee: Ποσοτική μεταβλητή με μονάδα μέτρησης το ευρώ. Το κόστος
καθαριότητας.
o guests_included: Ποσοτική μεταβλητή που δηλώνει το σύνολο των επισκεπτών
που μπορούν να φιλοξενηθούν σε ένα κατάλυμα.
o extra_people: Ποσοτική μεταβλητή με μονάδα μέτρησης το ευρώ. Το κόστος για
κάθε επιπλέον άτομο.
o minimum_nights: Ποσοτική μεταβλητή με μονάδα μέτρησης τις μέρες. Ο
ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων.
o number_of_reviews: Ποσοτική μεταβλητή. Ο αριθμός των αξιολογήσεων που
έχει η καταχώρηση.
o number_of_reviews_ltm: Ποσοτική μεταβλητή. Ο αριθμός των αξιολογήσεων
που έχει η καταχώρηση τους τελευταίους 12 μήνες.
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o review_scores_accuracy: Ποσοτική μεταβλητή με τιμές από 2 έως 10.
Βαθμολογία για το πόσο ακριβής είναι η περιγραφή του καταλύματος σε σχέση
με την πραγματικότητα.
o review_scores_cleanliness: Ποσοτική μεταβλητή με τιμές από 2 έως 10.
Βαθμολογία για την καθαριότητα του καταλύματος.
o review_scores_checkin: Ποσοτική μεταβλητή με τιμές από 2 έως 10. Βαθμολογία
για το πόσο εύκολα γίνεται το check in.
o review_scores_communication: Ποσοτική μεταβλητή με τιμές από 2 έως 10.
Βαθμολογία για το αν είναι καλή η επικοινωνία με τον οικοδεσπότη.
o review_scores_location: Ποσοτική μεταβλητή με τιμές από 2 έως 10.
Βαθμολόγηση που αφορά την τοποθεσία.
o review_scores_value: Ποσοτική μεταβλητή με τιμές από 2 έως 10. Αφορά την
αξία σε σχέση με την τιμή της καταχώρησης.
o instant_bookable:

Κατηγορική

δίτιμη

μεταβλητή

με

τιμές

true/false

κωδικοποιημένες με 1/0 αντίστοιχα. Εάν υπάρχει η δυνατότητα για άμεση
κράτηση χωρίς να απαιτείται πρώτα αποδοχή από τον οικοδεσπότη.
o cancellation_policy: Κατηγορική τιμή που δηλώνει την πολιτική ακύρωσης και
μπορεί να πάρει 7 πιθανές τιμές π.χ. flexible, moderate, strict 14 days with grace
period.
o require_guest_profile_picture: Κατηγορική δίτιμη μεταβλητή με τιμές true/false
κωδικοποιημένες με 1/0 αντίστοιχα. Εάν ο οικοδεσπότης απαιτεί ο επισκέπτης να
έχει φωτογραφία προφίλ για να πραγματοποιήσει την κράτηση.
o require_guest_phone_verification: Κατηγορική δίτιμη μεταβλητή με τιμές
true/false κωδικοποιημένες με 1/0 αντίστοιχα. Εάν ο οικοδεσπότης απαιτεί ο
επισκέπτης να είναι πιστοποιημένος μέσω του αριθμού του κινητού του.
o calculated_host_listings_count: Ποσοτική μεταβλητή που μας δείχνει τον
πραγματικό αριθμό των καταχωρήσεων ενός οικοδεσπότη. Η μεταβλητή αυτή
μπορεί να μας δείξει εάν ο οικοδεσπότης είναι φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση
o total_amenities:

Ποσοτική

μεταβλητή

που

δείχνει

το

σύνολο

των

ανέσεων/διευκολύνσεων παρέχονται με το κατάλυμα όπως TV, Internet, Wifi, Air
conditioning, Wheelchair accessible, Kitchen, Elevator, Free street parking,
Heating.
o price_per_person: Ποσοτική μεταβλητή με μονάδα μέτρησης το ευρώ. Η
υπολογιζόμενη τιμή ανά άτομο/βράδυ.
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o is_top_100: Κατηγορική δίτιμη μεταβλητή με τιμές true/false κωδικοποιημένες
με 1/0 αντίστοιχα. Δηλώνει εάν το κατάλυμα ανήκει στις πρώτες 100
καταχωρήσεις με τις πιο υψηλές κριτικές.
3.1

Εφαρμογή της μεθόδου Gower/PAM

Για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την μέθοδο Gower/PAM, υπολογίζουμε αρχικά την
απόσταση Gower για τα δεδομένα κα λαμβάνουμε τον πίνακα αποστάσεων ως εξής:
library(cluster)
gower_dist <- daisy(airbnb, metric = "gower")
gower_mat <- as.matrix(gower_dist)

Έπειτα εφαρμόζουμε την μέθοδο PAM με 2 ομάδες, δηλαδή 𝑘 = 2:
pam_fit <- pam(gower_dist, diss = TRUE, k = 2)

Για να αξιολογήσουμε την συσταδοποίηση θα υπολογίσουμε τον δείκτη Silhouette width,
ο οποίος μπορεί να πάρει τιμές από -1 εως 1 και όσο πιο κοντά στο 1 είναι η τιμή του,
τόσο πιο ομοιογενείς είναι οι ομάδες που προέκυψαν. Ο δείκτης μπορεί να υπολογιστεί
ως εξής (Kaufman and Rousseeuw (2009)):
𝑠=

𝑏(𝑖 ) − 𝑎(𝑖)
, (3.1.1)
max {𝑎(𝑖 ), 𝑏(𝑖 )}

όπου 𝑎(𝑖) είναι η μέση απόσταση ενός αντικειμένου από τα άλλα αντικείμενα της ίδιας
ομάδας και 𝑏(𝑖 ) είναι η ελάχιστη μέση απόσταση του αντικειμένου από τα αντικείμενα
που ανήκουν σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα εκτός από αυτή που ανήκει το αντικείμενο,
δηλαδή της πιο κοντινής ομάδας του αντικειμένου 𝑖.
sil_width <- pam_fit$silinfo$avg.width
sil_width

Η τιμή του Silhouette width για 𝑘 = 2 είναι 0.101.
Θα εξετάσουμε επιπλέον τις περιπτώσεις με 3, 4, 5 και 6 ομάδες και θα συγκρίνουμε την
τιμή του δείκτη Silhouette width:
Για 𝑘 = 3 → sil_width = 0.097

21

Για 𝑘 = 4 → sil_width = 0.094
Για 𝑘 = 5 → sil_width = 0.108
Για 𝑘 = 6 → sil_width = 0.101
Βλέπουμε ότι η συσταδοποίηση είναι καλύτερη για 𝑘 = 5.
Έπειτα μπορούμε να οπτικοποιήσουμε τη λύση της συσταδοποίησης:
library(fpc)
plotcluster(data.matrix(airbnb), pam_fit$cluster)

Από το παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι οι ομάδες 2, 3 και 4 είναι σχετικά
διακριτές, ενώ οι ομάδες 1 και 5 επικαλύπτονται σημαντικά με τις ομάδες 3 και 2,
αντίστοιχα. Θα προχωρήσουμε στην ερμηνεία των ομάδων για να διαπιστώσουμε εάν η
λύση με 5 ομάδες έχει νόημα:
library(FactoMineR)
catdes(cbind(airbnb,as.factor(pam_fit$clustering)),39)

Επίσης με την παρακάτω συνάρτηση βλέπουμε τα μεγέθη των ομάδων:
table(pam_fit$clustering)
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1η ομάδα (n = 2014, 22,63%): Ως προς τις κατηγορικές μεταβλητές, η ομάδα 1
χαρακτηρίζεται από την παρουσία:


cancellation_policy=moderate: Περίπου το 50% των συνολικών καταχωρήσεων που
έχουν πολιτική ακύρωσης “moderate”, δηλαδή μέτρια, ανήκουν στην 1η ομάδα. Αυτό
το χαρακτηριστικό σημαίνει πως οι επισκέπτες μπορούν να ακυρώσουν έως 5 ημέρες
πριν από την άφιξη για να λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων. Αν ακυρώσουν αφού
παρέλθει αυτό το διάστημα, θα πληρώσουν για κάθε διανυκτέρευση που
πραγματοποιήθηκε, συν 1 επιπλέον διανυκτέρευση, συν 50% για όλες τις υπόλοιπες
που δεν πραγματοποιήθηκαν. Το 80% των καταχωρήσεων αυτής της ομάδας έχει
πολιτική ακύρωσης μέτρια ενώ το 36% των συνολικών καταχωρήσεων έχει αυτό το
χαρακτηριστικό.



host_is_superhost=1: Το 47% των συνολικών καταχωρήσεων που οι οικοδεσπότες
τους είναι superhosts ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 96% των καταχωρήσεων της
1ης ομάδας είναι superhosts και το 46% του συνόλου των δεδομένων είναι superhosts.



neighbourhood=Koukaki: Το 59% των συνολικών καταχωρήσεων που τα
καταλύματα βρίσκονται στο Κουκάκι ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 24% των
καταχωρήσεων της 1ης ομάδας βρίσκονται στο Κουκάκι ενώ μόλις το 9% του
συνόλου των καταχωρήσεων βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή.

Η ομάδα 1 χαρακτηρίζεται από την απουσία:


host_is_superhost=0: Το 1,6% των συνολικών καταχωρήσεων που οι οικοδεσπότες
τους δεν είναι superhosts ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 3,8% των καταχωρήσεων
της 1ης ομάδας δεν είναι superhosts και το 54% του συνόλου των δεδομένων δεν είναι
superhosts.



cancellation_policy=strict_14_with_grace_period: Περίπου το 3,9% των συνολικών
καταχωρήσεων που έχουν πολιτική ακύρωσης “strict_14_with_grace_period”
ανήκουν στην 1η ομάδα. Αυτό το χαρακτηριστικό σημαίνει πως οι επισκέπτες για να
λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων, πρέπει να ακυρώσουν τουλάχιστον 30 ημέρες
πριν από την άφιξη ενώ μπορούν επίσης να λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων, αν
ακυρώσουν εντός 48 ωρών από την κράτηση και εφόσον η ακύρωση γίνει
τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την άφιξη. Το 6,7% των καταχωρήσεων αυτής της
ομάδας έχει αυτήν την πολιτική ακύρωσης ενώ το 39,6% των συνολικών
καταχωρήσεων έχει αυτήν την πολιτική.
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neighbourhood=Kolonaki: Το 2,2% των συνολικών καταχωρήσεων που τα
καταλύματα βρίσκονται στο Κολονάκι ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 0,59% των
καταχωρήσεων της 1ης ομάδας βρίσκονται στο Κολονάκι ενώ μόλις το 5,9% του
συνόλου των καταχωρήσεων βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή.



cancellation_policy=flexible: Το 12,5% των συνολικών καταχωρήσεων που έχουν
πολιτική ακύρωσης “flexible”, δηλαδή ευέλικτη πολιτική ακύρωσης, ανήκουν στην
1η ομάδα. Η ευέλικτη πολιτική ακύρωσης σημαίνει πως οι επισκέπτες μπορούν να
ακυρώσουν έως 24 ώρες πριν από την άφιξη για να λάβουν πλήρη επιστροφή
χρημάτων. Αν ακυρώσουν αφού παρέλθει αυτό το διάστημα, θα πληρώσουν για κάθε
διανυκτέρευση που πραγματοποιήθηκε, συν 1 επιπλέον διανυκτέρευση. Περίπου το
13,1% των καταχωρήσεων αυτής της ομάδας έχει αυτήν την πολιτική ακύρωσης ενώ
το 23,7% των συνολικών καταχωρήσεων έχει αυτήν την πολιτική.



neighbourhood=Plaka: Το 9,2% των συνολικών καταχωρήσεων που τα καταλύματα
βρίσκονται στην Πλάκα ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 5,1% των καταχωρήσεων
της 1ης ομάδας βρίσκονται στην Πλάκα ενώ μόλις το 12,4% του συνόλου των
καταχωρήσεων βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή.

