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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΗΣ

ΠΟΛΥ∆ΙΑΣΤΑΤΗΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ



� Στις αρχές της δεκαετίας του ’70, ο εµπνευστής της Παραγοντικής Ανάλυσης των

Αντιστοιχιών, Γάλλος καθηγητής J.P. Benzecri πρωτοπόρος και θεµελιωτής της

Σχολής µαζί µε τους µαθητές του, όπως οι Γάλλοι Lebart, Roux, Escoffier, 
Morineau, Fenelon συντελέσαν όχι µόνο στη διάδοση αλλά και την καθιέρωση των

µεθόδων αυτών στη συνείδηση πολλών ερευνητών σ’ ολόκληρο τον κόσµο, 

δηµιουργώντας την Γαλλική Σχολή της Ανάλυσης ∆εδοµένων.

� Αλλά και στην άλλη µεριά του Ατλαντικού δηµιουργήθηκε η λεγόµενη

Αγγλοσαξονική Σχολή µε τους C. Spearman, R.A. Fisher, B. Kruskal, R. S Sheppard, 

G. Yang κ.λ.π κάτω από το όνοµα «multidimensional scaling»,

DATA ANALYSIS

Με τον γνωστό όρο DATA ANALYSIS  δεν πρέπει να µας διαφεύγει

ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές Σχολές οι οποίες χρησιµοποιούν

διαφορετικές µαθηµατικές µεθόδους προσέγγισης των δεδοµένων.

Η Γαλλική Σχολή και η Αγγλικοσαξωνική Σχολή

� Στην αρχή του 20ου αιώνα οι Ευρωπαίοι ψυχολόγοι έψαχναν µε τα τέστ που υπέβαλαν

στους αρρώστους σε συνδυασµό µε τους βαθµούς που συγκέντρωναν από διάφορες

µεταβλητές που χρησιµοποιούσαν (µνήµη, ευφυΐα, κ.ά), να δηµιουργήσουν σύνθετες

µεταβλητές οι οποίες όχι µόνο δεν παρατηρούνται απ’ ευθείας από τα αρχικά δεδοµένα, 

αλλά θα ερµήνευαν κατά τον καλύτερο τρόπο τη συµπεριφορά των αρρώστων όσων

βέβαια παρουσίαζαν τα ίδια συµπτώµατα. Τις µεταβλητές αυτές τις ονόµασαν

«παράγοντες». 



Οι πιο σηµαντικές αρχές της Γαλλικής Σχολής της Ανάλυσης ∆εδοµένων, όπως τις

αναφέρει ο ιδρυτής καθηγητής Jean Paul Benzecri είναι οι εξής: 

1η αρχή: Η Στατιστική δεν πρέπει να συγχέεται µε την θεωρία των πιθανοτήτων. 

Πολλοί στατιστικοί έχουν δοµήσει τη µαθηµατική στατιστική µε πολλές υποθέσεις

που σπάνια ή ποτέ δεν ικανοποιούνται στην πράξη.

2η αρχή: Το µοντέλο θα πρέπει να διαµορφώνεται ακολουθώντας τα δεδοµένα και

όχι το αντίστροφο. Αγνοώντας την αρχή αυτή οδηγείται κανείς σ’ ένα µεγάλο

λάθος της εφαρµογής των µαθηµατικών στις επιστήµες της ανθρώπινης

συµπεριφοράς. Επιχειρείται δηλαδή η προσαρµογή των δεδοµένων στα µοντέλα

που έχουν δηµιουργηθεί εκ των προτέρων. Ο στόχος αυτός τις περισσότερες φορές

δεν υλοποιείται, καθόσον στην ανθρώπινη συµπεριφορά πρωτεύοντα ρόλο

διαδραµατίζει η µνήµη, οπότε συµπεριφορές του παρελθόντος πολλές φορές δεν

είναι παρόµοιες µε εκείνες του µέλλοντος, διαδικασία που προκαθορίζεται µε την

θέσπιση οποιουδήποτε µοντέλου.

3η αρχή: Είναι πρωταρχικής σηµασίας να χειρίζεται κανείς πληροφορίες σε όσο το

δυνατόν περισσότερες διαστάσεις, γεγονός πολύ δύσκολο για την επίλυση ενός

φαινοµένου µε την χρήση των µαθηµατικών µοντέλων.

Βασικές Αρχές της Γαλλικής Σχολής



.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

� Μεγάλο πλεονέκτηµα της νέας σχολής είναι η εξέταση ενός φαινοµένου
χρησιµοποιώντας περισσότερες από δύο µεταβλητές, αντιµετωπίζοντας έτσι ένα
µεγάλο µειονέκτηµα πολλών µεθόδων της κλασικής Στατιστικής. 

�1ον) Κάθε φαινόµενο επειδή από την φύση του είναι σύνθετο στο οποίο
υπεισέρχονται πληθώρα παραγόντων, πρέπει να εξετάζεται µε βάση την συνολική
αλληλεξάρτηση των παραγόντων αυτών και όχι πλέον δύο-δύο χωριστά.

�2ον)  Την διανυσµατοποίηση ποιοτικών χαρακτηριστικών, δίχως την ανάγκη να
χρησιµοποιηθούν οι λεγόµενες ψευδοµεταβλητές, που από την ονοµασία τους και
µόνο καταδεικνύεται η λογική αφαίρεση που πραγµατοποιείται από τους
θιασώτες της κλασικής Στατιστικής (κυρίως από τους Οικονοµέτρες).

Για τον λόγο αυτό χρειάζεται να χρησιµοποιηθούν τα µαθηµατικά της
Αναλυτικής Γεωµετρίας, δηλαδή του Ευκλείδειου ν-διάστατου διανυσµατικού
χώρου.



.

ΚΛΑΣΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ VS ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Η µέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων, κύρια µέθοδος κατασκευής υποδειγµάτων

αποτίµησης κυρίως οικονοµικών δεδοµένων, θεωρείται από πάρα πολλούς µελετητές

ανεπαρκής, επειδή παρουσιάζει αµερόληπτες και συνεπείς εκτιµήσεις των

συντελεστών παλινδρόµησης µόνο κάτω από αυστηρές υποθέσεις οι οποίες συνήθως

δεν ανταποκρίνονται στη πραγµατικότητα.

Όσον αφορά στον κανονικό νόµο παρότι ασχολείται µε τη φύση του τυχαίου µάλλον

δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα

Η ανάγκη λοιπόν να µη θεωρείται εκ των προτέρων ότι ένα φαινόµενο ακολουθεί
κάποιο συγκεκριµένο νόµο, οδήγησε στην εφαρµογή νέων στατιστικών µη
παραµετρικών µεθόδων, κάτω από την ονοµασία Ανάλυση ∆εδοµένων ή όπως
αλλιώς την αποκαλώ Στατιστική δίχως µοντέλα.

Το βασικό πλεονέκτηµα, λοιπόν, του ερευνητή µε τις µεθόδους της ανάλυσης
δεδοµένων ως µη παραµετρικές είναι ότι δεν απαιτείται να λάβει υπόψη του καµιά
υπόθεση ως προς τις παραµέτρους που διαµορφώνουν το υπό µελέτη φαινόµενο

Απλά γίνεται προσπάθεια εντοπισµού των αλληλοεξαρτήσεων µεταξύ των
παραγόντων (ποσοτικών και ποιοτικών ταυτόχρονα) που ελήφθησαν υπόψη, ώστε να
ανακαλυφθεί η συµπεριφορά των στοιχείων που συνθέτουν το υπό µελέτη φαινόµενο
και να προσδιοριστεί η δοµή του συστήµατος που αντιστοιχεί στο φαινόµενο.



Ο ερευνητής για να χρησιµοποιήσει µία παραγοντική µέθοδο, οφείλει να θέσει τα δεδοµένα σε

ένα πίνακα διαστάσεων Τ(I,J) όπου

Ι=(1,…n) το πλήθος των γραµµών (ατόµων ή αντικειµένων)

J=(1,....p) το πλήθος των στηλών (µεταβλητών)

.

ΣΛΟΓΚΑΝ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Με βάση αυτή τη διαδικασία, το κύριο χαρακτηριστικό των µεθόδων της ανάλυσης
δεδοµένων µπορεί να αποδοθεί µε το εξής σλόγκαν:

«Αποδέχοµαι µία απώλεια πληροφορίας προκειµένου να επιτύχω ένα όφελος σε
σηµασία»

Η προσέγγιση αυτή είναι καθαρά ποιοτικού περιεχοµένου και επιτυγχάνεται µε αµιγείς
αναλυτικές µεθόδους και αποτελεί τη νέα αντίληψη που εισάγεται από τις µεθόδους της
Ανάλυσης ∆εδοµένων.

Η Παραγοντική Ανάλυση θέτει σε γεωµετρική µορφή το σύστηµα των σχέσεων I,J που
υφίστανται µεταξύ των στοιχείων των δύο αυτών συνόλων, χρησιµοποιώντας τις ιδιότητες
του Ευκλείδειου διανυσµατικού χώρου RΝ.
Η παραγοντική ανάλυση, πάνω στην οποία βασίζονται οι µέθοδοι της Ανάλυσης
∆εδοµένων, αναπαριστά γραφικά διαφαινόµενες ή µη εκ των προτέρων σχέσεις που
υφίστανται µεταξύ των συνόλων I και J τις οποίες προβάλλει πάνω σ’ ένα επίπεδο, µε
στόχο την ευκολότερη ερµηνεία των σχέσεων αυτών.



