
 

 

Το πρόγραµµα  M.A.D (MÉTHODES  D΄ ANALYSES DES DONNÉES 
 

      Το παρόν πρόγραµµα λειτουργεί σε περιβάλλον WINDOWS XP και είναι γραµµένο σε γλώσσα 

VISUAL BASIC 6, διαθέτει δε τα χαρακτηριστικά της µονογραφίας, επειδή: 

α) το Σύστηµα Λήψης Αποφάσεων βάσει του οποίου λειτουργεί το  M.AD αποτελεί παγκόσµια 

πρωτοτυπία.  

      β) αναπτύσσει οκτώ διαφορετικές µεθόδους πολυπαραγοντικής ανάλυσης δεδοµένων κατά τρόπο 

πρωτότυπο. 

- Την Ανάλυση των Αντιστοιχιών 

- Την Ανάλυση των Κυρίων Συνιστωσών 

- Την Ανάλυση των Τάξεων 

- Την ταξινόµηση κατ' αύξουσα Ιεραρχία  (µε την µέθοδο FACOR και VACOR ) 

- Την ∆ιακριτική Παραγοντική Ανάλυση 

- Την ∆ιακρίνουσα Ανάλυση 

- Την Ιεραρχική Ανάλυση 

- Την Συνεπαγωγική στατιστική 

    

   γ) η διαχείριση των αποτελεσµάτων κάθε ανάλυσης είναι µοναδική για το είδος του. 

 

Ο αναλυτής έχει ακόµη την δυνατότητα να επεξεργαστεί  µονοδιάστατα δεδοµένα µε 

µεθόδους της περιγραφικής στατιστικής και της επαγωγικής στατιστικής (όπως λ.χ παλινδρόµηση, 

συσχέτιση, χρονολογικές σειρές κ.λ.π).  

 

Η κύρια οθόνη του προγράµµατος παρουσιάζεται στην εικόνα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Α) Οι επιλογές του κυρίως µενού 
 

Οι επιλογές του κυρίως µενού είναι οι εξής τέσσερις: 

� ∆ιαχείριση δεδοµένων 

Σ' αυτή την οµάδα των επιλογών ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εισάγει τα δεδοµένα του σε 

αρχείο κατάλληλο για επεξεργασία από το M.A.D, να µελετήσει ένα υπάρχον αρχείο, να πάρει σε 

δισκέτα ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδοµένων του και τέλος  να διαγράψει ένα αρχείο που δεν το 

χρειάζεται πλέον. 

� Επεξεργασία δεδοµένων 

Σ' αυτή την οµάδα των επιλογών ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί δεδοµένα που 

είναι καταχωρηµένα είτε σε µονοδιάστατους πίνακες ,είτε πολυδιάστατα δεδοµένα που είναι 

καταχωρηµένα σε πολυδιάστατους πίνακες οι οποίοι αναλύονται µε τις µεθόδους της ανάλυσης 

δεδοµένων. 

 

 



� Μέθοδοι 

Σ' αυτή την οµάδα των επιλογών ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί πολυδιάστατα 

δεδοµένα που είναι καταχωρηµένα σε πολυδιάστατους πίνακες οι οποίοι αναλύονται µε τις παρακάτω 

µεθόδους της ανάλυσης δεδοµένων: 

♦ Ανάλυση Αντιστοιχιών (-AFC-) 

♦ Ανάλυση σε κύριες συνιστώσες (-ACP-) 

♦ Ανάλυση τάξεων (-ANR-) 

♦ Ταξινόµηση κατ' αύξουσα Ιεραρχία (-CAH-) 

♦ ∆ιακριτική παραγοντική ανάλυση (-AFD-) 

♦ ∆ιακρίνουσα Ανάλυση (DIA) 

♦ Ιεραρχική Ανάλυση (HIE) 

♦ Συνεπαγωγική Στατιστική (IMP) 

 

� Πληροφορίες 

Με την επιλογή αυτή ο χρήστης ενηµερώνεται για διάφορες πληροφορίες που αφορούν αφενός για 

τα πνευµατικά δικαιώµατα του προγράµµατος , σε όσους συνέβαλαν στην δηµιουργία, την 

λειτουργικότητα και την παρουσίαση των αποτελεσµάτων, καθώς επίσης και πληροφορίες που 

αφορούν το σύστηµα. 

 
Β) Ο κώδικας του προγράµµατος - M.A.D- 

 

Ο κώδικας του προγράµµατος παρουσιάζεται στον τόµο µε τίτλο " ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
M.A.D" αναπτυγµένο σε 334 σελίδες µεγέθους Α4.   

 