Όσον αφορά την ανάλυση των ομάδων ως προς τις συνεχείς μεταβλητές, η 1η ομάδα
χαρακτηρίζεται από:


number_of_reviews_ltm: Ο μέσος αριθμός αξιολογήσεων για τα καταλύματα της 1ης
ομάδας τους τελευταίους 12 μήνες είναι 28,9 ενώ ο μέσος όρος του συνόλου των
δεδομένων είναι 19,3.



review_scores_value: Η μέση βαθμολογία για την αξία του καταλύματος σε σχέση
με την τιμή εντός της ομάδας είναι 9,8 ενώ για το σύνολο των δεδομένων είναι 9,5.



review_scores_cleanliness: Αντίστοιχα η μέση βαθμολογία ως προς την καθαριότητα
εντός της ομάδας είναι 9,88 ενώ για το σύνολο των δεδομένων είναι 9,63.



review_scores_accuracy: Η μέση βαθμολογία ως προς την ακρίβεια των
πληροφοριών εντός της ομάδας είναι 9,94 ενώ για το σύνολο των δεδομένων είναι
9,73.

2η ομάδα (n = 1531, 15,18%): Ως προς τις κατηγορικές μεταβλητές, η ομάδα 2
χαρακτηρίζεται από την παρουσία:
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cancellation_policy=moderate: Όπως και στην πρώτη ομάδα έτσι και στην δεύτερη,
η πιο αντιπροσωπευτική μεταβλητή είναι το είδος της πολιτικής ακύρωσης που είναι
«μέτρια». Το 41% των συνολικών καταχωρήσεων που έχουν αυτή την πολιτική
ακύρωσης ανήκουν στην 2η ομάδα. Το 86% των καταχωρήσεων αυτής της ομάδας
έχει πολιτική ακύρωσης μέτρια ενώ το 36% των συνολικών καταχωρήσεων έχει αυτό
το χαρακτηριστικό όπως αναφέραμε και νωρίτερα.



host_is_superhost=0: Σχεδόν το 30% των συνολικών καταχωρήσεων που οι
οικοδεσπότες τους δεν είναι superhosts ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 93% των
καταχωρήσεων της 2ης ομάδας δεν είναι superhosts και το 54% του συνόλου των
δεδομένων δεν είναι superhosts.



neighbourhood=Kolonaki: Το 71,9% των συνολικών καταχωρήσεων που τα
καταλύματα βρίσκονται στο Κολωνάκι ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Σχεδόν το
24,8% των καταχωρήσεων της 2ης ομάδας βρίσκονται στο Κολωνάκι ενώ μόλις το
5,9% του συνόλου των καταχωρήσεων βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή.

Η μεταβλητή που συμβάλει λιγότερο στην δημιουργία της 2ης ομάδας είναι:


host_is_superhost=1: Το 2,4% των συνολικών καταχωρήσεων που οι οικοδεσπότες
τους είναι superhosts ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 6,5% των καταχωρήσεων της
2ης ομάδας είναι superhosts και το 46% του συνόλου των δεδομένων είναι superhosts.

Όσον αφορά την ανάλυση των ομάδων ως προς τις συνεχείς μεταβλητές, 2η ομάδα
χαρακτηρίζεται από:


hosting_duration: Η μέση διάρκεια που οι χρήστες είναι οικοδεσπότης εντός της
ομάδας είναι 1364,09. μέρες ενώ για το σύνολο των δεδομένων είναι 1262,57.



listing_duration: Η μέση διάρκεια που τα καταλύματα είναι διαθέσιμα για φιλοξενία
στην εφαρμογή εντός της ομάδας είναι 751,83 μέρες ενώ για το σύνολο των
δεδομένων είναι 685,01.

Ενώ οι μεταβλητές με χαμηλότερες τιμές είναι οι εξής:


number_of_reviews_ltm: Ο μέσος αριθμός αξιολογήσεων για τα καταλύματα της 2ης
ομάδας τους τελευταίους 12 μήνες είναι 10,4 ενώ ο μέσος όρος του συνόλου των
δεδομένων είναι 19,33.
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3ης ομάδας (n = 1812, 20,3%): Ως προς τις κατηγορικές μεταβλητές, η ομάδα 3
χαρακτηρίζεται από την παρουσία:


cancellation_policy=strict_14_with_grace_period: Περίπου το 41% των συνολικών
καταχωρήσεων που έχουν πολιτική ακύρωσης “strict_14_with_grace_period”
ανήκουν στην 3η ομάδα. Το 80% των καταχωρήσεων αυτής της ομάδας έχει αυτήν
την πολιτική ακύρωσης ενώ το 39,6% των συνολικών καταχωρήσεων έχει αυτήν την
πολιτική.



host_is_superhost=1: Το 44,2% των συνολικών καταχωρήσεων που οι οικοδεσπότες
τους είναι superhosts ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 100% των καταχωρήσεων της
3ης ομάδας είναι superhosts και το 46% του συνόλου των δεδομένων είναι superhosts.



neighbourhood=Plaka: Το 43% των συνολικών καταχωρήσεων που τα καταλύματα
βρίσκονται στην Πλάκα ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Σχεδόν το 27% των
καταχωρήσεων της 3ης ομάδας βρίσκονται στην Πλάκα ενώ το 12,4% του συνόλου
των καταχωρήσεων βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή.

Η ομάδα 3 χαρακτηρίζεται από την απουσία:


host_is_superhost=0: Δεν υπάρχουν οικοδεσπότες που δεν είναι superhosts στην 3η
ομάδα ενώ το 53,9% του συνόλου των δεδομένων δεν είναι superhosts.



cancellation_policy=moderate: Το 4,3% των συνολικών καταχωρήσεων που έχουν
αυτή την πολιτική ακύρωσης ανήκουν στην 3η ομάδα. Το 7,7% των καταχωρήσεων
αυτής της ομάδας έχει πολιτική ακύρωσης «μέτρια» ενώ το 36,3% των συνολικών
καταχωρήσεων έχει αυτό το χαρακτηριστικό.



neighbourhood=Koukaki: Το 4% των συνολικών καταχωρήσεων που τα καταλύματα
βρίσκονται στο Κουκάκι ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 1,8% των καταχωρήσεων
της 3ης ομάδας βρίσκονται στο Κουκάκι ενώ το 9,1% του συνόλου των
καταχωρήσεων βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή.



cancellation_policy=flexible: Το 10,3% των συνολικών καταχωρήσεων που έχουν
πολιτική ακύρωσης “flexible” ανήκουν στην 3η ομάδα. Περίπου το 12% των
καταχωρήσεων αυτής της ομάδας έχει αυτήν την πολιτική ακύρωσης ενώ το 23,7%
των συνολικών καταχωρήσεων έχει αυτήν την πολιτική.

Όσον αφορά την ανάλυση των ομάδων ως προς τις συνεχείς μεταβλητές, η 3 η ομάδα
χαρακτηρίζεται από την παρουσία:
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number_of_reviews_ltm: Ο μέσος αριθμός αξιολογήσεων για τα καταλύματα της 3ης
ομάδας τους τελευταίους 12 μήνες είναι 29,43 ενώ ο μέσος όρος του συνόλου των
δεδομένων είναι 19,33.



review_scores_cleanliness: Η μέση βαθμολογία ως προς την καθαριότητα εντός της
ομάδας είναι 9,85 ενώ για το σύνολο των δεδομένων είναι 9,63.



review_scores_accuracy: Αντίστοιχα η μέση βαθμολογία ως προς την ακρίβεια των
πληροφοριών εντός της ομάδας είναι 9,93 ενώ για το σύνολο των δεδομένων είναι
9,73.



review_scores_value: Η μέση βαθμολογία για την αξία του καταλύματος σε σχέση
με την τιμή εντός της ομάδας είναι 9,79 ενώ για το σύνολο των δεδομένων είναι 9,59.

4η ομάδα (n = 1868, 20,9%): Ως προς τις κατηγορικές μεταβλητές, η ομάδα 4
χαρακτηρίζεται από την παρουσία:


cancellation_policy=strict_14_with_grace_period:

Το

47%

των

συνολικών

καταχωρήσεων που έχουν πολιτική ακύρωσης “strict_14_with_grace_period”
ανήκουν στην 4η ομάδα. Το 89% των καταχωρήσεων αυτής της ομάδας έχει αυτήν
την πολιτική ακύρωσης ενώ το 39,6% των συνολικών καταχωρήσεων έχει αυτήν την
πολιτική.


host_is_superhost=0: Σχεδόν το 39% των συνολικών καταχωρήσεων που οι
οικοδεσπότες τους δεν είναι superhosts ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 100% των
καταχωρήσεων της 4ης ομάδας δεν είναι superhosts και το 53,9% του συνόλου των
δεδομένων δεν είναι superhosts.



neighbourhood=Plaka: Το 38% των συνολικών καταχωρήσεων που τα καταλύματα
βρίσκονται στην Πλάκα ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Σχεδόν το 23% των
καταχωρήσεων της 4ης ομάδας βρίσκονται στην Πλάκα ενώ το 12,4% του συνόλου
των καταχωρήσεων βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή

Οι κατηγορικές μεταβλητές που συμβάλλουν λιγότερο στην δημιουργία της ομάδας είναι
οι εξής:


host_is_superhost=1: Δεν υπάρχουν superhosts σε αυτήν την ομάδα. Το 46% του
συνόλου των δεδομένων είναι superhosts.



cancellation_policy=moderate: Το 3% των συνολικών καταχωρήσεων που έχουν
αυτή την πολιτική ακύρωσης ανήκουν στην 4η ομάδα. Το 5,1% των καταχωρήσεων
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αυτής της ομάδας έχει πολιτική ακύρωσης «μέτρια» ενώ το 36,3% των συνολικών
καταχωρήσεων έχει αυτό το χαρακτηριστικό.


cancellation_policy=flexible: Το 3,8% των συνολικών καταχωρήσεων που έχουν
πολιτική ακύρωσης “flexible”, δηλαδή ευέλικτη πολιτική ακύρωσης, ανήκουν στην
4η ομάδα. Περίπου το 4,3% των καταχωρήσεων αυτής της ομάδας έχει αυτήν την
πολιτική ακύρωσης ενώ το 23,7% των συνολικών καταχωρήσεων έχει αυτήν την
πολιτική.



neighbourhood=Kolonaki: Το 3,2% των συνολικών καταχωρήσεων που τα
καταλύματα βρίσκονται στο Κολονάκι ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 0,9% των
καταχωρήσεων της 4ης ομάδας βρίσκονται στο Κολονάκι ενώ το 5,9% του συνόλου
των καταχωρήσεων βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή



neighbourhood=Larissis: Το 4,8% των συνολικών καταχωρήσεων που τα
καταλύματα βρίσκονται στην περιοχή Λαρίσης ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Σχεδόν
το 1,4% των καταχωρήσεων της 4ης ομάδας βρίσκονται στην Λαρίσης ενώ το 6% του
συνόλου των καταχωρήσεων βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή

Όσον αφορά την ανάλυση των ομάδων ως προς τις συνεχείς μεταβλητές, η 4η ομάδα
χαρακτηρίζεται από την παρουσία:


host_listings_count: Ο μέσος όρος του αριθμού των καταχωρήσεων που έχει ένας
οικοδεσπότης στην εφαρμογή είναι 21,86 εντός της ομάδας ενώ για το σύνολο των
δεδομένων ο μέσος όρος είναι 15,32.