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΗΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ

∆ηµιουργία του Γάλλου καθηγητή

Jean Paul Benzecri

(-Π.Α.Α-)



-Η Σηµειοµετρία



Η µαθηµατική διατύπωση της συγκεκριµένης µεθόδου ανάλυσης οφείλεται στον Γάλλο καθηγητή

του Πανεπιστηµίου Pierre  et Marie Curie PARIS VI JΕΑΝ PAUL BENZECRI

Η γενική µορφή ενός πίνακα συµπτώσεων είναι:

Κατάλληλοι πίνακες για την εφαρµογή της µεθόδου είναι οι πίνακες συµπτώσεων απολύτων

συχνοτήτων δύο ποιοτικών µεταβλητών Χ και Υ, οι πίνακες αξιολόγησης-κατάταξης, οι

διαχρονικοί πίνακες συµπτώσεων, οι διαζευκτικοί πίνακες και οι πίνακες Burt.

Tα στοιχεία i του συνόλου Ι ονοµάζονται «άτοµα» ή «αντικείµενα», ενώ τα στοιχεία j του συνόλου J

ονοµάζονται «µεταβλητές». Στη διασταύρωση της γραµµής i και της στήλης j βρίσκεται ένας

αριθµός που δηλώνει την σύµπτωση του στοιχείου i µε την µεταβλητή j (απόλυτη συχνότητα) την

οποία συµβολίζουµε µε k(i,j), ο δε πίνακας συµπτώσεων συµβολίζεται µε KIJ ή πίνακας IxJ.



Η ρήση του J.P BENZECRI

Ο J.P Benzecri, πρωτοπόρος της Γαλλικής Σχολής της Ανάλυσης ∆εδοµένων και εµπνευστής

της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών, στην αρχή του µαθήµατος στο Πανεπιστήµιο

Pierre et Marie Curie (Jussieu Paris VI) σχετικά µε την παραγοντική ανάλυση ανέφερε τα εξής:

«Στη καρδιά κάθε ανάλυσης δεδοµένων

υπάρχει διαγωνοποίηση ενός συµµετρικού

τετραγωνικού πίνακα».

Jean Paul Benzecri

Οι άξονες 1 και 2 είναι οι άξονες του κύκλου ενώ οι άξονες 1’ και 2’

είναι άξονες της έλλειψης

Αποτέλεσµα

Για τον Benzecri η Α.∆ συνιστά Φιλοσοφία, η οποία απελευθερώνει τον ερευνητή από δεσµεύσεις, 

που ενδεχοµένως επιβάλλουν εξωγενείς παράγοντες, αφήνοντας τη φροντίδα και την ευθύνη να

εξάγει ο ίδιος τις ερµηνείες των φαινοµένων και τις συνέπειες που προκαλούν.



Η βασική έννοια που δεσπόζει στην Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών είναι η έννοια του

προφίλ είτε µιας γραµµής είτε µιας στήλης

O πίνακας των «προφίλ» των γραµµών

Αρχικά ένας πίνακας δεδοµένων µετατρέπεται σε πίνακα σχετικών συχνοτήτων. Για να είναι

συγκρίσιµες δύο γραµµές i και i’ του πίνακα των σχετικών συχνοτήτων δηµιουργούµε τον πίνακα των

προφίλ των γραµµών, (οι οποίες αποτελούν τις ποσοστιαίες κατανοµές στο εσωτερικό κάθε γραµµής

χωριστά, ή αλλιώτικα τις σχετικές κατανοµές τους), χρησιµοποιώντας την παρακάτω σχέση

iji

j

i

k
f

k
=

i

jf

Όπου

kij = η απόλυτη συχνότητα της γραµµής i για την στήλη j

ki = το άθροισµα των απολύτων συχνοτήτων της γραµµής i

Αντίστοιχα ορίζονται και τα προφίλ των στηλών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Όταν δύο γραµµές i και i’ παρουσιάζουν ανάλογες απόλυτες συχνότητες, 

παρουσιάζουν το ίδιο προφίλ. Αυτό έχει ως συνέπεια συνήθως να συµπίπτουν πάνω στο παραγοντικό

επίπεδο. Ως εκ τούτου όταν δύο προφίλ (γραµµές ή στήλες) εµφανίζονται στο παραγοντικό επίπεδο το

ένα κοντά στο άλλο, σηµαίνει ότι έχουν περίπου την ίδια σχετική κατανοµή, άρα συµπεριφέρονται

περίπου κατά τον ίδιο τρόπο, εκτός και αν βρίσκονται σε διαφορετικούς υποχώρους. 

Όπου kj = το άθροισµα των απολύτων συχνοτήτων της στήλης j
ijj
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j
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k
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Ευκλείδεια απόσταση

Στην Αναλυτική Γεωµετρία ένα ζεύγος πραγµατικών αριθµών (Χ1,Χ2) ορίζει στο Καρτεσιανό

επίπεδο ένα σηµείο, ενώ µία τριάδα πραγµατικών αριθµών (Χ1,Χ2,X3) προσδιορίζει ένα σηµείο στον

τριδιάστατο χώρο *. 

Επεκτείνοντας την αντίληψη αυτή µπορούµε να καθορίσουµε ότι µία σειρά ν πραγµατικών

αριθµών, αποτελεί τις συντεταγµένες ενός σηµείου στο ν-διάστατο χώρο.

Ένα σηµείο Α στο τριδιάστατο χώρο παρουσιάζει το παρακάτω σχήµα

Στον ν-διάστατο χώρο ισχύει το γενικευµένο Πυθαγόρειο θεώρηµα

ν
2 i i 2

1 2 2 1

i 1

d (M ,M ) (x x )
=

= −∑

* Πολλοί χρησιµοποιούν τον όρο τρισδιάστατο, λανθασµένα βέβαια, αφού ο συγκεκριµένος όρος τρις προσδιορίζει

λανθασµένα, ότι υφίσταται τρεις φορές η ίδια διάσταση και όχι τρεις διαφορετικές διαστάσεις που αποδίδεται µε τον

ορθό όρο τρι. Κατά τη λανθασµένη αντίληψη, θα έπρεπε να προφέραµε τρίσκυκλο ποδήλατο αντί τρίκυκλο, τρίστοµο

έργο αντί τρίτοµο κ.λ.π. Η ίδια παρατήρηση ισχύει και για τον λανθασµένο όρο δις, αντί του ορθού δι. Π.χ µε την

ορθή προφορά αναφερόµαστε σε διδιάστατο χώρο και όχι µε τον προφερόµενο λανθασµένο όρο δισδιάστατο χώρο. 

Βέβαια δεν πρέπει να παρασύρεται κάποιος από τους όρους τρισέλιδο, τρίστηλο, επειδή το γράµµα σ είναι το αρχικό

των απλών λέξεων σελίδα, στήλη.



ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο

Οι δυνατές "θέσεις" που µπορεί να παρουσιάσουν στο παραγοντικό επίπεδο τα

διανύσµατα τα οποία αντιπροσωπεύουν είτε στατιστικές µονάδες (γραµµές) είτε

µεταβλητές (στήλες) είναι τρεις.

ι) η θέση της συζυγίας ( 0<θ1<90 )

Σε κάθε συζυγία αντιστοιχεί θετική απόκλιση που

εξοµοιώνεται µε έλξη των δύο διανυσµάτων. Η

ένταση της συζυγίας εξαρτάται από το µήκος της

προβολής και την γωνία θ1 που σχηµατίζουν τα δυο

διανύσµατα. 

ιι) η θέση της καθετότητας (θ2=90)

Το περιεχόµενο του αντίστοιχου φατνίου είναι µηδέν, 

άρα δεν παρουσιάζει ούτε θετική ούτε αρνητική

απόκλιση, ένδειξη που µας οδηγεί να θεωρήσουµε ότι

τα δυο διανύσµατα είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους. 

ιιι) η θέση της αντίθεσης ( 90<θ3<180 )

Σε θέση αντίθεσης αντιστοιχεί η αρνητική απόκλιση

που ερµηνεύεται ως άπωση µεταξύ των δύο

διανυσµάτων.



Το νέφος Ν(Ι) των σηµείων που αντιπροσωπεύουν οι γραµµές ενός πίνακα

Σε κάθε σηµείο Ιi αντιστοιχούµε την µάζα του mi, η οποία είναι ίση µε την περιθωριακή συχνότητα

Το βαρύκεντρο βρίσκεται µε βάση τον παρακάτω τύπο :

i iji
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ii

m k
G ( j 1,....p)

m

⋅
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∑

∑
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i

I(N(i),G) I Ι(i,G)= =∑

2

i

i

2 2

j j

j

I(i,G) m || i G ||

|| i G || (i G ) για j 1,.....p

= −

− = − =

∑

∑

Αδράνεια του νέφους των στατιστικών µονάδων Ν(Ι)

Η συνολική αδράνεια του νέφους Ν(Ι) ισούται µε το άθροισµα όλων των επί µέρους αδρανειών

H παρουσιαζόµενη αδράνεια Ι(i,G) κάθε σηµείου i (i=1,...n), υπολογίζεται µε το άθροισµα των

τετραγώνων των αποκλίσεων των συντεταγµένων του σηµείου i, από τις αντίστοιχες συντεταγµένες

του βαρύκεντρου G, σταθµίζοντας κάθε απόκλιση µε το βάρος mi

όπου

Ενώ η διασπορά (διακύµανση) του νέφους Ν(Ι) υπολογίζεται από τη σχέση

i

i

I(N,G)
Var(N)

m
=
∑

Οι έννοιες αυτές παραπέµπουν ότι η µέθοδος της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών συνδέεται άµεσα µε

τους νόµους της Φυσικής και της Συστηµικής Προσέγγισης. Η προσέγγιση αυτή αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο µιας νέας