Ενώ οι συνεχής μεταβλητές με χαμηλότερες τιμές είναι οι εξής:


review_scores_cleanliness: Η μέση βαθμολογία ως προς την καθαριότητα εντός της
ομάδας είναι 9,44 ενώ για το σύνολο των δεδομένων είναι 9,63.



review_scores_accuracy: Αντίστοιχα η μέση βαθμολογία ως προς την ακρίβεια των
πληροφοριών εντός της ομάδας είναι 9,56 ενώ για το σύνολο των δεδομένων είναι
9,73.



review_scores_value: Η μέση βαθμολογία για την αξία του καταλύματος σε σχέση
με την τιμή εντός της ομάδας είναι 9,37 ενώ για το σύνολο των δεδομένων είναι 9,59.



number_of_reviews_ltm: Ο μέσος αριθμός αξιολογήσεων για τα καταλύματα της 4ης
ομάδας τους τελευταίους 12 μήνες είναι 14 ενώ ο μέσος όρος του συνόλου των
δεδομένων είναι 19.33.
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5η ομάδα (n = 1671, 18.78%): Ως προς τις κατηγορικές μεταβλητές, η ομάδα 5
χαρακτηρίζεται από την παρουσία:


cancellation_policy=flexible: Το 69% των συνολικών καταχωρήσεων που έχουν
πολιτική ακύρωσης “flexible”, δηλαδή ευέλικτη πολιτική ακύρωσης, ανήκουν στην
5η ομάδα. Περίπου το 88% των καταχωρήσεων αυτής της ομάδας έχει αυτήν την
πολιτική ακύρωσης ενώ το 23,7% των συνολικών καταχωρήσεων έχει αυτήν την
πολιτική.



host_is_superhost=0: Το 29,6% των συνολικών καταχωρήσεων που οι οικοδεσπότες
τους δεν είναι superhosts ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 85,2% των καταχωρήσεων
της 5ης ομάδας δεν είναι superhosts και το 53,9% του συνόλου των δεδομένων δεν
είναι superhosts.



neighbourhood=Larissis: Το 59,4% των συνολικών καταχωρήσεων που τα
καταλύματα βρίσκονται στην περιοχή Λαρίσης ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 19%
των καταχωρήσεων της 5ης ομάδας βρίσκονται στην περιοχή Λαρίσης ενώ το 6% του
συνόλου των καταχωρήσεων βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή.

Οι μεταβλητές με χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό είναι οι εξής:


cancellation_policy=moderate: Το 2,1% των συνολικών καταχωρήσεων που έχουν
αυτή την πολιτική ακύρωσης ανήκουν στην 5η ομάδα. Το 4% των καταχωρήσεων
αυτής της ομάδας έχει πολιτική ακύρωσης «μέτρια» ενώ το 36,3% των συνολικών
καταχωρήσεων έχει αυτό το χαρακτηριστικό.



cancellation_policy=strict_14_with_grace_period:

Το

3,8%

των

συνολικών

καταχωρήσεων που έχουν πολιτική ακύρωσης “strict_14_with_grace_period”
ανήκουν στην 5η ομάδα. Το 8% των καταχωρήσεων αυτής της ομάδας έχει αυτήν την
πολιτική ακύρωσης ενώ το 39,6% των συνολικών καταχωρήσεων έχει αυτήν την
πολιτική.


host_is_superhost=1: Το 6% των συνολικών καταχωρήσεων που οι οικοδεσπότες
είναι superhosts ανήκουν στην 5η ομάδα. Το 14,7% των καταχωρήσεων αυτής της
ομάδας ανήκουν σε superhosts. Το 46% του συνόλου των δεδομένων είναι
superhosts.



neighbourhood=Plaka: Το 3% των συνολικών καταχωρήσεων που τα καταλύματα
βρίσκονται στην Πλάκα ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 2% των καταχωρήσεων
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της 5ης ομάδας βρίσκονται στην Πλάκα ενώ το 12,4% του συνόλου των
καταχωρήσεων βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή.


neighbourhood=Kolonaki: Το 1,8% των συνολικών καταχωρήσεων που τα
καταλύματα βρίσκονται στο Κολωνάκι ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 0,59% των
καταχωρήσεων της 5ης ομάδας βρίσκονται στο Κολωνάκι ενώ το 5,9% του συνόλου
των καταχωρήσεων βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή

Όσον αφορά την ανάλυση των ομάδων ως προς τις συνεχείς μεταβλητές, η 5η ομάδα
χαρακτηρίζεται από:


calculated_host_listings_count: Ο μέσος όρος του αριθμού των καταχωρήσεων που
έχει ένας οικοδεσπότης στην εφαρμογή είναι 15,75 εντός της ομάδας ενώ για το
σύνολο των δεδομένων ο μέσος όρος είναι 10,16.

Οι συνεχής μεταβλητές που έχουν τιμές μικρότερες από το μέσο όρο των συνολικών
δεδομένων είναι οι εξής:


number_of_reviews_ltm: Ο μέσος αριθμός αξιολογήσεων για τα καταλύματα της 5ης
ομάδας τους τελευταίους 12 μήνες είναι 10,7 ενώ ο μέσος όρος του συνόλου των
δεδομένων είναι 19,33.



extra_people: Η μέση όρος ατόμων που μπορούν να φιλοξενηθούν επιπλέον σε ένα
κατάλυμα είναι 4,7 ενώ για το σύνολο των δεδομένων είναι 7,3.



review_scores_location: Η μέση βαθμολογία ως προς την τοποθεσία εντός της
ομάδας είναι 9,29 ενώ για το σύνολο των δεδομένων είναι 9,55.



review_scores_cleanliness: Αντίστοιχα η μέση βαθμολογία ως προς την καθαριότητα
εντός της ομάδας είναι 9,4 ενώ για το σύνολο των δεδομένων είναι 9,63.

3.2

Εφαρμογή της μεθόδου K-prototypes

Στην συνέχεια της ανάλυσης θα εφαρμόσουμε τη μέθοδο K-prototypes για να
ομαδοποιήσουμε τα δεδομένα δοκιμάζοντας διαφορετικό αριθμό ομάδων. Έπειτα από
την εφαρμογή του αλγορίθμου με ομάδες 𝑘 = 2 έ𝜔𝜍 6, και ανάλυση των ομάδων με
παρόμοιο τρόπο όπως είδαμε στο κεφάλαιο 3.1, διαπιστώνεται ότι η βέλτιστη
ομαδοποίηση έγινε για 𝑘 = 5.
Εφαρμόζουμε τον αλγόριθμο για την μέθοδο K-prototypes ως εξής για 𝑘 = 5:
library(clustMixType)
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outk = kproto(airbnb, 5)

Έπειτα για να αξιολογήσουμε την συσταδοποίηση μπορούμε να οπτικοποιήσουμε το
αποτέλεσμα:
plotcluster(data.matrix(airbnb),outk$cluster)

Καθώς οι ομάδες δεν είναι διαχωρίσιμες μεταξύ τους, αλλά σχεδόν επικαλύπτονται, θα
ερμηνεύσουμε τη λύση ως εξής:
catdes(cbind(airbnb,as.factor(outk$cluster)),39)

1η ομάδα (n = 639, 7.18%): Ως προς τις κατηγορικές μεταβλητές, η ομάδα 1
χαρακτηρίζεται από την παρουσία:


host_identity_verified=1: Το 18,44% των συνολικών καταχωρήσεων που οι
οικοδεσπότες τους είναι πιστοποιημένοι ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 54,33%
των καταχωρήσεων της 1ης ομάδας ανήκουν σε πιστοποιημένους οικοδεσπότες και
το 21,1% του συνόλου των καταχωρήσεων ανήκουν σε πιστοποιημένους
οικοδεσπότες.



is_top_100=1: Το 57% των συνολικών καταχωρήσεων που οι οικοδεσπότες τους
ανήκουν στους 100 πρώτους με τις πιο υψηλές αξιολογήσεις ανήκουν σε αυτή την
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ομάδα. Το 8,9% των καταχωρήσεων της 1ης ομάδας ανήκουν στους πρώτους 100
οικοδεσπότες ενώ το ποσοστό στο σύνολο των δεδομένων είναι μόλις 1,1%.


instant_bookable=0: Το 14,13% των συνολικών καταχωρήσεων που δεν δίνεται η
δυνατότητα στους χρήστες να πραγματοποιήσουν άμεσα την κράτηση χωρίς αναμονή
για την αποδοχή από τον οικοδεσπότη ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Για το 42,7%
των καταχωρήσεων της 1ης ομάδας υπάρχει αυτή η δυνατότητα και για σύνολο των
καταχωρήσεων υπάρχει κατά ποσοστό 78%.

Η ομάδα 1 χαρακτηρίζεται από την απουσία:


host_identity_verified=0: Το 4,1% των συνολικών καταχωρήσεων που οι
οικοδεσπότες τους δεν είναι πιστοποιημένοι ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 45,69%
των καταχωρήσεων της 1ης ομάδας δεν ανήκουν σε πιστοποιημένους οικοδεσπότες
και το 78,8% του συνόλου των καταχωρήσεων ανήκουν σε μη πιστοποιημένους
οικοδεσπότες.



is_top_100=0: Το 6,6% των συνολικών καταχωρήσεων που οι οικοδεσπότες τους δεν
ανήκουν στους 100 πρώτους με τις πιο υψηλές αξιολογήσεις ανήκουν σε αυτή την
ομάδα. Το 91% των καταχωρήσεων της 1ης ομάδας δεν ανήκουν στους πρώτους 100
οικοδεσπότες ενώ το ποσοστό στο σύνολο των δεδομένων είναι 98,8%.



instant_bookable=1: Το 5,25% των συνολικών καταχωρήσεων που δίνεται η
δυνατότητα στους χρήστες να πραγματοποιήσουν άμεσα την κράτηση χωρίς αναμονή
για την αποδοχή από τον οικοδεσπότη ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Για το 57,2%
των καταχωρήσεων της 1ης ομάδας υπάρχει αυτή η δυνατότητα και για σύνολο των
καταχωρήσεων υπάρχει κατά ποσοστό 78,2%.

Όσον αφορά την ανάλυση των ομάδων ως προς τις συνεχείς μεταβλητές, η 1η ομάδα
χαρακτηρίζεται από:


listing_duration: Η μέση διάρκεια που τα καταλύματα είναι διαθέσιμα για φιλοξενία
στην εφαρμογή εντός της ομάδας είναι 1990,56 μέρες ενώ για το σύνολο των
δεδομένων είναι 685,01.



number_of_reviews: Ο μέσος αριθμός αξιολογήσεων για τα καταλύματα της 1ης
ομάδας είναι 116 ενώ ο μέσος όρος του συνόλου των δεδομένων είναι 46,3.



hosting_duration: Η μέση διάρκεια που οι χρήστες είναι οικοδεσπότες εντός της
ομάδας είναι 2104,51 μέρες ενώ για το σύνολο των δεδομένων είναι 1262,57.
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2ης ομάδας (n = 1093, 12,28%):
Όσον αφορά τις συνεχείς μεταβλητές η 2η ομάδα χαρακτηρίζεται από:


hosting_duration: Η μέση διάρκεια που οι χρήστες είναι οικοδεσπότες εντός της
ομάδας είναι 2706,79 μέρες ενώ για το σύνολο των δεδομένων είναι 1262,57.



host_listings_count: Ο μέσος όρος καταχωρήσεων που έχουν οι οικοδεσπότες αυτής
της ομάδας είναι 29 καταλύματα ενώ για το σύνολο των δεδομένων ο μέσος όρος
είναι 15,32.

3η ομάδας (n = 3200, 35,97%): Ως προς τις κατηγορικές μεταβλητές, η ομάδα 3
χαρακτηρίζεται από την παρουσία:


host_identity_verified=0: Το 41,63% των συνολικών καταχωρήσεων που οι
οικοδεσπότες τους δεν είναι πιστοποιημένοι ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 91,2%
των καταχωρήσεων της 3ης ομάδας δεν ανήκουν σε πιστοποιημένους οικοδεσπότες
και το 78,8% του συνόλου των καταχωρήσεων δεν ανήκουν σε πιστοποιημένους
χρήστες.



instant_bookable=1: Το 38,8% των συνολικών καταχωρήσεων που δίνεται η
δυνατότητα στους χρήστες να πραγματοποιήσουν άμεσα την κράτηση χωρίς αναμονή
για την αποδοχή από τον οικοδεσπότη ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Για το 84,6%
των καταχωρήσεων της 3ης ομάδας υπάρχει αυτή η δυνατότητα και για σύνολο των
καταχωρήσεων υπάρχει κατά ποσοστό 78,2%.

Η ομάδα 3 χαρακτηρίζεται από την απουσία:


host_identity_verified=1: Το 14,8% των συνολικών καταχωρήσεων που οι
οικοδεσπότες τους είναι πιστοποιημένοι ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 8,7% των
καταχωρήσεων της 3ης ομάδας ανήκουν σε πιστοποιημένους οικοδεσπότες και το
21,1% του συνόλου των καταχωρήσεων ανήκουν σε πιστοποιημένους οικοδεσπότες.



instant_bookable=0: Το 25,4% των συνολικών καταχωρήσεων που δεν δίνεται η
δυνατότητα στους χρήστες να πραγματοποιήσουν άμεσα την κράτηση χωρίς αναμονή
για την αποδοχή από τον οικοδεσπότη ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Για το 15,37%
των καταχωρήσεων της 3ης ομάδας δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και για σύνολο
των καταχωρήσεων δεν υπάρχει κατά ποσοστό 21,7%.
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Όσον αφορά την ανάλυση των ομάδων ως προς τις συνεχείς μεταβλητές, η 3η ομάδα
χαρακτηρίζεται από:


hosting_duration: Η μέση διάρκεια που οι χρήστες είναι οικοδεσπότες εντός της
ομάδας είναι 498,61 μέρες ενώ για το σύνολο των δεδομένων είναι 1262,57.



listing_duration: Η μέση διάρκεια που τα καταλύματα είναι διαθέσιμα για φιλοξενία
στην εφαρμογή εντός της ομάδας είναι

385,7 μέρες ενώ για το σύνολο των

δεδομένων είναι 685,01.


number_of_reviews: Ο μέσος αριθμός αξιολογήσεων για τα καταλύματα της 3ης
ομάδας είναι 26,8 ενώ ο μέσος όρος του συνόλου των δεδομένων είναι 46,3.

4η ομάδα (n = 2323, 26,11%): Ως προς τις κατηγορικές μεταβλητές, η ομάδα 4
χαρακτηρίζεται από την παρουσία:


host_is_superhost=1: Σχεδόν το 32,45% των συνολικών καταχωρήσεων που οι
οικοδεσπότες τους είναι superhosts ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 57,2% των
καταχωρήσεων της 4ης ομάδας είναι superhosts και το 46% του συνόλου των
δεδομένων είναι superhosts.

Η ομάδα 4 χαρακτηρίζεται από την απουσία:


host_is_superhost=0: Το 20,7% των συνολικών καταχωρήσεων που οι οικοδεσπότες
τους δεν είναι superhosts ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 42,7% των καταχωρήσεων
της 4ης ομάδας δεν είναι superhosts και το 53,9% του συνόλου των δεδομένων δεν
είναι superhosts.

Όσον αφορά την ανάλυση των ομάδων ως προς τις συνεχείς μεταβλητές, η 4η ομάδα
χαρακτηρίζεται από:


hosting_duration: Η μέση διάρκεια που οι χρήστες είναι οικοδεσπότες εντός της
ομάδας είναι 1538,5 μέρες ενώ για το σύνολο των δεδομένων είναι 1262,57.

Ενώ χαρακτηρίζεται με χαμηλότερες τιμές σε σχέση με το συνολικό μέσο όρο από:


listing_duration: Η μέση διάρκεια που τα καταλύματα είναι διαθέσιμα για φιλοξενία
στην εφαρμογή εντός της ομάδας είναι 431,79 μέρες ενώ για το σύνολο των
δεδομένων είναι 685,01.
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number_of_reviews: Ο μέσος αριθμός αξιολογήσεων για τα καταλύματα της 4ης
ομάδας είναι 32,3 ενώ ο μέσος όρος του συνόλου των δεδομένων είναι 46,3.

5η

ομάδα (n = 1641, 18,44%): Ως προς τις κατηγορικές μεταβλητές, η ομάδα 5

χαρακτηρίζεται από την παρουσία:


cancellation_policy=moderate: Η πιο αντιπροσωπευτική μεταβλητή είναι το είδος της
πολιτικής ακύρωσης που είναι «μέτρια». Το 26,55% των συνολικών καταχωρήσεων
που έχουν αυτή την πολιτική ακύρωσης ανήκουν στην 5η ομάδα. Το 52,2% των
καταχωρήσεων αυτής της ομάδας έχει πολιτική ακύρωσης μέτρια ενώ το 36,3% των
συνολικών καταχωρήσεων έχει αυτό το χαρακτηριστικό.



host_identity_verified=1: Το 29,9% των συνολικών καταχωρήσεων που οι
οικοδεσπότες τους είναι πιστοποιημένοι ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 34,3% των
καταχωρήσεων της 5ης ομάδας ανήκουν σε πιστοποιημένους οικοδεσπότες και το
21,14%

του

συνόλου

των

καταχωρήσεων

ανήκουν

σε

πιστοποιημένους

οικοδεσπότες.
Η ομάδα 5 χαρακτηρίζεται από την απουσία:


host_identity_verified=0: Το 15,36% των συνολικών καταχωρήσεων που οι
οικοδεσπότες τους δεν είναι πιστοποιημένοι ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 65,69%
των καταχωρήσεων της 5ης ομάδας δεν ανήκουν σε πιστοποιημένους οικοδεσπότες
και το 78,8% του συνόλου των καταχωρήσεων δεν ανήκουν σε πιστοποιημένους
χρήστες.



cancellation_policy=strict_14_with_grace_period: Περίπου το 13,3% των συνολικών
καταχωρήσεων που έχουν πολιτική ακύρωσης “strict_14_with_grace_period”
ανήκουν στην 5η ομάδα. Το 28,7% των καταχωρήσεων αυτής της ομάδας έχει αυτήν
την πολιτική ακύρωσης ενώ το 39,6% των συνολικών καταχωρήσεων έχει αυτήν την
πολιτική.

Όσον αφορά την ανάλυση των ομάδων ως προς τις συνεχείς μεταβλητές, η 5 η ομάδα
χαρακτηρίζεται από:


listing_duration: Η μέση διάρκεια που τα καταλύματα είναι διαθέσιμα για φιλοξενία
στην εφαρμογή εντός της ομάδας είναι 1150,78 μέρες ενώ για το σύνολο των
δεδομένων είναι 685,01.
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number_of_reviews: Ο μέσος αριθμός αξιολογήσεων για τα καταλύματα της 5ης
ομάδας είναι 81,2 ενώ ο μέσος όρος του συνόλου των δεδομένων είναι 46,3.

Ενώ χαρακτηρίζεται με χαμηλότερες τιμές σε σχέση με το συνολικό μέσο όρο από:


hosting_duration: Η μέση διάρκεια που οι χρήστες είναι οικοδεσπότες εντός της
ομάδας είναι 1071,94 μέρες ενώ για το σύνολο των δεδομένων είναι 1262.57.

3.3

Εφαρμογή της μεθόδου Modha-Sprangler K-means

Για να εφαρμόσουμε την Modha-Sprangler K-means, αρχικά διαχωρίζουμε τις
κατηγορικές από τις συνεχείς μεταβλητές:
library(kamila)

conDf<data.frame(scale(airbnb[,c(1,2,4,8,9,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,
29,30,35,36,37)]))
catDf <- dummyCodeFactorDf(data.frame(airbnb[,c(3,5,6,7,10,11,16,31,32,33,34,38)]))

Έπειτα εφαρμόζουμε την μέθοδο για 𝑘 = 2:
msRes <- gmsClust(conDf, catDf, nclust = 2)

Με τον ίδιο τρόπο δοκιμάζουμε την μέθοδο με 𝑘 = 3 έ𝜔𝜍 6 και αξιολογούμε τη
συσταδοποίηση για κάθε διαφορετικό 𝑘 ερμηνεύοντας τις μεταβλητές από τις οποίες
αποτελούνται οι ομάδες ως εξής:
catdes(cbind(airbnb,as.factor(msRes$results$cluster)),39)

Έπειτα από ανάλυση των ομάδων με την παραπάνω συνάρτηση catdes, διαπιστώνεται ότι
η βέλτιστη ομαδοποίηση έγινε για 𝑘 = 3.
Στη συνέχεια με τη συνάρτηση:
plotcluster(data.matrix(airbnb),msRes$results$cluster)

Μας δίνεται το παρακάτω διάγραμμα όπου παρατηρούμε ότι οι ομάδες 2 και 3
διαχωρίζονται ικανοποιητικά καθώς υπάρχει απόσταση μεταξύ τους, ενώ η ομάδα 1
συγχέεται με την ομάδα 2.
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1η ομάδα (n = 758, 8,52%): Ως προς τις κατηγορικές μεταβλητές, η ομάδα 1
χαρακτηρίζεται από την παρουσία:


host_is_superhost=0: Το 14,76% των συνολικών καταχωρήσεων που οι οικοδεσπότες
τους δεν είναι superhosts ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 93,5% των καταχωρήσεων
της 1ης ομάδας δεν είναι superhosts και το 53,9% του συνόλου των δεδομένων δεν
είναι superhosts.