επιστήµης την Οικονοµική Φυσική ή άλλως EconoPhysics



Η ανάλυση του νέφους Ν(J) των προφίλ των στηλών

Η απόσταση d2(fJ
i, fJ

i’) µεταξύ δύο προφίλ στηλών ορίζεται από τη σχέση

p
2 I I I I 2

j j' j j'

j 1 i

1
d (f , f ) (f f )

f=

= −∑

Αποδεικνύεται [Benzecri J.P.,1980,σελ.80] πως η ανάλυση του νέφους Ν(J) δίνει τις ίδιες

χαρακτηριστικές ρίζες µε εκείνες του νέφους Ν(Ι). Οπότε οι συντεταγµένες των µεταβλητών

στους παραγοντικούς άξονες δίνονται από την παρακάτω σχέση:

Ga(j)= aλ .  φa
j

φa
j

όπου

το χαρακτηριστικό διάνυσµα του παραγοντικού άξονα ∆α

λα η χαρακτηριστική ρίζα που αντιστοιχεί στον παραγοντικό άξονα ∆α

και



Τα παραγοντικά επίπεδα

Επειδή µε την ανάλυση των νεφών Ν(Ι) και Ν(J) προκύπτουν οι ίδιες χαρακτηριστικές

ρίζες λa (a=1,....p-1) και για τα δύο νέφη, είναι εφικτή η γραφική απεικόνιση των δύο

νεφών, προβάλλοντας τα στο ίδιο σύστηµα αξόνων ∆ax∆s. 

Πρέπει πάντως να προσέξουµε ότι µε την Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών

παρουσιάζουµε ανάγλυφη την δοµή των αποκλίσεων από την ανεξαρτησία καθώς και

τους λόγους κάθε απόκλισης όχι όµως την έντασή τους.



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΗΣ

ΑΝΙΟΥΣΑΣ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ



Μία Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση (Classification Ascendante Hierarchique-CAH-) των στοιχείων

ενός συνόλου Ι µε πληθάριθµο card(Ι) = n, είναι µία διαδικασία που παράγει µια ακολουθία

διαµελισµών του αρχικού συνόλου σε υποσύνολα µη κενά και ξένα ανά δύο µεταξύ τους, τις

λεγόµενες κλάσεις, τη µία µέσα στην άλλη, συνενώνοντας κάθε φορά δύο µόνο κλάσεις οι οποίες

βάσει κάποιας µετρικής παρουσιάζουν σε κάθε βήµα οµαδοποίησης την µικρότερη απόσταση.

Όσο αποµακρύνεται κανείς από τον αρχικό διαµελισµό (ο οποίος περιλαµβάνει τόσες κλάσεις όσα

είναι τα αντικείµενα που ταξινοµούνται), τόσο αυτός γίνεται λιγότερο λεπτοµερής. Η τελευταία κλάση

περιλαµβάνει το σύνολο των κλάσεων που δηµιουργήθηκαν από τις συνενώσεις στοιχείων και

κλάσεων, το πλήθος Π των οποίων είναι 2n-1, όπου n το πλήθος των στατιστικών µονάδων που

ταξινοµούνται. 

Η συνένωση δύο παρατηρήσεων σε µία κλάση δηµιουργεί αυτό που ονοµάζουµε κόµβο της

ιεραρχίας. 

Η αρίθµηση του 1ου κόµβου παίρνει τον αριθµό n+1 και συµβολίζεται µε Κn+1 Π.χ Αρχικά έχουµε

n=10 στοιχεία (κλάσεις) οπότε στο σύνολο δηµιουργούνται 2x10-1=19 κλάσεις όπου οι κλάσεις

Κ1,…,Κ10 αντιστοιχούν στα 10 πρώτα στοιχεία που ταξινοµούνται και έπεται η αρίθµηση των

κόµβων.  

Το σύνολο των εννέα κλάσεων (Κ11 έως Κ19} ονοµάζεται τυπολογία της ιεραρχίας









Συµβολή του Καθηγητή ∆ρος ∆ηµητρίου Καραπιστόλη

Τα βασικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζει η Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών τα οποία κατά την

επιστηµονική άποψη του καθηγητή ∆. Καραπιστόλη χρήζουν βελτίωσης είναι τα εξής:

a) Κατ’ αρχή η Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών λαµβάνει υπόψη, όπως αναφέρει ο J.P. Benzecri.

τις ερµηνείες έως τους πρώτους επτά παραγοντικούς άξονες, από το πλήθος των ν-1 αξόνων, διατυπώνοντας το

σλόγκαν

«Αποδέχοµαι µία απώλεια πληροφορίας προκειµένου να επιτύχω ένα όφελος σε σηµασία»

b) Για την καλύτερη ερµηνεία των σχέσεων που απεικονίζονται κυρίως στο 1ο παραγοντικό επίπεδο 1x2, ο οποίος

συγκεντρώνει την µεγαλύτερη αδράνεια, χρειάζεται να πραγµατοποιηθεί στα δεδοµένα χωριστά η Ανιούσα

Ιεραρχική Ταξινόµηση, προς αποφυγή παρερµηνειών δύο γειτονικών σηµείων των οποίων οι προβολές

βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, αλλά µπορεί να ανήκουν σε διαφορετικούς υποχώρους.

c) Σχετικά µε τα αποτελέσµατα της Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόµησης µία κλάση Κi αφορά αποκλειστικά ένα

υποσύνολο «ατόµων» µε παρόµοια συµπεριφορά ως προς το σύνολο των µεταβλητών, καθόσον οι αποστάσεις

των σηµείων («ατόµων») υπολογίζονται µε βάση τα προφίλ τους, κάνοντας χρήση της µετρικής x2 . Αυτό έχει

ως αποτέλεσµα να µην γνωρίζει ο ερευνητής το κάθε «άτοµο» της κλάσης Κi µε ποια µεταβλητή ΣΥΝ∆ΕΕΤΑΙ

περισσότερο, δηλαδή το προφίλ του µε ποιο προφίλ συγκεκριµένης µεταβλητής είναι ΕΓΓΎΤΕΡΟ. 

d) Ως απόρροια της 3ης παρατήρησης, µετά την δηµιουργία της τυπολογίας της ταξινόµησης δεν µπορεί να γίνει

ΚΑΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑΣ των κλάσεων, κάτι που εκ των πραγµάτων έπρεπε να

συµβαίνει. Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί πως ούτε η µηχανή µάθησης SVM, η καλύτερη από όσες

κυκλοφορούν, δεν έχει την δυνατότητα να υπολογίσει την πιθανότητα συµµετοχής ενός ατόµου στην κλάση που

κατατάχθηκε.

Για να αντιµετωπιστούν οι αναφερόµενες προφανείς διαπιστώσεις, ο καθηγητής ∆. Καραπιστόλης επέκτεινε τα

αποτελέσµατα της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών και της Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόµησης, 

δηµιουργώντας δύο νέες µεθόδους. Την µέθοδο KARAP και την µέθοδο BENKAR

στην εξέλιξη της µεθόδου του δασκάλου του Jean Paul Benzecri

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ του καθηγητή ∆. Καραπιστόλη



Εφόσον χρησιµοποιηθούν οι τρεις πρώτοι παραγοντικοί άξονες και µε δεδοµένο ότι αποτελούν στον χώρο των

τριών διαστάσεων ένα τρισορθογώνιο σύστηµα συντεταγµένων, τότε δηµιουργούνται οκτώ υποχώροι, στους οποίους

ανάλογα µε τα πρόσηµα των συντεταγµένων των σηµείων τοποθετούνται σ’ έναν απ’ αυτούς.

Συνεπώς αν τοποθετήσουµε τα σηµεία που βρίσκονται στο 1ο ,2ο ,3ο και 4ο υποχώρο το σύµβολο ↑ δίπλα από την

ταυτότητα του σηµείου, ενώ για τα σηµεία στον 5ο, 6ο, 7ο και 8ο υποχώρο θέσουµε το σύµβολο ↓ ,έχουµε για πρώτη

φορά στη παγκόσµια βιβλιογραφία, µια απεικόνιση του τριδιάστατου χώρου στο επίπεδο, (χωρίς να χρησιµοποιείται η

µέθοδος της προοπτικής), οπότε τα διαγράµµατα αυτά στο εξής θα αναφέρονται ως διαγράµµατα Καραπιστόλη.

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗ

Συνεπώς µε τα διαγράµµατα Καραπιστόλη απεικονίζεται παραστατικά ο τριδιάστατος υποχώρος στο επίπεδο, 

ώστε ο ερευνητής να µην χρειάζεται να πραγµατοποιήσει ταξινόµηση (εφόσον βέβαια η ερµηνεία των τριών

πρώτων παραγοντικών αξόνων είναι ικανοποιητική δηλαδή πάνω του 75%), κατά συνέπεια να µην συγχέει

γειτονικά σηµεία τα οποία ανήκουν σε διαφορετικούς υποχώρους του R3

Παραστατικά έχουµε

Από το διάγραµµα Καραπιστόλη διαπιστώνεται ότι οι µεταβλητές ∆4 (στο 3ο και ∆7 στο 7ο υποχώρο), καθώς και οι

µεταβλητές ∆6 και ∆8 στον τριδιάστατο χώρο βρίσκονται σε διαφορετικούς υποχώρους του, µε ότι αυτό µπορεί να σηµαίνει

για την ερµηνεία τους σε ποσοστό 80,11%, έναντι της ερµηνείας τους σε ποσοστό 63,93% που παρέχει το παραγοντικό

επίπεδο 1x2 (όπως εµφανίζονται τα σηµεία χωρίς τα βέλη), δηλαδή µία απώλεια πληροφορίας σε ποσοστό 17,18% .