Ενώ χαρακτηρίζεται από την απουσία:


host_is_superhost=1: Το 1,19% των συνολικών καταχωρήσεων που οι οικοδεσπότες
τους είναι superhosts ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 6,46% των καταχωρήσεων
της 1ης ομάδας είναι superhosts και το 46% του συνόλου των δεδομένων είναι
superhosts.



cancellation_policy=moderate: Το 2,47% των συνολικών καταχωρήσεων που έχουν
πολιτική ακύρωσης “moderate”, δηλαδή μέτρια πολιτική ακύρωσης, ανήκουν στην
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1η ομάδα. Περίπου το 10,5% των καταχωρήσεων αυτής της ομάδας έχει αυτήν την
πολιτική ακύρωσης ενώ το 36,3% των συνολικών καταχωρήσεων έχει αυτήν την
πολιτική.
Όσον αφορά την ανάλυση των ομάδων ως προς τις συνεχείς μεταβλητές, η 1η ομάδα
χαρακτηρίζεται από:


calculated_host_listings_count: Ο μέσος όρος του αριθμού των καταχωρήσεων που
έχει ένας οικοδεσπότης στην εφαρμογή είναι 54,13 εντός της ομάδας ενώ για το
σύνολο των δεδομένων ο μέσος όρος είναι 10,16.



accommodates: Ο μέσος όρος επισκεπτών που μπορεί να φιλοξενήσει ένα κατάλυμα
εντός της ομάδας είναι 6,9 άτομα μέρες ενώ για το σύνολο των δεδομένων είναι 4,06.



bedrooms: Ο μέσος αριθμός δωματίων των καταλυμάτων της 1ης ομάδας είναι 2.36
ενώ ο μέσος όρος του συνόλου των δεδομένων είναι 1.42.



price: Η μέση τιμή των καταλυμάτων της 1ης ομάδας είναι 118,65 ευρώ ενώ για το
σύνολο των δεδομένων είναι 59,8 ευρώ.

Οι συνεχείς μεταβλητές με χαμηλότερο μέσο όρο από το γενικό σύνολο είναι οι εξής:


review_scores_communication: Η μέση βαθμολογία ως προς την επικοινωνία με τον
οικοδεσπότης εντός της ομάδας είναι 9,02 ενώ για το σύνολο των δεδομένων είναι
9,82.



review_scores_cleanliness: Η μέση βαθμολογία ως προς την καθαριότητα εντός της
ομάδας είναι 8,7 ενώ για το σύνολο των δεδομένων είναι 9,63.



review_scores_accuracy: Αντίστοιχα η μέση βαθμολογία ως προς την ακρίβεια των
πληροφοριών εντός της ομάδας είναι 8,78 ενώ για το σύνολο των δεδομένων είναι
9,73.



review_scores_value: Η μέση βαθμολογία για την αξία του καταλύματος σε σχέση
με την τιμή εντός της ομάδας είναι 8,58 ενώ για το σύνολο των δεδομένων είναι 9,59.

2η ομάδα (n = 4090, 45,9%): Ως προς τις κατηγορικές μεταβλητές, η ομάδα 2
χαρακτηρίζεται από την παρουσία:


host_is_superhost=0: Το 85,1% των συνολικών καταχωρήσεων που οι οικοδεσπότες
τους δεν είναι superhosts ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 100% των καταχωρήσεων
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της 2ης ομάδας δεν είναι superhosts και το 53,9% του συνόλου των δεδομένων δεν
είναι superhosts.


room_type=Private_room: Το 66,2% των συνολικών καταχωρήσεων που τα
καταλύματα είναι ιδιωτικά δωμάτια ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 9,58% των
καταχωρήσεων της ομάδας είναι ιδιωτικά δωμάτια και το 6,65% του συνόλου των
καταχωρήσεων είναι ιδιωτικά δωμάτια.

Η ομάδα 2 χαρακτηρίζεται από την απουσία:


host_is_superhost=1: Δεν υπάρχουν superhosts εντός της ομάδας ενώ το 46% του
συνόλου των δεδομένων είναι superhosts.

Όσον αφορά την ανάλυση των ομάδων ως προς τις συνεχείς μεταβλητές, η 2η ομάδα
χαρακτηρίζεται από:


number_of_reviews_ltm: Ο μέσος αριθμός αξιολογήσεων για τα καταλύματα της 2ης
ομάδας τους τελευταίους 12 μήνες είναι 11,88 ενώ ο μέσος όρος του συνόλου των
δεδομένων είναι 19,3.



calculated_host_listings_count: Ο μέσος όρος καταχωρήσεων που έχουν οι
οικοδεσπότες αυτής της ομάδας είναι 5,36 καταλύματα ενώ για το σύνολο των
δεδομένων ο μέσος όρος είναι 10,16.



accommodates: Ο μέσος όρος επισκεπτών που μπορεί να φιλοξενήσει ένα κατάλυμα
εντός της ομάδας είναι 3,63 άτομα ενώ για το σύνολο των δεδομένων είναι 4,06.



bedrooms: Ο μέσος αριθμός δωματίων των καταλυμάτων της 2ης ομάδας είναι 1,15
ενώ ο μέσος όρος του συνόλου των δεδομένων είναι 1,42.

3η ομάδα (n = 4048, 45,5%): Ως προς τις κατηγορικές μεταβλητές, η ομάδα 3
χαρακτηρίζεται από την παρουσία:


host_is_superhost=1: Το 98,8% των συνολικών καταχωρήσεων που οι οικοδεσπότες
τους είναι superhosts ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 99,95% των καταχωρήσεων
της 3ης ομάδας είναι superhosts και το 46% του συνόλου των δεδομένων είναι
superhosts.



cancellation_policy=moderate: Το 54% των συνολικών καταχωρήσεων που έχουν
πολιτική ακύρωσης “μέτρια” ανήκουν στην 3η ομάδα. Περίπου το 43,1% των
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καταχωρήσεων αυτής της ομάδας έχει αυτήν την πολιτική ακύρωσης ενώ το 36,3%
των συνολικών καταχωρήσεων έχει αυτήν την πολιτική.
Η ομάδα 3 χαρακτηρίζεται από την απουσία:


host_is_superhost=0: Η 3η ομάδα δεν περιλααμβάνει σχεδόν καθόλου καταχωρήσεις
από οικοδεσπότες που δεν είναι superhosts ενώ το 53,9% του συνόλου των
δεδομένων δεν είναι superhosts.



cancellation_policy=flexible: Το 35,2% των συνολικών καταχωρήσεων που έχουν
πολιτική ακύρωσης “ευέλικτη” ανήκουν στην 3η ομάδα. Περίπου το 18,3% των
καταχωρήσεων αυτής της ομάδας έχει αυτήν την πολιτική ακύρωσης ενώ το 23,7%
των συνολικών καταχωρήσεων έχει αυτήν την πολιτική.

Όσον αφορά την ανάλυση των ομάδων ως προς τις συνεχείς μεταβλητές, η 3 η ομάδα
χαρακτηρίζεται από:


number_of_reviews_ltm: Ο μέσος αριθμός αξιολογήσεων για τα καταλύματα τους
τελευταίους 12 μήνες της 3ης ομάδας είναι 28,43 ενώ ο μέσος όρος του συνόλου των
δεδομένων είναι 19,33.



review_scores_cleanliness: Η μέση βαθμολογία ως προς την καθαριότητα εντός της
ομάδας είναι 9,88 ενώ για το σύνολο των δεδομένων είναι 9,63.



review_scores_value: Η μέση βαθμολογία για την αξία του καταλύματος σε σχέση
με την τιμή εντός της ομάδας είναι 9,84 ενώ για το σύνολο των δεδομένων είναι 9,59.



review_scores_accuracy: Η μέση βαθμολογία ως προς την ακρίβεια των
πληροφοριών εντός της ομάδας είναι 9,94 ενώ για το σύνολο των δεδομένων είναι
9,73.

Ενώ οι συνεχείς μεταβλητές με χαμηλότερο μέσο όρο από το γενικό σύνολο είναι οι εξής:


calculated_host_listings_count: Ο μέσος όρος καταχωρήσεων που έχουν οι
οικοδεσπότες αυτής της ομάδας είναι 6,77 καταλύματα ενώ για το σύνολο των
δεδομένων ο μέσος όρος είναι 10,16.
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3.4

Εφαρμογή της Παραγοντικής Ανάλυσης για μεικτού τύπου δεδομένα

Στην συνέχεια της ανάλυσης θα εφαρμόσουμε τη μέθοδο FAMD για να ομαδοποιήσουμε
τα δεδομένα δοκιμάζοντας όπως και πριν διαφορετικό αριθμό ομάδων. Έπειτα από την
εφαρμογή του αλγορίθμου με ομάδες 𝑘 = 2 έως 6, και ανάλυση των ομάδων με παρόμοιο
τρόπο όπως είδαμε στο κεφάλαιο 3.1, διαπιστώνεται ότι η βέλτιστη ομαδοποίηση έγινε
με 𝑘 = 5.
Εφαρμόζουμε τον αλγόριθμο ως εξής για 𝑘 = 5:
library(FactoMineR)
outpcamix <- FAMD(airbnb, ncp = 5)
outkm <- kmeans(outpcamix$ind$coord, 5)

Έπειτα για να αξιολογήσουμε την συσταδοποίηση μπορούμε να οπτικοποιήσουμε το
αποτέλεσμα:
plotcluster(data.matrix(airbnb),outk$cluster)

Καθώς οι ομάδες δεν έχουν ευδιάκριτη απόσταση μεταξύ τους αλλά συγχέονται σε
σημαντικό βαθμό, θα αξιολογήσουμε τη συσταδοποίηση ερμηνεύοντας τις μεταβλητές
από τις οποίες αποτελούνται ως εξής:
catdes(cbind(airbnb,as.factor(outk$cluster)),39)
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1η ομάδα (n = 4092, 45,9%): Ως προς τις κατηγορικές μεταβλητές, η ομάδα 1
χαρακτηρίζεται από την παρουσία:


neighbourhood=Neos_Kosmos: Το 84,39% των συνολικών καταχωρήσεων που τα
καταλύματα βρίσκονται στοn Νέο Κόσμο ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 16,7%
των καταχωρήσεων της 1ης ομάδας βρίσκονται στον Νέο Κόσμο. Το 9,15% του
συνόλου των καταχωρήσεων βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή.



neighbourhood=Koukaki: Το 84,45% των συνολικών καταχωρήσεων που τα
καταλύματα βρίσκονται στο Κουκάκι ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 16,8% των
καταχωρήσεων της 1ης ομάδας βρίσκονται στο Κουκάκι και το 9,18% του συνόλου
των καταχωρήσεων βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή.



host_is_superhost=1: Το 57,2% των συνολικών καταχωρήσεων που οι οικοδεσπότες
τους είναι superhosts ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 57,3% των καταχωρήσεων
της 1ης ομάδας είναι superhosts και το 46% του συνόλου των δεδομένων είναι
superhosts.



neighbourhood=Plaka: Το 71,8% των συνολικών καταχωρήσεων που τα καταλύματα
βρίσκονται στην Πλάκα ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 29,4% των καταχωρήσεων
της 1ης ομάδας βρίσκονται στην Πλάκα και το 12,4% του συνόλου των
καταχωρήσεων βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή.