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ



ΜΕΘΟ∆ΟΣ KARAP
Α) KARAP vs FACOR-VACOR

Η µέθοδος KARAP απαντά στον συγκεκριµένο προβληµατισµό που υφίσταται σε κάθε Ανιούσα Ιεραρχική

Ταξινόµηση είτε αυτή δηµιουργείται µε τη µέθοδο FACOR,είτε µε τη µέθοδο VACOR, ότι δηλαδή εντοπίζονται

µε ακρίβεια τα αντικείµενα που συνδέονται µε την κάθε µεταβλητή. Για την επίτευξη αυτού του στόχου η

µέθοδος KARAP χρησιµοποιεί την Ευκλείδειο απόσταση στον ν-διάστατο Ευκλείδειο διανυσµατικό χώρο.

Η διαδικασία που ακολουθείται προβλέπει να εντοπιστούν όλα τα «άτοµα» που συνδέονται µε κάθε µεταβλητή

χωριστά που παρουσιάζουν την µικρότερη απόσταση µε αυτή. Συνεπώς επιτυγχάνει στο µέγιστο βαθµό που

επιθυµεί ο ερευνητής, την οµοιογένεια των αντικειµένων ως προς την αποκλειστική σύνδεσή τους µε κάθε µία

µεταβλητή.

Με την χρήση, λοιπόν, της µεθόδου KARAP επιτυγχάνουµε την αµιγή σύνθεση των κλάσεων της Ανιούσας

Ιεραρχίας, ως προς την συµµετοχή αντικειµένων µε καθορισµένα χαρακτηριστικά των µεταβλητών που

συµβάλλουν καθοριστικά στη δηµιουργία των κλάσεων αυτών, πληροφορία η οποία δεν επιτυγχάνεται ούτε µε την

διαδικασία FACOR ούτε µε τη διαδικασία VACOR.

Σχετικά µε τα αποτελέσµατα της Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόµησης µία κλάση Κi όπως προαναφέρθηκε, αφορά

αποκλειστικά ένα υποσύνολο «ατόµων» µε παρόµοια συµπεριφορά ως προς το σύνολο των µεταβλητών, καθόσον

οι αποστάσεις των σηµείων («ατόµων») υπολογίζονται µε βάση τα προφίλ τους, κάνοντας χρήση της µετρικής x2

(απόσταση Benzecri)

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να µην γνωρίζει ο ερευνητής το κάθε «άτοµο» της κλάσης Κi µε ποια µεταβλητή

ΣΥΝ∆ΕΕΤΑΙ περισσότερο, µε άλλα λόγια το προφίλ του µε ποιο προφίλ µιας µεταβλητής είναι ΕΓΓΎΤΕΡΟ. Αν

τώρα όλα τα άτοµα που συµµετέχουν στην κλάση Κi είναι συνδεδεµένα µε συγκεκριµένη µεταβλητή, τότε

µπορούµε να υποστηρίξουµε, ότι η µεταβλητή αυτή χαρακτηρίζει την συγκεκριµένη κλάση Ki

p
2 i i ' i i ' 2

J J j j

j 1 j

1
d (f , f ) (f f )

f=

= −∑



H ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΒΕΝΚΑΡ

1. Χρησιµοποιούµε τις συντεταγµένες του συνόλου των σηµείων των νεφών N(I) και N(J), καθώς επίσης τις

συντεταγµένες των κόµβων k (κλάσεις) της ταξινόµησης στους p-1 παραγοντικούς άξονες που προκύπτουν

από την ανάλυση του πίνακα Τ(n+k,p).

2. Ακολούθως µε την χρήση της Ευκλείδειας µετρικής µπορούµε να υπολογίσουµε τις αποστάσεις της κάθε

στατιστικής µονάδας από τα k κέντρα των κλάσεων

3. Οι k αποστάσεις της κάθε στατιστικής µονάδας µετατρέπονται σε k πιθανότητες, όπου η πιο µικρή από τις k

αποστάσεις, αντιστοιχεί στη µεγαλύτερη πιθανότητα που έχει η στατιστική µονάδα να είναι πλησίον του

κέντρου της κλάσης µε την µικρότερη απόσταση.

4. Με τον τρόπο αυτό αντιµετωπίζεται το µειονέκτηµα του αλγορίθµου Ward, όπου νοµοτελειακά ακραίες τιµές

κάποιων µεταβλητών θα συµµετέχουν ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ σε κάποιες κλάσεις, αλλοιώνοντας την οµοιογένειά

τους, που είναι το βασικό ζητούµενο σε µία ταξινόµηση.

5. Χρησιµοποιώντας τις µέγιστες πιθανότητες των «ατόµων» δηµιουργούµε µία κατανοµή πιθανοτήτων, συνήθως

σε ΠΕΝΤΕ κλάσεις, απ’ όπου προκύπτει η ζητούµενη αξιολόγηση της αρχικής ταξινόµησης είτε µε την µέθοδο

FACOR, είτε µε τη χρήση της Ευκλείδειας µετρικής.



Όµιλος λογισµικών MADGROUP

Στον όµιλο MADGROUP, όπου δεσπόζει το πρωτότυπο Ελληνικό

λογισµικό MAD συνδέονται τα παρακάτω προγράµµατα:

B) To λογισµικό DAM

∆ιαχείριση ∆εδοµένων

∆ιαµεσολάβησης

A) To λογισµικό MAD

Λογισµικό Ανάλυσης ∆εδοµένων



Επί πλέον στο MADGROUP ανήκουν και τα πρωτότυπα λογισµικά

Γ) Το Professional Portfolio Management P.P.M

∆ιαχειρίζεται µετοχές εισηγµένες στο Χ.Α.Α

και χαρτοφυλάκια µετοχών

Β) Το λογισµικό DANSTEV

Πρόγραµµα αξιολόγησης

προσωπικού µεγάλων

εταιρειών



Ε) Το Basket League Manager  BLM

Αξιολογεί τις επιδόσεις παικτών

οµάδων Μπάσκετ

Τέλος στο MADGROUP ανήκουν και τα προγράµµατα

∆) Το Mutual Funds Management  M.F.M

∆ιαχειρίζεται Αµοιβαία Κεφάλαια



Παραδείγµατα εφαρµογών του λογισµικού MAD µε τις

πρωτότυπες µεθόδους KARAP και BENKAR του συγγραφέα

Θα παρουσιαστούν περιληπτικά πέντε εργασίες οι

οποίες ολοκληρωµένες µπορεί κανείς να τις βρει στο

βιβλίο του ∆ρος ∆ηµητρίου Καραπιστόλη το οποίο

περιλαµβάνει περισσότερες από 60 δηµοσιευµένες

εργασίες µε τίτλο:

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΕΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ

1. H µέθοδος KARAP ως εργαλείο σχεδιασµού

διαφηµιστικής εκστρατείας ενός τουριστικού

προορισµού

2. Η αξιολόγηση της εικόνας της Θεσσαλονίκης

3.      ∆ηµιουργία διαφηµιστικού µηνύµατος µε τη

µέθοδο KARAP

4. Χαρτογράφηση της ψυχολογίας των χρηστών

INTERNET

5)       Εντοπισµός ακραίων απαντήσεων ενός

ερωτηµατολογίου

Επικοινωνία: dimikarap@gmail.com



A) Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ KARAP ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΌΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Στο ερώτηµα του εντοπισµού ενός ερωτώµενου µε ποιο κριτήριο συνδέεται κυρίως, θα γίνει λεπτοµερής αναφορά, χρησιµοποιώντας

ένα συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο στο οποίο απάντησαν 231 Ρώσοι επισκέπτες από τους 1721 ξένους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης

από 51 χώρες της υφηλίου, που ερωτήθηκαν την περίοδο 15-5-13 έως 15-9-13. Η επιλογή των συγκεκριµένων τουριστών έγινε επειδή

το µέγεθός του δείγµατος εκτός του ότι ήταν ικανοποιητικό, δηλαδή το 13,42% του συνόλου αλλά και λόγω ιδιαίτερων δεσµών που

έχουν οι συγκεκριµένοι επισκέπτες µε την πόλη. Τα δεδοµένα περιέχονται στην έρευνα που διεξήχθη στα πλαίσια του προγράµµατος

ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ ΙΙΙ µε τίτλο «Τεχνολογίες Ανάλυσης ∆εδοµένων και ∆ιαχείρισης Γνώσης στο σχεδιασµό τουριστικών προϊόντων» µε

επιστηµονικό υπεύθυνο τον καθηγητή ∆ρ. ∆ηµήτριο Καραπιστόλη. 

Στα στοιχεία που θα επικεντρωθούµε είναι σχετικά µε τις απαντήσεις Ρώσων επισκεπτών βάσει τριών ενοτήτων. Η πρώτη ενότητα

αφορούσε στα ΑΙΤΙΑ που τους προκάλεσαν να επισκεφθούν την πόλη της Θεσσαλονίκης, ενώ η δεύτερη ενότητα αφορούσε στην

κριτική τους για την ΕΙΚΟΝΑ που παρουσιάζει η πόλη. Η τρίτη ενότητα αφορούσε στο ποια θα είναι η ΣΤΑΣΗ που θα κρατήσουν στο

µέλλον για µια εκ νέου επίσκεψη στη πόλη µε τρεις διαβαθµίσεις (Απίθανο-Πιθανό-Βέβαιο).