Η ομάδα 1 χαρακτηρίζεται από την απουσία:


neighbourhood=Ambelokipi: Εντός της ομάδας δεν υπάρχουν καταλύματα που να
βρίσκονται στους Αμπελόκηπους. Το 5,24% του συνόλου δεδομένων βρίσκονται
στην περιοχή Αμπελόκηποι.



host_is_superhost=0: Το 36,3% των συνολικών καταχωρήσεων που οι οικοδεσπότες
τους δεν είναι superhosts ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 42,6% των καταχωρήσεων
της 1ης ομάδας δεν είναι superhosts και το 53,9% του συνόλου των δεδομένων δεν
είναι superhosts.



neighbourhood=Larissis: Το 11,96% των συνολικών καταχωρήσεων που τα
καταλύματα βρίσκονται στην περιοχή Λαρίσης ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το
1,56% των καταχωρήσεων της 1ης ομάδας βρίσκονται στην περιοχή Λαρίσης ενώ το
6% του συνόλου των καταχωρήσεων βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή.



neighbourhood=Kypseli: Το 0,45% των συνολικών καταχωρήσεων που τα
καταλύματα βρίσκονται στην περιοχή Κυψέλη ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το
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0,02% των καταχωρήσεων της 1ης ομάδας βρίσκονται στην Κυψέλη ενώ το 2,45%
του συνόλου των καταχωρήσεων βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή.


neighbourhood=Attiki: Το 1,72% των συνολικών καταχωρήσεων που τα καταλύματα
βρίσκονται στην περιοχή Αττική ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 0,09% των
καταχωρήσεων της 1ης ομάδας βρίσκονται στην Αττική ενώ το 2,6% του συνόλου
των καταχωρήσεων βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή.
Όσον αφορά την ανάλυση των ομάδων ως προς τις συνεχείς μεταβλητές, η 1 η ομάδα

χαρακτηρίζεται από:


review_scores_location: Η μέση βαθμολογία ως προς την τοποθεσία εντός της
ομάδας είναι 9,78 ενώ για το σύνολο των δεδομένων είναι 9,55.



number_of_reviews_ltm: Ο μέσος αριθμός αξιολογήσεων για τα καταλύματα τους
τελευταίους 12 μήνες της 1ης ομάδας είναι 25,74 ενώ ο μέσος όρος του συνόλου των
δεδομένων είναι 19,33.



review_scores_value: Η μέση βαθμολογία για την αξία του καταλύματος σε σχέση
με την τιμή εντός της ομάδας είναι 9,74 ενώ για το σύνολο των δεδομένων είναι 9,59.



review_scores_cleanliness: Η μέση βαθμολογία ως προς την ακρίβεια των
πληροφοριών εντός της ομάδας είναι 9,78 ενώ για το σύνολο των δεδομένων είναι
9,63.

Οι συνεχείς μεταβλητές με χαμηλότερες τιμές είναι:


bedrooms: Ο μέσος αριθμός δωματίων των καταλυμάτων της 1ης ομάδας είναι 1,19
ενώ ο μέσος όρος του συνόλου των δεδομένων είναι 1,42.



accommodates: Ο μέσος όρος επισκεπτών που μπορεί να φιλοξενήσει ένα κατάλυμα
εντός της ομάδας είναι 3,6 άτομα ενώ για το σύνολο των δεδομένων είναι 4,06.

2η ομάδα (n = 193, 2,16%): Ως προς τις κατηγορικές μεταβλητές, η ομάδα 2
χαρακτηρίζεται από την παρουσία:


is_top_100=1: Το 100% των συνολικών καταχωρήσεων που οι οικοδεσπότες τους
ανήκουν στους 100 πρώτους με τις πιο υψηλές αξιολογήσεις ανήκουν σε αυτή την
ομάδα. Το 51,8% των καταχωρήσεων της 2ης ομάδας ανήκουν στους πρώτους 100
οικοδεσπότες ενώ το ποσοστό στο σύνολο των δεδομένων είναι μόλις 1,1%.
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require_guest_phone_verification=1: Το 93,75% των συνολικών καταχωρήσεων που
οι οικοδεσπότες τους απαιτούν από τους επισκέπτες να ταυτοποιήσουν την κράτηση
με τον αριθμό τηλεφώνου ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 38,8% των
καταχωρήσεων της 2ης ομάδας έχουν αυτό το χαρακτηριστικό και το 0,89% του
συνόλου των καταχωρήσεων απαιτούν πιστοποίηση με αριθμό τηλεφώνου.

Η ομάδα 2 χαρακτηρίζεται από την απουσία:


is_top_100=0: Το 1,05% των συνολικών καταχωρήσεων που οι οικοδεσπότες τους
δεν ανήκουν στους 100 πρώτους με τις πιο υψηλές αξιολογήσεις ανήκουν σε αυτή
την ομάδα. Το 48,18% των καταχωρήσεων της 2ης ομάδας δεν ανήκουν στους
πρώτους 100 οικοδεσπότες ενώ το ποσοστό στο σύνολο των δεδομένων είναι 98,8%.



require_guest_phone_verification=0: Το 1,33% των συνολικών καταχωρήσεων που
οι οικοδεσπότες τους απαιτούν από τους επισκέπτες να ταυτοποιήσουν την κράτηση
με τον αριθμό τηλεφώνου ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 61,13% των
καταχωρήσεων της 2ης ομάδας έχουν αυτό το χαρακτηριστικό και το 99,1% του
συνόλου των καταχωρήσεων δεν απαιτούν πιστοποίηση με αριθμό τηλεφώνου.

Όσον αφορά την ανάλυση των ομάδων ως προς τις συνεχείς μεταβλητές, η 2 η ομάδα
χαρακτηρίζεται από:


number_of_reviews: Ο μέσος αριθμός αξιολογήσεων για τα καταλύματα της 2ης
ομάδας είναι 254,6 ενώ ο μέσος όρος του συνόλου των δεδομένων είναι 46,3.



listing_duration: Η μέση διάρκεια που τα καταλύματα είναι διαθέσιμα για φιλοξενία
στην εφαρμογή εντός της ομάδας είναι 1821,17 μέρες ενώ για το σύνολο των
δεδομένων είναι 685,01.



hosting_duration: Η μέση διάρκεια που οι χρήστες είναι οικοδεσπότες εντός της
ομάδας είναι 1974,19 μέρες ενώ για το σύνολο των δεδομένων είναι 1262,57.

3η ομάδα (n = 1115, 12,53%): Ως προς τις κατηγορικές μεταβλητές, η ομάδα 3
χαρακτηρίζεται από την παρουσία:


cancellation_policy=strict_14_with_grace_period:
συνολικών

καταχωρήσεων

που

Περίπου

έχουν

το

πολιτική

17,99%

των

ακύρωσης

“strict_14_with_grace_period” ανήκουν στην 3η ομάδα. Το 56,95% των

44

καταχωρήσεων αυτής της ομάδας έχει αυτήν την πολιτική ακύρωσης ενώ το 39,6%
των συνολικών καταχωρήσεων έχει αυτήν την πολιτική.
Όσον αφορά την ανάλυση των ομάδων ως προς τις συνεχείς μεταβλητές, η 3 η ομάδα
χαρακτηρίζεται από:


accommodates: Ο μέσος όρος επισκεπτών που μπορεί να φιλοξενήσει ένα κατάλυμα
εντός της ομάδας είναι 7,59 άτομα ενώ για το σύνολο των δεδομένων είναι 4,06.



bedrooms: Ο μέσος αριθμός δωματίων των καταλυμάτων της 3ης ομάδας είναι 2,83
ενώ ο μέσος όρος του συνόλου των δεδομένων είναι 1,42.



calculated_host_listings_count: Ο μέσος όρος καταχωρήσεων που έχουν οι
οικοδεσπότες αυτής της ομάδας είναι 24,9 καταλύματα ενώ για το σύνολο των
δεδομένων ο μέσος όρος είναι 10,16.



price: Η μέση τιμή των καταλυμάτων εντός της ομάδας είναι 130,88 ευρώ ενώ για το
σύνολο των δεδομένων είναι 59,8.

4η ομάδα (n = 3187, 35,8%): Ως προς τις κατηγορικές μεταβλητές, η ομάδα 4
χαρακτηρίζεται από την παρουσία:


neighbourhood=Ampelokipi: Το 89,2% των συνολικών καταχωρήσεων που τα
καταλύματα βρίσκονται στους Αμπελόκηπους ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 13%
των καταχωρήσεων της ομάδας βρίσκονται στους Αμπελόκηπους και το 5,2% του
συνόλου των καταχωρήσεων βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή.



neighbourhood=Patisia: Το 93,1% των συνολικών καταχωρήσεων που τα
καταλύματα βρίσκονται στα Πατήσια ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 5,5% των
καταχωρήσεων της 4ης ομάδας βρίσκονται στα Πατήσια και το 2,1% του συνόλου
των καταχωρήσεων βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή.



neighbourhood=Attiki: Το 86,2% των συνολικών καταχωρήσεων που τα καταλύματα
βρίσκονται στην Αττική ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 6,2% των καταχωρήσεων
της ομάδας βρίσκονται στην Αττική και το 2,6% του συνόλου των καταχωρήσεων
βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή.



neighbourhood=Exarcheia: Το 70,5% των συνολικών καταχωρήσεων που τα
καταλύματα βρίσκονται στα Εξάρχεια ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 9,7% των
καταχωρήσεων της ομάδας βρίσκονται στα Εξάρχεια και το 4,9% του συνόλου των
καταχωρήσεων βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή.
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Η ομάδα 4 χαρακτηρίζεται από την απουσία:


neighbourhood=Koukaki: Δεν υπάρχουν καταλύματα που βρίσκονται στο Κουκάκι
ενώ το 9,18% του συνόλου των καταχωρήσεων βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή.



neighbourhood=Neos_Kosmos: Το 0,36% των συνολικών καταχωρήσεων που τα
καταλύματα βρίσκονται στον Νέο Κόσμο ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 0,09%
των καταχωρήσεων της 4ης ομάδας βρίσκονται στον Νέο Κόσμο. Το 9,15% του
συνόλου των καταχωρήσεων βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή.



neighbourhood=Plaka: Το 4,14% των συνολικών καταχωρήσεων που τα καταλύματα
βρίσκονται στην Πλάκα ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 1,44% των καταχωρήσεων
της 4ης ομάδας βρίσκονται στην Πλάκα και το 12,47% του συνόλου των
καταχωρήσεων βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή.



neighbourhood=Psyri: Το 3,57% των συνολικών καταχωρήσεων που τα καταλύματα
βρίσκονται στου Ψυρρή ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 0,56% των καταχωρήσεων
της 4ης ομάδας βρίσκονται στου Ψυρρή και το 5,6% του συνόλου των καταχωρήσεων
βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή.