Σχετικά µε τα αίτια που προκάλεσαν την επίσκεψη χρησιµοποιήθηκαν τρεις ενότητες των πέντε κριτηρίων, όπου η ενότητα Γ1 η οποία

αφορούσε τους λόγους επιλογής του προορισµού περιλάµβανε τα εξής πέντε κριτήρια

Γ11={Η φήµη του ως τουριστικού προορισµού}, Γ12={Οι φυσικές οµορφιές της περιοχής}, Γ13={Οι γνώµες φίλων και γνωστών}, 

Γ14={Το κλίµα} και Γ15={Ιστορία της περιοχής}.

Η Γ2 ενότητα αφορούσε στα στοιχεία που τους προσέλκυσαν περισσότερο κατά την επίσκεψή τους και περιλάµβανε τα εξής πέντε

κριτήρια. 

Γ21={Μπάνια-Θαλάσσια σπόρ}, Γ22={Επισκέψεις µουσείων}, Γ23={Νυχτερινή διασκέδαση}, Γ24={ Εκδροµές-Επαφές µε τη φύση} 

και Γ25={ Η τοπική κουζίνα}. 

Η Γ3 ενότητα αφορούσε στους πιο σηµαντικούς παράγοντες ενός προορισµού και περιλάµβανε τα εξής πέντε κριτήρια. 

Γ31={Οργάνωση-Υποδοµές}, Γ32={Τοπικές µεταφορές}, Γ33={ Ασφάλεια}, Γ34={Φυσικό περιβάλλον} και Γ35={Life Style}.

Σχετικά µε την εικόνα της πόλης χρησιµοποιήθηκαν τα εξής εννέα κριτήρια. α) ∆1={Η καθαριότητα}, ∆2={Οι φυσικές

οµορφιές},∆3={Οι τιµές προϊόντων και υπηρεσιών},∆4={Τα αξιοθέατα της πόλης της Θεσσαλονίκης}, ∆5={Η Ελληνική κουζίνα},  

∆6={ Η νυχτερινή ζωή της πόλης},∆7={ Το αρχιτεκτονικό της στυλ},∆8={ Η ασφάλειά της} και ∆9={ Η φιλικότητα των ντόπιων}



Με την εφαρµογή της µεθόδου KARAP έχουµε τον πίνακα των 231 Ρώσων που συνδέονται µε τις 15 διαβαθµίσεις

της 1ης ενότητας των αιτίων της επίσκεψης.



Με την εφαρµογή της µεθόδου KARAP έχουµε τον πίνακα των 231 Ρώσων που

συνδέονται µε τις 9 διαβαθµίσεις της 2ης ενότητας της εικόνας της Πόλης



Κατανοµή

15 διαβαθµίσεων της ενότητας των Αιτίων ως προς

τις 3 Στάσεις

Κατανοµή

45 διαβαθµίσεων των διαβαθµίσεων της ΕΙΚΟΝΑΣ

ως προς τις 3 Στάσεις

Πλήθος ατόµων ως προς τις ∆ιαβαθµίσεις των ενοτήτων ΑΙΤΙΑ και ΕΙΚΟΝΑ τις τρεις ΣΤΑΣΕΙΣ



Εφαρµόζοντας στα δεδοµένα του πίνακα 13 το τεστ ανεξαρτησίας σε επίπεδο σηµαντικότητας α=5%, έδειξε

το εξής αποτέλεσµα. 

βαθµοί ελευθερίας ν=6,  x2(v,0.05)=12,591 και x2=34,289. Επειδή x2> x2(v,0.05)     

συνεπάγεται ότι η στάση ενός επισκέπτη εξαρτάται από τα κριτήρια που διαµορφώνουν την επιλογή του να

επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη.



Από το γενικό ποσοστό 7,36% των Ρώσων που δήλωσαν αρνητική στάση, ξεχωρίζει ένα πολύ µικρό ποσοστό

(5,88%) το οποίο δεν θα επαναλάβει την επίσκεψη, επειδή δεν άρεσε τις φυσικές οµορφιές της περιοχής, ενώ

ένα ποσοστό 41,18% δεν έχει καθόλου καλή εικόνα της Θεσσαλονίκης για τις τιµές των προϊόντων και τη

νυκτερινή ζωή της πόλης.  

Από το γενικό ποσοστό 55,41% των Ρώσων που δήλωσαν ότι είναι πιθανή µια επανάληψη της επίσκεψης, 

ξεχωρίζει ένα σηµαντικό ποσοστό (49,21%) το οποίο ως αίτιο προσέλκυσης υπήρξε η φήµη του προορισµού, 

το κλίµα, οι επισκέψεις µουσείων, η οργάνωση-υποδοµές της περιοχής και το Life Style, ενώ ενθουσιάστηκαν

κυρίως µε τις φυσικές οµορφιές της πόλης, µε την Ελληνική κουζίνα και την φιλικότητα των ντόπιων. 

Από το γενικό ποσοστό 37,23% των Ρώσων που δήλωσαν ότι είναι βέβαιη µια επανάληψη της επίσκεψης

ξεχωρίζει ένα ποσοστό (31,39%) το οποίο ως αίτιο προσέλκυσης υπήρξαν οι γνώµες φίλων και γνωστών, 

καθώς και η δυνατότητα που παρέχει η περιοχή για εκδροµές, ενώ ενθουσιάστηκαν µε τις φυσικές οµορφιές

και µε τα αξιοθέατα της πόλης. Επίσης ένα ικανοποιητικό ποσοστό 26,75% στηρίζει την συγκεκριµένη

απόφαση επειδή έµειναν ικανοποιηµένοι από την εικόνα της πόλης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Λόγω του υψηλού ποσοστού (92,64% ) των Ρώσων που έχουν θετική και µάλλον θετική στάση για µια µελλοντική

επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, µια σωστή διαφηµιστική εκστρατεία για τους οµοεθνείς τους, πρέπει να εστιαστεί

κυρίως στα παρακάτω θετικά στοιχεία που προσδιόρισαν οι Ρώσοι επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. 

Έτσι

Α) Όσον αφορά στις αιτίες που θα προκαλούσαν µια επίσκεψη στη πόλη, πρέπει να δοθεί έµφαση στη φήµη που

έχει η πόλη ως τουριστικός προορισµός, στο κλίµα της περιοχής, στις επισκέψεις µουσείων, στο Life Style της

πόλης και στη δυνατότητα για εκδροµές στη φύση.

Β) Σε ότι έχει σχέση µε την εικόνα της πόλης πρέπει να τονιστούν τα αξιοθέατα της πόλης, η Ελληνική κουζίνα

και η φιλικότητα των ντόπιων.

Η εφαρµογή της µεθόδου KARAP στη διαµόρφωση του σχεδιασµού της διαφηµιστικής εκστρατείας ενός

τουριστικού προορισµού µετά από µία έρευνα αγοράς µε κριτήρια που προσδιορίζουν τον λόγο της επίσκεψης των

ερωτώµενων, αλλά και µε κριτήρια που καθορίζουν την εικόνα της περιοχής,  προσδιορίζει µε ακρίβεια

Α) την µελλοντική στάση της επίσκεψης από τους ίδιους ερωτηθέντες

Β) Ποια κριτήρια χαρακτηρίζουν την περιοχή



Β) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ

Στην περίπτωση αυτή ως στοιχεία θα χρησιµοποιηθούν οι απαντήσεις των 1721 επισκεπτών από τις 51 χώρες του

πλανήτη που επισκέφθηκαν την Θεσσαλονίκη, που αφορούν την ΕΙΚΟΝΑ της Πόλης µε τις 9 διαβαθµίσεις

χωρισµένες σε δύο γκρουπ απαντήσεων προς αξιολόγηση των δύο ταξινοµήσεων που εφαρµόζονται στους 1721 

επισκέπτες. Το 1ο γκρουπ µε τις διαβαθµίσεις ∆1 Έως ∆3 ( όπου ∆1=την καθαριότητα της πόλης, ∆2=τις φυσικές

οµορφιές και ∆3=τις τιµές των προϊόντων και υπηρεσιών) και το 2ο γκρουπ µε τις διαβαθµίσεις ∆4-∆9 (όπου ∆4= 

τα αξιοθέατα της πόλης της Θεσσαλονίκης ∆5= η Ελληνική κουζίνα ∆6= η νυχτερινή ζωή της πόλης ∆7= το

αρχιτεκτονικό της στυλ της Πόλης ∆8= η ασφάλειά της Πόλης και ∆9= η φιλικότητα των ντόπιων. .

Στον πίνακα 7 έχουµε τις τρεις κατανοµές σε

πέντε κλάσεις που προήλθαν µετά από

ταξινόµηση των 1721 ατόµων

α) µε την Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση

β) µε την µέθοδο KARAP (DIS) στο χώρο R5

που δηµιούργησαν οι πέντε παραγοντικοί

άξονες µετά την εφαρµογή της Παραγοντικής

Ανάλυσης των Αντιστοιχιών (-AFC-) στον

πίνακα δεδοµένων Τ(1726,6)

γ) την κατανοµή των µέγιστων πιθανοτήτων

να ανήκουν τα 1721 άτοµα σε ΜΙΑ από τις

πέντε διαφορετικές κλάσεις της Ανιούσας

Ιεραρχικής Ταξινόµησης (-CAH-).

Παρατήρηση: Η ερµηνεία της κλάσης Τ5 είναι η εξής: 954 άτοµα από τα 1638 που τακτοποιήθηκαν στις ίδιες κλάσεις, δηλαδή

ποσοστό 58,24%  έχει πιθανότητα από 0,8774 και άνω να ανήκει σε ΜΙΑ από τις πέντε κλάσεις της ταξινόµησης CAH.