Όσον αφορά την ανάλυση των ομάδων ως προς τις συνεχείς μεταβλητές, η 4 η ομάδα
χαρακτηρίζεται από:


number_of_reviews_ltm: Ο μέσος αριθμός αξιολογήσεων για τα καταλύματα της 4ης
ομάδας τους τελευταίους 12 μήνες είναι 11,2 ενώ ο μέσος όρος του συνόλου των
δεδομένων είναι 19,3.



accommodates: Ο μέσος όρος επισκεπτών που μπορεί να φιλοξενήσει ένα κατάλυμα
εντός της ομάδας είναι 3,33 άτομα ενώ για το σύνολο των δεδομένων είναι 4,06.



calculated_host_listings_count: Ο μέσος όρος καταχωρήσεων που έχουν οι
οικοδεσπότες αυτής της ομάδας είναι 3,98 καταλύματα ενώ για το σύνολο των
δεδομένων ο μέσος όρος είναι 10,16.



bedrooms: Ο μέσος αριθμός δωματίων των καταλυμάτων της 4ης ομάδας είναι 1,24
ενώ ο μέσος όρος του συνόλου των δεδομένων είναι 1,42.

5η ομάδα (n = 309, 3,47%): Ως προς τις κατηγορικές μεταβλητές, η ομάδα 5
χαρακτηρίζεται από την παρουσία:


host_is_superhost=0: Το 6,14% των συνολικών καταχωρήσεων που οι οικοδεσπότες
τους δεν είναι superhosts ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 95,4% των καταχωρήσεων
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της 5ης ομάδας δεν είναι superhosts και το 53,9% του συνόλου των δεδομένων δεν
είναι superhosts.
Η ομάδα 5 χαρακτηρίζεται από την απουσία:


host_is_superhost=1: Το 0,34% των συνολικών καταχωρήσεων που οι οικοδεσπότες
τους είναι superhosts ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Το 4,53% των καταχωρήσεων
της 5ης ομάδας είναι superhosts και το 46% του συνόλου των δεδομένων είναι
superhosts.

Όσον αφορά την ανάλυση της ομάδας ως προς τις συνεχείς μεταβλητές, η 5η ομάδα
χαρακτηρίζεται από:


calculated_host_listings_count: Ο μέσος όρος του αριθμού των καταχωρήσεων που
έχει ένας οικοδεσπότης στην εφαρμογή είναι 33,44 εντός της ομάδας ενώ για το
σύνολο των δεδομένων ο μέσος όρος είναι 10.16.

Ενώ οι μεταβλητές που συμβάλουν λιγότερο στην δημιουργία της 5ης ομάδας είναι:


review_scores_accuracy: Η μέση βαθμολογία ως προς την ακρίβεια των
πληροφοριών εντός της ομάδας είναι 7,35 ενώ για το σύνολο των δεδομένων είναι
9,73.



review_scores_communication: Η μέση βαθμολογία ως προς την επικοινωνία με τον
οικοδεσπότης εντός της ομάδας είναι 7,8 ενώ για το σύνολο των δεδομένων είναι
9,82.



review_scores_value: Η μέση βαθμολογία για την αξία του καταλύματος σε σχέση
με την τιμή εντός της ομάδας είναι 7,2 ενώ για το σύνολο των δεδομένων είναι 9,59.



number_of_reviews_ltm: Ο μέσος αριθμός αξιολογήσεων για τα καταλύματα της 5ης
ομάδας τους τελευταίους 12 μήνες είναι 4,7 ενώ ο μέσος όρος του συνόλου των
δεδομένων είναι 19,33.



review_scores_cleanliness: Η μέση βαθμολογία ως προς την καθαριότητα εντός της
ομάδας είναι 7,41 ενώ για το σύνολο των δεδομένων είναι 9,63.

4. Αξιολόγηση των μεθόδων
Με την μέθοδο Gower/Pam, η ομάδες δημιουργήθηκαν ως εξής:
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Η 1η (22,63%) ομάδα αποτελείται κυρίως από μεταβλητές με μέτρια πολιτική ακύρωσης,
από superhosts οικοδεσπότες και από καταλύματα που κατά μεγάλο μέρος (24%)
βρίσκονται στο Κουκάκι. Επίσης οι καταχωρήσεις της 1ης ομάδας έχουν περισσότερα
σχόλια από το μέσο όρο, και μεγαλύτερες βαθμολογίες ως προς την καθαριότητα, την
ακρίβεια και της τιμής σε σχέση με την αξία. Όμως περιλαμβάνει πολύ μικρό ποσοστό
της αυστηρής (με περίοδο χάριτος 14 μέρες) και της ευέλικτης πολιτικής ακύρωσης
καθώς και καταλύματα που βρίσκονται στο Κολωνάκι και στην Πλάκα.
Η 2η ομάδα (15,18%) χαρακτηρίζεται κυρίως από μεταβλητές με μέτρια πολιτική
ακύρωσης όπως και η 1η ομάδα, από οικοδεσπότες που δεν είναι superhosts και από
καταλύματα που κατά μεγάλο μέρος (24,8%) βρίσκονται στο Κολωνάκι. Επίσης οι
καταχωρήσεις της 2ης ομάδας φαίνεται να υπάρχουν για μεγαλύτερο διάστημα μέσα στην
πλατφόρμα όπως και οι οικοδεσπότες είναι για πιο πολύ καιρό στην πλατφόρμα συνεπώς
και πιο έμπειροι ίσως. Όμως ως προς τις κριτικές ο μέσος όρος εντός της ομάδας είναι
αρκετά μικρότερος σε σχέση με το σύνολο.
Η 3η ομάδα (20,3%) αποτελείται μόνο από superhosts. Το μεγαλύτερο μέρος της (80%)
έχει αυστηρή πολιτική ακύρωσης και το 27% των καταλυμάτων βρίσκονται στην Πλάκα.
Επίσης έχουν περισσότερα σχόλια τους τελευταίους 12 μήνες σε σχέση με το σύνολο
καθώς και υψηλότερες βαθμολογίες ως προς την καθαριότητα, την ακρίβεια και την αξία
σε σχέση με την τιμή. Η 3η ομάδα έχει πολλά κοινά στοιχεία με την 1η, διαφέρουν όμως
ως προς τις περιοχές οι οποίες όμως είναι πολύ κοντινές (γύρω από την ακρόπολη) και
με καλή φήμη, και την πολιτική ακύρωσης.
Η 4η ομάδα (20,9%) αποτελείται κατά 89% από καταχωρήσεις με αυστηρή πολιτική
ακύρωσης, 100% από οικοδεσπότες που δεν είναι superhosts, και κατά 23% βρίσκονται
στην Πλάκα. Επίσης οι καταχωρήσεις της 4ης ομάδας έχουν χαμηλότερη βαθμολογία ως
προς την καθαριότητα, την ακρίβεια, την αξία σε σχέση με την τιμή και μικρότερο αριθμό
αξιολογήσεων.
Η 5η ομάδα (18,78%) χαρακτηρίζεται από τη μεταβλητή ευέλικτη πολιτική ακύρωσης
(88%) και από μη superhosts οικοδεσπότες (85,2%). Σημαντικό μέρος αυτών βρίσκονται
στην περιοχή Λαρίσης και σχεδόν καθόλου στην Πλάκα και στο Κολονάκι. Έχουν
λιγότερες αξιολογήσεις από το μέσο όρο του πληθυσμού, μπορούν να φιλοξενήσουν
λιγότερα άτομα, και έχουν χαμηλότερες βαθμολογίες ως προς την τοποθεσία και την
καθαριότητα.
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Συνοψίζοντας, η 1η και η 3η ομάδα δεν έχουν σημαντικές διαφορές καθώς οι
καταχωρήσεις ανήκουν σε superhosts οικοδεσπότες, βρίσκονται σε κεντρικές και
εμπορικές περιοχές, και έχουν υψηλές βαθμολογίες. Στην 2η και 4η ομάδα φαίνεται να
ανήκουν οι καταχωρήσεις με μικρότερες βαθμολογίες, που δεν ανήκουν σε superhosts
και βρίσκονται στις ίδιες περιοχές με τις καταχωρήσεις της 1ης και της 3ης ομάδας. Η 5η
ομάδα περιλαμβάνει ίσως πιο μικρούς χώρους σε πιο φθηνές περιοχές όπως στην περιοχή
Λαρίσης και έχουν χαμηλότερες βαθμολογίες. Η συσταδοποίηση δεν φαίνεται αρκετά
ικανοποιητική καθώς οι καταχωρήσεις της 1ης και της 3ης ομάδας θα μπορούσαν να είναι
στην ίδια ομάδα, όπως και οι καταχωρήσεις της 2ης και της 4ης ομάδας.
Με την μέθοδο K-prototypes, η ομάδες δημιουργήθηκαν ως εξής:
Για την 1η ομάδα (7,18%) οι πιο αντιπροσωπευτικές μεταβλητές είναι οι πιστοποιημένοι
οικοδεσπότες, η μη δυνατότητα για άμεση κράτηση, ότι μεγάλο μέρος τον κορυφαίων
οικοδεσποτών (top 100) ανήκει σε αυτήν την ομάδα και ότι οι καταχωρήσεις είναι
περισσότερο καιρό στην πλατφόρμα σε σχέση με τον γενικό μέσο όρο, άρα και οι
οικοδεσπότες ίσως είναι πιο έμπειροι.
Η 2η ομάδα (12,28%) χαρακτηρίζεται κυρίως από την μεγάλη διάρκεια που οι χρήστες
είναι οικοδεσπότες και από τον μεγάλο αριθμό καταχωρήσεων που έχει ο κάθε
οικοδεσπότες σε σχέση με το μέσο όρο.
Η 3η ομάδα (35,97%) χαρακτηρίζεται από μη πιστοποιημένους οικοδεσπότες, από
καταλύματα που μπορεί να γίνει άμεση κράτηση, και από καταλύματα και οικοδεσπότες
που δεν είναι πολύ καιρό στην πλατφόρμα.
Η 4η ομάδα (26,11%) αποτελείται κατά μεγάλο μέρος της (57,2%) από superhosts
οικοδεσπότες και από καταλύματα που δεν είναι καιρό ανεβασμένα στην πλατφόρμα και
έχουν λιγότερες αξιολογήσεις από το μέσο όρο.
Η 5η ομάδα (18,44%) αποτελείται κυρίως από πιστοποιημένους χρήστες και από
καταχωρήσεις με μέτρια πολιτική ακύρωσης, με μεγαλύτερη διάρκεια που υπάρχουν
στην πλατφόρμα και με περισσότερα σχόλια από το μέσο όρο.
Ο διαχωρισμός των ομάδων δεν έχει γίνει βάση κάποιων συγκεκριμένων
χαρακτηριστικών καθώς βλέπουμε ότι οι πιο χαρακτηριστικές μεταβλητές είναι ίδιες σε
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κάποιες ομάδες, όπως στην 1η, την 2η και την 5η. Η συσταδοποίηση σε αυτήν την
περίπτωση δεν μας βοηθάει να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα.
Με την μέθοδο Modha-Spangler K-means, η ομάδες δημιουργήθηκαν ως εξής:
Η 1η ομάδα (8,52%) χαρακτηρίζεται από οικοδεσπότες που δεν είναι superhosts και που
έχουν περισσότερες καταχωρήσεις από τον μέσο όρο στην πλατφόρμα, και από
καταχωρήσεις με πολύ μικρό ποσοστό μέτριας πολιτικής ακύρωσης, που μπορούν να
φιλοξενήσουν περισσότερα άτομα από τον μέσο όρο των καταλυμάτων, με μεγαλύτερο
αριθμό δωματίων, με μεγαλύτερη μέση τιμή από το γενικό σύνολο και με χαμηλότερες
βαθμολογίες ως προς την επικοινωνία, την καθαριότητα, την ακρίβεια και την αξία ως
προς την τιμή.
Η 2η ομάδα (45,9%) αποτελείται από οικοδεσπότες που δεν είναι superhosts και από
καταλύματα που είναι κατά 10% ιδιωτικά δωμάτια και μπορούν να φιλοξενήσουν
λιγότερα άτομα από το γενικό μέσο όρο.
Η 3η ομάδα (45,5%) αποτελείται από superhosts και από πολιτική ακύρωσης μέτρια και
σχεδόν καθόλου από την ευέλικτη πολιτική. Επίσης οι καταχωρήσεις της ομάδας έχουν
περισσότερες κριτικές και υψηλότερες βαθμολογίες ως προς την καθαριότητα, την αξία
ως προς την τιμή και ως προς την ακρίβεια σε σχέση με το γενικό σύνολο. Ο μέσος όρος
καταχωρήσεων που έχουν οι οικοδεσπότες αυτής της ομάδας είναι μικρότερος από το
γενικό σύνολο.
Η συσταδοποίηση σε αυτήν την περίπτωση με την μέθοδο Modha-Spangler K-means
φαίνεται να έχει καλύτερα αποτελέσματα καθώς οι ομάδες έχουν ξεκάθαρα διαφορετική
σύσταση και μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η 1η ομάδα αποτελείται από οικοδεσπότες
που έχουν στην πλατφόρμα πολλά καταλύματα άρα πιθανόν να είναι εταιρείες, π.χ.
ξενοδοχεία, η 2η ομάδα πιθανόν να είναι οικοδεσπότες που διαθέτουν ως χώρο φιλοξενίας
κάποιο δωμάτιο στην οικία όπου διαμένουν και οι ίδιοι και δεν είναι superhosts, ενώ η 3η
ομάδα αποτελείται από οικοδεσπότες που είναι superhosts και έχουν λίγες και πιο
προσεγμένες καταχωρήσεις καθώς έχουν υψηλές βαθμολογίες.
Με την Παραγοντική Ανάλυση σε μεικτού τύπου δεδομένα, η ομάδες δημιουργήθηκαν
ως εξής:
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Η 1η ομάδα (45,9%) αποτελείται από superhosts κατά 57,3% και τα καταλύματα
βρίσκονται κυρίως στον Νέο Κόσμο, στο Κουκάκι και στην Πλάκα. Επίσης οι
καταχωρήσεις έχουν υψηλότερες βαθμολογίες ως προς την τοποθεσία, την αξία σε σχέση
με την τιμή και την καθαριότητα και έχουν περισσότερες αξιολογήσεις από το μέσο όρο.
Η 2η ομάδα (2,16%) χαρακτηρίζεται κατά 100% από κορυφαίους οικοδεσπότες (top 100)
και από καταχωρήσεις που απαιτούν ταυτοποίηση μέσω τηλεφώνου. Επίσης
περισσότερες αξιολογήσεις από το μέσο όρο και βρίσκονται για περισσότερο καιρό στην
πλατφόρμα.
Για την 3η ομάδα (12,53%) η πιο χαρακτηριστική μεταβλητή είναι η αυστηρή πολιτική
ακύρωσης. Επίσης τα καταλύματα μπορούν να φιλοξενήσουν περισσότερα άτομα από το
μέσο όρο, έχουν περισσότερα δωμάτια και έχουν υψηλότερη τιμή.
Τα καταλύματα της 4ης ομάδας (35,8%) βρίσκονται κυρίως στους Αμπελόκηπους, στα
Πατήσια, στην Αττική και στα Εξάρχεια και σχεδόν καθόλου στο Κουκάκι, στον Νέο
Κόσμο, στην Πλάκα και στου Ψυρρή. Επίσης έχουν λιγότερες κριτικές από το μέσο όρο
και μπορούν να φιλοξενήσουν λιγότερα άτομα.
Η 5η ομάδα (3,47%) αποτελείται από οικοδεσπότες που δεν είναι superhosts, από
καταχωρήσεις με χαμηλές βαθμολογίες ως προς την ακρίβεια, την επικοινωνία, την αξία
σε σχέση με την τιμή και την καθαριότητα, αλλά και με αρκετά λιγότερες αξιολογήσεις.
Η συσταδοποίηση σε αυτήν την περίπτωση φαίνεται αρκετά ικανοποιητική καθώς η κάθε
ομάδα αντιπροσωπεύεται από διαφορετικές μεταβλητές. Η 1η ομάδα φαίνεται να
περιλαμβάνει καταχωρήσεις σε περιοχές γύρω από την ακρόπολη με υψηλές
βαθμολογίες. Η 2η ομάδα είναι πολύ μικρή και περιλαμβάνει καταχωρήσεις από
κορυφαίους οικοδεσπότες. Στην 3η ομάδα φαίνεται να ανήκουν καταλύματα που
μπορούν να φιλοξενήσουν πιο πολλά άτομα από το μέσο όρο του συνόλου και είναι πιο
υψηλή η τιμή τους ανά άτομο/βράδυ. Η 4η ομάδα περιλαμβάνει καταλύματα που
βρίσκονται κυρίως στους Αμπελόκηπους, στα Πατήσια, στην Αττική και στα Εξάρχεια,
δηλαδή μακριά από την Ακρόπολη. Τέλος, στην 5η ομάδα ανήκουν καταχωρήσεις που
έχουν αρκετά χαμηλές βαθμολογίες.
Παρακάτω μπορούμε να δούμε τη λύση της συσταδοποίησης με την Παραγοντική
Ανάλυση στον χάρτη. Με πράσινο χρώμα σημειώνεται η 1η ομάδα, με μωβ χρώμα η 2η
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ομάδα, με κόκκινο χρώμα η 3η ομάδα, η 4η ομάδα σημειώνεται με κίτρινο χρώμα, και
με μπλε χρώμα η 5η ομάδα.

Συμπεράσματα
Στην παρούσα εργασία έγινε ανασκόπηση τεσσάρων μεθόδων συσταδοποίησης για
δεδομένα μεικτού τύπου. Παρουσιάσαμε το μαθηματικό υπόβαθρο της καθεμιάς και τις
εφαρμόσαμε σε ένα πραγματικό σύνολο δεδομένων. Ως γλώσσα προγραμματισμού για
την εφαρμογή των μεθόδων καθώς και για τη μετέπειτα ανάλυση, επιλέχθηκε η R.
Έπειτα, αξιολογήσαμε τα αποτελέσματα της κάθε μεθόδου και καταλήξαμε στο
συμπέρασμα ότι η πιο ικανοποιητική λύση, με την έννοια της δυνατότητας της φυσικής
ερμηνείας των ομάδων, δόθηκε από την Παραγοντική Ανάλυση + K-means και αμέσως
μετά από την Modha-Spangler K-means. Το συμπέρασμα αυτό δεν σημαίνει πως αυτές
είναι και οι καλύτερες μέθοδοι για μεικτού τύπου δεδομένα, αλλά ίσως είναι για σύνολα
δεδομένων με παρόμοια χαρακτηριστικά, δηλαδή δεδομένα με υψηλή συσχέτιση μεταξύ
των μεταβλητών. Μια πιο δίκαιη και ενδελεχής σύγκριση μεταξύ των μεθόδων μπορεί
να επιτευχθεί μέσω της εφαρμογής τους σε προσομοιωμένα σύνολα δεδομένων.
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Περιορισμοί και προτάσεις για μελλοντική έρευνα
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε τους περιορισμούς που προκύπτουν από την παρούσα
εργασία οι οποίοι με τη σειρά τους μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για περεταίρω
μελέτη.
Αρχικά, ο σκοπός της εργασίας ήταν η παρουσίαση των μεθόδων και των δυνατοτήτων
τους. Το σύνολο δεδομένων που χρησιμοποιήσαμε δεν ανάδειξε τις μεθόδους όσο θα
θέλαμε, καθώς η συσταδοποίηση ήταν ικανοποιητική μόνο για τις δύο από τις τέσσερις
συνολικά. Ένας λόγος που ίσως συνέβη αυτό μπορεί να είναι ότι το σύνολο δεδομένων
ήταν μικρού μεγέθους και αφορούσε μόνο την περιοχή της Αθήνας, οπότε και οι ομάδες
που δημιουργήθηκαν δεν ήταν δυνατό να έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. Ως εκ
τούτου, μια πρόταση για μελλοντική έρευνα θα ήταν η χρήση ενός διαφορετικού συνόλου
δεδομένων με περισσότερες μεταβλητές και μεγαλύτερο μέγεθος.
Ένας ακόμη περιορισμός αφορά στον τρόπο επιλογής του βέλτιστου αριθμού των
ομάδων (K), καθώς βασίστηκε μόνο στο κριτήριο της φυσικής ερμηνείας της λύσης. Το
πρόβλημα της εύρεσης του βέλτιστου αριθμού των ομάδων δεν έχει συγκεκριμένη λύση,
όμως έχουν προταθεί μέθοδοι και στατιστικοί δείκτες που θα είχε ενδιαφέρον να
χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό του Κ.
Τέλος, στη συγκεκριμένη εργασία εστιάσαμε αποκλειστικά σε μεθόδους διαμέρισης που
βασίζονται σε κάποιο κριτήριο απόστασης, αλλά στη βιβλιογραφία συναντάμε επιπλέον
ιεραρχικές μεθόδους συσταδοποίησης και μεθόδους συσταδοποίησης που βασίζονται σε
πιθανοθεωρητικά μοντέλα, οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή σε μεικτού τύπου δεδομένα.
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