Όσον αφορά τα κριτήρια ∆1 έως ∆3



Παρατήρηση: Η ερµηνεία της κλάσης Τ5 είναι η εξής: 488 άτοµα από τα 1416 που τακτοποιήθηκαν στις ίδιες κλάσεις, 

δηλαδή ποσοστό 34,5% έχει πιθανότητα από 0,8515 και άνω να ανήκει σε ΜΙΑ από τις πέντε κλάσεις της ταξινόµησης

DIS.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Συγκρίνοντας τις δύο αξιολογήσεις των ταξινοµήσεων αφενός µε τα κριτήρια ∆1-∆3, αφετέρου µε τα

κριτήρια ∆4-∆9, αναδεικνύεται ότι οι 1721 επισκέπτες της Θεσσαλονίκης είχαν οµοιόµορφη εικόνα της πόλης

ως προς τα τρία πρώτα κριτήρια που κλήθηκαν να αξιολογήσουν, ενώ για τα υπόλοιπα έξι κριτήρια δεν

παρουσίαζαν ανάλογη οµοιογένεια απαντήσεων. Αυτό µπορεί να οφείλεται επειδή οι επισκέπτες προερχόταν

από 51 διαφορετικές χώρες του πλανήτη, οπότε κρίνεται φυσιολογικό στα κριτήρια ∆1 έως ∆3 να έχουν

περίπου την ίδια αντίληψη, ενώ σε κάποια από τα κριτήρια ∆4 έως ∆9 να παρουσιάζουν τελείως διαφορετικές

απόψεις λόγω διαφορετικών παραδόσεων που ισχύουν στον τόπο του κάθε επισκέπτη. 



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ∆ΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ –SVM-

Εκπαιδεύοντας µε 20 επαναλήψεις τα δεδοµένα του πίνακα ταξινόµησης µε τις τιµές των 6 διαβαθµίσεων ∆4-∆9 

και κάνοντας χρήση της Μηχανής ∆ιανυσµάτων Υποστήριξης (–SVM-), διατηρώντας σε κάθε επανάληψη ένα

τυχαίο δείγµα 20% των 1721 τιµών, µια φορά µε τις κατατάξεις των «αντικειµένων» µε την µέθοδο FACOR και

την άλλη µε την µέθοδο BENKAR έχουµε τα ακόλουθα αποτελέσµατα:

Πίνακας 8: Ποσοστά εκµάθησης των 20 επαναλήψεων µετά την εκπαίδευση των

ταξινοµήσεων των δεδοµένων βάσει της µεθόδου FACOR και της µεθόδου BENKAR

Από τον πίνακα 8 διαπιστώνεται ότι η µέθοδος BENKAR υπερέχει στην σωστή ταξινόµηση των αντικειµένων. Αυτό

προκύπτει επειδή το ποσοστό εκτίµησης της εκµάθησης των δεδοµένων του πίνακα 1, που αφορά την ταξινόµηση µε την

µέθοδο BENKAR (87,88%) είναι υψηλότερο από εκείνο που προκύπτει µε την Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση µε την

µέθοδο FACOR (76,54%).Επί πλέον µε την µέθοδο BENKAR στις 20 επαναλήψεις εκµάθησης των δεδοµένων τα

ποσοστά εκτίµησης πάνω από την µέση τιµή είναι κατά πολύ υψηλότερα (13 στις 20 επαναλήψεις πάνω από 90% µε

µέγιστη τιµή 97,37%) από τα αντίστοιχα ποσοστά εκτίµησης µε την µέθοδο FACOR που η µέγιστη τιµή ανέρχεται µόλις

στο 87,10%.  

Με δεδοµένο ότι όπως προαναφέρθηκε η SVM δεν επιστρέφει πιθανότητες, ενώ η µέθοδος BENKAR υπολογίζει την

πιθανότητα κάθε στατιστικής µονάδας να ανήκει σε µία ορισµένη κλάση, ως εκ τούτου η κατανοµή των µέγιστων

πιθανοτήτων που προκύπτει από την προτεινόµενη µέθοδο, µπορεί να θεωρηθεί ότι αξιολογεί αντικειµενικά την Ανιούσα

Ιεραρχική Ταξινόµηση που απορρέει µε την µέθοδο FACOR.

Σηµείωση: Από τα 350 άτοµα

του δείγµατος µόνο το 69,5% 

τοποθετήθηκε στις κλάσεις του

υποδείχθηκε από την ταξινόµηση

FACOR

Σηµείωση: Από τα 350 άτοµα

του δείγµατος το 83,63% 

τοποθετήθηκε στις κλάσεις του

υποδείχθηκε από την ταξινόµηση

BENKAR



Γ) ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο KARAP

◊ Στόχοι της έρευνας
Το θέµα της εφαρµογής αφορά στην δηµιουργία διαφηµιστικού µηνύµατος για ένα συγκεκριµένο προϊόν, τα

«τσιπς». Φυσικά η µεθοδολογία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για οποιοδήποτε προϊόν, αρκεί να ορισθούν τα

κατάλληλα κριτήρια (ποιοτικές µεταβλητές)  που θα περιγράφουν το δυνατόν καλύτερα, το πλαίσιο µέσα στο

οποίο πρέπει να κινηθεί η διαφηµιστική εκστρατεία.

Στην συγκεκριµένη περίπτωση στόχοι της έρευνας είναι να γίνουν κατανοητές οι εξής καταστάσεις:

◊ Να διαπιστωθούν οι προτιµήσεις των καταναλωτών σχετικά µε τα σηµεία πώλησης των τσιπς.

◊ Να ερευνηθούν οι γεύσεις των τσιπς που σηµειώνουν την µεγαλύτερη προτίµηση των καταναλωτών.

◊ Να διερευνηθούν οι ώρες που συνήθως καταναλώνουν τα τσιπς.

◊ Να διαπιστωθεί ο βαθµός ικανοποίησης για τις γεύσεις που συνήθως καταναλώνουν οι αγοραστές των τσιπς.

◊ Να διερευνηθούν οι συγκεκριµένοι λόγοι που επηρεάζουν την αγορά του προϊόντος.

Οι ερωτήσεις που παρατίθενται στο ερωτηµατολόγιο εκφράζονται µε ποιοτικές µεταβλητές και χωρίζονται σε

συγκεκριµένες διαβαθµίσεις και απαντήθηκε από 50 νέους έως 35 ετών. 



Ταξινόµηση των ερωτώµενων µε βάση της µέθοδο KARAP

Με βάση την ταξινόµηση και το πλήθος των ερωτώµενων σε κάθε διαβάθµιση οι σηµαντικότερες διαβαθµίσεις

κάθε µεταβλητής είναι :

Όσον αφορά στην µεταβλητή «Σηµείο πώλησης (ΣΠ)»: Είναι η διαβάθµιση «Ψιλικά -ΣΠ2»

Όσον αφορά στην µεταβλητή «Γεύσεις (ΓE)»: Είναι η διαβάθµιση «Ρίγανη-ΓE2»

Όσον αφορά στην µεταβλητή «Ώρες κατανάλωσης (ΩΡ)»: Είναι η διαβάθµιση «Απόγευµα-ΩΡ2»

Όσον αφορά στην µεταβλητή «Βαθµός ικανοποίησης (IK)»: Είναι η διαβάθµιση «Μεγάλη ικανοποίηση-IK3»

Όσον αφορά στην µεταβλητή «Λόγοι επιλογής (EΠ)»: Είναι η διαβάθµιση «∆ιαφήµιση-EΠ3»

Είδος γεύσης Ρίγανη

Σηµείο αγοράς Ψιλικά

Ζώνη προβολής Απόγευµα

Χρήση προϊόντος Μεγάλη ικανοποίηση

Επηρεασµός γνώµης ∆ιαφήµιση

Με βάση τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την ταξινόµηση των ερωτώµενων χρησιµοποιώντας την µέθοδο

KARAP, τα χαρακτηριστικά στοιχεία στα οποία θα πρέπει να βασιστεί ο σχεδιασµός του διαφηµιστικού µηνύµατος

είναι τα εξής:



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ

Το διαφηµιστικό µήνυµα ΒΑΣΙΖΌΜΕΝΟ στα χαρακτηριστικά στοιχεία θα περιλαµβάνει τις εξής εικόνες:

Εικόνα 1η :Είναι απόγευµα, δύο νεαρά αδέλφια, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, κάθονται στο σαλόνι του σπιτιού τους

µπροστά στην Τ.V συζητώντας για το πάρτυ των γενεθλίων του αδελφού που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί το

ίδιο βράδυ. Κεντρικό τους πρόβληµα είναι το τι θα προσφέρουν στους νεαρούς φίλους τους. Την προσοχή τους

όµως την αποσπά µια όµορφη κοπέλα που διαφηµίζει τσιπς µε γεύση Ρίγανη της εταιρείας «Χ».

Εικόνα 2η :Με το τέλος της διαφήµισης τα δύο αδέλφια τρέχουν στο µαγαζί µε Ψιλικά της γειτονιάς και

αγοράζουν όλα τα σακουλάκια τσιπς µε γεύση ρίγανη της εταιρείας "Χ". 

Εικόνα 3η : Η ώρα του πάρτι έχει φθάσει. Όλοι διασκεδάζουν και τα πατατάκια µε γεύση ρίγανη της εταιρείας

«Χ» είναι παντού. Ξαφνικά το κουδούνι της εξώπορτας χτυπά. Όλοι αναρωτιούνται ποιος µπορεί να είναι αφού

όλοι οι φίλοι είναι παρόντες. 

Εικόνα 4η : Η πόρτα ανοίγει. Τα δύο αδέλφια τα χάνουν. Η πρωταγωνίστρια της διαφήµισης των τσιπς που πριν

λίγο έβλεπαν στην T.V βρίσκεται στο κατώφλι της πόρτας τους. Εκείνη πλησιάζει προς το µέρος του αγοριού. 

Σκύβει στο τραπέζι µε τα πατατάκια, παίρνει ένα από αυτά και το βάζει στο στόµα του.

Εικόνα 5η : Η κοπέλα ρίχνει την ατάκα: «Η γεύση της ρίγανης προσφέρει πολλές συγκινήσεις».

Συµπέρασµα

Η χρήση της µεθόδου KARAP, όπως αυτή υλοποιείται µέσα από το λογισµικό MAD, στην δηµιουργία ενός

διαφηµιστικού µηνύµατος προσφέρει µε σαφήνεια την στρατηγική την οποία οφείλουν να ακολουθήσουν οι

εµπλεκόµενοι στο τµήµα ενός δηµιουργικού, αν βέβαια επιθυµούν να λάβουν υπόψη τους την άποψη του

καταναλωτικού κοινού του προϊόντος που πρόκειται να διαφηµίσουν. 



∆) ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ INTERNET

Η χαρτογράφηση της ψυχολογίας µιας κοινωνικής οµάδας µπορεί να πραγµατοποιηθεί κυρίως µε την χρήση της

µεθοδολογίας της Σηµειοµετρίας και της µεθόδου KARAP.

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟΜΕΤΡΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το σηµειοµετρικό ερωτηµατολόγιο, δεν αποσκοπεί να αποκοµίσει γνώµες από ερωτήµατα που παρουσιάζονται µε µορφή προτάσεων, 

αλλά να αποδώσει τιµές σε ορισµένο πλήθος λέξεων ανάλογα µε το ευχάριστο ή το δυσάρεστο συναίσθηµα που προκαλεί η επίκλησή

τους, ώστε να αναδυθεί η βασική σηµειοµετρική δοµή του κοινωνικού συνόλου στο οποίο αναφέρεται. 

Ευρισκόµενοι στο ∆ιαδικτυακό περιβάλλον βάλτε µέσα σε ένα κύκλο τον αντίστοιχο βαθµό για το συναίσθηµα που σας προκαλεί

κάθε µία από τις παρακάτω λέξεις. Παραδείγµατος χάριν

◊ Για το πολύ δυσάρεστο συναίσθηµα κυκλώστε το -3

◊ Για το πολύ ευχάριστο συναίσθηµα κυκλώστε το 3

◊ Οι βαθµοί από -2 έως +2 κλιµακώνουν αυξητικά την ένταση του συναισθήµατος που σας προκαλεί η λέξη

Πίνακας 1: Η µορφή του σηµειοµετρικού ερωτηµατολογίου



Στη συγκεκριµένη έρευνα έλαβαν µέρος 581 νέοι, αγόρια και κορίτσια ηλικίας µεταξύ 18 και 35 ετών, εκ των

οποίων 331 αγόρια και 250 κορίτσια.

Ο πίνακας δεδοµένων που θα χρησιµοποιηθεί για τις αναλύσεις µετά των µετασχηµατισµό που υπέστησαν οι

αρχικές τιµές που αποδόθηκαν στις 30 λέξεις έχει ως εξής:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Για την επεξεργασία των δεδοµένων, η κλίµακα -3 έως +3 αντικαθίσταται µε µία ισοδύναµη κλίµακα

βαθµολογηµένη από το 1 έως το 7, όπου το -3 της αρχικής αντιστοιχεί προφανώς στην τιµή 1 της νέας

κλίµακας, ενώ το +3 στην τιµή 7. 

Από τον πίνακα 2 δηµιουργείται ο

πίνακας 3 ο οποίος παρουσιάζει την

γενική εικόνα µε το πώς

βαθµολόγησαν οι 581 νέοι τις 30 

λέξεις.

Πίνακας 2



Η ανάλυση του πίνακα 3 µε το λογισµικό MAD παρουσιάζει τα εξής όσο αφορά τον τριδιάστατο παραγοντικό

χώρο 1x2x3, ο οποίος ερµηνεύει το 92,52% της συνολικής πληροφόρησης που αντλείται από τον πίνακα 3. 

Πίνακας 7:Η κατανοµή των 30 λέξεων στον παραγοντικό χώρο 1x2x3

Πίνακας 7α:Η κατανοµή των 7 βαθµών στον παραγοντικό χώρο 1x2x3

Ο συνδυασµός των πινάκων 7 και 7α καταδεικνύει ότι οι επτά (7) λέξεις του 2ουυποχώρου (Εγκατάλειψη, 

Κατάθλιψη, Μανία, Μελαγχολία, Μοναξιά, Ναρκωτικά και Πορνογραφία) συνδέονται µε την πλέον αρνητική

βαθµολογία (-3), δείχνοντας την αποστροφή των νέων σε αυτές τις θλιβερές καταστάσεις που αναδύουν, ενώ οι

πέντε (5) λέξεις του 5ου υποχώρου (∆ιάθεση, ∆ιασκέδαση, Ελευθερία, Οικογένεια και Πληροφόρηση) συνδέονται

µε την πλέον θετική βαθµολογία (+3). Η αντιπαράθεση των δύο αυτών οµάδων λέξεων σηµαίνει ότι οι νέοι Αγόρια

και Κορίτσια έχουν αρχές και γερές βάσεις για να οικοδοµήσουν µία σωστή κοινωνία. 



Οι λέξεις του 1ου ,3ου και 8ου υποχώρου είναι «ορφανές» από βαθµούς επειδή στους υποχώρους δεν

συγκαταλέγονται προφίλ βαθµών. Γι’ αυτό προχωρούµε στην εφαρµογή της µεθόδου KARAP η οποία θα

καλύψει αυτό το κενό.



Από τον πίνακα 2, µε τη βοήθεια της στήλης που περιλαµβάνει τους κωδικούς του φύλου (1 ή 2), δηµιουργείται ο

συγκριτικός πίνακας 11 µε αποτέλεσµα την δηµιουργία του πίνακα 12 ο οποίος παρουσιάζει µε ποιες λέξεις και

σε ποιο βαθµό κυρίως επηρεάστηκαν τα αγόρια και τα κορίτσια

Πίνακας 11:Τµήµα του συγκριτικού πίνακα δεδοµένων µεταξύ Αγοριών (ΛΑ1..ΛΑ30) και

Κοριτσιών (ΛΚ1.. ΛΚ30)

Πίνακας 12:Τµήµα του πίνακα δεδοµένων µε τις συχνότητες των βαθµών που απέδωσαν τα Αγόρια

και τα Κορίτσια στις 30 λέξεις





ΤΟ ΨΥΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΤΩΝ 581 ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ

Για να καταρτιστεί το πάζλ του ψυχογραφήµατος των 581 ερωτηθέντων πρέπει πρώτα να εφαρµοστεί η µέθοδος VACOR στα δεδοµένα

του πίνακα 3, ώστε να προκύψει το δενδρόγραµµα των 30 λέξεων, από το οποίο θα εντοπιστούν οι κλάσεις µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

της κάθε µιας, τα οποία θα αποτελούν το ψυχογράφηµα των συµµετεχόντων σ’ αυτήν.

Η κλάση Κ59 των 30 λέξεων αρχικά διασπάται σε δύο κλάσεις την Κ58, και την Κ54,ενώ η κλάση Κ58 διασπάται σε δύο άλλες την

Κ57 και την Κ55. Στη συνέχεια θα αναλυθούν οι τρεις αυτές κλάσεις χωριστά.

�Όσον αφορά την κλάση Κ57 �Όσον αφορά την κλάση Κ54�Όσον αφορά την κλάση Κ55

Αυτές οι τρεις κλάσεις

αντιπροσωπεύουν τα τρία

ψυχολογικά προφίλ 112 

ερωτώµενων οι οποίοι

παρουσιάζουν θετική ψυχολογία.

Αυτές οι πέντε κλάσεις

αντιπροσωπεύουν τα πέντε

ψυχολογικά προφίλ 331 ερωτώµενων

οι οποίοι παρουσιάζουν αρνητική

ψυχολογία. 

Οι δύο αυτές κλάσεις που

αντιπροσωπεύουν 158 

ερωτώµενους οι οποίοι

παρουσιάζουν πολύ αισιόδοξη

ψυχολογία. 



Ε) ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Με αυτή την εργασία παρουσιάζουµε την

διαδικασία εντοπισµού ακραίων (ύποπτων)

απαντήσεων ενός ερωτηµατολογίου, οι οποίες δεν

ανταποκρίνονται σε συµπεριφορές της

πλειοψηφίας των ερωτώµενων

Κατά την ανάλυση του πίνακα αποστάσεων, όταν

µελετάται ο παραγοντικός χώρος 1x2x3 µε υψηλό

ποσοστό ερµηνευτικής ικανότητας και

εµφανίζεται το φαινόµενο κατά το οποίο κανένας

από τους ερωτώµενους ∆ΕΝ συνδέεται µε καµία

διαβάθµιση, αυτό σηµαίνει απλά ότι οι

συγκεκριµένοι ερωτώµενοι έχουν κάποια

ιδιαίτερη συµπεριφορά διαφορετική από τους

υπόλοιπους ερωτηθέντες, οπότε δικαίως οι

απαντήσεις τους να θεωρούνται ως ακραίες

(ύποπτες) απαντήσεις, οι οποίες χρήζουν

ιδιαίτερης ερευνητικής µεταχείρισης, αφού σε

αντίθετη περίπτωση η συµµετοχή τους στα

συµπεράσµατα, προκαλούν στρεβλές εκτιµήσεις

για το υπό εξέταση θέµα. 

Η έρευνα διεξήχθη από 1/10/2009 έως 30/10/2009 

σε δείγµα 676 ατόµων και των δύο φύλων. Στην

έρευνα έλαβαν µέρος 399 Άνδρες και 277 

Γυναίκες. 



Εφαρµόζοντας την µέθοδο KARAP έχουµε τα ακόλουθα αποτελέσµατα στον τριδιάστατο παραγοντικό χώρο 1x2x3

Τοποθέτηση των 676 ατόµων και των 19 διαβαθµίσεων στους 8 υποχώρους του χώρου 1x2x3

Από τον συνδυασµό των αποτελεσµάτων των

πινάκων 6 και 7 προκύπτει ότι στον 8ο υποχώρο

∆ΕΝ υπάρχει σύνδεση των 120 ερωτώµενων µε

καµία από τις 19  διαβαθµίσεις των 8 ερωτηµάτων. 

Το συµπέρασµα αυτό ερµηνεύεται σε ποσοστό

81,4 % της πληροφορίας που αντλείται από τα

δεδοµένα του πίνακα Τdis(676,19), Με βάση αυτή

την πολύ ισχυρή παρατήρηση πρέπει να

εντοπιστούν οι απαντήσεις των 120 ερωτώµενων

και να κριθούν αν πράγµατι είναι ακραίες, οπότε

πρέπει να αφαιρεθούν, ώστε να προκύψει ένα

δείγµα απαλλαγµένο από «θορύβους» που

στρεβλώνουν το τελικό συµπέρασµα..

Ο πίνακας δεδοµένων των 120 ατόµων



Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 8, παρατηρείται ότι η πλειονότητα των 120 ερωτηθέντων έχουν επιλέξει ως

απάντηση την πρώτη διαβάθµιση κάθε ερώτησης µε κωδικό 1, που σε ποσοστό είναι κατά πολύ µεγαλύτερο από

εκείνο των υπόλοιπων ερωτηθέντων (πίνακας 9).

Εφαρµόζοντας τον έλεγχο οµοιότητας µεταξύ των ποσοστών των δύο δειγµάτων που αφορούν τους 120 

ερωτηθέντες και τους υπόλοιπους 556, για κάθε πρώτη διαβάθµιση των 8 ερωτηµάτων προκύπτουν τα εξής

αποτελέσµατα µε βάση την z κατανοµή, αφού σε κάθε περίπτωση ισχύει και για τα δύο δείγµατα η συνθήκη np>5 

και nq>5

Από τον πίνακα 9 και τις τιµές της z κατανοµής προκύπτει αβίαστα, σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%, ότι υφίσταται

σηµαντική στατιστική διαφορά για τον τρόπο που απάντησαν οι 120 ερωτώµενοι στο σύνολο των συγκεκριµένων

διαβαθµίσεων των 8 ερωτηµάτων, εποµένως δεν αποτελούν ενιαίο στατιστικό δείγµα µε εκείνο των 556 

ερωτώµενων. 

Αυτή η διαπίστωση οδηγεί στο να αφαιρεθούν από τον αρχικό πίνακα δεδοµένων οι 120 ακραίες απαντήσεις, 

οπότε υφίσταται πλέον ένας νέος πίνακας δεδοµένων, ο οποίος όταν αναλυθεί µε την µέθοδο KARAP θα βγάλει

περισσότερα ξεκάθαρα συµπεράσµατα για το θέµα που διαπραγµατεύεται. 



Η νέα εικόνα της ανάλυσης των 556 ατόµων είναι η ακόλουθη µε πιο ξεκάθαρα συµπεράσµατα για την

συµπεριφορά του ενιαίου πλέον δείγµατος.

Εφαρµόζοντας στον πίνακα 10 την µέθοδο KARAP προκύπτουν τα ακόλουθα αποτελέσµατα



Ανάλυση µε βάση τους υποχώρους

Με τον εντοπισµό των ερωτηθέντων σε κάθε υποχώρο του παραγοντικού χώρου 1x2x3 µπορούµε εφόσον το

επιθυµούµε να αναλύσουµε για κάθε υποοµάδα χωριστά τα δηµογραφικά και κοινωνικοοικονοµικά τους

στοιχεία ταυτόχρονα µε τα υπόλοιπα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά την έρευνα, έχοντας ενοποιήσει µε ένα

κωδικό το φύλο και την ηλικία των ερωτηθέντων για περισσότερο λεπτοµερή συµπεράσµατα που αφορούν τα

δύο φύλα σε συνδυασµό µε την ηλικία τους.   

Με την ενέργεια της ενοποίησης σε ένα κωδικό για τα δύο φύλα και τις τρεις ηλικίες, δηµιουργείται µια νέα

µεταβλητή µε έξι κωδικούς. Η κατανοµή των 676 ερωτηθέντων, από τα οποία 399 είναι αγόρια και 277 κορίτσια

έχει ως εξής:

Αφαιρώντας τα 120 ερωτηµατολόγια αναλύουµε τον νέο πίνακα δεδοµένων µε την µέθοδο KARAP , 

µελετάµε χωριστά τις 8 υποοµάδες ατόµων που έχει η κάθε µια οµοιογένεια ως προς το ΦΥΛΟ και

την ΗΛΙΚΊΑ , ταυτόχρονα µε συγκεκριµένες διαβαθµίσεις των 6 νέων µεταβλητών µε ταυτότητα Φ+Η, 

οι οποίες χαρακτηρίζουν τις υποοµάδες

Π.χ για την 1η υποοµάδα των 55 ατόµων έχουµε τα ακόλουθα αποτελέσµατα



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Περιλαµβάνονται στο έργο ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ του συγγραφέα

Α)



Β) Νέα εργαλεία στη διερεύνηση πολυδιάστατων δεδοµένων

Γ) Κωδικοποίηση δεδοµένων βάσει ενός λογικού πίνακα 0-1 



∆) Μέθοδοι έρευνας κοινής γνώµης

Ε) Κλασικές µέθοδοι αξιολόγησης



ΣΤ) Πολιτικό Μάρκετινγκ και Ανάλυση ∆εδοµένων

Προβλήµατα µε τα οποία δεν ασχολούνται επαρκώς τα τρία µεγάλα κόµµατα της Βουλής των Ελλήνων

σύµφωνα µε τις απόψεις των ψηφοφόρων τους

Σύγκριση πολιτικών κειµένων των κοµµάτων του ΠΑΣΟΚ της Ν.∆ και του ΚΚΕ πριν τις εκλογές του 2004

Η ιδεολογική πλατφόρµα επικοινωνίας της Ν∆, του ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ µε τους ψηφοφόρους

Αξιολόγηση της δηµοφιλίας ενός ηγέτη κόµµατος από τους ψηφοφόρους του

Η) Ανάλυση χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων



Θ) Ανάλυση ∆εδοµένων και νέες τεχνολογίες

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν εργασίες του ∆ρος ∆ηµητρίου Καραπιστόλη σε συνεργασία µε άλλους

ερευνητές στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, οι οποίες παρουσιάστηκαν σε διάφορα συνέδρια και

δηµοσιεύθηκαν σε Ελληνικά και ξένα περιοδικά διεθνούς κύρους. 

Οι εργασίες αυτές παρουσιάζουν τις ξεχωριστές δυνατότητες συνεργασίας των µεθόδων της Ανάλυσης

∆εδοµένων χρησιµοποιώντας νέες τεχνολογίες της επιστήµης της πληροφορικής και όχι µόνο.  



ΒΙΒΛΙΑ

ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ του ∆ρος ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗ









Η ΗitechPC προσφέρει το λογισµικό MAD

εγκατεστηµένο σε refurbished laptop (GRADE Α)

υψηλών προδιαγραφών στη τιµή των 360€

(συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ 24%). 

Με διαφορετικά από τα προτεινόµενα

χαρακτηριστικά του laptop (βλέπε επόµενη διαφάνεια) 

η τιµή διαµορφώνεται ανάλογα.

Υπάρχει δυνατότητα αγοράς σε τρεις ισόποσες δόσεις

µε πιστωτική κάρτα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για τα µέλη της Πανεπιστηµιακής

κοινότητας



To λογισµικό MAD περιλαµβάνει:

-∆ηµιουργία αρχείων κατάλληλων προς επεξεργασία µε τις διαφορετικές µεθόδους, ανάλυσης του στατιστικού πακέτου. 

-Λήψη αρχείων από EXCEL και SPSS 

-∆ιαδικασίες επεξεργασίας µονοδιάστατων και πολυδιάστατων πινάκων, 

-Κλασικές στατιστικές αναλύσεις, όπως Στατιστικούς ελέγχους, Ανάλυση διακύµανσης, Συσχέτιση, Παλινδρόµηση –--

Απλή και πολλαπλή, Χρονολογικές σειρές, Χαοτικές σειρές, Μη παραµετρικούς ελέγχους, Στατιστικούς πίνακες

-Μεθόδους ανάλυσης δεδοµένων όπως Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών, Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες, 

Ανάλυση Τάξεων, Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση, ∆ιακριτική Παραγοντική Ανάλυση, ∆ιακρίνουσα Ανάλυση, -

Συνεπαγωγική Στατιστική και Ιεραρχική Ανάλυση. 

-Τις µεθόδους KARAP και BENKAR. 

-Πολλές άλλες διαδικασίες οι οποίες παρουσιάζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pylimad.gr

XP και WIN 10

Τα laptop είναι επώνυµα, προσφέρονται µε 1 έτος εγγύηση και είναι των εταιρειών DELL, HP, 

LENOVO IBM  µε χαρακτηριστικά αντίστοιχα µε το



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

για το ενδιαφέρον σας

και

ευελπιστούµε σε µια εποικοδοµητική

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Τηλέφωνα επικοινωνίας:2310212319 και 6977868954

Εκ µέρους της HITECHPC

∆ρ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ


