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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής διοργανώθηκε από το Ελληνικό
Στατιστικό Ινστιτούτο (Ε.Σ.Ι.) στην Καστοριά την περίοδο 26-29 Απριλίου
2006, αμέσως μετά το Πάσχα, σε συνεργασία με το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Παράρτημα Καστοριάς. Το θέμα του Συνεδρίου ήταν Δημοσκοπήσεις και
Στατιστική.
Στο Συνέδριο είχαμε μεγάλη συμμετοχή, τόσο ως προς τον αριθμό των
συνέδρων ( 348 άτομα από τα οποία 206 ήταν φοιτητές και 43 συνοδεύοντα
μέλη), όσο και ως προς τον αριθμό των εργασιών που υποβλήθηκαν (115
ανακοινώσεις). Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ήταν η μεγάλη συμμετοχή
μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών από διάφορα Ελληνικά
Πανεπιστήμια.
Συμμετείχαν επίσης ως προσκεκλημένοι του Ε.Σ.Ι. οι Καθηγητές: (ι)
Marlos Vianna, Eye Research Institute, University of Illinois at Chicago, (ιι)
Viatcheslav B. Melas, Faculty of Mathematics & Mechanics, St. Petersburg
State University.
Παρουσιάσθηκαν συνολικά 115 εργασίες σε τρεις παράλληλες συνεδρίες
(sessions) που κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων όπως, Θεωρία
Πιθανοτήτων, Μαθηματική και Εφαρμοσμένη Στατιστική, Μπεϋζιανή
Στατιστική, Βιοστατιστική, Οικονομετρία, Ανάλυση Δεδομένων, Εφαρμογών
κτλ.. Για τρίτη φορά έγιναν και αναρτήσεις εργασιών ( posters).
Την πρώτη μέρα στο κατάμεστο αμφιθέατρο τίμησαν με την παρουσία τους
και απηύθυναν χαιρετισμούς ο Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ.
Φίλιππος Πετσάλνικος, εκπρόσωποι των Δήμων και Κοινοτήτων και εκ
μέρους του ΤΕΙ Καστοριάς ο Καθηγητής κ. Πρ. Γιαννάς
Την πρώτη ημέρα μίλησε ο Καθηγητής κ. Αθ. Κουρεμένος από το
Πανεπιστήμιο Πειραιώς με θέμα: Δημοσκοπήσεις & Στατιστική. Επιτυχία είχε
και η Ειδική Συνεδρία σε ολομέλεια με τίτλο «Δημοσκοπήσεις & Στατιστική»,
την οποία διοργάνωσε ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ι. κ. Τ. Παπαϊωάννου και η οποία
έγινε την επόμενη μέρα. Το αμφιθέατρο ήταν κατάμεστο. Προέδρευσε ο κ.
Κουνιάς και ομιλητές/εισηγητές ήταν οι κ.κ. Τ. Παπαϊωάννου, Θ.
Χατζηπαντελής, Τ. Χριστοφίδης, Χ. Δαμιανού, Ν. Φαρμάκης, Α. Κουρεμένος,
Σ-Α. Καμηλλέρης, Μ. Καρακλιούμη και Π. Σαββίδης.
Σκοπός της Ειδικής Συνεδρίας ήταν να συζητηθούν οι στατιστικές πτυχές
των δημοσκοπήσεων (δειγματοληψία, frames, αντιπροσωπευτικότητα, τύποι,
προγράμματα ανάλυσης κτλ.). Ακολούθησε σύντομη αλλά περιορισμένη λόγω
χρόνου συζήτηση η οποία κατέδειξε το μεγάλο ενδιαφέρον των στατιστικών
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για το θέμα. Οι εργασίες και οι ομιλίες οι σχετικές με την Ειδική Συνεδρία
παρατίθενται ως παράρτημα του παρόντος τόμου των Πρακτικών. Το
παράρτημα αυτό εκδόθηκε και ως «Ειδικό Τεύχος» με τίτλο Δημοσκοπήσεις
και Στατιστική και διανεμήθηκε στο Σύλλογο Εταιρειών Δημοσκοπήσεων και
Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ), στις Εφημερίδες, σε Κρατικούς Φορείς και στις
Εταιρείες Δημοσκοπήσεων.
Για πρώτη φορά απονεμήθηκε το Βραβείο Καλύτερης Εργασίας Νέου
Στατιστικού. Την τελευταία ημέρα του Συνεδρίου η Πενταμελής Επιτροπή,
ύστερα από μελέτη των εργασιών και παρακολούθηση των παρουσιάσεων,
κατέθεσε τη βαθμολογία και το Βραβείο Καλύτερης Εργασίας Νέου
Στατιστικού δόθηκε στον κ. Μαυρουδή Ελευθερίου για την εργασία του με
τίτλο: «Σχέδιο συνεχούς δειγματοληψίας χωρίς στατιστική ευστάθεια» και
συσσυγραφέα τον κ. Νίκο Φαρμάκη από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης. Οι 12 εργασίες που υποβλήθηκαν ήταν διάσπαρτες στο
πρόγραμμα του Συνεδρίου με την ένδειξη ενός αστερίσκου (*). Την
Πενταμελή Επιτροπή αποτελούσαν οι Καθηγητές : Μ. Κούτρας, Ι.
Κουτρουβέλης, Χ. Μωυσιάδης, Χ. Χαραλαμπίδης και Κ. Φερεντίνος.
Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη της Επιτροπής για την αξιολόγηση των
εργασιών και των παρουσιάσεων.
Οι κοινωνικές εκδηλώσεις πλούσιες: Cocktail στο ξενοδοχείο «Λογγάς»,
στην Περιοχή του Σιδηροχωρίου. Το αποκορύφωμα ήταν το Επίσημο Δείπνο
του Συνεδρίου στο κέντρο “ΔΕΔΗΣ”, όπου έλαβαν μέρος περισσότερα από
διακόσια πενήντα άτομα και χόρεψαν με ζωντανή μουσική και πολύ κέφι. Την
παράσταση έκλεψαν οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές μας με τις
χορευτικές τους δεξιότητες σε μοντέρνους και παραδοσιακούς χορούς και οι
ποντιακοί χοροί από τους συναδέλφους της Θεσσαλονίκης. Ενδιαφέρουσα και
πολύ όμορφη ήταν η ξενάγηση με το καραβάκι του Δήμου Μακεδνών στην
Λίμνη της Καστοριάς. Η Καστοριά και η λίμνη της κατά γενική ομολογία
ήταν πανέμορφες και οι ξενοδοχειακές ρυθμίσεις πολύ καλές.
Στον τόμο αυτό περιλαμβάνονται εργασίες που παρουσιάστηκαν στο
Συνέδριο και υποβλήθηκαν για δημοσίευση. Όλες οι εργασίες κρίθηκαν από
ένα κριτή με τη φροντίδα του Δ.Σ. και των υπευθύνων έκδοσης πρακτικών.
Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. οι εργασίες δεν θα έπρεπε να υπερβαίνουν τις
8 σελίδες.
Οι παρατηρήσεις και τα σχόλια των κριτών, σύμφωνα με την πάγια
πρακτική που ακολουθεί το Ε.Σ.Ι. αφορούν κυρίως στον τρόπο παρουσίασης
της εργασίας και στην παρουσία ή όχι τυπογραφικών και σοβαρών
επιστημονικών λαθών, έτσι ώστε η δημοσίευση να γίνεται με ευθύνη των ίδιων
των συγγραφέων. Όλες οι εργασίες για τις οποίες οι κριτές ζήτησαν
αναθεώρηση (revision) κρίθηκαν εκ νέου από τους κριτές ή από τον υπεύθυνο
έκδοσης πρακτικών.
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Συνολικά υποβλήθηκαν (84) εργασίες από τις οποίες, σύμφωνα με
απόφαση του Δ.Σ., δεν δημοσιεύονται (6) εργασίες ύστερα από σχετική
πρόταση των κριτών, (3) εργασίες διότι δεν υποβλήθηκαν οι αναθεωρήσεις
από τους συγγραφείς και (2) εργασίες θα αναθεωρηθούν και θα κριθούν και
πάλι για να δημοσιευθούν σε Ειδικό Παράρτημα στα Πρακτικά του επόμενου
έτους στην Κύπρο.
Ως κριτές των εργασιών συνεργάστηκαν οι: Κ. Αδαμίδης, Φ. Αλεβίζος,
Δ. Αντζουλάκος, Β. Βασδέκης, Φ. Βόντα, Χ. Δαμιανού, Ο. Δαφνή, Ι.
Δημητρίου, Γ. Δονάτος, Δ. Ιωαννίδης, Θ. Κάκουλλος, Α. Καλαματιανού, Ε.
Κανδηλώρου, Α. Καραγρηγορίου, Α. Καράκος, Κ. Καρακώστας, Δ. Καρλής,
Χ. Καρώνη, Α. Κατσής, Η. Κατσίκας, Φ. Κολυβά - Μαχαιρά, Δ.
Κουγιουμτζής, Σ. Κουνιάς, Σ. Κουρούκλης, Μ. Κούτρας, Ι. Κουτρουβέλης,
Α. Κωστάκη, Α. Λειβαδά, Κ. Μάτης, Σ. Μεϊντάνης, Κ. Μηλολιδάκης, Α.
Μπουρνέτας, Χ. Μωϋσιάδης, Α. Νικολάου, Α. Ξενάκης, Ν. Παπαδάτος, Γ.
Παπαδημητρίου, Τ. Παπαϊωάννου, Ε. Παπαροδίτης, Σ. Παπαχρήστος, Χ.
Παυλόπουλος, Κ. Πολίτης, Α. Ρήγας, Χ. Σκιαδάς, Κ. Τσίμπος, Δ. Φακίνος, Ν.
Φαρμάκης,
Κ. Φερεντίνος, Κ. Φωκιανός, Χ. Χαραλαμπίδης, Δ.
Χατζηνικολάου, Θ. Χατζηπαντελής και Τ. Χριστοφίδης. Τους ευχαριστούμε
θερμά.
Η σειρά παρουσίασης των εργασιών στον παρόντα τόμο, είναι αλφαβητική,
με βάση το επώνυμο του πρώτου συγγραφέα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Σ.Ι. αισθάνεται την ανάγκη να
ευχαριστήσει το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας - Παράρτημα Καστοριάς, τους
άλλους χορηγούς και την Τοπική Οργανωτική Επιτροπή για την πολύ καλή
οργάνωση και προσφορά τους. Ευχαριστούμε επίσης και τον Καστοριανό
Αρχιτέκτονα κ. Τσολάκη, ο οποίος μας έκανε μια όμορφη παρουσίαση και
ιστορική αναδρομή της Καστοριάς με slides και κείμενα κατά την εναρκτήρια
συνεδρία.

Μάρτιος 2007

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Σ.Ι.
Οι υπεύθυνοι Έκδοσης Πρακτικών 19ου Συνεδρίου
Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης

Στρατής Κουνιάς
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Τάκης Παπαϊωάννου

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Τετάρτη, 26 Απριλίου 2006: Αμφιθέατρο
17:00
18:15
19:00
19:40
20:00
20:15

Εγγραφή Συνέδρων – Διανομή συνεδριακού υλικού
Έναρξη του Συνεδρίου - Χαιρετισμοί
Εναρκτήρια Ομιλία
Αθ. Κουρεμένος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Δημοσκοπήσεις και Στατιστική
Διάλειμμα
Αναχώρηση Λεωφορείων από ΤΕΙ και Ξενοδοχεία για LOGAS
Cocktail στο Ξενοδοχείο «Λογγάς», Σιδηροχώρι.

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2006: Αμφιθέατρο
9:00
9:30

10:10
10:30
10:50
11:20
11:40
12:00
12:20
12:40
13:00

Προσκεκλημένοι Ομιλητές
Προεδρεύων: Χ. Χαραλαμπίδης
Prof. M. Viana
Symmetry Methods for Data Analysis
Prof. V. M. Melas
Optimal experimental design for nonlinear regression models
Οικονομική Στατιστική Ι
Προεδρεύων: Γ. Δονάτος
Α. Lake & C. Katrakilidis
Hedging against inflation in emerging markets: The case of Israel
Γ. Κ. Μπασιάκος
Σύγκριση αξιών επενδυτών στο χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, με χρήση
παλινδρόμηση
Διάλειμμα - Καφές
Στατιστική στην Εκπαίδευση Ι
Προεδρεύων: Θ. Χατζηπαντελής
Σ. Αναστασιάδου
Αναπαραστάσεις προβλημάτων πιθανοτήτων και στατιστικής και ο
μετασχηματισμός τους από μαθητές της γ’ τάξης του δημοτικού σχολείου
Α. Δραμαλίδης & Α. Καράκος
«Ιδιαίτερα» μαθήματα και στάσεις εκπαιδευτικών μαθηματικών
Γ. Μπελογιάννης, Φ. Κουγιουμτζάκη & Α. Καλαματιανού
Η συμμετοχή του φύλου στη δημοτική εκπαίδευση από το 1830-2000
Μ. Ντόβα, Α. Παγγέ & Τζ. Παγγέ
Τυπική – μη τυπική γνώση στις πιθανότητες παιδιών προσχολικής ηλικίας
Π. Παπαλεωνίδα & Θ. Μπεχράκης
Δευτεροβάθμια τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση – τομέας πληροφορικής: Αίτια
επιλογής, προσδοκίες και προοπτικές των μαθητών
Μεσημβρινή Διακοπή
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17:00
17:20
17:40
18:00
18:20
18:40
19:15

Δειγματοληψία – Στατιστικές Μέθοδοι
Προεδρεύων: Μ. Κούτρας
Τ. Χριστοφίδης
Τεχνική τυχαιοποιημένης απάντησης για δύο επίμαχα χαρακτηριστικά
Γ. Σταματέλλος
Εκτίμηση της ακρίβειας στην οριζόντια κατά σημεία δειγματοληψία
Ι. Κουτρουβέλης
Γραφικά για επιλογή κατάλληλου προτύπου κατανομής
Ν. Φαρμάκης & Μ. Ελευθερίου
Σχέδιο συνεχούς δειγματοληψίας χωρίς στατιστική ευστάθεια *
Ν. Γκιτσάκης, Π. Τσακνάκης, Γ. Δήμου & Χ. Νεοφύτου
Στατιστικές δοκιμές διατακτικών πειραματικών μετρήσεων
Διάλειμμα - Καφές
Ειδική Συνεδρία: Δημοσκοπήσεις και Στατιστική
Οργανωτής: Τ. Παπαϊωάννου
Ομιλητές: Τ. Παπαϊωάννου, Θ. Χατζηπαντελής, Τ. Χριστοφίδης, Χ. Δαμιανού, Ν.
Φαρμάκης, Α. Κουρεμένος, Σ.-Α. Καμηλλέρης, Μ. Καρακλιούμη, Π. Σαββίδης

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2006: Αίθουσα Α
9-10
10:10
10:30
10:50
11:20
11:40
12:00
12:20
12:40

Προσκεκλημένοι Ομιλητές (στο Αμφιθέατρο)
Θεωρία Αξιοπιστίας
Προεδρεύων: Ι. Κουτρουβέλης
Φ. Μηλιένος & Μ. Κούτρας
Κάτω φράγμα για τη συνάρτηση αξιοπιστίας ενός συστήματος μονάδων, με
πολλαπλά επίπεδα αποτυχίας
Α. Ρακιτζής, Δ. Αντζουλάκος & Μ. Κούτρας
Μελέτη αποδοχής εξαρτημάτων μέσω τεστ εκκίνησης με χρήση στατιστικών
συναρτήσεων σάρωσης
Διάλειμμα - Καφές
Μαθηματική Στατιστική
Προεδρεύων: Τ. Παπαϊωάννου
Μ. Κατέρη & N. Balakrishnan
Στατιστική ένδειξη και πίνακες συνάφειας
Α. Γ. Καλλιώρας & Ι. Α. Κουτρουβέλης
Εκτίμηση ποσοστιαίων σημείων της αντίστροφης κανονικής κατανομής
Σ. Μεϊντάνης
Bahadur ασυμπτωτική αποτελεσματικότητα ελέγχων για την εκθετική κατανομή
Θ. Δημητρακοπούλου, Κ. Αδαμίδης & Σ. Λουκάς
Μια κατανομή ανάλυσης επιβίωσης με μονότονες, μονόκορφες και κυπελλοειδούς
μορφής συναρτήσεις κινδύνου
Κ. Πετρόπουλος
Βελτιωμένοι εκτιμητές για το ποσοστιαίο σημείο στο μοντέλο της διπαραμετρικής
εκθετικής κατανομής
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13:00

17:00
17:20
17:40
18:00
18:40
19:15

Μεσημβρινή Διακοπή

Πιθανότητες
Προεδρεύων: Θ. Κάκουλλος
Ch. A. Charalambides
Compound sampling models for populations of selectively neutral genotypes
Γ. Ηλιόπουλος
Διακριτές κατανομές που σχετίζονται με ζωνικά πολυώνυμα
Α. Κυριακούσης & Μ. Βαμβακάρη
Περί ασυμπτωτικών εκφράσεων για τους απρόσημους μη κεντρικούς –q αριθμούς
Stirling του πρώτου είδους
Α. Κυριακούσης & Μ. Βαμβακάρη
Άνω φράγματα και ασυμπτωτικές εκφράσεις για τους q- διωνυμικούς συντελεστές
Διάλειμμα - Καφές
Ειδική Συνεδρία: Δημοσκοπήσεις και Στατιστική
(στο Αμφιθέατρο)

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2006: Αίθουσα Β
9-10
10:10

10:30
10:50
11:20
11:40
12:00
12:20
12:40
13:00

Προσκεκλημένοι Ομιλητές (στο Αμφιθέατρο)
Επιχειρησιακή Έρευνα
Προεδρεύων: Ι. Δημητρίου
Θ. Δημητράκος & Ε. Κυριακίδης
Ένας ημι-Μαρκοβιανός αλγόριθμος αποφάσεων για τη βέλτιστη προληπτική
συντήρηση ενός συστήματος παραγωγής μ’ έναν ενδιάμεσο αποθηκευτικό χώρο και
συνεχείς χρόνους επιδιόρθωσης
L. Thomo, Ι. Sigalas, R. Karagiannis & A. Thomo
Optimization of the service process in outpatient care clinics
Διάλειμμα - Καφές
Στατιστική κατά Bayes
Προεδρεύων: Χ. Μωυσιάδης
Γ. Κοκολάκης
Αποκλίσεις Bregman και εφαρμογές αυτών σε προβλήματα προστασίας
στατιστικών δεδομένων
D. Fouskakis, I. Ntzoufras & D. Draper
Bayesian variable selection using a cost-penalized approach
Α. Ελευθεράκη, Μ. Κατέρη & Ι. Ντζούφρας
Μπεϋζιανή ανάλυση συσχετισμένων 2 x 2 πινάκων συνάφειας
Μ. Παπαθωμάς, Π. Δελλαπόρτας & Β. Βασδέκης
Σύγκριση στατιστικών μοντέλων για παρατηρήσεις προερχόμενες από διακριτές
κατανομές
Σ. Μαλεφάκη & Γ. Ηλιόπουλος
Προσομοίωση από την κατανομή - στόχο μέσω διακριτοποίησης και στάθμισης *
Μεσημβρινή Διακοπή
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Ανάλυση Χρονοσειρών ΙΙ
Προεδρεύων: Ε. Κυριακίδης
17:00
Δ. Κουγιουμτζής & Ε. Μπόρα - Σέντα
Έλεγχος τυχαιοποίησης για την ταυτοποίηση του συστήματος μη-γκαουσιανής
χρονοσειράς
17:20
E.P. Tsolaki & T.S. Rao
Testing nonstationary time series for Gaussianity and linearity using the
evolutionary bispectrum
17:40
Θ. Βαφειάδης & Ε. Μπόρα - Σέντα
Απόδοση ελέγχων γραμμικής τάσης χρονοσειρών με χρήση τεχνικών τυχαιοποίησης
18:00
Ι. Βλάχος & Δ. Κουγιουμτζής
Granger αιτιότητα και πρόβλεψη σε πολύ-μεταβλητές χρονοσειρές
χαρακτηριστικών ταλάντωσης
18:20
Χ. Αγιακλόγλου & Α. Τσιμπάνος
Διερεύνηση των υποφαινομενικών συσχετισμών μεταξύ δυο χρονοσειρών με
τεχνικές προσομοίωσης *
18:40
Διάλειμμα - Καφές
19:15
Ειδική Συνεδρία: Δημοσκοπήσεις και Στατιστική
(στο Αμφιθέατρο)
* Υποψήφια για το Βραβείο Καλύτερης Εργασίας Νέου Στατιστικού

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2006: Αίθουσα Γ
9 - 10
10:10
10:30
10:50
11:20
11:40
12:00
12:20
12:40

Προσκεκλημένοι Ομιλητές (στο Αμφιθέατρο)
Στατιστική & Ιστορία
Προεδρεύων: Κ. Κουτσόπουλος
V. C. Hombas & C.P. Baloglou
Greek historical and philosophical origins of gambling
Κ. Α. Ρήγας
Τα μέτρα και σταθμά της γραμμικής γραφής Β
Διάλειμμα - Καφές
Ανάλυση Χρονοσειρών Ι
Προεδρεύων: Σ. Μεϊντάνης
S. Degiannakis
Forecasting S&P 500 volatility: The Vix case *
Σ. Βενιέρης
Multivariate time series with principal components analysis *
Π. Χριστοδούλου & Α. Ευαγγελίδου
Προβλέψεις της ετήσια κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση
στην Ελλάδα με συναρτήσεις χρονικής τάσης
Z. Bragoudakis
Forecasting Greek inflation using ARIMA models
Σ. Γεωργιάδου & Ι. Κ. Δημητρίου
Ορισμός και εφαρμογές ενός στατιστικού Karush-Kuhn-Tucker για έλεγχο
κυρτότητας δεδομένων
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13:00

Μεσημβρινή Διακοπή

Ανάλυση Δεδομένων Ι: Οικονομικές Εφαρμογές
Προεδρεύων: Β. Χομπάς
17:00
Τ. Στυλιανού & Ν. Δριτσάκης
Αμυντικές δαπάνες και οικονομική ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα για την
Ελλάδα
17:20
G. Konteos & P. Kokkinidis
Assessing the impact of training programs on the employment probability of the
unemployed in Greece
17:40
Κ. Μπατσίρης, Α. Κουβάτση & Σ. Αναστασιάδου
Τα κίνητρα και η ικανοποίηση ως συνιστώσες της αφοσίωσης στον εργασιακό
τομέα: Η περίπτωση των εργαζομένων στο νοσοκομείο της Έδεσσας
18:00
Α. Βογιατζής & Α. Χαρίτου
Εργατικά ατυχήματα στην ΕΕ-15
18:20
Α. Χαρίτου & Α. Βογιατζής
ΕΕ-15 και απασχόληση
18:40
Διάλειμμα - Καφές
19:15
Ειδική Συνεδρία: Δημοσκοπήσεις και Στατιστική
(στο Αμφιθέατρο)
* Υποψήφια για το Βραβείο Καλύτερης Εργασίας Νέου Στατιστικού

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2006: Αμφιθέατρο

9:00
9:20
9:40
10:00
10:20
10:40
11:10

Στατιστική στην Εκπαίδευση ΙΙ
Προεδρεύων: Θ. Μοσχονά
Α. Καράκος & Σ. Κιουλάνης
Στατιστική Επεξεργασία αξιολόγησης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης
Δ. A. Καλαμάρας & Α. Γ. Καλαματιανού
Η χρήση των πινάκων επιβίωσης για την εκτίμηση της διάρκειας σπουδών των
φοιτητών: Περαιτέρω αποτελέσματα
Δ. Μπαμπουκάρδος, Κ. Σταυριανουδάκη, Δ. Λούκας & Γ. Δρόσος
Ανάλυση δεδομένων σχετικά με τις σπουδές και την καθημερινότητα των φοιτητών
του ΤΕΙΘ
Η. Κατσίκας & Θ. Δεργιαδές
Μετρώντας την έκταση της λιμνάζουσας φοίτησης. Η περίπτωση του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας *
Μ. Χαλικιάς, Ζ. Αραμπατζή & Α. Μανωλέσου
Στατιστική έρευνα πρωτοετών φοιτητών Σ.Μ.Υ.Ν.
Διάλειμμα - Καφές
Περιβαλλοντική Στατιστική
Προεδρεύων: Ν. Δριτσάκης
Γ. Τζαβέλας & Α. Γ. Παλιατσός
Συγκριτική μελέτη προσαρμογής της 3-παραμετρικής Γάμμα κατανομής και της
κατανομής ακραίων τιμών στη μέγιστη ετήσια βροχόπτωση στις περιοχές της
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης
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11:30

12:30

Π. ΄Ατσιος, Σ. Χατζόπουλος, Φ. Κολυβά - Μαχαίρα, Χ. Αναγνωστοπούλου, Κ.
Τολίκα & Π. Μαχαίρας
Μελέτη των ακραίων βροχοπτώσεων στη Δυτική Ελλάδα με τη βοήθεια των
κατανομών των ακραίων τιμών
Α. Σκουρκέας, Φ. Κολυβά - Μαχαίρα, Χ. Αναγνωστοπούλου, Κ. Τολίκα & Π.
Μαχαίρας
Εκτίμηση μέσων μέγιστων και ελάχιστων εποχικών θερμοκρασιών για την περίοδο
2070-2100 στη Δυτική Ελλάδα
Μ. Κοτοπούλη, Α. Ψιλοβίκος, Ν. Γκιτσάκης, Μ. Πανταζής & Γ. Δήμος
Ανάλυση χρονοσειράς υψών βροχής Νεστορίου Καστοριάς
Poster

14:30

Εκδρομή στον «Προϊστορικό Λιμναίο Οικισμό Δισπηλιού»

21.00

Αναχώρηση από τα ξενοδοχεία για το επίσημο δείπνο.

24:00

Αναχώρηση από το χώρο του επίσημου δείπνου για τα ξενοδοχεία

11:50

12:10

* Υποψήφια για το Βραβείο Καλύτερης Εργασίας Νέου Στατιστικού

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2006: Αίθουσα Α

9:00
9:20
9:40
10:00
10:20
10:40
11:10
11:30

Στοχαστικές Διαδικασίες
Προεδρεύων: Α. Κυριακούσης
Μ. Κούτρας, Π. Μαραβελάκης & Σ. Μπερσίμης
Μελέτη του χρόνου αναμονής μέχρι την πρώτη εμφάνιση ενδεχομένων σε μια
ακολουθία πλειότιμων δοκιμών με εφαρμογές στον έλεγχο διεργασιών
Γ. Βασιλειάδης & Γ. Τσακλίδης
Ροπές των μεγεθών των καταστάσεων στο ομογενές Μαρκοβιανό σύστημα
συνεχούς χρόνου
Σ. Μπερσίμης & Μ. Κούτρας
Μελέτη του χρόνου αναμονής μέχρι την πρώτη εμφάνιση μιας σχεδόν πλήρους ροής
D. G. Konstantinides & N. U. Prabhu
An analytical approach to the two-fluid theory of Herman and prigogine for town
traffic
Μ. Σύρπη & Α. Παπαδοπούλου
Ασαφείς σχέσεις στις ημιμαρκοβιανές αλυσίδες
Διάλειμμα – Καφές
Πιθανότητες & Στατιστική
Προεδρεύων: Τ. Χριστοφίδης
Γ. Αφένδρας, Ν. Παπαδάτος & Β. Παπαθανασίου
Γενικευμένη ταυτότητα συνδιακύμανσης τύπου Stein για την οικογένεια κατανομών
Pearson, και εφαρμογές σε φράγματα διασποράς
Γ. Ψαρράκος & Κ. Πολίτης
Φράγματα για την διπλή ουρά της από κοινού κατανομής του πλεονάσματος πριν
και μετά την χρεοκοπία
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11:50

12:30

Π. Μπομποτάς & Σ. Κουρούκλης
Μια κλάση βελτιωμένων εκτιμητών για την παράμετρο κλίμακας διπαραμετρικής
εκθετικής κατανομής
K. Mattheou & A. Karagrigoriou
Basu’s discrepancy measure: Distributional properties and goodness of fit tests
Poster

14:30

Εκδρομή στον «Προϊστορικό Λιμναίο Οικισμό Δισπηλιού»

21.00

Αναχώρηση από τα ξενοδοχεία για το επίσημο δείπνο.

24:00

Αναχώρηση από το χώρο του επίσημου δείπνου για τα ξενοδοχεία

12:10

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2006: Αίθουσα Β

9:00
9:20
9:40
10:00
10:20
10:40
11:10
11:30
11:50
12:10
12:30

Βιοστατιστική Ι
Προεδρεύων: Γ. Κοκολάκης
Ι. Vonta & C. Huber
Inference for arbitrarily censored and truncated data
T. Cacoullos & M. Pattichis
Pneumoconiosis revisited: Classifiers viewed via ROC curves and logic functions
Α. Nikoloulopoulos & D. Karlis
Modelling multivariate binary data using copulas *
C. T. Nakas & T. A. Alonzo
ROC graphs for assessing the ability of a diagnostic market to differentiate tow
disease states from a third disease state
Χ. Δαμιανού & Μ. Πηλαβάκης
Πιστοποίηση της ποιότητας υπηρεσιών – εφαρμογή σε υπηρεσίες υγείας
Διάλειμμα – Καφές
Νευρωνικά Δίκτυα – Εξόρυξη Γνώσης
Προεδρεύων: Ι. Ντζούφρας
Ν. Γκιτσάκης & Θ. Κουτρουμανίδης
Recurrence ανάλυση και νευρωνικά δίκτυα στην ανάλυση χρονοσειρών
Θ. Σπυρίδης, Γ. Καρτσιώτης & Γ. Καλογιάννης
Η εφαρμογή της στατιστικής και των νευρωνικών δικτύων στο χρηματιστήριο
Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.)
Β. Λ. Γεωργίου, Φ. Δ. Αλεβίζος & Μ. Ν. Βραχάτης
Νέες τεχνικές βελτίωσης της αποδοτικότητας των εξελικτικών πιθανοτικών
νευρωνικών δικτύων
Α. Τσιμπίρης
Συσταδοποίηση δυναμικών συστημάτων ταλαντώσεων από βάσεις δεδομένων
χρονοσειρών
Poster
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14:30

Εκδρομή στον «Προϊστορικό Λιμναίο Οικισμό Δισπηλιού»

21.00

Αναχώρηση από τα ξενοδοχεία για το επίσημο δείπνο.

24:00

Αναχώρηση από το χώρο του επίσημου δείπνου για τα ξενοδοχεία

* Υποψήφια για το Βραβείο Καλύτερης Εργασίας Νέου Στατιστικού

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2006: Αίθουσα Γ

12:30

Οικονομική Στατιστική ΙΙ
Προεδρεύων: Α. Καραγρηγορίου
Γ. Δονάτος, Γ. Μέργος & Ι. Χειλάς
Ένα υπόδειγμα επιλογής επενδυτικών στόχων βασισμένο στην ορθολογική και
εμπειρική προσέγγιση
C. Kitsos, G. M. Korres & Y. Hatzikian
Statistical analysis on entrprneurship and innovation activiteies for Greek
enterprises
C. Kitsos, G.M. Korres & S. Hatzidema
Theory and evidence from entrepreneurship and innovation activities: A case study
for Greek enterprises
Χ. Δριτσάκη
Φορολογία των εταιρειών και ιδιωτική επένδυση: Μια εμπειρική έρευνα για την
Ελλάδα με την ανάλυση της συνολοκλήρωσης
Θ. Κουτρουμανίδης, Α. Ζαφειρίου, & Σ. Σοφιός
Εμπειρική διερεύνηση της θεωρίας ισοδυναμίας αγοραστικών δυνάμεων στις
μεταβατικές οικονομίες: Η περίπτωση της Ρωσίας
Διάλειμμα – Καφές
Δημογραφία – Αναλογισμός – Ηλεκτρονικά Μέσα
Προεδρεύων: Κ. Τσίμπος
Γ. Βεροπούλου & Κ. Τσίμπος
Η δημογραφική μετάβαση του πληθυσμού της Ελλάδας σε επίπεδο γεωγραφικού
διαμερίσματος κατά τη μεταπολεμική περίοδο
Α.Α. Παντελούς & Α.Α. Ζυμπίδης
A quasi PAY –AS-YOU-GO financing model for controlling the international
demographic phenomenon of ageing population *
Θ. Σπυρίδης
Η εμπιστοσύνη του καταναλωτή στο ηλεκτρονικό εμπόριο και η σχέση μεταξύ
επιχείρησης – καταναλωτή (B2C): Μια έρευνα σε ηλεκτρονικά προϊόντα και
ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Ι. I. Ανδρουλιδάκης
ΑΚΑΔΗΜΟΣ: Αυτόματη Καταχώρηση Απαντήσεων Δημοσκοπήσεων με Οπτική
Σάρωση
Poster

14:30

Εκδρομή στον «Προϊστορικό Λιμναίο Οικισμό Δισπηλιού»

9:00
9:20
9:40
10:00
10:20
10:40
11:10
11:30
11:50

12:10

- 22 -

21.00

Αναχώρηση από τα ξενοδοχεία για το επίσημο δείπνο.

24:00

Αναχώρηση από το χώρο του επίσημου δείπνου για τα ξενοδοχεία

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2006
12:30-14:00 Poster
S. Degiannakis, E. Panas & A. Livada
Arch and levy-stable models using rolling samples
2
H. Kandilorou
The returns to in-company training
3
Μ. Μανατάκης
Στατιστικά διαγράμματα ελέγχου για παραγωγικές διεργασίες
4
Μ. Μανατάκης & Π. Κατσακιώρη
Στατιστική ανάλυση εργατικών ατυχημάτων Ανατολικής Αττικής, 1999-2005
5
Δ. Παπαναστασίου
Υπολογισμός του πίνακα συνδιακυμάνσεων των QML εκτιμητών του υποδείγματος
χώρου καταστάσεων
* Υποψήφια για το Βραβείο Καλύτερης Εργασίας Νέου Στατιστικού
1

Σάββατο, 29 Απριλίου 2006: Αμφιθέατρο

10:00
10:20
10:40
11:00
11:20
11:40

13:50

Δημοσκοπήσεις
Προεδρεύων: Χ. Δαμιανού
Ι. Ανδρεάδης & Θ. Χατζηπαντελής
Έρευνες κοινής γνώμης σε τοπικό επίπεδο: Μελέτη περίπτωσης
Θ. Μητράκος & Γ. Ντούρος
Δειγματοληπτικές έρευνες νοικοκυριών στην Ελλάδα: Στατιστικές τεχνικές και
προβλήματα
Σ. Χρυσανθοπούλου & Γ. Πετράκος
Μητρώα και πληθυσμοί στις Στατιστικές έρευνες
Γ. Κωνσταντινίδης, Ι. Μυλωνά & Γ. Τσαντόπουλος
Ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι στην έρευνα πολιτικής συμπεριφοράς: ασύμβατες
ή συμπληρωματικές;
Γ. Φλώρου
Ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων
Διάλειμμα – Καφές

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
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Σάββατο, 29 Απριλίου 2006: Αίθουσα Α
Πειραματικοί Σχεδιασμοί
Προεδρεύων: Σ. Κουνιάς
10:00
Φ. Κολυβά - Μαχαίρα & Στ. Α. Χατζόπουλος
Βελτιστοποίηση ορθογώνιων σχηματισμών ΟΑ (N-w, m,s,2) με την προσθήκη w
παρατηρήσεων
10:20
Κ. Μυλωνά, Χ. Κουκουβίνος & Δ. Ε. Σίμος
Κυκλικοί υπερκορεσμένοι σχεδιασμοί με χρήση γενετικών αλγορίθμων
10:40
Β. Καραγιάννης & Χ. Μωυσιάδης
Η κατασκευή του γραφήματος αντιστοιχιών του κορεσμένου, D-βέλτιστου, 3 × s2
παραγοντικού σχεδιασμού, εκτιμητικής τάξης III
11:00
Π. Αγγελόπουλος, Ε. Κολαϊτη & Χ. Κουκουβίνος
Εύρωστοι παραμετρικοί σχεδιασμοί με ορθογώνιες αλληλεπιδράσεις
11:20
Σ. Κουνιάς & Μ. Χαλικιάς
Ολικά βέλτιστοι σχεδιασμοί επαναλαμβανόμενων μετρήσεων με δυο αγωγές *
11:40
Διάλειμμα – Καφές
Υπολογιστική Στατιστική
Προεδρεύων: Δ. Παπαναστασίου
12:10
A. Leontitsis & J. Pagge
A simulation approach on Cronbach’s alpha statistical significance *
12:30
Α. Τουλούμης & Μ. Κατέρη
Ακριβής συμπερασματολογία για ποσοστά με χρήση Bootstrap *
12:50
Α. Αβραμίδης & Γ. Ζιούτας
Αποκάλυψη επικαλυπτόμενων πολλαπλών ακραίων τιμών σε μοντέλο
παλινδρόμησης
13:10
Ν. Μήττας & Ε. Αγγελής
Διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχοι υποθέσεων στη σύγκριση μεθόδων
εκτίμησης κόστους λογισμικού
13:30
Ε. Βασιλείου & Ι. Κ. Δημητρίου
Ένας έλεγχος για κατάλληλο m στον υπολογισμό της άριστης m-κυρτής
προσέγγισης σε διακριτά δεδομένα
13:50
ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ στο
Αμφιθέατρο
* Υποψήφια για το Βραβείο Καλύτερης Εργασίας Νέου Στατιστικού

Σάββατο, 29 Απριλίου 2006: Αίθουσα Β
10:00
10:20
10:40

Ανάλυση Δεδομένων Ι: Εφαρμογές στη Δασοπονία & Καλλιέργειες
Προεδρεύων: Κ. Ρήγας
Μ. Χαλικιάς, Σ. Τσιαντικούδης & Γ. Αραμπατζής
Παράγοντες διαφοροποίησης των μορεοκαλλιεργητών
Ε. Στυλινάκη, Γ. Σταματέλλος & Γ. Τσακλίδης
Κατανομές διαμέτρων και υψών των δέντρων στη διαχείριση δασικών
οικοσυστημάτων
Γ. Αλατζόγλου, Μ. Διαμαντοπούλου & Κ. Μάτης
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11:00
11:20

11:40
12:10
12:30
12:50
13:10
13:30
13:50

Κατάρτιση μοντέλων παλινδρόμησης εμπορεύσιμου όγκου δέντρων οξιάς
Ζ. Τσαναξίδου, Κ. Κιτικίδου & Κ. Μάτης
Σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών εξισώσεων ύψους - διαμέτρου
Β. Κωτούλας, Γ. Οικονόμου & Ε. Μυγδάκος
Επίδραση του συστήματος κατεργασίας του εδάφους και της απόστασης των
γραμμών σποράς στα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του βαμβακιού και στα
οικονομικά αποτελέσματα
Διάλειμμα – Καφές
Βιοστατιστική ΙΙ - Προεδρεύων: Μ. Κατέρη
Β. Κώττη & Α. Γ. Ρήγας
Η εφαρμογή της μεθόδου δικτύου Monte Carlo στην αναγνώριση ενός
νευροφυσιολογικού συστήματος
Δ. Β. Παναγιωτάκος & Β. Γ. Σταυρινός
Πρόβλεψη κινδύνου εκδήλωσης χρόνιων νοσημάτων μέσω στατιστικών μοντέλων
Κ. Η. Αγγελίδου & Γ. Τουλούμη
Στατιστικές μέθοδοι εκτίμησης της τρέχουσας και μελλοντική HIV/AIDS επιδημίας
στην Ελλάδα
Α. Παπάνα & Δ. Κουγιουμτζής
Μέτρα γραμμικής και μη-γραμμικής συσχέτισης χρονοσειρών για πρόβλεψη
επιληπτικής κρίσης
Α. Ξυραφάς, Ο. Δαφνή & Γ. Φούντζηλας
Διαχρονική μεταβολή επιβίωσης σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του Μαστού
ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ στο
Αμφιθέατρο

Σάββατο, 29 Απριλίου 2006: Αίθουσα Γ
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20
11:40
12:10
12:30
12:50

Πολυμεταβλητές Τεχνικές - Προεδρεύων: Σ. Λουκάς
Ι. Θεοδώρου & Φ. Αλεβίζος
Παραγοντική ανάλυση αντιστοιχιών με ασαφή δεδομένα
Α. Μάρκος, Γ. Μενεξές & Γ. Παπαδημητρίου
Η παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών μέσω του λογισμικού C.HI.C. analysis
Γ. Μενεξές, Α. Μάρκος & Γ. Παπαδημητρίου
Έλεγχοι σημαντικότητας στην παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών (AFC)
Γ. Αραμπατζής & Γ. Μενεξές
Οι δαπάνες στην ελληνική δασοπονία: Μια εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης
των αντιστοιχιών
Χ. Τζήμος & Γ. Παπαδημητρίου
Διερεύνηση διακλαδικών εισαγωγών στην ελληνική οικονομία
Διάλειμμα – Καφές
Ανάλυση Δεδομένων ΙΙΙ - Προεδρεύων: Ν. Φαρμάκης
Γ. Σωτηρόπουλος
Τα διατροφικά πρότυπα στην Ελλάδα: Μια πρόταση πολύπλευρης περιγραφής με
απλούς πίνακες, συναρτήσεις, αριθμοδείκτες και διαγράμματα
Π. Σεργάκη & Μ. Ζαβέρδα
Αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα επιχειρήσεων του κλάδου της οινοποιίας
στην Ελλάδα. Μια διαχρονική ανάλυση
Μ. Καραγγέλη & Ν. Γκιτσάκης
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13:10
13:30
13:50

Εκτίμηση ευαισθησίας μοντέλων περιγραφής καμπυλών γαλακτοπαραγωγής
Β. Λεμονής
Η συμπεριφορά του καταναλωτή στο χώρο των υπεραγορών. Εμπειρική μελέτη του
γάλακτος με την χρήση της ανάλυσης σε συστάδες *
Γ. Σωτηρόπουλος, Ε. Μυγδάκος & Α. Ρεζίτης
Αστικά και αγροτικά διατροφικά πρότυπα στην Ελλάδα: (1957-1999). Οικονομική
ανάλυση χαρακτηριστικών και εξέλιξης
ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ στο
Αμφιθέατρο

Ειδική Συνεδρία
Δημοσκοπήσεις και Στατιστική
Πέμπτη, 27 Απριλίου 2006, 19:15: Αμφιθέατρο
Πρόεδρος: Σ. Κουνιάς
Οργανωτής: Τάκης Παπαϊωάννου
Ομιλητές:
Τάκης Παπαϊωάννου, Παν/μια Ιωαννίνων και Πειραιώς
Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Παν/μιο Θεσσαλονίκης
Τάσος Χριστοφίδης, Παν/μιο Κύπρου
Χαράλαμπος Δαμιανού, Παν/μιο Αθηνών
Νίκος Φαρμάκης, Παν/μιο Θεσσαλονίκης
Αθανάσιος Κουρεμένος, Παν/μιο Πειραιώς
Σπύρος - Αιμίλιος Καμηλλέρης, Market Analysis
Μαρία Καρακλιούμη, RASS
Π. Σαββίδης, Εκπρόσωπος ΕΡΤ Θεσσαλονίκης
Ανοιχτή συζήτηση
Σκοπός της Συνεδρίας αυτής είναι να συζητηθούν οι στατιστικές πτυχές των δημοσκοπήσεων
(δειγματοληψία, frames, αντιπροσωπευτικότητα, τύποι, προγράμματα ανάλυσης κτλ.)
Κάθε ομιλητής θα κάνει 10λεπτη εισήγηση και θα ακολουθήσει συζήτηση.
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Π. Δελλαπόρτας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γ. Δονάτος, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κ. Ζωγράφος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Δ. Ιωαννίδης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Ζ. Καλογηράτου, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Μ. Κατέρη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Γ. Κοκολάκης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σ. Κουνιάς, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σ. Κουρούκλης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Μ. Κούτρας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Ι. Κουτρουβέλης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Α. Κυριακούσης, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Σ. Μεϊντάνης, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κ. Μπαγιάτης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Χ. Μωυσιάδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ι. Ντζούφρας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τ. Παπαϊωάννου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Πρόεδρος)
Κ. Φερεντίνος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Χ. Χαραλαμπίδης, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θ. Χατζηπαντελής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Β. Χομπάς, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τ. Χριστοφίδης, Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Τ. Παπαϊωάννου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Χ. Χαραλαμπίδης, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σ. Κουνιάς, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μ. Κατέρη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Ι. Ντζούφρας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ι. Αποστόλου, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Πρ. Γιαννάς, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Πρόεδρος)
Αθ. Γιαννάκου, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Σπ. Δήμου, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Αλ. Κλεφτοδήμος, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Γ. Λάππας, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
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Αν. Μπίσμπας, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Ν. Τσούνης, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Θ. Χατζηπαντελής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Σ.Ι.
Πρόεδρος: Τάκης Παπαϊωάννου
Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης
Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Ντζούφρας
Ταμίας: Βασίλειος Χομπάς
Ειδικός Γραμματέας: Σίμος Μεϊντάνης
Έφορος Βιβλιοθήκης: Μαρία Κατέρη
Μέλος: Στρατής Κουνιάς
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Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο
Πρακτικά 19 ο υ Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2006), σελ 31-39

Optimal experimental designs for nonlinear
regression models
Viatcheslav B. Melas
St. Petersburg State University, Russia
ABSTRACT
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Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο
Πρακτικά 19 ο υ Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2006), σελ 41-50

Symmetry and Data Analysis
Marlos Viana
The University of Illinois at Chicago Eye Center
viana@uic.edu
Abstract
A brief account of symmetry in its Greek origins is presented and its role in the analysis of
data indexed by permutations is discussed, with examples of ranked preference data and short
biological sequences.
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FIGURE 1. Details from the Church of Agios Eleftherios (Μικρή Μητρόπολη)
12th Century, Athens, Greece
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FIGURE 2. Posterior densities for the entropy in the orbits of ACT and AGC.

FIGURE 3. Posterior densities for the entropy component H2 in the orbits
of ACT and AGC
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FIGURE 4. Posterior densities for the entropy component H3 in the orbits
of ACT and AGC

FIGURE 5. Details from the Church of Agios Eleftherios (Μικρή Μητρόπολη)
12th Century, Athens, Greece
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Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο
Πρακτικά 19 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2006), σελ. 53-61

Αποκάλυψη Επικαλυπτόμενων Πολλαπλών Ακραίων
Τιμών Σε Μοντέλο Παλινδρόμησης
Αντώνης Αβραμίδης και Γιώργος Ζιούτας
Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.
aavram@gen.auth.gr
Περίληψη
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στη γραμμική παλινδρόμηση είναι η αναγνώριση των
ακραίων τιμών (outliers) στα δεδομένα. Το πρόβλημα αυτό γίνεται εντονότερο όταν στα
δεδομένα υπάρχουν ομάδες από ακραίες τιμές οι οποίες καλύπτουν η μία την άλλη
(επικάλυψη). Προτείνουμε την εκτιμήτρια PTS (Penalized Trimmed Squares) των αγνώστων
παραμέτρων β της παλινδρόμησης, η οποία βασίζεται στην εισαγωγή κόστους τιμωρίας στην
συνάρτηση αποκοπής. Στην εργασία αυτή διερευνάται η καταλληλότερη επιλογή του κόστους
τιμωρίας για την αποκάλυψη των επικαλυπτόμενων πολλαπλών ακραίων παρατηρήσεων. Η
προτεινόμενη ανθεκτική μέθοδος διατυπώνεται ως ένα μικτό ακέραιο τετραγωνικό πρόβλημα,
κατάλληλο για μικρού μεγέθους δείγματα. Για την σύγκριση της αποτελεσματικότητας και
ανθεκτικότητας της προτεινόμενης εκτιμήτριας με άλλες ανθεκτικές εκτιμήτριες, διεξάγουμε
μελέτη προσομοίωσης (Monte Carlo Simulation) με κατάλληλα αριθμητικά δεδομένα.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Θεωρούμε το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης με p ανεξάρτητες μεταβλητές
y = XTβ + u
(1)
όπου y το nx1 διάνυσμα της εξαρτημένης μεταβλητής, Χ ο nx(p+1) πίνακας των
ανεξάρτητων μεταβλητών, β το (p+1)x1 διάνυσμα των αγνώστων παραμέτρων και u
το διάνυσμα των τυχαίων σφαλμάτων με μέση τιμή μηδέν και διακύμανση σ 2 .
Παρατηρούμε ένα τυχαίο δείγμα και επιθυμούμε, με βάση το δείγμα αυτό, να βρούμε
μία ανθεκτική (robust) εκτιμήτρια των άγνωστων παραμέτρων β, έτσι ώστε να
περιορίζεται η επίδραση κάθε παρατήρησης του δείγματος στην εκτιμήτρια αυτή. Ως
γνωστό, η εκτιμήτρια ελαχίστων τετραγώνων του β, βˆ =(Χ Τ Χ) −1 Χ Τ y , δεν ικανοποιεί
τις προϋποθέσεις της ανθεκτικότητας. Το διάνυσμα των εκτιμόμενων τιμών δίνεται
από την σχέση yˆ = Χβˆ = Ηy ενώ των υπολοίπων από την uˆ = y − Xβˆ = (Ι − Η )y ,

όπου H =X(ΧΤ Χ)−1 ΧΤ . Το μέσο τετραγωνικό σφάλμα των υπολοίπων δίνεται από
την σˆ 2 = SSE/(n-p) , όπου SSE = uˆ T uˆ το άθροισμα τετραγώνων των υπολοίπων.
Αφαιρώντας την i παρατήρηση από το δείγμα, το άθροισμα των τετραγώνων των
υπολοίπων μειώνεται κατά
(2)
SSE − SSE ( i ) = ui2 /(1 − hi )

- 53 -

όπου το hi (0 < hi < 1) μετράει τη μοχλότητα (leverage) της i παρατήρησης και
δίνεται από τα διαγώνια στοιχεία του πίνακα Η, hi = xiT ( XT X)−1 xi . Από την (2) είναι
φανερό ότι η διαγραφή μίας παρατήρησης με υψηλή επίδραση (μεγάλο hi ) οδηγεί σε
μείωση του SSE μεγαλύτερη από ui2 .

2. Η ΜΕΘΟΔΟΣ PTS
Μια γενική προσέγγιση στη διαδικασία της ανίχνευσης των ακραίων
παρατηρήσεων είναι αρχικά η εύρεση μιας ομάδας από παρατηρήσεις, οι οποίες με
μεγάλη πιθανότητα δεν περιέχουν ακραίες παρατηρήσεις (“καθαρή” ομάδα) και στη
συνέχεια ο έλεγχος των υπόλοιπων σημείων με βάση την καθαρή ομάδα. Ένας
τρόπος για την εύρεση της καθαρής ομάδας είναι η αναζήτηση ενός υποσυνόλου των
δεδομένων μεγέθους κ από ακραίες παρατηρήσεις όπου κ < n , η διαγραφή του
οποίου επιφέρει τη μεγαλύτερη μείωση στο άθροισμα τετραγώνων των υπολοίπων
και προσδιορίζει την καθαρή ομάδα από τα εναπομείναντα σημεία. Το πρόβλημα
αυτής της προσέγγισης έγγειται στο άγνωστο μέγεθος κ της ομάδας των ακραίων
παρατηρήσεων.
Η προτεινόμενη μέθοδος δεν απαιτεί τη γνώση της τάξης κ του υποσυνόλου των
ακραίων παρατηρήσεων. Βασίζεται στην εισαγωγή προκαθορισμένου κόστους
τιμωρίας στη συνάρτηση αποκοπής για δεδομένα που πιθανό να διαγραφούν.
Επομένως, παρατηρήσεις που επιφέρουν μείωση στο άθροισμα τετραγώνων των
υπολοίπων μεγαλύτερη από το κόστος τιμωρίας διαγράφονται από τα δεδομένα.
2.1 Η αντικειμενική συνάρτηση της μεθόδου PTS
Η προτεινόμενη PTS εκτιμήτρια ελαχιστοποιεί το συνολικό άθροισμα, το οποίο
αποτελείται από το άθροισμα των h τετραγωνικών υπολοίπων των καθαρών
δεδομένων, (το h δε δίνεται εξ αρχής), και από το άθροισμα του κόστους τιμωρίας για
τη διαγραφή των υπόλοιπων n-h παρατηρήσεων
h
n
2
ελαχιστοπο ίηση ⎡ Sn (β) = Sh (β) + Sn − h (β) = ∑ i =1 ui2 + ∑ i = h +1 ( ciσ ) ⎤
(3)
⎣
⎦
β,h
όπου το μέγεθος h της ομάδας των καθαρών δεδομένων είναι άγνωστο, σ είναι μία
ανθεκτική εκτιμήτρια κλίμακας των υπολοίπων από τη μέθοδο LTS (Least Trimmed
Squares), Rousseeuw and Leroy (1987) και η ποσότητα (ciσ )2 , η οποία ορίζεται εξ
αρχής, ερμηνεύεται ως το κόστος τιμωρίας για την απομάκρυνση της i παρατήρησης.
2.2 Ο ορισμός και η συνάρτησης αποκοπής της μεθόδου PTS
Από την παλινδρόμηση είναι γνωστό ότι ένα σημείο με μεγάλη μοχλότητα (high
leverage) έχει μικρό υπόλοιπο σύμφωνα με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων.
Παρόλα αυτά, διαγράφοντας μια παρατήρηση μεγάλης μοχλότητας και
προσαρμόζοντας το μοντέλο στις υπόλοιπες n-1 παρατηρήσεις, η μείωση στο
άθροισμα τετραγώνων των υπολοίπων θα είναι μεγάλη. Η γενική αρχή της μεθόδου
PTS είναι να διαγράφει μια παρατήρηση εάν η μείωση είναι μεγαλύτερη από το
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κόστος τιμωρίας για τη διαγραφή δηλαδή εάν ui2 (1 − hi ) > (ciσ )2 . Αυτό οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι στο πρόβλημα ελαχιστοποίησης (3), κάθε υπόλοιπο στην καθαρή
ομάδα έχει άνω φράγμα ui < ciσ ( 1 − hi ) .
Η προτεινόμενη εκτιμήτρια ορίζεται ισοδύναμα με την (3) ως
n
ελαχιστοποίηση ∑ i =1 ρc σ (ui )
(4)
i

β

όπου ρ c σ η συνάρτηση αποκοπής η οποία ορίζεται ως
i

2
⎪⎧ ui
2
⎪⎩(ciσ )

ρ c σ (ui ) = ⎨
i

για ui < ciσ 1 − hi
για ui ≥ ciσ 1 − hi

(5)

Στην παραπάνω συνάρτηση αποκοπής, για παρατηρήσεις με μεγάλο υπόλοιπο ui
(ui ≥ ciσ ) , το άθροισμα τετραγώνων των υπολοίπων είναι λιγότερο απότομα
αυξανόμενο αφού το τετραγωνικό υπόλοιπο ui2 μειώνεται στη σταθερή ποσότητα

(ciσ )2 . Συνεπώς, μια τέτοια παρατήρηση δεν επηρεάζει πλέον τη γραμμή της
παλινδρόμησης και θεωρείται ως διαγραμμένη. Όσον αφορά τα σημεία μεγάλης
μοχλότητας, το άνω φράγμα των υπολοίπων τους μειώνεται σημαντικά
ui < cwiσ 1 − hi , όπου ci = cwi και wi είναι μια συνάρτηση για την ελάφρυνση του
κόστους τιμωρίας. Προφανώς, το κόστος τιμωρίας (ciσ )2 ρυθμίζει την
ανθεκτικότητα και αποτελεσματικότητα της εκτιμήτριας και για αυτό η κατάλληλη
τιμή του πρέπει να διερευνηθεί.
2.3 Το πρόβλημα της επικάλυψης και επιλογή κόστους τιμωρίας
Χωρίς βλάβη της γενικότητας υποθέτουμε ότι το κόστος τιμωρίας στη συνάρτηση
αποκοπής της PTS μεθόδου (5) είναι σταθερό για κάθε παρατήρηση (ciσ )2 = (cσ ) 2 .
Λύνοντας επομένως το πρόβλημα ελαχιστοποίησης (3), οι ακραίες παρατηρήσεις
μικρής μοχλότητας θα διαγραφούν εξαιτίας των μεγάλων τους υπολοίπων (u > cσ ) ή
ισοδύναμα η μείωση στο άθροισμα τετραγώνων είναι μεγαλύτερη από το κόστος
τιμωρίας (cσ )2 . Ομοίως, για ένα ή περισσότερα κακά σημεία μεγάλης μοχλότητας
(bad high leverage) η μοχλότητα hi είναι μεγάλη επομένως η διαγραφή του επιφέρει
μεγάλη μείωση στο άθροισμα τετραγώνων των υπολοίπων σύμφωνα με την (2).
Όπως όμως είναι γνωστό, η μοχλότητα hi είναι δυνατό να διαστρεβλωθεί από
την παρουσία σημείων τα οποία ξεχωριστά έχουν μικρές τιμές μοχλότητας συνολικά
όμως σχηματίζουν μια ομάδα μεγάλης μοχλότητας (μετατόπιση του κέντρου μάζας
των σημείων προς το μέρος των σημείων μοχλών). Σε μια ομάδα κοντινών ακραίων
παρατηρήσεων μεγάλης μοχλότητας, οι Pena and Yohai (1995), έδειξαν ότι η
μοχλότητα hi κάθε παρατήρησης μπορεί να είναι μικρή ενώ το τελικό υπόλοιπο ui
να εμφανιστεί πολύ κοντά στο 0. Αυτό συνεπάγεται ότι η μείωση στο άθροισμα
τετραγώνων των υπολοίπων με τη διαγραφή αυτών των σημείων θα είναι μικρή,
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συνεπώς, καθώς η μείωση είναι μικρότερη του κόστους τιμωρίας ui2 (1 − hi ) << (cσ ) 2
κάθε ακραία παρατήρηση από την ομάδα αυτή θα παραμείνει στο καθαρή ομάδα.
Προκύπτει λοιπόν το πρόβλημα της επικάλυψης όταν μια ομάδα από κ κοντινά
ακραία σημεία μεγάλης μοχλότητας εμφανίζεται στην ίδια κατεύθυνση και η
εκτιμήτρια της εξίσωσης (3) αποτυγχάνει να τα διαγράψει. Αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι η μοχλότητα κάθε ακραίας παρατήρησης στην ομάδα επικαλύπτεται.
Ακόμη και αν διαγραφεί ολόκληρη η ομάδα και μειωθεί σημαντικά το άθροισμα
τετραγώνων των υπολοίπων, το πιθανότερο είναι η μείωση να είναι μικρότερη από το
συνολικό κόστος τιμωρίας κ (cσ )2 . Στην περίπτωση λοιπόν μιας ομάδας από κ
ακραίες παρατηρήσεις μεγάλης μοχλότητας, το κέρδος από τη διαγραφή της ομάδας
ισοδυναμεί με το κέρδος από τη διαγραφή μιας ακραίας παρατήρησης ενώ το κόστος
τιμωρίας ισούται με τη διαγραφή κ ακραίων παρατηρήσεων. Επομένως, διαφαίνεται
η ανάγκη μείωσης του κόστους τιμωρίας για τις πολλαπλές ακραίες παρατηρήσεις
μεγάλης μοχλότητας.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι περισσότερες μέθοδοι ανίχνευσης ακραίων
παρατηρήσεων, όπως των Riani and Atkison (2000), Chatterjee and Hadi (1988),
Hadi and Simonoff (1993), Pena and Yohai (1999), στηρίζονται στην αναζήτηση του
διαχωρισμού των δεδομένων σε δύο μέρη, στην καθαρή ομάδα και στην ομάδα με τις
πιθανές ακραίες παρατηρήσεις. Η εκτίμηση των αγνώστων παραμέτρων στηρίζεται
μετά στην καθαρή ομάδα. Στην προτεινόμενη μέθοδο PTS χρησιμοποιείται η
παραπάνω αρχή, εντοπίζεται όμως το πρόβλημα της κατάλληλης τιμής στο κόστος
τιμωρίας για την απομάκρυνση των ακραίων παρατηρήσεων μεγάλης επίδρασης.
Θεωρούμε ως hi τη μοχλότητα κάθε επικαλυπτόμενου ακραίου σημείου στο
σύνολο των δεδομένων hi = xiT ( XT X)−1 xi και ως hi* την αντίστοιχη μοχλότητα
καθώς
εισέρχεται
στο
υποσύνολο
των
m
καθαρών
δεδομένων
hi* = x iT ( X (Tm +1) X ( m +1) ) −1 x i , όπου Χ ( m+1) είναι ο (m + 1) × p πίνακας ο οποίος περιέχει
τις m καθαρές παρατηρήσεις και την προσαρτημένη i ακραία παρατήρηση. Η
επικαλυπτόμενη ακραία παρατήρηση στο σύνολο των δεδομένων είναι μοναδική
ακραία παρατήρηση μεγάλης μοχλότητας καθώς εισέρχεται στην ομάδα των
καθαρών δεδομένων. Εφαρμόζοντας την ανθεκτική διαδικασία (4) με σταθερό
κόστος τιμωρίας (cσ )2 , η μοναδική ακραία παρατήρηση πιθανώς να απομακρυνθεί
όπως αναπτύχθηκε παραπάνω, αφού το τελικό υπόλοιπο υπερβαίνει το άνω φράγμα
ui > c( 1 − hi* )σ . Πρόθεσή μας είναι να αποκτήσουμε το ίδιο άνω φράγμα για την
επικαλυπτόμενη ακραία παρατήρηση στο σύνολο των δεδομένων. Αυτό
επιτυγχάνεται εφαρμόζοντας την προτεινόμενη συνάρτηση αποκοπής στο σύνολο
των δεδομένων και τροποποιώντας το βασικό κόστος τιμωρίας στην τιμή
[(1 − hi* ) /(1 − hi )] ⋅ (cσ ) 2 για την i παρατήρηση. Επομένως, οι πολλαπλές
παρατηρήσεις μεγάλης μοχλότητας αποκαλύπτονται ελαφρύνοντας τα κόστη
τιμωρίας στη συνάρτηση αποκοπής με τα βάρη
wi = (1 − hi* ) /(1 − hi )
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(6)

Τα παραπάνω βάρη εκφράζουν το ποσοστό μοχλότητας της i παρατήρησης των
m + 1 σημείων στο σύνολο n των δεδομένων. Εκ των προτέρων εκτίμηση των hi* για
κάθε παρατήρηση μπορούμε να αποκτήσουμε από την καθαρή ομάδα εφαρμόζοντας
τη διαδικασία MCD (Minimum Covariance Determinant) των Rousseeuw and Van
Driessen (1999). Εναλλακτικά, εκτίμηση των hi* προκύπτει ελαφρύνοντας τις
παρατηρήσεις μεγάλης μοχλότητας του πίνακα Χ εφαρμόζοντας τα βάρη των Hampel
(1978) ή Krasker-Welsch (1982) ή Coakley and Hettmansperger (1993). Βέβαια, τα
παραπάνω βάρη είναι κατάλληλα για μία ομάδα από επικαλυπτόμενες ακραίες
παρατηρήσεις στο σύνολο των δεδομένων. Στην περίπτωση ύπαρξης δύο ή
περισσότερων ομάδων από ακραίες παρατηρήσεις (επικάλυψη ομάδων) και επειδή
σύμφωνα με τον Lawrence (1995) σε κάθε ομάδα από ακραίες παρατηρήσεις μεγάλης
μοχλότητας υπάρχουν ένα ή δύο σημεία με τη μεγαλύτερη μοχλότητα, προτείνουμε
ως βάρη μία συνάρτηση των wi , hi για να μη χαθεί η αρχική πληροφορία hi των
δεδομένων
g ( wi , hi ) = (1 − hi* ) /(1 − hi ) × 1 − hi ή
g ( wi , hi ) = 1 − hi*

(7)

Η συγκεκριμένη επιλογή των συντελεστών βαρύτητας wi στο κόστος τιμωρίας,
αποκαλύπτει τη μοχλότητα τόσο σε μια ομάδα όσο και σε περισσότερες από μία
ομάδες με σημεία μεγάλης μοχλότητας. Επειδή όμως στα σημεία μεγάλης
μοχλότητας περιέχονται και καλά σημεία μοχλοί (good leverage points) τα οποία δεν
επιθυμούμε να διαγραφούν καθώς συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της
εκτιμήτριας, στο τέλος της μεθόδου εκτελούμε ένα βήμα με τη μέθοδο των ελαχίστων
τετραγώνων σε όλα τα δεδομένα ώστε να επανέλθουν τα περισσότερα, αν όχι όλα,
καλά σημεία μοχλοί.

3. ΜΙΚΤΟΣ ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ PTS
Η νέα εκτιμήτρια PTS ορίζεται από την επίλυση του προβλήματος (3) ή (4). Με
σκοπό την ελαχιστοποίηση της τιμωρίας στη συνάρτηση αποκοπής στην ανθεκτική
παλινδρόμηση, οι Zioutas and Avramidis (2005) πρότειναν τη φόρμουλα μικτού
ακέραιου τετραγωνικού προγραμματισμού QMIP (Quadratic Mixed Integer
Programming). Σταθερά κόστη τιμωρίας αντικατέστησαν τα κόστη προσέλκυσης του
Huber στην αντικειμενική συνάρτηση διαμορφώνοντας τη φόρμουλα
2
2
ελαχιστοποίηση∑ i =1(ui + δ i (ciσ ) )
n

β1 ,β2 ,u ,εi ,δi
i
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(8)

⎧xiT β1 − xiT β 2 + ui ≥ yi − εi
⎪ T
T
⎪xi β1 − xi β 2 − ui ≤ yi + εi
⎪
σύμφωνα με τους περιορισμούς ⎨εi ≤ δi M
⎪δ : (0, 1) μεταβλητή
⎪ i
⎪β1i , β 2i , ui , εi ≥ 0
i = 1,..., n
για
⎩
όπου δ i είναι (0,1) μεταβλητή και υποδεικνύει ποιες παρατηρήσεις πρέπει να
διαγραφούν.
Για δ i = 1 , το σημείο ( xi , yi ) διαγράφεται αφού ο τρίτος περιορισμός επιτρέπει
την απόσταση προσέλκυσης ε i να πάρει οποιαδήποτε τιμή (άνω όριο Μ, το μέγιστο
υπόλοιπο u της παλινδρόμησης), επομένως η τιμή yi προσελκύεται προς τη γραμμή
παλινδρόμησης κατά απόσταση ε i ώστε το υπόλοιπο να ελαττωθεί στο 0, ui = 0 .
Στην περίπτωση αυτή, η αντικειμενική συνάρτηση αυξάνεται κατά σταθερό κάστος
τιμωρίας (ciσ )2 .
Για δ i = 0 , ο τρίτος περιορισμός υποχρεώνει την απόσταση προσέλκυσης ε i να
πάρει την τιμή 0, επομένως η τιμή yi δε μεταβάλλεται.
Η φόρμουλα μικτού ακέραιου τετραγωνικού προγραμματισμού (8) είναι κυρτή,
οπότε μοναδική ολική βέλτιστη λύση υπάρχει η οποία είναι μια εκτίμηση της PTS
μεθόδου. Η επίλυση της φόρμουλας QMIP στην παρούσα εργασία αποκτήθηκε από
τον αλγόριθμο Fort/QMIP, Mitra et al (2003). Υπολογιστικά, η εκτιμήτρια PTS είναι
κατάλληλη για μικρό αριθμό παρατηρήσεων, (n < 100) , διαφορετικά γίνεται
υπερβολικά επίπονη.
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MONTE CARLO
Στην ενότητα αυτή διεξάγουμε μελέτη προσομοίωσης για την αξιολόγηση της
αποδοτικότητας της εκτιμήτριας PTS και τη σύγκριση με άλλες γνωστές ανθεκτικές
εκτιμήτριες. Το μοντέλο παλινδρόμησης yi = β 0 + β1 x1i + β 2 x2i + ui χρησιμοποιήθηκε
επιλέγοντας δείγματα μεγέθους n = 50 , συντελεστές β 0 = 0.0 , β1 = 1.2 , β 2 = −0.8
και σφάλματα κατανομής N (0,σ = 16) . Κάθε δείγμα μπορεί να περιέχει τρεις τύπους
ακραίων τιμών: “bad” leverage points (κακός μοχλός), “good” leverage points (καλός
μοχλός) και y-outliers. Οι ανθεκτικές εκτιμήτριες που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι:
LTS (Rousseeuw and Leroy 1987), MM (Modified Maximum likelihood estimators,
Yohai 1987), S1S (Schweppe One-Step, Coakley and Hettmansperger 1993) και η
PTS. Διενεργήθηκαν 100 επαναλήψεις για επίτευξη ακρίβειας μικρότερη από 10%,
δηλαδή ( β − βˆ ) / β < 10% , με επίπεδο εμπιστοσύνης τουλάχιστον 90%. Τα κριτήρια
που χρησιμοποιήθηκαν για την απόδοση των ανθεκτικών εκτιμητριών είναι: μέση
εκτίμηση των βˆi , μέσο απόλυτο σφάλμα των βˆi Ε | βˆi − β i | και μέσο τετραγωνικό
σφάλμα προσαρμογής Ε || yi − yˆi ||2 .
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Στον Πίνακα 1 δίνονται οι τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών καθώς και της
εξαρτημένης για τις ακραίες παρατηρήσεις ενός τυχαίου δείγματος της
προσομοίωσης. Χρησιμοποιώντας τα βάρη της (6) για την ελάφρυνση του κόστους
τιμωρίας στη συνάρτηση αποκοπής, προκύπτει η γραμμή παλινδρόμησης
yˆ = −18.34 + 1.25 ⋅ x1 − 0.25 ⋅ x2 στην οποία είναι εμφανής η αποτυχία αποκάλυψης
της ομάδας των κακών μοχλών στη μεταβλητή x2 εξαιτίας του φαινομένου της
επικάλυψης. Αντιθέτως, χρησιμοποιώντας τα βάρη της (7), η γραμμή που προκύπτει
είναι η yˆ = −0.66 + 1.18 ⋅ x1 − 0.82 ⋅ x2 αποκαλύπτοντας επιτυχώς και τις δύο ομάδες
των ακραίων παρατηρήσεων.
Πίνακας 1. Δείγμα με 6 bad leverage στη x1, 4 bad leverage στη x2

x1
147.03
118.91
142.66
137.17
231.51
240.63
27.19
32.57
22.70
9.54

y
-0.98
-0.30
-10.16
3.93
26.21
0.65
-2.39
-17.59
-7.01
-40.06

x2
13.65
7.39
22.24
53.42
39.24
20.19
127.19
132.57
149.71
201.19

Πίνακας 2. Αριθμός “bad” leverage points 6, “good” leverage points 4, y-outliers 6,
παράμετροι παλινδρόμησης: β0 = 0.00, β1 = 1.20, β2 = -0.80
εκτιμήτριες
LTS
MM
S1S
PTS

εκτίμηση
του βˆ0

εκτίμηση
του βˆ1

εκτίμηση
του βˆ2

-0.67
1.82
8.54
0.03

1.01
0.98
0.96
1.13

-0.68
-0.75
-0.75
-0.81

μέσο
απόλυτο
σφάλμα
του βˆ0
7.76
5.96
9.53
3.89

μέσο
απόλυτο
σφάλμα
του βˆ1
0.34
0.27
0.34
0.14

μέσο
απόλυτο
σφάλμα
του βˆ2
0.15
0.09
0.08
0.07

μέσο
τετραγ.
σφάλμα
προσαρ.

μέσος
χρόνος
υπολογ.

353
314
344
275

<1 sec
<1 sec
<1 sec
8 sec

Πίνακας 3. Αριθμός “bad” leverage points 10, y-outliers 6,
παράμετροι παλινδρόμησης: β0 = 0.00, β1 = 1.20, β2 = -0.80
εκτιμήτριες
LTS
MM
S1S
PTS

εκτίμηση
του βˆ0

εκτίμηση
του βˆ1

εκτίμηση
του βˆ2

0.03
-0.97
6.39
-1.14

0.77
0.76
0.79
1.15

-0.57
-0.51
-0.52
-0.74

μέσο
απόλυτο
σφάλμα
του βˆ0
9.46
7.42
12.48
5.12
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μέσο
απόλυτο
σφάλμα
του βˆ1
0.56
0.54
0.65
0.21

μέσο
απόλυτο
σφάλμα
του βˆ2
0.28
0.31
0.30
0.10

μέσο
τετραγ.
σφάλμα
προσαρ.

μέσος
χρόνος
υπολογ.

456
432
490
293

<1 sec
<1 sec
<1 sec
8 sec

Στους Πίνακες 2-3, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης των
τεσσάρων εκτιμητριών για τα κριτήρια που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η νέα
εκτιμήτρια PTS υπερτερεί τόσο ως προς την ανθεκτικότητα όσο και την
αποτελεσματικότητα αφού το μέσο τετραγωνικό σφάλμα προσαρμογής είναι
τουλάχιστον κατά 20% και 40% μικρότερο αντίστοιχα στις δύο περιπτώσεις με 6 και
10 σημεία κακούς μοχλούς σε κάθε δείγμα (το ελάχιστο μέσο τετραγωνικό σφάλμα
προσαρμογής είναι 256). Ακολουθεί η μέθοδος MM ως βελτίωση της μεθόδου LTS
και έπονται οι εκτιμήτριες S1S και LTS. Παρόμοια συμπεράσματα προκύπτουν και
από τις μέσες εκτιμήσεις των βˆi όπως και για το μέσο απόλυτο σφάλμα των βˆi . Αν
και ο χρόνος υπολογισμού της μεθόδου PTS είναι αρκετά μεγαλύτερος συγκριτικά με
τις υπόλοιπες μεθόδους, το κέρδος στην αποτελεσματικότητα της εκτιμήτριας όσον
αφορά την ανίχνευση των ακραίων παρατηρήσεων υπερκαλύπτει το κόστος στο
χρόνο υπολογισμού.
ABSTRACT
One of the most important issues in robust regression is the reveal of outliers in the data. This
issue becomes more intensive by the presence of groups of outliers in the data causing the
masking problem. We propose the PTS (Penalized Trimmed Squares) estimator of the
unknown parameters β of regression which is based on the insertion of penalty costs in the
loss function. Suitable penalty costs are being searched in this work for the reveal of the
multiple masked high-leverage outliers. The proposed robust method is formulated as a mixed
integer quadratic problem suitable for small sample data. Monte Carlo simulation is conducted
in order to compare the efficiency and the robustness of the method to other robust estimators.
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Περίληψη
Το πρόβλημα της υποφαινομενικής συσχέτισης εμφανίζεται όταν δύο ανεξάρτητες μεταξύ
τους χρονοσειρές παρουσιάζουν υψηλή τιμή του δειγματικού συντελεστή γραμμικής
συσχέτισής τους και αντίστοιχα υψηλή τιμή της στατιστικής t για τον έλεγχο της στατιστικής
σημαντικότητας του πληθυσμιακού συντελεστή συσχέτισής τους. Στην εργασία αυτή
διερευνάται το φαινόμενο της υποφαινομενικής συσχέτισης μεταξύ δύο ανεξάρτητων
χρονοσειρών που είναι ολοκληρωμένες ή στάσιμες AR(1) διαδικασίες, καθώς επίσης και η
συμπεριφορά της στατιστικής t για τον έλεγχο του πληθυσμιακού συντελεστή συσχέτισης με
τη βοήθεια προσομοίωσης. Χρησιμοποιώντας την ασυμπτωτική διακύμανση του συντελεστή
συσχέτισης δύο ανεξάρτητων AR(1) στάσιμων χρονοσειρών που δίνεται από τον Kendall
(1954), στην εργασία αυτή διαπιστώνεται ότι η συμπεριφορά του αντίστοιχου στατιστικού
ελέγχου βελτιώνεται σημαντικά.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το πρόβλημα της υποφαινομενικής συσχέτισης (spurious correlation) προκύπτει
όταν δύο ανεξάρτητες μεταξύ τους χρονοσειρές δείχνουν υψηλό βαθμό συσχέτισης,
ενώ στην πραγματικότητα δεν συσχετίζονται. Την ύπαρξη αυτού του φαινομένου την
παρατήρησε αρχικά ο Yule (1926) όπου προσπάθησε να μελετήσει τις ιδιότητες του
συντελεστή συσχέτισης, ενώ το φαινόμενο αυτό έλαβε ιδιαίτερη προσοχή από την
εργασία των Granger και Newbold (1974), όπου αναφέρθηκαν για υποφαινομενικές
παλινδρομήσεις (spurious regressions). Ειδικότερα, οι Granger και Newbold
διαπίστωσαν, χρησιμοποιώντας τεχνικές προσομοίωσης, ότι η παλινδρόμηση δύο
ανεξάρτητων μη-στάσιμων χρονοσειρών δημιουργεί εσφαλμένη στατιστική
εκτίμηση, δηλαδή υψηλή τιμή του συντελεστή προσδιορισμού και της αντίστοιχης
στατιστικής t για τον έλεγχο της στατιστικής σημαντικότητας του συντελεστή της
ανεξάρτητης μεταβλητής του υποδείγματος, με χαμηλή τιμή της στατιστικής DW των
Durbin-Watson για τον έλεγχο της αυτοσυσχέτισης των σφαλμάτων.
Τα
συμπεράσματα αυτά αποδείχθηκαν και μαθηματικά από τον Phillips (1986), ενώ οι
Granger, Hyung και Jeon (2001) απέδειξαν πως το φαινόμενο αυτό μπορεί να
εμφανιστεί και με στάσιμες αυτοπαλίνδρομες πρώτου βαθμού διαδικασίες.

63

Η διαφορά μεταξύ υποφαινομενικής παλινδρόμησης και συσχέτισης βασίζεται στο
γεγονός ότι στην πρώτη περίπτωση ο ερευνητής έχει στη διάθεσή του την τιμή της
στατιστικής των Durbin-Watson, η οποία δηλώνει την ύπαρξη προβλήματος
αυτοσυσχέτισης. Για το λόγο αυτό, οι Granger και Newbold είχαν προτείνει τη
χρήση υποδείγματος σε πρώτες διαφορές ως πιθανός τρόπος αντιμετώπισης του
προβλήματος. Αντίθετα, στην περίπτωση της υποφαινομενικής συσχέτισης ο
ερευνητής δεν έχει τη δυνατότητα διερεύνησης του προβλήματος αυτού με κάποια
άλλη στατιστική ένδειξη, εκτός από τη στατιστική σημαντικότητα του συντελεστή
συσχέτισης, και κατά συνέπεια είναι πιο δύσκολο να αναγνωριστεί. Στην εργασία
αυτή παρουσιάζεται το πρόβλημα της υποφαινομενικής συσχέτισης και διερευνάται η
συμπεριφορά της στατιστικής t του συντελεστή συσχέτισης.

2. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ YULE ΣΤΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Ο Yule (1926) παρατήρησε ότι συχνά προκύπτουν μεταξύ χρονοσειρών πολύ
υψηλές συσχετίσεις στις οποίες όμως δεν μπορεί να δοθεί κάποια φυσική σημασία,
μολονότι με τη μεθοδολογία των στατιστικών ελέγχων η συσχέτιση θεωρείται
σημαντική. Προσπαθώντας να εξηγήσει το φαινόμενο αυτό διαπίστωσε ότι ο
παράγοντας που οδηγεί στην εμφάνιση υποφαινομενικής συσχέτισης είναι το σχήμα
της κατανομής των συντελεστών συσχέτισης των δύο χρονοσειρών που επηρεάζεται
από τη μορφή των αυτοσυσχετίσεων των δύο χρονοσειρών. Ειδικότερα, εάν η
κατανομή των συντελεστών συσχέτισης των δύο χρονοσειρών έχει σχήμα U είναι
βέβαιο ότι θα εμφανιστούν υποφαινομενικές συσχετίσεις.
Με βάση τις αυτοσυσχετίσεις των χρονοσειρών ο Yule ταξινομεί τις χρονοσειρές
σε τέσσερεις μεγάλες κατηγορίες: α) σε τυχαίες σειρές (Random Series), για τις
οποίες όλες οι αυτοσυσχετίσεις είναι μηδέν, β) σε συναφείς σειρές (Conjunct Series),
οι οποίες έχουν όλες τις αυτοσυσχετίσεις τους θετικές, γ) σε μη συναφείς σειρές
(Disjunct Series), οι οποίες έχουν όλες τις αυτοσυσχετίσεις τους αρνητικές και δ) σε
ταλαντευόμενες σειρές (Oscillatory Series), οι οποίες έχουν εναλλάξ θετικές και
αρνητικές αυτοσυσχετίσεις. Επιπρόσθετα, οι συναφείς σειρές διακρίνονται σε δύο
υποκατηγορίες ανάλογα με το εάν οι διαφορές τους είναι τυχαίες ή όχι. Έτσι,
διακρίνονται σε συναφείς σειρές των οποίων οι διαφορές είναι τυχαίες και σε
συναφείς σειρές των οποίων οι διαφορές είναι επίσης συναφείς σειρές. Το
συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει τελικά ο Yule και που το επιβεβαιώνει και
πειραματικά είναι ότι δείγματα από τυχαίες σειρές δίνουν μια κατανομή συσχετίσεων
συμμετρική που μοιάζει με κανονική, δείγματα από συναφείς σειρές με τυχαίες
διαφορές δίνουν μια πολύ πλατιά διασκορπισμένη κατανομή συσχετίσεων, ενώ
δείγματα από συναφείς σειρές με συναφείς διαφορές δίνουν μια κατανομή σχήματος
U, με πάνω από το 1/3 των συσχετίσεων να υπερβαίνουν το 0,9.
Η εργασία του Yule (1926) αποτελεί την πρώτη αναφορά στις ολοκληρωμένες
διαδικασίες και στις επιπτώσεις που προκύπτουν όταν χρησιμοποιούνται για την
διερεύνηση σχέσεων μεταξύ μεταβλητών. Από την κατηγοριοποίηση που εφάρμοσε
ο Yule στις χρονοσειρές γίνεται αντιληπτό ότι ο όρος τυχαίες σειρές περιγράφει τις
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χρονοσειρές που είναι λευκός θόρυβος (white noise), ο όρος συναφείς σειρές με
τυχαίες διαφορές ανταποκρίνεται στις ολοκληρωμένες διαδικασίες πρώτης τάξης
(Integrated series of first order - Ι(1)), ενώ ο όρος συναφείς σειρές με συναφείς
διαφορές αναφέρεται στις ολοκληρωμένες διαδικασίες δεύτερης τάξης (Integrated
series of second order - Ι(2)). Είναι προφανές ότι ο Yule είχε διαπιστώσει ότι το
φαινόμενο των υποφαινομενικών σχέσεων εμφανίζεται με χρονοσειρές που έχουν τα
χαρακτηριστικά των ολοκληρωμένων διαδικασιών, αλλά φυσικά ο όρος
ολοκληρωμένη διαδικασία το 1926 ήταν ακόμη άγνωστος.
Οι Banerjee, Dolado, Galbraith και Hendry (1993) με τη βοήθεια προσομοίωσης
μελέτησαν την κατανομή των συσχετίσεων μεταξύ δύο ανεξάρτητων
ολοκληρωμένων
διαδικασιών
για
διαφορετικές
τάξεις
ολοκλήρωσης,
επιβεβαιώνοντας τα αποτελέσματα του Yule. Στο συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν
είναι ότι όταν οι δύο χρονοσειρές είναι I(0) και συγκεκριμένα λευκός θόρυβος, η
κατανομή των συσχετίσεών τους είναι συμμετρική και μοιάζει με κανονική.
Αντίθετα, όταν οι δύο χρονοσειρές είναι I(1), η κατανομή των συσχετίσεων μοιάζει
με ημιέλλειψη με τις περισσότερες συσχετίσεις να είναι αρκετά μεγαλύτερες από το
μηδέν, ενώ όταν οι δύο χρονοσειρές είναι I(2) η κατανομή των συσχετίσεων έχει
σχήμα U και οι τιμές –1 και +1 είναι οι πιο πιθανές να εμφανιστούν. Επιπλέον, οι
Banerjee, Dolado, Galbraith και Hendry εξέτασαν και την κατανομή των
συσχετίσεων για μια I(1) διαδικασία με μια I(2) και έδειξαν πως και σε αυτή την
περίπτωση η κατανομή των συσχετίσεων έχει σχήμα U αλλά με πιο μικρό άνοιγμα.

3. ΥΠΟΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
Για να ελεγχθεί η στατιστική σημαντικότητα του συντελεστή συσχέτισης μεταξύ
δύο χρονοσειρών Yt και Xt χρησιμοποιείται η στατιστική t = r
όπου r είναι η τιμή του δειγματικού συντελεστή συσχέτισης,

(1 − r ) (T − 2 )
(1 − r ) (T − 2 ) το
2

2

τυπικό του σφάλμα και T το μέγεθος δείγματος των χρονοσειρών. Ο έλεγχος
βασίζεται στη μηδενική υπόθεση Η0: ρ = 0 και η στατιστική t ακολουθεί
ασυμπτωτικά την τυπική κανονική κατανομή. Στην περίπτωση ενός δίπλευρου
στατιστικού ελέγχου η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται αν ισχύει η σχέση
t > tT − 2,α 2 , όπου α είναι το επιθυμητό επίπεδο σημαντικότητας, ενώ διαφορετικά
γίνεται αποδεκτή.
Για τη διερεύνηση των υποφαινομενικών συσχετίσεων δημιουργήθηκαν
ολοκληρωμένες διαδικασίες πρώτης τάξης I(1) και ειδικότερα τυχαίοι περίπατοι,
ολοκληρωμένες διαδικασίες δεύτερης τάξης I(2), όπως επίσης και στάσιμες
αυτοπαλίνδρομες διαδικασίες πρώτης τάξης AR(1), για τιμές των συντελεστών των
αυτοπαλίνδρομων όρων φY και φ X 0, 0,2, 0,5, 0,8 και 0,9. Σε όλες τις ανωτέρω
περιπτώσεις τα σφάλματα προήλθαν από ανεξάρτητες τυπικές κανονικές κατανομές
και χρησιμοποιήθηκαν 10000 επαναλήψεις.

65

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων για τη
διερεύνηση του προβλήματος της υποφαινομενικής συσχέτισης όταν οι ανεξάρτητες
χρονοσειρές Yt και Xt είναι ολοκληρωμένες διαδικασίες ή διαδικασίες λευκού
θορύβου για δείγματα μεγέθους 50, 100, 500 και 1000 παρατηρήσεων. Όταν οι δύο
χρονοσειρές είναι λευκός θόρυβος, τα ποσοστά απόρριψης της μηδενικής υπόθεσης
είναι κοντά στο επίπεδο σημαντικότητας του 5% που χρησιμοποιήθηκε ανεξάρτητα
από το μέγεθος του δείγματος. Η κατανομή των συσχετίσεων είναι συμμετρική με
μέση τιμή 0, ενώ η κατανομή της στατιστικής t που χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο
της στατιστικής σημαντικότητας του πληθυσμιακού συντελεστή συσχέτισης είναι
κανονική με μέση τιμή 0 και τυπική απόκλιση 1.
Αντίθετα, όταν οι χρονοσειρές είναι ολοκληρωμένες διαδικασίες πρώτης τάξης τα
ποσοστά απόρριψης της μηδενικής υπόθεσης για επίπεδο σημαντικότητας 5% είναι
σημαντικά μεγάλα και κυμαίνονται από 66,29% για δείγματα 50 παρατηρήσεων
μέχρι 92,46% για δείγματα 1000 παρατηρήσεων. Η κατανομή των συσχετίσεων
παραμένει συμμετρική με μέση τιμή 0, αλλά έχει σχήμα ημιέλλειψης με τις
περισσότερες συσχετίσεις να είναι πολύ μεγαλύτερες σε απόλυτο μέγεθος από το
μηδέν. Η κατανομή της στατιστικής t παραμένει συμμετρική με μέση τιμή κοντά στο
μηδέν, ενώ έχει αυξηθεί πάρα πολύ η τιμή της τυπική της απόκλισης. Δηλαδή, όταν
οι χρονοσειρές είναι ολοκληρωμένες διαδικασίες πρώτης τάξης, η στατιστική t δεν
ακολουθεί ασυμπτωτικά την τυπική κανονική κατανομή κάτι που δικαιολογεί και την
εμφάνιση του φαινομένου της υποφαινομενικής συσχέτισης.
Το φαινόμενο της υποφαινομενικής συσχέτισης αναμένεται να εμφανιστεί με
μεγάλη βεβαιότητα όταν χρησιμοποιούνται χρονοσειρές που είναι ολοκληρωμένες
διαδικασίες δεύτερης τάξης, αφού τα ποσοστά απόρριψης της μηδενικής υπόθεσης
για α = 5% κυμαίνονται από 93,5% για δείγματα 50 παρατηρήσεων μέχρι 97,96%
για δείγματα 1000 παρατηρήσεων. Το σχήμα της κατανομής των συσχετίσεων,
παρόλο που είναι συμμετρικό, αλλάζει και παίρνει τη μορφή U με τις τιμές κοντά στο
-1 και στο +1 να είναι οι επικρατέστερες να εμφανιστούν. Το γεγονός ότι η μέση
τιμή του συντελεστή συσχέτισης είναι 0 οφείλεται καθαρά στη συμμετρία της
κατανομής, ενώ η μέση απόλυτη τιμή του υπολογίστηκε κοντά στο 0,80. Η
κατανομή της στατιστικής t παραμένει συμμετρική αλλά η μέση τιμή της αποκλίνει
από το μηδέν, ενώ η τυπική της απόκλιση είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Ανάλογα αποτελέσματα προκύπτουν και από την χρήση δυο ανεξάρτητων
χρονοσειρών όπου η μία είναι ολοκληρωμένη διαδικασία πρώτης τάξης και η
δεύτερη ολοκληρωμένη διαδικασία δεύτερης τάξης. Το πρόβλημα της
υποφαινομενικής συσχέτισης θα εμφανιστεί και εδώ με μεγάλη πιθανότητα
ανεξάρτητα από το μέγεθος δείγματος. Μάλιστα, στην περίπτωση αυτή η κατανομή
των συσχετίσεων έχει σχήμα ανάμεσα στην μορφή ημιέλλειψη που προκύπτει από
δύο I(1) χρονοσειρές και στο U που προκύπτει από δύο I(2) χρονοσειρές. Η
κατανομή της στατιστικής t έχει την ίδια μορφή όπως στις προηγούμενες δύο
περιπτώσεις.
Κατά συνέπεια, όταν οι ανεξάρτητες χρονοσειρές είναι ολοκληρωμένες
διαδικασίες το ποσοστό των υποφαινομενικών σχέσεων που εμφανίζεται είναι πάρα
πολύ υψηλό και αυξάνεται καθώς αυξάνεται το μέγεθος του δείγματος
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προσεγγίζοντας ασυμπτωτικά το 100%. Αυτό σημαίνει ότι ο ερευνητής δεν θα είχε
τη δυνατότητα σε καμία περίπτωση να διαπιστώσει την πραγματική σχέση των δύο
χρονοσειρών και θα οδηγείτο σε λανθασμένα συμπεράσματα. Σημειώνεται, ότι το
πρόβλημα αυτού του φαινόμενου εντοπίζεται στη διακύμανση της στατιστικής t που
η τιμή της είναι από πολύ, έως πάρα πολύ, μεγαλύτερη της μονάδας. Ενδεικτικά, στο
Σχήμα 1 απεικονίζονται η κατανομή των συσχετίσεων για χρονοσειρές μεγέθους 100
παρατηρήσεων για όλες τις περιπτώσεις που έχουν αναφερθεί.
Ωστόσο, υποφαινομενικές συσχετίσεις εμφανίζονται και στην περίπτωση
στάσιμων χρονοσειρών, κάτι που έχει επισημανθεί από τους Granger, Hyung και
Jeon (2001) για την περίπτωση υποφαινομενικών παλινδρομήσεων. Ειδικότερα, στον
Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων για στάσιμες
αυτοπαλίνδρομες διαδικασίες πρώτου βαθμού, καθώς και συνδυασμός αυτών με
διαδικασίες λευκού θορύβου. Όπως φαίνεται από τον πίνακα αυτόν όσο αυξάνονται
οι τιμές των παραμέτρων του αυτοπαλίνδρομου υποδείγματος, δηλαδή οι τιμές των
φY και φ X , τόσο αυξάνεται και το ποσοστό των υποφαινομενικών συσχετίσεων.
Αντίθετα, για μικρές τιμές των παραμέτρων το ποσοστό εμφάνισης υποφαινομενικών
συσχετίσεων μειώνεται αλλά εξακολουθεί να είναι αισθητά μεγαλύτερο από το
επιλεγμένο επίπεδο σημαντικότητας. Σε περίπτωση όμως όπου μια από τις δύο
χρονοσειρές είναι διαδικασία λευκού θορύβου τα ποσοστά απόρριψης της μηδενικής
υπόθεσης συμπίπτουν με το επιλεγμένο επίπεδο σημαντικότητας. Σημειώνεται ότι σε
αντίθεση με την περίπτωση των ολοκληρωμένων διαδικασιών το ποσοστό των
υποφαινομενικών συσχετίσεων παραμένει σταθερό ανεξάρτητα από το μέγεθος του
δείγματος των χρονοσειρών.
Μια επιπρόσθετη διαπίστωση για την περίπτωση των στάσιμων διαδικασιών είναι
ότι, ανεξάρτητα από τις τιμές των παραμέτρων του αυτοπαλίνδρομου υποδείγματος,
η κατανομή των συσχετίσεων αλλά και η κατανομή της στατιστικής t παραμένουν
συμμετρικές με μέση τιμή το μηδέν, όπως αυτό εμφανίζεται ενδεικτικά στα Σχήμα 2
για τιμές των παραμέτρων 0,8 για δείγματα χρονοσειρών 100 παρατηρήσεων. Κατά
συνέπεια αυτό που προκαλεί την εμφάνιση των υποφαινομενικών συσχετίσεων
βασίζεται στο γεγονός ότι η τυπική απόκλιση της στατιστικής t δεν είναι ίση με τη
μονάδα. Ειδικότερα, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 2, οι τιμές των τυπικών
αποκλίσεων της στατιστικής t αυξάνονται καθώς αυξάνονται οι τιμές των φY και φ X ,
ενώ δεν επηρεάζονται από το μέγεθος του δείγματος. Για παράδειγμα, η τυπική
απόκλιση της στατιστικής t για φY = φ X = 0,5 είναι 1,30 για δείγμα 100
παρατηρήσεων, ενώ για τιμή 0,8 των παραμέτρων είναι 2,12.

4. ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΔΥΟ ΣΤΑΣΙΜΩΝ AR(1) ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ
Από την προηγούμενη ενότητα γίνεται αντιληπτό ότι η συνηθισμένη στατιστική
συνάρτηση για τον έλεγχο της στατιστικής σημαντικότητας του συντελεστή
γραμμικής συσχέτισης δύο μεταβλητών έχει σοβαρό πρόβλημα όταν εφαρμόζεται σε
χρονοσειρές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα υποδείγματα χρονοσειρών που
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εξετάστηκαν αποτελούν αυτοσυσχετιζόμενες διαδικασίες, στάσιμες ή μη-στάσιμες,
κάτι που επηρεάζει την εγκυρότητα του ελέγχου. Δηλαδή, ασυμπτωτικά η κατανομή
της στατιστικής t δεν είναι N(0, 1), όπως προβλέπεται από τη θεωρία, με
αποτέλεσμα οι κριτικές τιμές για τον έλεγχο να είναι εσφαλμένες.
Ωστόσο, ο Kendall (1954) έδειξε πώς η διακύμανση του συντελεστή γραμμικής
συσχέτισης μεταξύ δύο ανεξάρτητων στάσιμων AR(1) διαδικασιών, όταν το μέγεθος
του
δείγματος
είναι
μεγάλο,
δίνεται
από
τη
σχέση:
Var (r ) = (1 + φ X φY ) T (1 − φ X φY ) αναφορά της οποίας γίνεται και στην εργασία των
Granger και Newbold (1974). Επομένως, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η
διακύμανση αυτή και ο στατιστικός έλεγχος για τη στατιστική σημαντικότητα του
πληθυσμιακού συντελεστή συσχέτισης να τροποποιηθεί και να εφαρμοστεί με την
ακόλουθη μορφή: t * = r T 1 − φ X φY

1 + φ X φY .

Οι προσομοιώσεις επαναλήφθηκαν χρησιμοποιώντας τη στατιστική t* για μεγέθη
χρονοσειρών 500 και 1000 παρατηρήσεων και τα ποσοστά απόρριψης της μηδενικής
υπόθεσης που προέκυψαν καθώς και οι αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις της t*
δίνονται στον Πίνακα 3. Όπως φαίνεται από τον πίνακα αυτόν τα ποσοστά
απόρριψης είναι πολύ κοντά στο επιλεγμένο 5% επίπεδο σημαντικότητας για όλα τα
ζεύγη των παραμέτρων φY και φ X . Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι η κατανομή της
στατιστικής t* έχει σε όλες τις περιπτώσεις σχήμα κανονικής κατανομής με μέση τιμή
μηδέν και τυπική απόκλιση πολύ κοντά στη μονάδα Κατά συνέπεια όταν
χρησιμοποιηθεί η στατιστική t* το πρόβλημα της υποφαινομενικής συσχέτισης δεν
εμφανίζεται.

ABSTRACT
The spurious correlation phenomenon occurs when two independent time series are found to
be correlated according to the usual statistical methodology, that is, they have a high sample
linear correlation coefficient and a high value of the t statistic for the test of the statistical
significance of the population correlation coefficient. In this study, using a Monte Carlo
analysis, the spurious correlation phenomenon and the distribution of the relevant t statistic
are examined for two stationary and non-stationary pairs of independent time series.
However, this study, using the variance of the correlation coefficient of two independent
stationary AR(1) processes, as reported by Kendall (1954), finds that there is no evidence for
spurious correlations for large sample sizes.
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Πίνακας 1. Αποτελέσματα προσομοιώσεων για λευκούς θορύβους και ολοκληρωμένες
διαδικασίες ( α = 5% και 10000 επαναλήψεις)
Ποσοστό
απόρριψης
H0

Τ

Μέσο
r

Τυπικ
ή
απόκλ.
r

Μέσο
|r|

Αριθμός
r< 0

Αριθμός
r>0

Min
r

Max
r

Μέση
τιμή
t

Τυπική
απόκλ.
t

Λευκοί θόρυβοι
50
100
500
1000
50
100
500
1000
50
100
500
1000
50
100
500
1000

4,77
5,04

0,00
0,00

0,14
0,10

0,11
0,08

5080
5162

4920
4838

-0,47
-0,36

0,62
0,38

0,00
0,00

1,02
1,00

5,24
5,10

0,00
0,00

0,04
0,03

0,04
0,03

5061
4975
I(1) με I(1)

4939
5025

-0,17
-0,11

0,18
0,14

0,00
0,01

1,00
1,00

66,29
75,99
89,68

0,01
0,00
-0,01

0,49
0,49
0,49

0,42
0,42
0,42

4908
4977
5108

5092
5023
4892

-0,97
-0,96
-0,98

0,97
0,95
0,97

0,07
0,01
-0,21

5,10
7,29
16,54

92,46

0,00

0,49

0,42

4988
I(1) με I(2)

5012

-0,97

0,96

-0,14

23,28

78,54

0,01

0,62

0,55

4955

5045

-0,99

0,99

0,13

8,64

85,19
93,49

0,00
0,00

0,62
0,62

0,55
0,55

4927
4999

5073
5001

-0,99
-0,99

0,99
0,98

0,15
-0,08

12,10
27,14

95,08

0,00

0,61

0,54

5028
I(2) με I(2)

4972

-0,99

0,99

-0,39

38,01

93,5

-0,01

0,85

0,81

5033

4967

-1,00

1,00

-0,13

39,14

95,1
97,24

0,00
0,00

0,84
0,82

0,80
0,78

4958
4963

5042
5037

-1,00
-1,00

1,00
1,00

-0,11
1,74

51,18
100,07

97,96

-0,01

0,82

0,78

5053

4947

-1,00

1,00

-2,32

138,74

Πίνακας 2. Αποτελέσματα προσομοιώσεων για στάσιμες διαδικασίες ( α
ΦΧ
0
0
0
0
0
0,2
0,2

ΦΥ
0
0,2
0,5
0,8
0,9
0,2
0,5

50
4,77
4,78
5,03
4,67
5,34
5,54
7,66

Ποσοστά απόρριψης H0
100
500
1000
5,04
5,24
5,10
5,13
5,38
4,95
4,80
4,69
5,02
4,89
5,43
5,51
5,07
4,95
5,27
6,00
6,10
6,04
7,36
7,71
7,62
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50
1,02
1,01
1,02
1,00
1,03
1,05
1,13

= 5% )

Τυπικές αποκλίσεις t
100
500
1000
1,00
1,00
1,00
1,02
1,01
1,00
1,01
1,00
1,00
1,00
1,02
1,01
1,02
1,00
1,00
1,05
1,04
1,05
1,11
1,11
1,11

0,2
0,2
0.5
0,5
0,5
0,8
0,8
0,9

0,8
0,9
0,5
0,8
0,9
0,8
0,9
0,9

9,25
9,58
11,47
18,57
20,24
33,01
38,47
46,96

9,36
10,13
12,68
18,85
21,56
33,58
41,19
50,19

9,78
10,06
12,60
19,55
22,57
34,83
42,68
52,75

9,55
9,82
12,49
19,96
22,23
35,45
42,93
52,27

1,19
1,22
1,29
1,53
1,61
2,13
2,39
2,88

1,17
1,21
1,30
1,52
1,62
2,12
2,45
3,00

1,18
1,21
1,29
1,51
1,62
2,10
2,48
3,10

1,17
1,20
1,28
1,52
1,61
2,15
2,47
3,07

Σχήμα 1. Κατανομές συσχετίσεων για λευκούς θορύβους και ολοκληρωμένες
διαδικασίες
150

200
125

150

100
75

100
50

50

25

-0.3

-0.2

-0.1

0.

0.1

0.2

-0.75

0.3

-0.5 -0.25

0.

0.25

0.5

0.75

2. I(1) με I(1), T = 100

1. Λευκοί θόρυβοι, T = 100

150

1000

125

800
100

600

75

400

50
25

200

-0.5

-0.5

0.

0.5

0.

4. I(1) με I(2), T = 100

1.

3. I(2) με I(2), T = 100
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0.5

1.

Πίνακας 3. Αποτελέσματα προσομοιώσεων
με χρήση στατιστικής t* ( α = 5% )

ΦΧ
0
0
0
0
0
0,2
0,2
0,2
0,2
0.5
0,5
0,5
0,8
0,8
0,9

ΦΥ
0
0,2
0,5
0,8
0,9
0,2
0,5
0,8
0,9
0,5
0,8
0,9
0,8
0,9
0,9

Ποσοστά απόρριψης
H0 με t*
500
1000
4,89
5,04
4,88
5,38
4,78
5,01
4,88
5,06
5,00
4,96
4,89
5,12
4,83
4,74
4,78
4,90
4,77
5,10
5,04
5,19
4,40
4,99
4,89
4,74
4,76
4,40
4,48
5,19
4,27
4,59

Τυπικές
αποκλίσεις t*
500
1000
1,00
1,00
1,00
1,01
0,99
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,99
0,99
1,00
0,99
1,00
1,00
1,00
1,01
0,98
1,00
1,00
0,99
0,99
1,00
0,99
1,00
0,98
1,00

Σχήμα 2. Κατανομή συσχετίσεων και
στατιστικής t όταν ΦY = ΦX = 0,8,
T =100
200

150

100

50

-0.6

-0.4

-0.2

0.

0.2

0.4

0.6

1. Κατανομή συσχετίσεων
400

300

200

100

-7.5

-5.

-2.5

0.

2.5

5.

2. Κατανομή στατιστικής t
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Κατάρτιση Μοντέλων Παλινδρόμησης Εμπορεύσιμου
Όγκου Δένδρων Οξιάς
Γεωργία Αλατζόγλου, Μαρία Διαμαντοπούλου και Κων/νος Μάτης
Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη
E-mail: galatz@for.auth.gr
Περίληψη
Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια εκτίμησης του εμπορεύσιμου όγκου ιστάμενων
δέντρων οξιάς. Το μέγεθος του δείγματος ανέρχεται σε 100 άτομα δέντρων και η συλλογή του
έγινε με απλή τυχαία δειγματοληψία από το δημόσιο δάσος Λειβαδίτσι – Τοβαρίτσι, στην
περιοχή Έδεσσας. Μεγάλος αριθμός από γραμμικά και μη γραμμικά μοντέλα
προσαρμόστηκαν στα δεδομένα. Οι εξισώσεις αυτές έχουν εξαρτημένη μεταβλητή τον
εμπορεύσιμο όγκο (δηλ. ο όγκος του δέντρου από το έδαφος μέχρι το ύψος της διαμέτρου των
5 cm) και ανεξάρτητες μεταβλητές α) τη στηθιαία διάμετρο (δηλ. σε ύψος 1,30 μ. από το
έδαφος) και το ύψος ξυλείας προς πρίση (δηλ. το ύψος του δένδρου, στο οποίο η διάμετρός
του είναι ίση με 20 cm), β) τη στηθιαία διάμετρο και το εμπορεύσιμο ύψος (δηλ. το ύψος του
δένδρου, στο οποίο η διάμετρός του είναι ίση με 5 cm) και γ) τη στηθιαία διάμετρο και το
ολικό ύψος. Τα μοντέλα αξιολογήθηκαν και ελέγχθηκαν με το τυπικό σφάλμα εκτίμησης
2

θεωρητικών τιμών, τον προσαρμοσμένο συντελεστή προσδιορισμού R , τον δείκτη Ι
Furnival και την ανάλυση των καταλοίπων. Από τη σύγκριση των διαφορετικών μοντέλων
βρέθηκε ότι το μοντέλο του εμπορεύσιμου όγκου με ανεξάρτητες μεταβλητές τη στηθιαία
διάμετρο και το ύψος ξυλείας προς πρίση έχει την καλύτερη προσαρμογή στα πρωτογενή
δεδομένα.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αυξανόμενη ζήτηση των δασικών προϊόντων και ιδιαίτερα της ξυλείας,
δημιούργησε την ανάγκη της συστηματικής μέτρησης της υπάρχουσας ξυλώδους
ύλης των δασών. Ιδιαίτερα, η πρόβλεψη του εμπορεύσιμου όγκου που μπορεί ένα
δασικό οικοσύστημα να παράγει είναι πολύ σημαντική για διάφορους λόγους. Πέρα
από την ορθολογική διαχείριση του δάσους και την αποφυγή της υποβάθμισής του
που αποτελεί και το σημαντικότερο λόγο, ένας από τους κυριότερους λόγους είναι
και ο προγραμματισμός της ξύλευσης, καθώς και η πρόβλεψη του τελικού
οικονομικού οφέλους από την ξύλευση αυτή.
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Θεωρητικά η μέτρηση του όγκου του δέντρου μπορεί να επιτευχθεί μέσω
σχέσεων γνωστών όπως είναι ο τύπος του Huber, του Smalian, του Νεύτωνα κλπ.
(Μάτης 2004). ΄Ομως οι σχέσεις αυτές απαιτούν πολλές μετρήσεις, οι οποίες
συνεπάγονται μεγάλο κόστος. Στην προσπάθεια αποφυγής του μεγάλου κόστους,
οδηγούμαστε από τη μέτρηση στην εκτίμηση του όγκου των δέντρων, η οποία μπορεί
να γίνει μέσω μαζοπινάκων. Οι πίνακες αυτοί καταρτίζονται με τη βοήθεια σχέσεων
που υφίστανται μεταξύ του όγκου του δέντρου και της στηθιαίας διαμέτρου του ή του
όγκου του δέντρου, της στηθιαίας διαμέτρου και του ολικού ύψους του, κλπ. Η
συγκεκριμενοποίηση των σχέσεων αυτών γίνεται μέσω μεθόδων που προέρχονται
από τη Στατιστική θεωρία όπως είναι π.χ. η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων στην
παλινδρόμηση η οποία περιγράφεται σε όλα σχεδόν τα βιβλία Στατιστικής (Κουνιάς
κ.α. 1985, Neter κ.α. 1990, Μάτης 2003 ).
Στην Ελλάδα κατάρτιση μαζοπινάκων μ’ αυτή τη μέθοδο έχει γίνει από πολλούς
ερευνητές (Απατσίδης 1992, Matis 1988, Μπόσκος 1990, 1993, Diamantopoulou
1997, Διαμαντοπούλου και Μάτης 1999β και Diamantopoulou and Matis 2004) ενώ
έχουν δοθεί και προγράμματα Η/Υ (Μάτης και Διαμαντοπούλου 1992 και Μπόσκος
1993). Σήμερα η εκτίμηση του όγκου δέντρων γίνεται με εξισώσεις οι οποίες
καταρτίζονται κάθε φορά για την περιοχή και το δασοπονικό είδος στα οποία θα
εφαρμοστούν. Τέτοιου είδους εξισώσεις έχουν καταρτιστεί κατά καιρούς για
διάφορες περιοχές και διάφορα δασικά είδη και δίνονται από τους Spurr (1952),
Husch (1963), Loetsch et al. (1973), Giurgiu (1979), Μάτη (1986), Διαμαντοπούλου
(1996) και άλλους. Κατ’ επέκταση, παρόμοιες εξισώσεις δίνονται και για την
εκτίμηση του εμπορεύσιμου όγκου, οι οποίες χρησιμοποιούν συνήθως ως ανεξάρτητη
μεταβλητή τη στηθιαία διάμετρο και το ολικό ύψος (Διαμαντοπούλου και Μάτης
1999α). Οι διαστάσεις του κορμού του δέντρου οι οποίες οριοθετούν τον
εμπορεύσιμο όγκο ποικίλουν. Έτσι, ο εμπορεύσιμος όγκος επιλέχθηκε να είναι ο
όγκος εκείνος δέντρου από το έδαφος μέχρι το σημείο του κορμού που η διάμετρος
είναι ίση με πέντε εκατοστά.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η κατάρτιση μαζοπινάκων εμπορεύσιμου όγκου
διπλής εισόδου με χρήση γραμμικής και μη γραμμικής παλινδρόμησης για την οξιά,
του Δημοσίου δάσους Λειβαδιτσίου – Τοβαριτσίου (Τσαλακανίδης 1999), περιοχή
Έδεσσας.

2. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν αφορούν το Δημόσιο δάσος «Λειβαδίτσι –
Τοβαρίτσι», περιοχή Έδεσσας. Χρησιμοποιήθηκε πρόγραμμα ηλεκτρονικού
υπολογιστή, παραγωγής ψευδοτυχαίων αριθμών. Με τη βοήθεια των ψευδοτυχαίων
αριθμών πάρθηκαν εκατό τυχαία ζεύγη παρατηρήσεων (x1, y1), …, (x100, y100). Με
χρήση G.P.S (Global Positioning System) εγκαταστάθηκαν τα σημεία στο έδαφος και
μετρήθηκαν τα πλησιέστερα δένδρα σε αυτά τα σημεία. Στο τυχαίο δείγμα των 100
δένδρων μετρήθηκαν η διάμετρος στο έδαφος (dg), η στηθιαία διάμετρος (d) και οι
διάμετροι κατά μήκος του κορμού κάθε δύο μέτρα, ξεκινώντας από το στηθιαίο ύψος,
δηλαδή στα ύψη 3,3 m, 5,3 m, 7,3 m, 9,3 m, 11,3 m, 13,3 m, 15,3 m, 17,3 m, 19,3 m
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και 21,3 m από το έδαφος, το ύψος ξυλείας προς πρίση (hp), το εμπορεύσιμο ύψος
(he) και το συνολικό ύψος (h).
Ο εμπορεύσιμος όγκος υπολογίστηκε, με τη μέθοδο της τμηματικής ογκομέτρησης με
τον τύπο του Smalian (Μάτης 2004):

Ve =

2
2
2
2
π
π d ( k −1) + d k
π dg + d
(
) ⋅ 1,3 + ... + (
) ⋅ l + d 2k l k ,
4
2
4
2
12

όπου Ve είναι ο εμπορεύσιμος όγκος, d1,…k είναι οι διάμετροι κατά μήκος του κορμού
κάθε 2 μέτρα ξεκινώντας από το στηθιαίο ύψος, σε μέτρα, l είναι το μήκος του
κορμοτεμαχίου, σε μέτρα και lk είναι το μήκος του κορυφοτεμαχίου μέχρι τη
διάμετρο των 5 εκατοστών, σε μέτρα.
Ο έλεγχος της κανονικότητας του εμπορεύσιμου όγκου, ο οποίος
χρησιμοποιήθηκε ως εξαρτημένη μεταβλητή στις εξισώσεις παλινδρόμησης, έγινε
μέσω της δοκιμασίας Lilliefors (Μάτης 1999α) και των γραφικών κανονικής
πιθανότητας. Ο έλεγχος Lilliefors αποτελεί τροποποίηση του ελέγχου των
Kolmogorov-Smirnov. Σύμφωνα με τον έλεγχο αυτό υπολογίστηκε το στατιστικό Τ=
Μέγιστη |F(X)-S(X)|, όπου F(X): η συνάρτηση κατανομής της κανονικής κατανομής
και S(X): η εμπειρική συνάρτηση κατανομής του κανονικοποιημένου δείγματος, με
κανόνα αποφάσεως απόρριψης της μηδενικής υπόθεσης (H0: το τυχαίο δείγμα
ακολουθεί την κανονική κατανομή με απροσδιόριστο μέσο όρο και διασπορά), αν
Τ>Τ(n, α), όπου Τ(n, α) η τιμή του πίνακα της κατανομής δειγματοληψίας του Τ, για
Β.Ε.= n και στάθμη σημαντικότητας α.
Στα δεδομένα του δείγματος προσαρμόστηκαν μετασχηματισμένες εξισώσεις
απλής γραμμικής, πολλαπλής γραμμικής και μη γραμμικής παλινδρόμησης, οι οποίες
επεξεργάστηκαν μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS (Norusis 2000). Για την
επίλυση των εξισώσεων αυτών χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των ελαχίστων
τετραγώνων και ο αλγόριθμος του Leveberg-Marquardt (Marquardt 1963, Gallant
1987).
Για την εκτίμηση του εμπορεύσιμου όγκου προσαρμόστηκε ένας μεγάλος
αριθμός μοντέλων. Απ’ αυτά, δώδεκα μοντέλα έδωσαν καλή προσαρμογή στα
δεδομένα:
(1)
lnVe= b0 + b1lnd2+ b2d h 2p + b3(1/d2)
lnVe= b0+ b1lnd2+ b2d h 2p

(2)

lnVe= b0+ b1lnd+ b2lnhp

(3)

2
lnVe=1,3+ θ0. e θ1d + θ2 (1 / h p)

(4)

lnVe=b0+b1lnd2+b2d h e2 + b3(1/d2)

(5)

lnVe= b0+ b1lnd2+ b2d h e2

(6)

lnVe=b0+ b1lnd+b2lnhe

(7)

2
lnVe=1,3+ θ0. eθ1d +θ 2(1 / h e)

(8)
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lnVe= b0 + b1lnd2+ b2dh2+ b3(1/d2)

(9)

lnVe= b0+ b1lnd2+ b2dh2

(10)

lnVe=b0+ b1lnd+ b2lnh

(11)

2
lnVe=1,3 + θ0. eθ1d +θ 2(1/ h )

(12)

όπου :
Ve: ο εμπορεύσιμος όγκος ξυλείας, d: η στηθιαία διάμετρος, hp: το ύψος ξυλείας προς
πρίση, he: το εμπορεύσιμο ύψος, h: το συνολικό ύψος, bi: οι συντελεστές πολλαπλής
παλινδρόμησης με i=0,1,2… και θ0, θ1, θ2 : οι συντελεστές μη γραμμικής
παλινδρόμησης.
Για τις παραπάνω εξισώσεις έγινε έλεγχος σημαντικότητας των συντελεστών
παλινδρόμησης, υπολογίστηκε το τυπικό σφάλμα εκτίμησης θεωρητικών τιμών (SE)
(Neter κ.α. 1990) σε απόλυτες τιμές και βρέθηκε ο προσαρμοσμένος συντελεστής
προσδιορισμού ( R 2). Ο R 2 χρησιμοποιήθηκε ως μέτρο σύγκρισης μόνο μεταξύ των
μοντέλων πολλαπλής παλινδρόμησης, γιατί στη περίπτωση των μη γραμμικών
μοντέλων δεν αποτελεί μέτρο καλής προσαρμογής (Μάτης 1999β). Υπολογίστηκε
επίσης ο δείκτης I του Furnival, o οποίος εκτιμήθηκε ως εκατοστιαίο ποσοστό του
μέσου της εξαρτημένης μεταβλητής και χρησιμοποιήθηκε ως βασικό κριτήριο
προσαρμογής των μοντέλων στα δεδομένα. O δείκτης αυτός υπολογίζεται
πολλαπλασιάζοντας το τυπικό σφάλμα εκτίμησης επί το γεωμετρικό μέσο της
αντίστροφης παραγώγου της εξαρτημένης μεταβλητής και μπορεί να θεωρηθεί ότι
μετασχηματίζει το τυπικό σφάλμα εκτίμησης σε μονάδες όγκου. Εκφράζεται είτε σε
απόλυτες μονάδες είτε ως εκατοστιαίο ποσοστό του μέσου όγκου. Ως καλύτερο
μοντέλο επιλέχτηκε εκείνο με τη μικρότερη τιμή του δείκτη I του Furnival και για το
καλύτερο μοντέλο έγινε έλεγχος καταλοίπων.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στον Πίνακα 1 δίνονται τα περιγραφικά στατιστικά, όπως η ελάχιστη και η
μέγιστη τιμή, ο αριθμητικός μέσος όρος, το τυπικό σφάλμα εκτίμησης του μέσου και
η διασπορά, για τη στηθιαία διάμετρο, το ύψος ξυλείας προς πρίση, το εμπορεύσιμο
ύψος, το συνολικό ύψος και τον εμπορεύσιμο όγκο.
Πίνακας 1. Περιγραφικά στατιστικά για τη στηθιαία διάμετρο, το ύψος ξυλείας προς
πρίση, το εμπορεύσιμο ύψος, το συνολικό ύψος και τον εμπορεύσιμο όγκο.
Μεταβλητές
d(μ.)
hp(μ.)
he(μ.)
h(μ.)
Ve(κ.μ.)

Ελάχιστη

Μέγιστη

Μέσος

Τυπικό σφ. Μέσου

Διασπορά

0,14
3,5
7,0
11,0
0,1243

0,65
18,5
26,0
28,0
3,3580

0,307
8,680
14,989
19,757
0,740

0,098
3,523
3,845
4,217
0,562

0,010
12,417
14,787
17,783
0,316
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Ακολούθησε έλεγχος κανονικότητας του εμπορεύσιμου όγκου. Επειδή βρέθηκε
ότι η μεταβλητή Ve δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή, χρησιμοποιήθηκε ο
νεπέριος λογάριθμος αυτής. Ο έλεγχος κανονικότητας των δύο μεταβλητών έδωσε
τιμή Τ1=0,136 του ελέγχου Lilliefors για τον Ve και Τ2=0,076 για τον lnVe. Επειδή
Τ1=0,136>0,886 ενώ Τ2=0,076<0,886 συνάγεται το συμπέρασμα ότι στην περίπτωση
του Ve απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση (Η0: η μεταβλητή ακολουθεί την κανονική
κατανομή) ενώ στην περίπτωση του lnVe δεν υπάρχει ικανή απόδειξη απόρριψης της
Η0 σε στάθμη σημαντικότητας α=0,05. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα γραφικά
κανονικής πιθανότητας για τον εμπορεύσιμο όγκο ξυλείας (α) και για το νεπέριο
λογάριθμο του όγκου (β) αυτού (Σχήμα 1).

Σχήμα 1. Γραφικά κανονικής πιθανότητας του εμπορεύσιμου όγκου (α) και του
νεπέριου λογάριθμου του όγκου αυτού (β).
(α)

(β)

4

Γραφικό κανονικής πιθανότητας του lnVe
Αναμενόμενες
τιμές

Αναμενόμενες
τιμές

Γραφικό κανονικής πιθανότητας του Ve
2
0
-2
-4
-1

0

1

2

3

4
2
0
-2
-4
-2

Παρατηρηθείσες τιμές

-1

0

1

Παρατηρηθείσες τιμές

Πίνακας 2. Προσαρμοσμένος συντελεστής προσδιορισμού ( R 2), απόλυτο τυπικό
σφάλμα εκτίμησης θεωρητικών τιμών και εκατοστιαίος δείκτης I του Furnival, για τις
εξισώσεις παλινδρόμησης (1-12).
a/a
εξίσωσης

R2

SE

Γεωμετρικός μέσος

Ι%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0,985
0,985
0,985
0,986
0,985
0,985
0,986
0,985
0,984
-

0,069
0,069
0,068
0,070
0,075
0,077
0,078
0,104
0,076
0,787
0,081
0,114

0,5989
0,5989
0,5989
0,5989
0,5989
0,5989
0,5989
0,5989
0,5989
0,5989
0,5989
0,5989

5,58
5,58
5,54
5,72
6,13
6,30
6,36
8,48
6,14
6,36
6,60
9,22

Στον Πίνακα 2 δίνονται οι τιμές του προσαρμοσμένου συντελεστή
προσδιορισμού ( R 2), του απόλυτου τυπικού σφάλματος θεωρητικών τιμών (SE) και
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του δείκτη I του Furnival, ως εκατοστιαίο ποσοστό του μέσου της εξαρτημένης
μεταβλητής.
Το μοντέλο (3) που επιλέχτηκε τελικά ως καλύτερο ήταν από την ομάδα των
μοντέλων πολλαπλής παλινδρόμησης, με ανεξάρτητες μεταβλητές τη στηθιαία
διάμετρο και το ύψος ξυλείας προς πρίση. Το μοντέλο αυτό (Πίν. 2) έχει τη μικρότερη
τιμή του δείκτη Ι του Furnival ίση με 5,54 %. Η τιμή 5,54 % δίνει το επί τοις εκατό
σφάλμα εκτίμησης εκφρασμένο ως ποσοστό του μέσου όρου της εξαρτημένης
μεταβλητής, ενώ η διαφορά σφάλματος από τα αμέσως καλύτερα μοντέλα (1 και 2)
ανέρχεται σε 0,04%. Ειδικότερα, το μοντέλο (3) έδωσε σφάλμα κατά 0,59% μικρότερο
από το (5) και 0,6% μικρότερο σφάλμα από το (9). Αξίζει να σημειωθεί ότι το μοντέλο
(5) είναι το καλύτερο στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται η στηθιαία διάμετρος και
το εμπορεύσιμο ύψος ως ανεξάρτητες μεταβλητές, ενώ το μοντέλο (9) είναι αντίστοιχα
το καλύτερο από την κατηγορία αυτών που έχουν ανεξάρτητες μεταβλητές τη στηθιαία
διάμετρο και το ολικό ύψος.
Ο έλεγχος σημαντικότητας των συντελεστών παλινδρόμησης της εξίσωσης (3)
δίνονται στον Πίνακα 3. Φαίνεται, ότι οι τιμές των συντελεστών παλινδρόμησης είναι
στατιστικά σημαντικά διάφορες του μηδενός σε στάθμη σημαντικότητας α = 0,05.
Πίνακας 3. Tιμές συντελεστών παλινδρόμησης, τυπικό σφάλμα, τιμή t και έλεγχος
σημαντικότητας για την εξίσωση (3).
Συντελεστές
παλινδρόμησης
b0
b1
b2

Τιμές
συντελεστών
1,262
1,788
0,209

Τυπικό
σφάλμα
0,128
0,052
0,034

t

9,895
34,406
6,073

Σημαντικότητα του
t
0,000
0,000
0,000

Ακολούθησε έλεγχος καταλοίπων για το μοντέλο (3). Στο Σχήμα 2 δίνεται το
ιστόγραμμα συχνοτήτων (α) και το φυλλογράφημα (β) των καταλοίπων του μοντέλου
(3), ενώ το στικτό διάγραμμα των καταλοίπων αυτών ως προς τις εκτιμώμενες τιμές
δίνεται στο Σχήμα 3. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι τα κατάλοιπα ακολουθούν κατά
προσέγγιση την κανονική κατανομή (Σχήμα 2(α),(β)) με σταθερή διασπορά (Σχήμα
3).
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Σχήμα 2. Ιστόγραμμα συχνοτήτων (α) και Φυλλογράφημα (β) για τα υπόλοιπα της
εξίσωσης (3).
ΦΥΛΛΟΓΡΆΦΗΜΑ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΗΣ ΕΞ. (3)
40

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΚΟΡΜΟΣ - ΦΥΛΛΑ
1,00 Extremes
(=<-,16)
2,00
-1 . 22
2,00
-1 . 00
1,00
-0 . 9
5,00
-0 . 66777
10,00
-0 . 4444555555
19,00
-0 . 22222222222223333
14,00
-0 . 00000000111111
7,00
0 . 0000111
9,00
0 . 222223333
6,00
0 . 444555
2,00
0 . 67
,00
0 .
4,00
1 . 0011
4,00
1 . 2333
3,00 Extremes
(>=,14)
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ:
,10000
β)

Συχνότητα

30

20

10

0
-0,20000 -0,10000 0,00000 0,10000 0,20000 0,30000

Υπόλοιπα
α)

Σχήμα 3. Στικτό διάγραμμα καταλοίπων όγκου της εξ.(3) ως προς τις εκτιμώμενες
τιμές του εμπορεύσιμου όγκου lnVe..
Υπόλοιπα

0,20000
0,10000
0,00000
-0,10000
-0,20000
-1,50000

-1,00000

-0,50000

0,00000

0,50000

1,00000

1,50000

Εκτιμώμενες τιμές

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην εργασία αυτή, γίνεται προσπάθεια εύρεσης ενός μοντέλου εμπορεύσιμου
όγκου χρησιμοποιώντας εναλλακτικά ως ανεξάρτητες μεταβλητές, εκτός από τη
στηθιαία διάμετρο, το ύψος ξυλείας προς πρίση, το εμπορεύσιμο ύψος και το
συνολικό ύψος. Ύστερα από την προσαρμογή πολυάριθμων εξισώσεων πολλαπλής
γραμμικής και μη γραμμικής παλινδρόμησης στα δεδομένα του δείγματος επιλέχτηκε
ως καλύτερη μία μετασχηματισμένη εξίσωση πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης,
με ανεξάρτητες μεταβλητές τη στηθιαία διάμετρο και το ύψος ξυλείας προς πρίση, με
σφάλμα 5,54 %. Από τον έλεγχο των καταλοίπων της εξίσωσης φάνηκε ότι δεν
παραβιάζονται βασικές προϋποθέσεις της θεωρίας της παλινδρόμησης, όπως
μηδενικός μέσος όρος καταλοίπων και σταθερή διασπορά.
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ABSTRACT
In this paper, there has been an effort to estimate the merchantable volume of
standing beech trees. The sample size equals to 100 individuals trees from the public
forest Levaditsi – Tovaritsi, in the region of Edessa. A large number from linear and
non-linear equations were being adapted in the data. These equations have as a
dependent variable, the merchantable volume and independent variables a) the breast
height diameter and the saw-timber height, b) the breast height diameter and the
merchantable height and c) the breast height diameter and the total height.
The models were evaluated and compared using the standard error of the estimate
(SE), the adjusted correlation coefficient ( R 2), the Furnival’s indicator (I) and the
analysis of residuals. From the comparison of the different groups of equations was
found that the merchantable volume model with independent variables the breast
height diameter and the saw-timber height has the best adaptation to the data.
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Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο
Πρακτικά 19 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2006), σελ 83-90

Αναπαραστάσεις Προβλημάτων Πιθανοτήτων Και
Στατιστικής Και ο Μετασχηματισμός Τους Από
Μαθητές Της Γ’ Τάξης Του Δημοτικού Σχολείου
Αναστασιάδου Σοφία
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
sofan@uom.gr
Περίληψη
Η παρούσα ερευνητική εργασία είχε ως σκοπό να διερευνήσει τις ικανότητες αναπαράστασης
από μαθητές Τρίτης Δημοτικού, εννοιών πιθανοτήτων και στατιστικής σε πληροφοριακή,
αλγεβρική, λεκτική, γραφική παράσταση και πίνακα καθώς και τις ικανότητες μετάβασής
τους από ένα πεδίο αναπαράστασης στο άλλο. Χορηγήθηκε σε 210 μαθητές της Τρίτης τάξης
του Δημοτικού Σχολείου δοκίμιο στο οποίο υπήρχαν 12 ασκήσεις μετάφρασης στα τέσσερα
πεδία αναπαράστασης. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι της
στατιστικής ανάλυσης.
Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων φάνηκε ότι είναι αρκετά αναπτυγμένη στα παιδιά η
ικανότητα μετάφρασης από μια μορφή αναπαράστασης σε άλλη, όσον αφορά τα προβλήματα
στατιστικής και ότι μπορούν να χειρίζονται με διαφορετικό βαθμό επιτυχίας διάφορες μορφές
αναπαράστασης ενός στατιστικού προβλήματος. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της
έρευνας έδειξαν ότι τα έργα από λεκτική μορφή σε διάγραμμα και το αντίθετο ήταν τα πιο
εύκολα για τους μαθητές, ενώ τα έργα με αρχική πηγή την πληροφορική μορφή και τελική τη
λεκτική, τα οποία αναφέρονταν στις κατηγορίες σε έννοιες των πιθανοτήτων, ήταν τα πιο
δύσκολα.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τις τελευταίες δεκαετίες η αναπαράσταση μιας έννοιας έχει αναδειχτεί ως
σημαντικό στοιχείο που επηρεάζει την κατανόηση ή ακόμα και την προσέγγιση του
μαθητή στην έννοια αυτή κατά τη διαδικασία επίλυσης προβλήματος (Γαγάτσης κ.α.,
2003, Αναστασιάδου κ.α., 2006). Πράγματι χρησιμοποιούνται οι συνήθεις
αναπαραστάσεις για τη στατιστική όπως ο πίνακας, οι διάφορες συμβολικές μορφές
(κλάσματα, ποσοστά), οι γραφικές παραστάσεις και τα ραβδογράμματα.
Από την εξέταση των Επιπέδων για τα Αναλυτικά Προγράμματα και την
Αξιολόγηση στα σχολικά μαθηματικά (Curriculum and Evaluation Standards for
School Mathematics), που προτείνονται από το Εθνικό Συμβούλιο Δασκάλων
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των Μαθηματικών (ΝCTM, 2000) φαίνεται εξελικτικά η εμφάνιση της
διαδικασίας μετάφρασης των αναπαραστάσεων ως αναπόσπαστου μέρους της
διαδικασίας επίλυσης προβλήματος σε όλες τις τάξεις.
Στο Νηπιαγωγείο και στις τάξεις Α΄ και Β΄ του Δημοτικού. σύμφωνα με το
NCTM (2000), στα παιδιά συστήνεται να αναπαριστούν τα προβλήματα με
εικόνες που σχεδιάζουν ή ακόμα με τρισδιάστατα μοντέλα, όπως για παράδειγμα
κύβους, μικρές πλάκες κλπ. Στις τάξεις Γ΄, Δ΄ και Ε΄ του Δημοτικού υποστηρίζεται
ότι η διαδικασία μετάφρασης αποτελεί μια από τις σημαντικές στρατηγικές
Επίλυσης Μαθηματικού Προβλήματος. Αναφορικά με την Στ΄ τάξη του
Δημοτικού επισημαίνεται ότι τα παιδιά πρέπει να είναι σε θέση να αναπαριστούν
καταστάσεις προβλήματος και να κάνουν μεταφράσεις ανάμεσα στην προφορική,
γραπτή, εικονική, γραφική και τρισδιάστατη μορφή.
Σε αυτή την κατεύθυνση της έρευνας η εμπειρική αυτή μελέτη προσπαθεί να
εξετάσει κατά πόσο οι διαφορετικές αναπαραστάσεις με τις οποίες εμφανίζονται οι
στατιστικές έννοιες, επηρεάζουν και με ποιο τρόπο την προσέγγιση και την επίδοση
των μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο και πιο συγκεκριμένα στην Τρίτη Δημοτικού,
όπου έρχονται για πρώτη φορά οι μαθητές σε επαφή με στοχαστικές έννοιες.
2. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια των δασκάλου κάθε τάξης, ώστε να
διδαχθεί η ενότητα και δοθούν στους μαθητές τα συγκεκριμένα δοκίμια με τις
ασκήσεις. Όλοι οι δάσκαλοι ακολούθησαν την ίδια διδακτική διαδικασία. Κατά την
εκπαιδευτική διαδικασία τονίστηκε στους μαθητές ότι στη ζωή τους συμβαίνουν
πολλά γεγονότα-φαινόμενα. Στη συνέχεια εξηγήθηκε ότι άλλα γεγονότα- φαινόμενα
είναι βέβαια, άλλα αδύνατα, άλλα είναι πιθανά, και τέλος άλλα είναι τυχαία.
Δόθηκαν πολλά παραδείγματα των γεγονότων των διαφόρων κατηγοριών και
τονίστηκε η εννοιολογική διαφορά τους. Οι ίδιοι οι μαθητές προσπάθησαν, άλλοι με
επιτυχία και άλλοι όχι να δώσουν παραδείγματα βέβαιων, τυχαίων και αδύνατων
γεγονότων, και κατά τη διάρκεια του μαθήματος δόθηκαν οι απαραίτητες
διευκρινήσεις καθώς επίσης και ένας κατάλογος με τέσσερα παραδείγματα από την
κάθε κατηγορία για να μελετηθούν από τους μαθητές. Τέλος, διδάχθηκε ο ορισμός
της πιθανότητας κάνοντας χρήση του κανόνα ότι η πιθανότητα ενός στοιχειώδους
γεγονότος Α είναι:

P( A) =

N ( A)
, όπου N ( A) ο αριθμός των ευνοϊκών
N (Ω )

περιπτώσεων και N (Ω) ο αριθμός των δυνατών περιπτώσεων.
Στο επόμενο μάθημα διδάχθηκε ο τρόπος με τον οποίο απεικονίζουμε σε
γραφικές παραστάσεις τα δεδομένα, οι υποθέσεις και οι προβλέψεις που μπορούμε να
κάνουμε καθώς και η εξαγωγή ανάλογων συμπερασμάτων από δεδομένα που
αναφέρονται ακόμη και στις καθημερινές εμπειρίες των μαθητών.
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3. Η ΕΡΕΥΝΑ
3.1.Πειραματικός πληθυσμός. Στην έρευνα πήραν μέρος 210 μαθητές της Τρίτης
τάξης του Δημοτικού Σχολείου από την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.
3.2.Δοκίμιο. Το δοκίμιο απαρτίζεται από 12 ασκήσεις με ερωτήματα που αφορούσαν
τις έννοιες του βέβαιου, τυχαίου και αδύνατου γεγονότος, την έννοια της
πιθανότητας, του πίνακα συχνοτήτων, του ραβδογράμματος και των εφαρμογών τους
στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής. Οι ασκήσεις/ μεταβλητές
κωδικοποιούνται από το κεφαλαίο γράμμα V (μεταβλητή), ακολουθεί ο αριθμός που
δείχνει τον αριθμό της άσκησης, το πρώτο μικρό γράμμα που συμβολίζει την
υποερώτηση της άσκησης (αν υπάρχει). Στη συνέχεια εμφανίζεται το γράμμα (ή
γράμματα) που παριστά το είδος της αρχικής αναπαράστασης (π.χ. r=αναπαράσταση,
t=πίνακας, g=γραφική, v=λεκτική, p=πιθανότητα) και τέλος το γράμμα που παριστά
το είδος της τελικής αναπαράστασης. Η επιτυχία στα έργα βαθμολογήθηκε ως εξής:
1=ορθή μετάφραση/ απάντηση, 0=λανθασμένη απάντηση ή καμία απάντηση.
1η, 2η Άσκηση
Οι δύο πρώτες ασκήσεις, είναι ασκήσεις προσδιορισμού των γεγονότων των
διαφόρων κατηγοριών, (V1vv), (V2vv).
3η, 4η Άσκηση
Οι δύο επόμενες ασκήσεις, είναι ασκήσεις υπολογισμού στοιχειωδών πιθανοτήτων
κάνοντας χρήση του κανόνα ότι η πιθανότητα ενός στοιχειώδους γεγονότος είναι:

P( A) =

N ( A)
. Οι ασκήσεις 3 και 4 συνοδεύονται από πληροφοριακές
N (Ω )

αναπαραστάσεις τόσο για την πληροφορία για το σύνολο των ευνοϊκών ή δυνατών
περιπτώσεων. Πιο συγκεκριμένα προτείνουν ένα είδος πληροφοριακής
αναπαράστασης, εικονικής στην πρώτη, γεωμετρικής στη δεύτερη και ζητείται ο
υπολογισμός της πιθανότητας (V3rp), (V4rp).
5η, 6η Άσκηση
Οι ασκήσεις 5, 6 προτείνουν μετατροπή λεκτικής αναπαράστασης σε πίνακα. Η ορθή
απάντηση και σε αυτές σημαίνει ορθή άντληση πληροφοριών και στη συνέχεια ορθό
πέρασμα των πληροφοριών στον πίνακα. Έτσι, οι μαθητές συμπληρώνουν τους
πίνακες συχνότητας με βάση τις πληροφορίες που δίνονται, (V5vt), (V6vt).
7η, 8η Άσκηση
Οι ασκήσεις 7 και 8 αφορούν στην μετατροπή λεκτικής μορφής σε διαγραμματική
(ραβδόγραμμα). Πιο συγκεκριμένα, γίνεται παρουσίαση των στατιστικών δεδομένων
σε διαγράμματα (V7vg) (V8vg).
9η, 10η Άσκηση
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Οι 9η και 10η άσκηση προτείνουν ανάγνωση πίνακα, άντληση πληροφοριών από
αυτόν και μετατροπή σε λεκτική αναπαράσταση. Από τη στατιστική έρευνα
παρουσιασμένη σε μορφή πίνακα αντλούμε χρήσιμες πληροφορίες που μας
επιτρέπουν να βγάζουμε συμπεράσματα και να κάνουμε προβλέψεις (V9tv), (V10tv).
11η, 12η Άσκηση
Τέλος, οι 11η και 12η άσκηση προτείνουν ανάγνωση ραβδογράμματος, άντληση
πληροφοριών από αυτό και μετατροπή σε λεκτική αναπαράσταση. Από τη στατιστική
έρευνα παρουσιασμένη σε μορφή διαγράμματος αντλούμε χρήσιμες πληροφορίες που
μας επιτρέπουν να βγάζουμε συμπεράσματα και να κάνουμε προβλέψεις (V11gv),
(V12gv).
3.3.Υποθέσεις της έρευνας. Η έρευνα αυτή προσπαθεί να διερευνήσει την ικανότητα
αλλαγής πεδίου αναπαράστασης για διάφορες στατιστικές έννοιες, οι οποίες
διδάσκονται στην Τρίτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Οι υποθέσεις της έρευνας
είναι οι εξής:
Υ.1. Η επίδοση των μαθητών διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της αρχικής
αναπαράστασης.
Υ.2. Οι μαθητές της Τρίτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου χειρίζονται τις
μεταφράσεις των όλων των διαφορετικών ειδών αναπαραστάσεων με την ίδια
επιτυχία.
Υ.3. Η παρουσία γραφικής παράστασης (ραβδογράμματος) επηρεάζει θετικά την
επίλυση στατιστικού προβλήματος.
3.4.Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Για την ανάλυση των δεδομένων
της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση του Gras (Gras et al., 1997) και Lerman
(1981), η οποία παρέχει τη δυνατότητα διαμερισμού των μεταβλητών της έρευνας,
ταξινόμησης των μεταβλητών αυτών και εντοπισμού συνεπαγωγής ανάμεσα στις
μεταβλητές ή τις κλάσεις μεταβλητών.
Από τη συνεπαγωγική ανάλυση του Gras χρησιμοποιήθηκαν το διάγραμμα
ομοιότητας, το ιεραρχικό διάγραμμα και το συνεπαγωγικό διάγραμμα. Στο
διάγραμμα ομοιότητας οι ερωτήσεις V1vv, V2vv, V3rp, V4rp, V5vt, V6vt, V7vg,
V8vg, V9tv, V10tv, V11gv, V12gv, που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα
ομαδοποιούνται σύμφωνα με την ομοιότητα απάντησής τους από τα υποκείμενα. Το
ιεραρχικό δενδροδιάγραμμα παρουσιάζει, κατά σειρά προτεραιότητας, τις
συνεπαγωγές που υπάρχουν ανάμεσα σε ερωτήσεις-μεταβλητές και κλάσεις
μεταβλητών. Τέλος, το συνεπαγωγικό διάγραμμα δείχνει τις συνεπαγωγικές σχέσεις
που υπάρχουν ανάμεσα σε μεταβλητές ή κλάσεις μεταβλητών. Το πρόγραμμα CHIC
(Classification Hierarchique Implicative et Cohesive) (Bodin et al., 2000)
χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των δεδομένων με τη βοήθεια της στατιστικής.

4.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
4.1.Τα αποτελέσματα έδειξαν διαφοροποίηση στην ικανότητα χειρισμού κάθε είδος
αναπαράστασης. Ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 1) παρουσιάζει τα ποσοστά
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επιτυχίας των μαθητών για όλα τα είδη των μεταφράσεων. Με βάση τον παρακάτω
πίνακα, καθίσταται φανερό πως η μετάφραση που ευνοείται περισσότερο από όλες
τις υπόλοιπες ήταν σε διαγραμματική μορφή, αφού παρουσιάζει το μεγαλύτερο
ποσοστό επιτυχίας. Από την άλλη η μετάφραση από πληροφοριακή σε λεκτική
μορφή αναφορικά με τις κατηγορίες γεγονότων ήταν η πιο δύσκολη, καθώς
παρουσιάζει το χαμηλότερο ποσοστό της τάξης του 22.5%.
Πίνακας 1: Συνολικά ποσοστά επιτυχία των μαθητών σε όλα τα έργα μετάφρασης
Έργα

Είδος μετάφρασης

Ποσοστό επιτυχίας

1

Πληροφοριακή (Λεκτική)- Λεκτική

27.2%

2

Πληροφοριακή (Λεκτική)- Λεκτική

22.5%

3

Πληροφοριακή (Λεκτική)-Πιθανότητα

42.4%

4

Πληροφοριακή (Λεκτική)-Πιθανότητα

45.7%

5

Λεκτική - Πίνακα

73.9%

6

Λεκτική- Πίνακα

69.4%

7

Πληροφοριακή (Λεκτική)-Διάγραμμα

77.3%

8

Πληροφοριακή (Λεκτική)-Διάγραμμα

77.6%

9

Πίνακα -Λεκτική

64.7%

10

Πίνακα-Λεκτική

65.1%

11

Διάγραμμα -Λεκτική

71.1%

12

Διάγραμμα -Λεκτική

70.8%

(%)

4.2.Παρατηρήσεις στο διάγραμμα Ομοιότητας. Στο διάγραμμα ομοιότητας (Σχήμα
1) παρουσιάζονται οι ομαδοποιήσεις έργων με βάση τη συμπεριφορά των μαθητών
της Τρίτης Δημοτικού κατά την επίλυσή τους. Οι ομοιότητες με έντονο κόκκινο
χρώμα είναι σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας 99%. Με βάση το συγκεκριμένο
διάγραμμα μπορούμε να κάνουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις:
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Σχήμα 1: Διάγραμμα Ομοιότητας

1)Η πιο έντονη ομοιότητα (περίπου 1) είναι μεταξύ των έργων (V11gv, V12gv)
(Σχήμα 1), τα οποία ήταν από τα σχετικά εύκολα για τους μαθητές (Πίνακας 1). Είναι
πολύ σημαντική και η ομοιότητα (V9tv, V10tv, V11gv, V12gv). Η ομοιότητα αυτή
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φανερώνει ότι οι μαθητές έχουν αποκτήσει δεξιότητες ερμηνεία και μετάφρασης
γραφικών αναπαραστάσεων και αναπαραστάσεων πίνακα σε λεκτική αναπαράσταση.
2)Στην ομοιότητα (V5vt, V6vt) παρουσιάζονται συνδέσεις μεταξύ ίδιων έργων
μετάφρασης λεκτικής αναπαράστασης σε πινάκα. Ομοίως στην ομοιότητα (V7vg,
V8gv) παρουσιάζονται συνδέσεις μεταξύ ίδιων έργων μετάφρασης λεκτικής
αναπαράστασης σε γράφημα.
3)Τα έργα (V1vv, V2vv, V3rp, V4rp) που αφορούν σε κατηγορίες γεγονότων και
στην έννοιας της πιθανότητας και οι μεταφράσεις τους δεν εμφανίζουν απολύτων
καμία ομοιότητα με τα άλλα έργα που αφορούν σε έννοιες της στατιστικής.
4.4.. Παρατηρήσεις στο ιεραρχικό διάγραμμα. Στο ιεραρχικό διάγραμμα (Σχήμα 2)
παρουσιάζονται οι συνεπαγωγικές σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών με σειρά
σημαντικότητας. Επιπλέον στο ιεραρχικό διάγραμμα μπορούμε να δούμε την
κατεύθυνση των σχέσεων αυτών. Οι συνεπαγωγές με έντονο μαύρο χρώμα είναι
σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας 99%.
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Σχήμα 2: Ιεραρχικό Διάγραμμα

Μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι οι μαθητές που λύνουν σύνθετα έργα λύνουν και
τα απλά. Πιο συγκεκριμένα, στο ιεραρχικό διάγραμμα οι συνεπαγωγές που
εμφανίζονται πρώτες αφορούν αναπαράσταση διαγράμματος. Οι συνεπαγωγές αυτές
ξεκινούν από γραφική αναπαράσταση και καταλήγουν σε λεκτική. Για τα έργα
V12gv-V11gv, η επιτυχία μετάβασης της γραφικής αναπαράστασης (70.8%) σε
λεκτική στην δωδέκατη άσκηση σημαίνει την επιτυχία μετάβασης της γραφικής
αναπαράστασης (71.1%) σε λεκτική στην ενδέκατη άσκηση και αυτή με την σειρά
της συνεπάγεται την επιτυχία μετάβασης της αναπαράστασης πίνακα σε λεκτική
(64.7%) στην ένατη και δέκατη άσκηση (65.1%).
4δ.Παρατηρήσεις στο συνεπαγωγικό διάγραμμα. Το συνεπαγωγικό διάγραμμα
δείχνει τις συνεπαγωγικές σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών (Σχήμα 3). Παρατηρούμε
ότι το έργο V12gv είναι πολύ σημαντικό, γιατί η επιτυχία σε αυτό συνεπάγεται την
επιτυχία σε άλλα 3 έργα. Αυτό σημαίνει ότι όσοι μαθητές που έλυσαν το δωδέκατο
έργο έλυσαν και το ενδέκατο, το ένατο και το δέκατο. Πιο συγκεκριμένα όπως
φαίνεται από το συνεπαγωγικό διάγραμμα των απαντήσεων όταν οι μαθητές
καταφέρνουν να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τις πληροφορίες σε πολύ
ικανοποιητικό βαθμό από ένα ραβδόγραμμα, να τις μετατρέπουν σε λεκτική
αναπαράσταση και να κάνουν προβλέψεις (V12gv, V11gv) είναι ικανοί να επιλύουν
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σωστά έργα μετατροπής από αναπαράσταση πίνακα σε πληροφορική-λεκτική (V9gt,
V10gt).
Σχήμα 3: Συνεπαγωγικό Διάγραμμα
V12gv

11gv

V9t v

V10t v

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
H παρούσα ερευνητική εργασία διερευνώντας το ρόλο των αναπαραστάσεων (του
ραβδογράμματος, του πίνακα, της λεκτικής μορφής, της αλγεβρικής -πιθανότητας),
και την μετάφρασή τους, που αποτελεί μια εξαιρετική σημαντική δεξιότητα, μελετά
την επίδρασή τους στην επίλυση στατιστικού προβλήματος. Πιο συγκεκριμένα,
εξετάζεται η επίδοση των μαθητών, η συμπεριφορά τους στις συγκεκριμένες
αναπαραστάσεις κατά την επίλυση και οι σχέσεις συνεπαγωγής ανάμεσα στα έργα
της έρευνας.
Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι οι μαθητές της Τρίτης τάξης
του Δημοτικού Σχολείου φαίνεται ότι μπορούν να χειρίζονται με διαφορετικό βαθμό
επιτυχίας διάφορες μορφές αναπαράστασης ενός στατιστικού προβλήματος. Πιο
συγκεκριμένα, οι μαθητές χρησιμοποιούν με επιτυχία έργων από λεκτική μορφή σε
διάγραμμα, καθώς τα έργα που απαιτούν τις συγκεκριμένες μεταφράσεις
συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας. Από την άλλη, οι μαθητές δεν
κατάφεραν να προσδιορίσουν με επιτυχία τα διάφορα είδη γεγονότων. Οι έννοιες
βέβαιο, τυχαίο και αδύνατο γεγονός φαίνεται να είναι δύσκολες για τα παιδιά της
Τρίτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου, καθώς τα συγκεκριμένα έργα εμφανίζουν τα
χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας. Επομένως η πρώτη υπόθεση της έρευνας μας
σύμφωνα με την οποία η επίδοση των μαθητών διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος
αναπαράστασης επαληθεύτηκε. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι
κατά τη διδασκαλία των μαθήματος και πάντοτε ανάλογα με το σχολικό βιβλίο
μπορεί να ευνοούνται περισσότερο κάποιες μορφές αναπαράστασης και κάποιες
συγκεκριμένες μεταφράσεις. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη εμπλουτισμού των
σχολικών εγχειριδίων της Τρίτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου με δραστηριότητες
που να προωθούν τη διατύπωση προβλημάτων με τη βοήθεια γεγονότων ειλλημένων
από την καθημερινότητα των μαθητών ώστε να βελτιωθεί η ικανότητα επίλυσης
τέτοιου είδους έργων. Επιπλέον ο εμπλουτισμός αυτός μπορεί να βοηθήσει τους
μαθητές να κάνουν τις απαραίτητες μεταφράσεις ανάμεσα σε διαφορετικών μορφών
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αναπαραστάσεων και να κατανοήσουν καλύτερα και σε βάθος τις έννοιες των
πιθανοτήτων.
Η δεύτερη υπόθεση της έρευνας σύμφωνα με την οποία οι μαθητές της Τρίτης
τάξης του Δημοτικού Σχολείου χειρίζονται τις μεταφράσεις διαφορετικών ειδών
αναπαραστάσεων με την ίδια επιτυχία φαίνεται ότι δεν ισχύει. Εξάλλου, όπως γίνεται
φανερό από το διάγραμμα ομοιότητας δεν υπάρχει σχέση ομοιότητας στις απαντήσεις
των μαθητών αναφορικά με τα διαφόρων ειδών έργα μετάφρασης αναπαραστάσεων.
Δηλαδή, οι μαθητές δεν αντιμετωπίζουν τα έργα αυτά με τον ίδιο τρόπο. Επιπλέον
πολύ διαφορετικά είναι τα ποσοστά επιτυχίας στια διάφορα έργα, αλλά φτάνουν στο
77% και αλλά ανέρχονται μόνο το 22.5%.
Όσον αφορά στην τρίτη υπόθεση, σύμφωνα με την οποία η παρουσία γραφικής
παράστασης (ραβδογράμματος) επηρεάζει θετικά την επίλυση στατιστικού
προβλήματος. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι οι μαθητές όμως δεν
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα μετάφρασης έργου από γραφική παράσταση
σε λεκτική μορφή και στη μετάφραση έργου από λεκτική παράσταση σε λεκτική.

ABSTRACT
The aim of the present research project was to examine the skills of third grade
primary school pupils in the representation of probability and statistics concepts. 210
third grade primary school pupils were given a test sample which included 12
translation exercises in the four fields of representation. Methods of implicative
statistical analysis were used to analyse the data. The processing of results showed
that the ability to translate from one form of representation to another with regard to
statistical problems is developed in children and that they are able to cope with the
various forms of representation of a statistical problem with various degrees of
success.
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Περίληψη
Η οργάνωση ερευνών κοινής γνώμης σε τοπικό επίπεδο ενέχει ιδιαιτερότητες τόσο στο
σχεδιασμό όσο και κατά τη συλλογή των δεδομένων. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται
οι οργανωτικές διαδικασίες και τα αποτελέσματα από πρόσφατες τοπικές έρευνες που
πραγματοποιήθηκαν στο Δήμο Μηχανιώνας και στα Δ΄ και Ε΄ Δημοτικά Διαμερίσματα του
Δήμου Θεσσαλονίκης. Από τα αποτελέσματα των Δημοτικών Διαμερισμάτων προκύπτει ότι
ακόμα και οι Δημότες του ίδιου Δήμου εμφανίζονται με διαφορετικές απόψεις σε επιμέρους
θέματα και ότι τους απασχολούν διαφορετικά ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για την ολοκληρωμένη καταγραφή και μελέτη των θεμάτων που απασχολούν μία
τοπική κοινωνία κατά το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου μίας τοπικής έρευνας
απαιτείται η συμμετοχή των τοπικών παραγόντων και ο διάλογος με τους πολίτες της
περιοχής. Ο σχεδιασμός μίας έρευνας που αποσκοπεί στην αποτύπωση των τοπικών
χαρακτηριστικών κάθε χωρικής ενότητας, μπορεί να οδηγήσει στην κατασκευή ενός
ερωτηματολογίου του οποίου επιμέρους σημεία διαφοροποιούνται ανάλογα με τη
χωρική ενότητα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η καταγραφή των θεμάτων τοπικού
ενδιαφέροντος που διαφοροποιούνται ανάμεσα στις χωρικές ενότητες.
Η διαδικασία συλλογής των δεδομένων σε έρευνες κοινής γνώμης σε τοπικό
επίπεδο εξαρτάται από το μέγεθος του πληθυσμού και το χώρο στον οποίο αυτός
εκτείνεται [Fink (2003)]. Για παράδειγμα, αν η τοπική δημοσκόπηση περιορίζεται
στα όρια ενός Δήμου με πολύ μικρό πληθυσμό, είναι προτιμότερη μία απογραφική
διαδικασία συλλογής δεδομένων από μία δειγματοληπτική. Από την άλλη πλευρά, σε
μεγαλύτερες χωρικές ενότητες, όπου οι έρευνες γίνονται δειγματοληπτικά, είναι πολύ
κρίσιμη η επιλογή του χρόνου και των σημείων συνέντευξης.
Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζονται οι οργανωτικές διαδικασίες και τα
αποτελέσματα από πρόσφατες τοπικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα Δ΄ και
Ε΄ Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Θεσσαλονίκης και στο Δήμο Μηχανιώνας. Η
έρευνα στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Θεσσαλονίκης αποτελεί μία μελέτη
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περίπτωσης έρευνας κοινής γνώμης στην οποία απαιτείται η προσαρμογή του
ερωτηματολογίου σε κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα, ενώ η έρευνα κοινής γνώμης στο
Δήμο Μηχανιώνας αποτελεί ένα παράδειγμα έρευνας στην οποία απαιτήθηκε
απογραφική συγκέντρωση δεδομένων.

2. ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Στην έρευνα αυτή καταγράφεται η θέση των πολιτών των Δ΄ και Ε΄ Δημοτικών
Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης απέναντι σε θέματα της επικαιρότητας. Η έρευνα
έγινε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 498 ατόμων με ερωτηματολόγιο, ανώνυμα, από το
Δεκέμβριο του 2005 ως το Φεβρουάριο του 2006.
Οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι στα Δ΄ και Ε΄ Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου
Θεσσαλονίκης αποτελούν περίπου το 1/5 και τα 2/5 του συνόλου των εγγεγραμμένων
του Δήμου Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Η συγκέντρωση των ερωτηματολογίων έγινε
σε επιλεγμένα κέντρα μάζας των δύο περιοχών. Συγκεκριμένα στα Δ΄ και Ε΄
Δημοτικά Διαμερίσματα επιλέχθηκαν 4 και 6 σημεία αντίστοιχα, και στο κάθε σημείο
συμπληρώθηκαν περίπου 50 ερωτηματολόγια στο δημόσιο χώρο.
Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν στις δύο περιοχές, βασίστηκαν σε ένα
κοινό πρότυπο και προσαρμόστηκαν στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε Δημοτικού
Διαμερίσματος. Για το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου και τον καθορισμό των
επιμέρους θεμάτων, η ερευνητική ομάδα έλαβε υπόψη της ζητήματα που τέθηκαν για
κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα από την κίνηση πολιτών «Λόγος και Πράξη» που
δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη. Για παράδειγμα, στο Ε΄ Δημοτικό Διαμέρισμα
περιλαμβάνεται η ζώνη της Νέας Παραλίας της Θεσσαλονίκης, ενώ το Δ΄ Δημοτικό
Διαμέρισμα δεν έχει μέτωπο στη θάλασσα. Για το λόγο αυτό, ενώ οι κάτοικοι του Ε΄
Δημοτικού Διαμερίσματος ενδιαφέρονται περισσότερο για τη παραλιακή ζώνη, στο
Δ΄ Δημοτικό Διαμέρισμα ζητείται η γνώμη των πολιτών για άλλα τοπικού
ενδιαφέροντος θέματα, όπως το ρέμα Κρυονερίου, το ανάχωμα Μαλακοπής, το
κτίριο ΥΦΑΝΕΤ και το ορφανοτροφείο «Μέγας Αλέξανδρος».
Οι διαφορές ανάμεσα στα δύο Δημοτικά Διαμερίσματα δεν εξαντλούνται στα
θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, όπως αυτά που προαναφέρθηκαν και αφορούν στην
αξιοποίηση περιορισμένης εμβέλειας κτιρίων ή περιοχών. Όπως προκύπτει από τις
απαντήσεις των πολιτών στις κοινές ερωτήσεις, οι θέσεις των πολιτών των δύο
Δημοτικών Διαμερισμάτων διαφέρουν σημαντικά σε γενικότερα θέματα.
Μία από τις τυποποιημένες ερωτήσεις που χρησιμοποιεί η ερευνητική ομάδα για
τη διερεύνηση της στάσης των πολιτών σχετικά με τις γενικότερες συνθήκες
διαβίωσής τους είναι η εξής: “Πόσο ευχαριστημένοι είστε από το επίπεδο ζωής σας;
(αγαθά, εισόδημα, προσφερόμενες υπηρεσίες, μόρφωση, ανθρώπινες σχέσεις)”. Τα
αποτελέσματα της έρευνας ανά Δημοτικό Διαμέρισμα παρουσιάζονται στον
Πίνακα 1.
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Πίνακας 1. Επίπεδο ικανοποίησης ανά Δημοτικό Διαμέρισμα
Περιοχές
Δ΄ Δημοτικό Διαμέρισμα
Ε΄ Δημοτικό Διαμέρισμα

Αρκετά Πάρα πολύ

Σχετικά Έτσι κι έτσι

Καθόλου Λίγο

10,1%
39,5%

56,4%
37,5%

33,5%
23,0%

Ο έλεγχος ανεξαρτησίας για τον Πίνακα 1 δίνει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της
υπόθεσης ανεξαρτησίας ανάμεσα στις δύο μεταβλητές με χ2=49,06 και p<0,001. Από
τα δεδομένα του Πίνακα 1 γίνεται φανερό ότι οι κάτοικοι του Ε΄ Δημοτικού
Διαμερίσματος είναι περισσότερο ευχαριστημένοι από το επίπεδο της ζωής τους σε
σχέση με τους κατοίκους του Δ΄ Δημοτικού Διαμερίσματος.
Διαφορές ανάμεσα στα δύο Δημοτικά Διαμερίσματα υπάρχουν και στις
απαντήσεις στο ερώτημα: “Ποια θέματα από τα παρακάτω θα προτείνατε να
απασχολήσουν το επόμενο διάστημα το Δημοτικό Διαμέρισμα (σημειώστε μέχρι τρία)”.
Στην ερώτηση αυτή περισσότερη σημασία από το ποσοστό των πολιτών που
επιλέγουν το συγκεκριμένο θέμα ανάμεσα στα τρία σημαντικότερα, έχει η σειρά
κατάταξης των θεμάτων. Από τα δεδομένα του Πίνακα 2 προκύπτει ότι η
αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών είναι το κυρίαρχο ζήτημα για τους
κατοίκους του Δ΄ Δημοτικού Διαμερίσματος. Δεύτερο σε σειρά σημαντικότητας
έρχεται το θέμα με τις συγκοινωνίες, αποτέλεσμα κυρίως των περιορισμένων
λεωφορειακών γραμμών στην περιοχή. Αντίθετα, ο ικανοποιητικός αριθμός
λεωφορειακών γραμμών του Ε΄ Δημοτικού Διαμερίσματος οδηγεί τους κατοίκους
του στην κατάταξη του θέματος των συγκοινωνιών σε χαμηλότερη θέση από πλευράς
σημαντικότητας. Ο μέσος κάτοικος του Ε΄ Δημοτικού Διαμερίσματος θεωρεί ως
σημαντικότερο πρόβλημα τη δυσκολία που αντιμετωπίζει στην προσπάθειά του να
βρει ελεύθερο χώρο για να παρκάρει το αυτοκίνητό του. Στη συνέχεια αυτό που ζητά
από τις Δημοτικές Αρχές είναι περισσότερη αστυνόμευση. Για τους κατοίκους και
των δύο Δημοτικών Διαμερισμάτων στις τελευταίες θέσεις εμφανίζονται τα θέματα
των μονοδρομήσεων, των λεωφορειο-λωρίδων και των ΚΑΠΗ.
Πίνακας 2. Ζητήματα ανά Δημοτικό Διαμέρισμα
Ζητήματα
Ναρκωτικά
Συγκοινωνίες
Χώροι παρκαρίσματος
Σχολικά κτίρια
Αισθητική της γειτονιάς
Αστυνόμευση
Αθλητισμός
Πεζοδρόμια
Αδέσποτα ζώα

Δ΄ Δημοτικό
Ε΄ Δημοτικό
Σειρά Δ
Σειρά Ε
Διαμέρισμα
Διαμέρισμα
65,18%
1
47,43%
3
34,01%
2
21,00%
7
25,91%
3
56,83%
1
25,51%
4
28,05%
4
25,51%
5
18,21%
9
21,86%
6
53,01%
2
17,81%
7
11,01%
13
12,55%
8
24,67%
5
6,88%
9
23,94%
6
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Προστασία της παραλίας
Εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα
Πολιτιστικές εκδηλώσεις
Ύδρευση-Αποχέτευση
ΚΑΠΗ
Λεωφορειο-λωρίδες
Μονοδρομήσεις

6,07%
5,26%
4,86%
4,45%
4,45%
2,43%
1,62%

10
11
12
13
14
15
16

20,12%
14,10%
11,45%
16,15%
6,61%
10,57%
7,34%

8
11
12
10
16
14
15

Πίνακας 3. Σημαντικότητα θεμάτων ανά Δημοτικό Διαμέρισμα
Θέματα
Ανεργία
Διαφθορά
Ρύπανση περιβάλλοντος
Παιδεία, Πολιτισμός
Οικονομική κατάσταση
Εγκληματικότητα
Μεγάλα έργα
Ανθρώπινες Σχέσεις

Δ΄ Δημοτικό
Ε΄ Δημοτικό
Σειρά Δ
Σειρά Ε
Διαμέρισμα
Διαμέρισμα
71,29%
70,65%
61,84%
59,62%
58,99%
47,83%
47,55%
42,11%

1
2
3
4
5
6
7
8

84,14%
75,04%
81,06%
79,30%
78,27%
78,71%
54,63%
47,14%

1
6
2
3
5
4
7
8

Λιγότερο σημαντικές είναι οι διαφορές στις υπόλοιπες κοινές ερωτήσεις των δύο
ερωτηματολογίων. Ως παράδειγμα μπορεί να θεωρηθεί ο Πίνακας 3 στον οποίο
παρουσιάζεται μία σειρά από οχτώ θέματα και τα ποσοστά των κατοίκων του κάθε
Δημοτικού Διαμερίσματος που θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό το κάθε θέμα. Όπως
και στον Πίνακα 2, ιδιαίτερη σημασία στα αποτελέσματα του Πίνακα 3 έχει η σειρά
κατάταξης των θεμάτων ανάλογα με τη σημαντικότητά τους. Η ανεργία επιλέγεται ως
το σημαντικότερο θέμα από τους κατοίκους και των δύο Δημοτικών Διαμερισμάτων.
Σημαντική διαφοροποίηση παρατηρείται μόνο για το θέμα της διαφθοράς, το οποίο
στο Δ΄ Δημοτικό Διαμέρισμα έρχεται δεύτερο, αμέσως μετά το θέμα της ανεργίας,
ενώ οι κάτοικοι του Ε΄ Δημοτικού Διαμερίσματος το κατατάσσουν έκτο, μετά τη
ρύπανση περιβάλλοντος, την παιδεία και τον πολιτισμό, την εγκληματικότητα και την
οικονομική κατάσταση.
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Διάγραμμα 1. Ικανοποίηση από τις υπηρεσίες του Δήμου
Τις αστικές συγκοινωνίες
Τα ΚΑΠΗ
Την καθαριότητα, τα σκουπίδια
Την κυκλοφορία
Τη φύλαξη των σχολικών κτιρίων
Τα δημοτικά έργα
Τις υπηρεσίες πρασίνου
Τον πολιτισμό
Την πολεοδομία, έκδοση αδειών
Την αστυνόμευση
Τη νεολαία
Έκδοση-αφαίρεση αδειών καταστημάτων
Το δημοτολόγιο-ληξιαρχείο
Την προστασία του περιβάλλοντος
Την ύδρευση-αποχέτευση
0

10

20

30

40

Δ΄ Δημοτικό Διαμέρισμα

50

60

70

80

Ε΄ Δημοτικό Διαμέρισμα

Στο Διάγραμμα 1 παρουσιάζονται τα ποσοστά των κατοίκων των Δ΄ και Ε΄
Δημοτικών Διαμερισμάτων που είναι από αρκετά ως πολύ ικανοποιημένοι από κάθε
μία από τις υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η ικανοποίηση των κατοίκων του
Ε΄ Δημοτικού Διαμερίσματος είναι σημαντικά μεγαλύτερη από την ικανοποίηση των
κατοίκων του Δ΄ Δημοτικού Διαμερίσματος όσον αφορά στις αστικές συγκοινωνίες
και στα ΚΑΠΗ, ενώ είναι σημαντικά μικρότερη στα ζητήματα ύδρευσης –
αποχέτευσης.
Παρά τις τοπικές διαφορές που προαναφέρθηκαν, οι δύο ομάδες πολιτών είναι
υποσύνολα ενός κοινού συνόλου, του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ως αποτέλεσμα, σε
πολλά από τα ζητήματα που δεν έχουν τοπική χροιά οι απόψεις τους ταυτίζονται. Για
παράδειγμα, οι κατανομές των βαθμών συμφωνίας των πολιτών σε μία σειρά από
διατυπώσεις δεν διαφέρουν ανάμεσα στα δύο Δημοτικά Διαμερίσματα. Οι κοινές
κατανομές των δύο Δημοτικών Διαμερισμάτων παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.
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Πίνακας 4. Βαθμός συμφωνίας των πολιτών με συγκεκριμένες διατυπώσεις
Πάρα
Σχετικά Λίγο Καθόλου
πολύ

Διατυπώσεις
Τα δημοτικά διαμερίσματα δεν έχουν καμιά
ουσιαστική αρμοδιότητα. Πρέπει να αποκτήσουν
τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους πολίτες
Πρέπει να γίνονται συχνότερα λαϊκές συνελεύσεις
για να εκφράζονται οι απόψεις των δημοτών
Η δημοτική αρχή δεν φρόντισε για τη συμμετοχή
του Πολίτη στα θέματα του Δήμου
Το δημοτικό ραδιόφωνο, η δημοτική τηλεόραση
είναι όργανα “προπαγάνδας” του εκάστοτε
Δημάρχου
Οι εντάσεις μεταξύ κυβέρνησης και δήμων δεν
ωφέλησαν ποτέ κανέναν. Πρέπει να βρεθεί τρόπος
συνεργασίας για τη λύση των προβλημάτων
Θα γίνουν επιτέλους τα μεγάλα έργα στη
Θεσσαλονίκη
Οι δήμοι πρέπει να ασχολούνται με τα μικρά
καθημερινά θέματα και να αφήσουν τις εξαγγελίες
για “μεγάλα έργα”
Τελικά τα προβλήματα της Αυτοδιοίκησης είναι
αποκλειστικά προβλήματα πόρων. Πρέπει η
πολιτεία να φροντίσει για αυτό.

43,0%

32,0% 13,4% 6,5%

49,0%

19,1% 18,0% 7,5%

26,1%

21,9% 22,9% 22,3%

45,8%

22,9% 13,1% 10,2%

51,0%

33,0% 6,9%

25,4%

19,1% 15,3% 31,9%

54,9%

28,2% 6,4%

4,9%

54,4%

31,0% 5,9%

2,6%

3,2%

Από τα δεδομένα του Πίνακα 4 προκύπτουν τα εξής: Οι πολίτες της
Θεσσαλονίκης πιστεύουν ότι η διοίκηση του Δήμου πρέπει να ασχολείται με τη
βελτίωση της καθημερινότητας και να μην αναλώνεται σε εντάσεις με την κεντρική
εξουσία ούτε να ασχολείται με τα “μεγάλα έργα”. Άλλωστε, ο ενθουσιασμός που
υπήρχε τον Απρίλιο του 2005 σχετικά με την υλοποίηση των μεγάλων έργων της
Θεσσαλονίκης, στις τελευταίες έρευνες, όπως και στην παρούσα φαίνεται να
κάμπτεται [Χατζηπαντελής Θ. και Ανδρεάδης Ι. (2005), Χατζηπαντελής Θ. (2005)].
Ένα άλλο συμπέρασμα που προκύπτει από τον Πίνακα 4, είναι η απαίτηση των
πολιτών για περισσότερο αποκεντρωμένη διοίκηση με την ενίσχυση των Δημοτικών
Διαμερισμάτων και την εκχώρηση περισσότερων αρμοδιοτήτων σε αυτά. Σημαντική
είναι και η έκφραση της θέλησης των πολιτών για μεγαλύτερη συμμετοχή στα κοινά
με την οργάνωση λαϊκών συνελεύσεων. Τέλος, για τα δημοτικά μέσα μαζικής
ενημέρωσης, το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών πιστεύει ότι αποτελούν όργανα
προπαγάνδας.

3. ΔΗΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Ο Δήμος Μηχανιώνας είναι ένας περιφερειακός Δήμος του Νομού Θεσσαλονίκης
με λιγότερες από 3000 κατοικίες. Μια δειγματοληπτική έρευνα σε ένα μικρό
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πληθυσμό δημιουργεί προβλήματα αντικειμενικότητας διότι οι διαδοχικές
παρατηρήσεις δεν μπορεί να θεωρηθούν ανεξάρτητες αφού το σύνολο του
πληθυσμού πληροφορείται για τις συνθήκες και το εργαλείο της έρευνας [Fink
(2003)]. Με αυτή την έννοια και λαμβάνοντας υπόψη τα συνήθη ποσοστά απόκρισης
στις έρευνες κοινής γνώμης, για το Δήμο Μηχανιώνας αποφασίστηκε και
υλοποιήθηκε απογραφική έρευνα την περίοδο 20/11-20/12/05 με τη μέθοδο της
προσωπικής συνέντευξης με τη χρήση ερωτηματολογίου. Για κάθε νοικοκυριό
επιλέχθηκε ένα μέλος του μεταξύ των ενηλίκων μελών του. Σε αρκετές κατοικίες δεν
βρέθηκαν οι ένοικοι, ενώ σε άλλες βρέθηκαν αλλά δεν θέλησαν να απαντήσουν. Το
σύνολο των κατοικιών με βάση τη γενική απογραφή κατοικιών ΕΣΥΕ το 2001, το
πλήθος των κατοικιών στις οποίες συμπληρώθηκε ερωτηματολόγιο (δείγμα), και το
ποσοστό κάλυψης ανά Δημοτικό Διαμέρισμα παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.
Πίνακας 5. Ποσοστά κάλυψης ανά Δημοτικό Διαμέρισμα
Δημοτικό Διαμέρισμα Κατοικίες Δείγμα Ποσοστό κάλυψης
Νέας Μηχανιώνας
2226
317
14,3%
Αγγελοχωρίου
330
46
13,9%
Νέας Κερασιάς
354
64
18,1%
Για το σχεδιασμό του ερωτηματολόγιου του Δήμου Μηχανιώνας η ερευνητική
ομάδα έλαβε υπόψη της τα θέματα που τέθηκαν από τη Διοίκηση του Δήμου. Το
σημαντικότερο ζήτημα για τους κατοίκους του Δήμου Μηχανιώνας φαίνεται πως
είναι το ζήτημα της αστυνόμευσης. Η απαίτηση για λειτουργία αστυνομικού
τμήματος στην περιοχή εμφανίζεται σχεδόν καθολική και όπως προκύπτει από τον
Πίνακα 6 περίπου δύο στους τρεις κατοίκους πιστεύουν έντονα ότι με αυτόν τον
τρόπο θα μειωθεί η εγκληματικότητα στην περιοχή. Περίπου δύο στους τρεις
κατοίκους της περιοχής πιστεύουν έντονα ότι η εγκατάσταση του Διεθνούς
Πανεπιστημίου θα αναβαθμίσει την περιοχή τους, ενώ περισσότεροι από τους μισούς
δεν είναι αρκετά ικανοποιημένοι από την αστική συγκοινωνία, και τα σχολικά κτίρια.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση των στάσεων των πολιτών απέναντι στα
αιρετά στελέχη του Δήμου και στους Δημοτικούς Υπαλλήλους. Στον Πίνακα 7
παρουσιάζονται τα ποσοστά θετικών στάσεων των κατοίκων του Δήμου Μηχανιώνας
κατά την αξιολόγηση του Δήμαρχου, των Δημοτικών Συμβούλων και των
Υπαλλήλων του Δήμου. Τα μεγαλύτερα ποσοστά θετικών στάσεων συγκεντρώνει σε
όλες τις κατηγορίες ο Δήμαρχος, ενώ έπονται οι Δημοτικοί Υπάλληλοι και στην
τελευταία θέση βρίσκονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι, λόγω του
προσωποκεντρικού συστήματος σχεδόν σε όλα τα επίπεδα διοίκησης στην Ελλάδα,
συνήθως έχουν και τη σπανιότερη επαφή με τους πολίτες.
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Πίνακας 6. Βαθμός συμφωνίας των πολιτών με συγκεκριμένες διατυπώσεις
Διατυπώσεις
Τα σχολικά κτίρια της περιοχής παρέχουν τις
ανέσεις που πρέπει στα παιδιά
Η αστική συγκοινωνία γενικά με εξυπηρετεί
στις μετακινήσεις μου
Υπάρχει σημαντική έλλειψη κοινωνικών
υποδομών, δημοτικά γυμναστήρια, δημοτικοί
παιδικοί σταθμοί.
Η λειτουργία του αστυνομικού τμήματος στην
περιοχή θα βοηθήσει στην μείωση της
εγκληματικότητας
Η εγκατάσταση του Διεθνούς Πανεπιστημίου
θα αναβαθμίσει την περιοχή

Πάρα Αρκετά Σχετικά Καθόλου
πολύ
9,80% 27,10% 41,30% 15,20%
14,20% 30,00% 29,20%

25,10%

23,00% 32,80% 29,70%

10,60%

64,60% 21,40% 7,00%

5,40%

65,90% 24,80% 4,70%

2,10%

Πίνακας 7. Ποσοστά θετικών απόψεων των πολιτών
Τη συμπεριφορά τους
Την εξυπηρέτηση των πολιτών
Τις ικανότητες στη δουλειά
Τη βοήθεια στους πολίτες
Την προσοχή στα αιτήματα
Την επικοινωνία με τους πολίτες

Δήμαρχος Σύμβουλοι Υπάλληλοι
79,3%
60,7%
67,2%
71,6%
51,2%
59,7%
70,3%
49,1%
56,1%
68,7%
51,2%
57,6%
58,7%
48,8%
51,9%
71,1%
51,7%
55,6%

Στο Διάγραμμα 2 παρουσιάζεται η κατανομή του βαθμού ικανοποίησης των
κατοίκων του Δήμου Μηχανιώνας για κάθε μία από τις υπηρεσίες του Δήμου. Το
ζήτημα της αστυνόμευσης αναδεικνύεται, με μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα, ως το
πιο καυτό θέμα για τους κατοίκους της Μηχανιώνας. Σημαντική είναι και η
δυσαρέσκεια σχετικά με τα θέματα ύδρευσης – αποχέτευσης, αλλά αυτό μάλλον
οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τη χρονική διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας
εκτελούνταν σχετικά έργα στην περιοχή.
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Διάγραμμα 2. Ικανοποίηση από τις υπηρεσίες του Δήμου
Την αστυνόμευση
Τα δημοτικά έργα ( δρόμοι , πεζοδρόμια, κ.λ,π )
Την κυκλοφορία , Τα πάρκιγκ
Την ύδρευση-αποχέτευση
Τη νεολαία
Την ενημέρωση του πολίτη
Σωστή οικονομική διαχείριση
Τα προγράμματα άθλησης
Τις υπηρεσίες πρασίνου
Την καθαριότητα , τα σκουπίδια
Την εκπαίδευση, τη σχολική στέγη
Τις πολιτιστικές – ψυχαγωγικές εκδηλώσεις
Τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής
Την εξυπηρέτηση των πολιτών από τις υπηρεσίες
Τα ΚΑΠΗ
-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

Καθόλου

Λίγο

0,4

Αρκετά

0,6

0,8

1

Πολύ

ABSTRACT
Public opinion research in local level includes particularities both in the planning and
the data collection phase. This paper presents the organizational processes and the
results from recent researches that were realised in the Michaniona Municipality and
in two of the five Municipal Sessions of Thessaloniki Municipality. The results of the
Municipal Sessions of Thessaloniki Municipality indicate that even citizens whithin
the same Municipality express different opinions about individual issues and that they
are engaged with different matters of local interest.
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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το λογισμικό ΑΚΑΔΗΜΟΣ (Αυτόματη Καταχώρηση
Απαντήσεων ΔHμοσκοπήσεων Με Οπτική Σάρωση). Πρόκειται για μια εφαρμογή
αυτοματοποίησης της εισαγωγής δεδομένων που προέρχονται από ερωτηματολόγια
πολλαπλής επιλογής στον υπολογιστή. Αυτό γίνεται εφικτό με χρήση σαρωτή παρέχοντας
πλεονεκτήματα στην ταχύτητα και στην αξιοπιστία και παράλληλα ευκολία χρήσης έναντι της
παραδοσιακής χειροκίνητης μεθόδου εισαγωγής.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το μέγεθος του δείγματος σε μια δημοσκόπηση είναι ένας από τους
σημαντικότερους παράγοντες για την εξαγωγή αντικειμενικών αποτελεσμάτων
(Saunders et al. 2003). Όμως η εισαγωγή των δεδομένων των ερωτηματολογίων στον
υπολογιστή, ώστε να είναι δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία, είναι μια διαδικασία
κουραστική, επισφαλής και ανιαρή, ιδίως όταν το πλήθος των ερωτηματολογίων
αυξάνεται.
Το πρόγραμμα ΑΚΑΔΗΜΟΣ (Αυτόματη Καταχώρηση Απαντήσεων
ΔΗμοσκοπήσεων Με Οπτική Σάρωση) μπορεί να αυτοματοποιήσει τη διαδικασία
αυτή προσφέροντας ταχύτητα, αξιοπιστία και ευκολία χρήσης έναντι της
χειροκίνητης μεθόδου εισαγωγής. Επιτρέπει την αυτόματη εισαγωγή στον
υπολογιστή των απαντήσεων ερωτηματολογίων πολλαπλής επιλογής με χρήση
σαρωτή. Τα δεδομένα μπορεί να προέρχονται από μια δημοσκόπηση, να αποτελούν
πειραματικά δεδομένα ή ακόμα να αποτελούν μέρος μιας εξεταστικής διαδικασίας.
Ως προς τις απαιτήσεις σε υλικό και λογισμικό, αρκεί ένας οποιοσδήποτε
προσωπικός υπολογιστής με MS-Windows και εγκατεστημένο σαρωτή. Με την
επιπλέον χρήση αυτόματου τροφοδότη σελίδων (Day 1997) η ταχύτητα εισαγωγής
δεδομένων μπορεί να ξεπεράσει τις 10 σελίδες / λεπτό.
Η εφαρμογή έχει δημιουργηθεί σε περιβάλλον προγραμματισμού Borland Delphi,
αλλά χρησιμοποιεί τυποποιημένες λειτουργίες του συστήματος ώστε να μπορεί
εύκολα να μεταγραφεί σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα προγραμματισμού. Στην
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παρούσα έκδοση μπορεί να επεξεργαστεί μέχρι 40 ερωτήσεις των 6 πιθανών
απαντήσεων η καθεμιά καθώς επίσης και να αναγνωρίσει τον αύξοντα αριθμό του
φυλλαδίου. Τα αποτελέσματα αποθηκεύονται σε αρχείο με μορφή ASCII ώστε να
είναι δυνατή η μετέπειτα επεξεργασία τους από οποιοδήποτε σχεδόν πρόγραμμα (π.χ.
Excel, SPSS, Origin, κ.λ.π).
Στην Εικόνα 1 απεικονίζεται ένα παράδειγμα ερωτηματολογίου καθώς επίσης και
ο τρόπος με τον οποίο σημειώνεται ο αύξοντας αριθμός του. Η μορφή αυτή μπορεί
εύκολα να αλλαχθεί (τόσο ως προς τον αριθμό των ερωτήσεων και των πιθανών
απαντήσεων όσο και ως προς τη διάταξη στη σελίδα).
Εικόνα 1. Παράδειγμα Ερωτηματολογίου και τρόπος συμπλήρωσης

2. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ
Η λειτουργία της εφαρμογής ξεκινάει με τον εντοπισμό των ορίων της σελίδας με
χρήση τριών από τους τέσσερις ειδικούς κύκλους που σημαδεύουν τα άκρα της
σελίδας. Από τις συντεταγμένες των κέντρων αυτών των κύκλων εξάγεται
πληροφορία για την κλίμακα του σαρωμένου ηλεκτρονικού εγγράφου σε σχέση με το
πρωτότυπο (Delie et al. 2002). Επίσης γίνεται δυνατός ο εντοπισμός πιθανής στρέψης
και μη ορθής εισαγωγής κατά την τροφοδότηση στον σαρωτή που διορθώνεται
αποτελεσματικά με κατάλληλη στροφή του συστήματος αξόνων. Οι αρχικές
διαστάσεις-μεγέθη και οι περιοχές ενδιαφέροντος είναι γνωστές από την τυπωμένη
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φόρμα οπότε το πρόγραμμα μετατρέπει τις συντεταγμένες των στοιχείων του
σαρωμένου εγγράφου στις συντεταγμένες της αρχικής φόρμας (με αλλαγή κλίμακας
και εφαρμογή στροφής αξόνων) και εξετάζει τις περιοχές ενδιαφέροντος (δηλαδή τα
κουτιά των απαντήσεων)
Αναλυτικότερα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2, το τυπωμένο ερωτηματολόγιο
περιέχει σημεία-μεγέθη των οποίων οι συντεταγμένες και οι διαστάσεις είναι γνωστά
από το πρόγραμμα και χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο τύπο ερωτηματολογίου. Τα
στοιχεία αυτά απεικονίζονται στον Πίνακα 1. Περνώντας στο σαρωμένο πλέον
έγγραφο, παρουσιάζεται η μορφή που φαίνεται στην Εικόνα 3. Τα σημεία-μεγέθη
ενδιαφέροντος εμφανίζονται στον Πίνακα 2.
Εικόνα 2. Σημεία και διαστάσεις ενδιαφέροντος της τυπωμένης φόρμας

Πίνακας 1. Σημεία και διαστάσεις ενδιαφέροντος της τυπωμένης φόρμας
xlup0,ylup0
Xsize

Συντεταγμένες κέντρου πρώτου κύκλου αναφοράς
Οριζόντια απόσταση κέντρων των δυο πάνω κύκλων αναφοράς

Ysize

Κάθετη απόσταση κέντρων των δυο αριστερά κύκλων αναφοράς

dx,dy

Εκάστοτε σημεία αρχής περιοχών ανάγνωσης απαντήσεων

Sx
Sy

Οριζόντια διάσταση κουτιού απαντήσεων
Κάθετη διάσταση κουτιού απαντήσεων

xx
yy

Οριζόντια απόσταση μεταξύ κουτιών απαντήσεων
Κάθετη απόσταση μεταξύ κουτιών απαντήσεων
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Εικόνα 3. Σημεία και διαστάσεις ενδιαφέροντος σαρωμένης φόρμας

Πίνακας 2. Σημεία και διαστάσεις ενδιαφέροντος σαρωμένης φόρμας
xlup,ylup

Κέντρο αριστερά επάνω κύκλου αναφοράς

xup,yrup

Κέντρο δεξιά επάνω κύκλου αναφοράς

xdo,yldo

Κέντρο αριστερά κάτω κύκλου αναφοράς

gw

H γωνία που σχηματίζουν οι 2 πάνω κύκλοι, η γωνία στροφής της φόρμας

blacksize

Μέγεθος μέγιστης αποδεκτής μαύρης περιοχής περιθωρίου σάρωσης

yblack

Ύψος από το οποίο ξεκινά η εφαρμογή του αλγορίθμου ανίχνευσης

sca1x,sca1y

Η πρώτη περιοχή ανίχνευσης κύκλων αναφοράς

sca2x,sca2y

Η δεύτερη περιοχή ανίχνευσης κύκλων αναφοράς

Συνολικά η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής βήματα:
1. Εύρεση των τριών κύκλων αναφοράς που σημαδεύουν τα άκρα και εξαγωγή των
συντεταγμένων των κέντρων τους (xlup,ylup xrup,yrup xldo,yldo). Αρχικά
απομονώνεται το επάνω περιθώριο της σελίδας το οποίο λόγω λανθασμένης
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2.
3.

4.

5.

εισαγωγής μπορεί να είναι μαύρο. Αυτό γίνεται μετρώντας τα μαύρα σημεία μέχρι
να βρεθεί το ύψος (yblack) στο οποίο τα μαύρα σημεία είναι λιγότερα από κάποιο
καθορισμένο όριο (blacksize). Το ίδιο γίνεται και για το αριστερό περιθώριο με
μια σταθερή τιμή 10 σημείων τα οποία αφαιρούνται από την περιοχή αναζήτησης.
Προκύπτει λοιπόν η περιοχή (10,yblac)-(sca1x,sca1y) όπου αναζητούνται οι δυο
επάνω κύκλοι και αντίστοιχα η περιοχή (10,yblack)-(sca2x,sca2y) όπου
αναζητούνται οι δυο αριστερά κύκλοι. Ο εντοπισμός των κύκλων γίνεται
αναζητώντας συσσωματώματα μαύρων σημείων με συγκεκριμένη ακτίνα και τα
οποία περικλείονται από άσπρο υπόβαθρο.
Εύρεση κλίσης (kliu) και γωνίας στρέψης (gw) σύμφωνα με τους τύπους
kliu = (yrup - ylup) / (xrup - xlup) και gw = ARCTAN(kliu)
Στροφή αξόνων: τα σημεία που βρέθηκαν περιστρέφονται δίνοντας τα σημεία
xlup1,ylup1 xrup1,yrup1 xldo1,yldo1 ώστε ο προσανατολισμός τους να ταυτιστεί
με αυτόν της τυπωμένης φόρμας
xlup1 = xlup * COS(gw) + ylup * SIN(gw)
ylup1 = -xlup * SIN(gw) + ylup * COS(gw)
Εύρεση κλίμακας: Με τα στραμμένα πλέον αυτά σημεία μπορεί να εξαχθεί
πληροφορία για την κλίμακα (fx για τον οριζόντιο άξονα και fy για τον κάθετο)
του σαρωμένου εγγράφου ως προς το πρωτότυπο
fx := (xrup1 - xlup1) / xsize και fy := (yldo1 - ylup1) / ysize
Ανάγνωση περιοχών: Έχοντας το πρόγραμμα στη διάθεσή του τα στοιχεία αυτά
προχωρεί στον έλεγχο των κουτιών, για το αν περιέχουν γραμμοσκίαση η όχι.
Αφού εξετάσει όλες τις περιοχές ενδιαφέροντος καταγράφει τα αποτελέσματα σε
απλό ASCII ώστε να είναι δυνατή η εισαγωγή σε κάθε γνωστό πρόγραμμα όπως
Excel, SPSS κ.λ.π. Η ακρίβεια στην ανάγνωση περιοχών φαίνεται στην Εικόνα 4.

Εικόνα 4. Περιοχές ενδιαφέροντος που εξέτασε ο αλγόριθμος
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3. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αρχικά ο χρήστης εισάγει την ημερομηνία και τον αριθμό των ερωτήσεων ώστε
να είναι δυνατός ο διαχωρισμός των αποτελεσμάτων. Μετά τροφοδοτεί τον σαρωτή
με το φύλλο προς σάρωση και πιέζει το πλήκτρο σάρωσης. Ανοίγει τότε το μενού του
εκάστοτε σαρωτή (ανάλογα με τον driver και τα προγράμματα που είναι
εγκατεστημένα). Εκεί θα πρέπει να κάνει άπαξ τις αρχικές ρυθμίσεις (100 dpi
ανάλυση, B&W 1bit ασπρόμαυρο, περιοχή σάρωσης) (Gilbert 2001). Οι ρυθμίσεις
αυτές παραμένουν ενεργές μέχρι το τέλος του προγράμματος. Αρκεί λοιπόν να
πατηθεί το πλήκτρο της σάρωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο ήδη
χρησιμοποιεί ο χρήστης για τη σάρωση των εγγράφων του. Το φύλλο σαρώνεται και
εμφανίζεται στην οθόνη οπότε και ξεκινά η επεξεργασία. Αρχικά το πρόγραμμα
βρίσκει τον Α/Α και τον εμφανίζει στον χρήστη ο οποίος με έναν γρήγορο εποπτικό
έλεγχο μπορεί να διαπιστώσει αν είναι σωστός (Εικόνα 5). Επιλέγοντας το πλήκτρο
ΟΚ η επεξεργασία συνεχίζεται αμέσως με το επόμενο φυλλάδιο για σάρωση.
Αντίστοιχα υπάρχει η δυνατότητα για μη καταχώριση των αποτελεσμάτων του
ερωτηματολογίου
Εικόνα 5. Εύρεση του Α/Α του ερωτηματολογίου

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Για την αξιολόγηση της ακρίβειας στη διόρθωση χρησιμοποιήθηκαν 100
συμπληρωμένα ερωτηματολόγια 40 ερωτήσεων και 6 πιθανών επιλογών τα οποία
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συμπληρώθηκαν από 50 διαφορετικά άτομα. Εξ’ αυτών 98 ερωτηματολόγια
σαρώθηκαν με επιτυχία με την πρώτη (98Χ40=3920 συμπληρωμένες ερωτήσεις)
Μετά την επεξεργασία βρέθηκαν 4 λάθη που ανεβάζει το ποσοστό ακρίβειας σε
ποσοστό μεγαλύτερο του 99.89%
Στο ίδιο δείγμα ερωτηματολογίων, για την αξιολόγηση της ταχύτητας έγινε
χρονομέτρηση της χειροκίνητης εισαγωγής με απλή ανάγνωση (~50 δευτερόλεπτα
ανά ερωτηματολόγιο) οπότε ο συνολικός χρόνος για τα 98 ερωτηματολόγια (μαζί με
ένα 10λεπτο διάλειμμα) έφτασε τα 90 λεπτά. Ο ΑΚΑΔΗΜΟΣ με χειροκίνητη
εισαγωγή των ερωτηματολογίων στον σαρωτή χρειάστηκε λιγότερο από 20
δευτερόλεπτα για κάθε ερωτηματολόγιο ενώ χρησιμοποιώντας τον αυτόματο
τροφοδότη ο χρόνος μειώθηκε στα 8 δευτερόλεπτα ανά φύλλο δίνοντας συνολικό
χρόνο επεξεργασίας για τα 98 ερωτηματολόγια 13 λεπτά (χωρίς να είναι αναγκαίο
διάλειμμα).

5. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Σε τελικό στάδιο βρίσκεται και μια δεύτερη έκδοση του προγράμματος με όνομα
«ΚΑΔΜΟΣ» η οποία αναλαμβάνει την αυτόματη διόρθωση διαγωνισμάτων
πολλαπλής επιλογής βάσει των προδηλωμένων σωστών απαντήσεων. Η έκδοση αυτή
θα έχει τη δυνατότητα να υπολογίζει όχι μόνο τη βαθμολογία αλλά και διάφορα άλλα
στατιστικά στοιχεία όπως ιστορικό επίδοσης εξεταζόμενου και ολόκληρου τμήματος,
μέσους όρους, ανίχνευση προσπαθειών αντιγραφής κ.λ.π.
Επίσης σύντομα θα ξεκινήσει και η επέκταση του λογισμικού με νέους
αλγόριθμους ώστε να μπορεί να διαβάζει αριθμούς και πιο πολύπλοκες μορφές
δεδομένων (π.χ. βιομηχανικά σχέδια) ενώ θα είναι δυνατή και η πλήρης
παραμετροποίηση της φόρμας-ερωτηματολογίου από τον χρήστη.

ABSTRACT
We present a versatile software that can automatically insert into a database paper
sheets containing answers to multiple choice questions This is possible by using a
scanner and optical recognition algorithms. There is a considerable gain in the speed
and the accuracy compared to manual insertion. Experimental results are presented
showing almost a ten fold increase in the productivity. Further, some ideas for a
future expansion are given.
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Μελέτη Αποδοχής Εξαρτημάτων Μέσω Τεστ
Εκκίνησης με Χρήση Στατιστικών Συναρτήσεων
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Περίληψη
Σε ένα τεστ εκκίνησης (start-up demonstration test) το ζητούμενο είναι να αποφασίσουμε για
την ικανότητα μιας συσκευής (ή μηχανήματος) να τεθεί σε λειτουργία. Η συσκευή
υποβάλλεται σε διαδοχικές εκκινήσεις λειτουργίας και με βάση τα αποτελέσματα που
λαμβάνουμε οδηγούμαστε στη σχετική απόφαση. Παραδείγματα συσκευών στις οποίες
εφαρμόζονται συνήθως τέτοιες διαδικασίες είναι οι αντλίες, οι ηλεκτρικές μικροσυσκευές
(π.χ. βίντεο, σκούπες) κ.α. Την τελευταία εικοσαετία υπάρχει αυξανόμενο ερευνητικό
ενδιαφέρον στην περιοχή αυτή λόγω της πρακτικής αξίας που παρουσιάζει η δημιουργία
αξιόπιστων διαδικασιών ελέγχου της καταλληλότητας συσκευών μέσω τεστ εκκίνησης. Στη
βιβλιογραφία έχουν προταθεί πολλοί κανόνες οι οποίοι οδηγούν στη λήψη αποφάσεων
σχετικά με την αποδοχή/απόρριψη μιας συσκευής. Στην εργασία αυτή προτείνεται και
μελετάται ένας καινούργιος κανόνας ο οποίος βασίζεται στη χρήση στατιστικών συναρτήσεων
σάρωσης (scan statistics).

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ένα τεστ εκκίνησης είναι μια διαδικασία η οποία εξετάζει την ικανότητα μιας
συσκευής να τεθεί σε λειτουργία. Οι Hahn and Gage (1983) εισήγαγαν και μελέτησαν
αυτή τη διαδικασία χρησιμοποιώντας ως κανόνα αποδοχής της συσκευής την
εμφάνιση k συνεχόμενων επιτυχημένων εκκινήσεών της. Θα αναφερόμαστε σε αυτό
το τεστ εκκίνησης ως CS (consecutive successes) τεστ. Για τη μελέτη του μοντέλου
αυτού υπέθεσαν ότι οι διαδοχικές εκκινήσεις λειτουργίας της συσκευής αποτελούν
μια ακολουθία ανεξάρτητων και ισόνομων δοκιμών Bernoulli με πιθανότητα
επιτυχίας p. Η κατανομή του μήκους ροής του CS τεστ είναι γνωστή στη
βιβλιογραφία ως γεωμετρική κατανομή τάξης k (Philippou, Georghiou and Philippou
(1983)). Οι Viveros and Balakrishnan (1993) μελέτησαν περαιτέρω το CS τεστ και
έδωσαν εκτιμήσεις για την άγνωστη πιθανότητα επιτυχούς εκκίνησης p. Για τεστ
εκκίνησης στην περίπτωση που οι διαδοχικές εκκινήσεις του εξοπλισμού δεν είναι
1

Η έρευνα υποστηρίχθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
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ανεξάρτητες δοκιμές αλλά εξαρτώνται Μαρκοβιανά παραπέμπουμε στις εργασίες των
Viveros and Balakrishnan (1993), Balakrishnan, Balasubramanian and Viveros
(1995) και Balakrishnan, Mohanty and Aki (1997).
Οι Balakrishnan and Chan (2000) πρότειναν και μελέτησαν το CSTF (consecutive
successes total failures) τεστ εκκίνησης. Σύμφωνα με αυτό το τεστ εάν k συνεχόμενες
επιτυχημένες εκκινήσεις εμφανιστούν πριν από d συνολικά αποτυχημένες τότε η
συσκευή γίνεται αποδεκτή, ενώ αν d συνολικά αποτυχημένες εκκινήσεις εμφανιστούν
πριν από k συνεχόμενες επιτυχημένες τότε η συσκευή απορρίπτεται. Για περαιτέρω
αποτελέσματα σχετικά με το CSTF τεστ καθώς και για τροποποιήσεις αυτού
παραπέμπουμε στις εργασίες των Smith and Griffith (2003, 2005) και Martin (2004).
Στην παρούσα εργασία εισάγουμε και μελετάμε ένα νέο τεστ εκκίνησης, το CSDF
τεστ (consecutive successes distance failures). Σύμφωνα με αυτό, για k ≥ r ≥ 2,
έχουμε ότι αν k συνεχόμενες επιτυχημένες εκκινήσεις εμφανιστούν πριν από 2
αποτυχημένες οι οποίες διαχωρίζονται από το πολύ r – 2 επιτυχημένες τότε η
συσκευή γίνεται αποδεκτή ενώ αν δύο αποτυχημένες εκκινήσεις που διαχωρίζονται
από το πολύ r – 2 επιτυχημένες εμφανιστούν πριν από k συνεχόμενες επιτυχημένες
τότε η συσκευή απορρίπτεται. Η βασική διαφοροποίηση του σε σχέση με το CSTF
είναι πως θεωρούμε σημαντική την εμφάνιση δύο κοντινών αποτυχημένων
εκκινήσεων (η απόστασή τους ρυθμίζεται από την παράμετρο r).
Στο Μέρος 2 εισάγονται συμβολισμοί και οι αναγκαίες ποσότητες που
περιγράφουν τη λειτουργία του CSDF τεστ ενώ στο Μέρος 3 δίνονται οι βασικές
σχέσεις για τη μελέτη του και ορισμένα αριθμητικά αποτελέσματα. Στο Μέρος 4
δίνεται ένας οδηγός για την επιλογή του καταλληλότερου CSDF τεστ (επιλογή των
k, r) και παράλληλα αναφέρονται οι βασικές μεθοδολογίες εκτίμησης της
πιθανότητας επιτυχούς εκκίνησης p της συσκευής.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ
Έστω { X n , n ≥ 1} ακολουθία ανεξάρτητων και ισόνομων δοκιμών Bernoulli με

p = Pr( X i = 1) και
πιθανότητα αποτυχίας (αποτυχημένης εκκίνησης) ίση με q = Pr( X i = 0) . Έστω E1 το
πιθανότητα επιτυχίας (επιτυχημένης εκκίνησης) ίση με

ενδεχόμενο που αντιστοιχεί στην εμφάνιση μιας ροής επιτυχιών μήκους k, και E0 το
ενδεχόμενο που αντιστοιχεί στην εμφάνιση δύο αποτυχιών οι οποίες διαχωρίζονται
από το πολύ r – 2 επιτυχίες (r ≥ 2, k ≥ r). Έστω T η τυχαία μεταβλητή που συμβολίζει
το χρόνο αναμονής μέχρι την εμφάνιση του E1 ή του E0 οποιοδήποτε από τα δύο
εμφανιστεί νωρίτερα. Η τυχαία μεταβλητή T δηλώνει το χρόνο αναμονής για την
εμφάνιση του σύνθετου σχηματισμού
E = E1 ∪ E0 = {11…1} ∪ { 00, 010, 0110,…, 011…10} .
r −2

k

Για το χρόνο αναμονής T εισάγουμε τους ακόλουθους συμβολισμούς
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fT (n) = Pr(T = n) ,

FT (n) = Pr(T > n) ,

GT ( s) = ∑n=0 fT (n) s n ,
∞

FT (n) = Pr(T ≤ n) ,

H T ( s) = ∑n =0 FT (n) s n .
∞

Η πιθανότητα λήψης απόφασης για την τύχη της συσκευής στη n-οστή δοκιμή
είναι ίση με fT (n) .
Έστω T1 (T0) ο χρόνος αναμονής για την εμφάνιση του E λόγω εμφάνισης του E1
(E0). Για το χρόνο αναμονής Ti, i = 0, 1, θα χρησιμοποιήσουμε ανάλογους
συμβολισμούς με αυτούς για το χρόνο αναμονής T, δηλαδή
f Ti ( n) = Pr(Ti = n) , FTi (n) = Pr(Ti > n) , FTi ( n) = Pr(Ti ≤ n) ,

GTi ( s) = ∑n=0 f Ti (n) s n ,
∞

H Ti ( s ) = ∑n=0 FTi (n) s n .
∞

Μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι

fT ( n) = fT0 ( n) + fT1 ( n), GT ( s ) = GT0 ( s ) + GT1 ( s ), H T ( s ) = H T0 ( s ) + H T1 ( s ).
Η πιθανότητα αποδοχής (απόρριψης) της συσκευής στη n-οστή δοκιμή είναι ίση
με f T1 ( n) ( f T0 ( n) ). Επιπλέον, η πιθανότητα αποδοχής (απόρριψης) PA (PR) της
συσκευής είναι ίση με PA = GT1 (1) ( PR = GT0 (1) ).

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στην παρούσα παράγραφο διεξάγεται μια συστηματική μελέτη του χρόνου
αναμονής T χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία εμφύτευσης σε πεπερασμένη
Μαρκοβιανή αλυσίδα παρόμοια με αυτή των Koutras and Alexandrou (1997) (δείτε
επίσης Fu and Koutras (1994), Antzoulakos (2001) και Fu and Lou (2003).
Ορίζουμε μια Μαρκοβιανή αλυσίδα {Yt , t ≥ 1} με πεπερασμένο χώρο
καταστάσεων Ω = {1, 2, … , k + r − 1} η οποία εξελίσεται παράλληλα με μια
ακολουθία δοκιμών X 1 , X 2 , … , X t ως εξής:
(i)

εάν X 1 = X 2 = … = X t = 1 για 1 ≤ t ≤ k − 1 η Yt λαμβάνει την τιμή t

(ii)

εάν X t = 0 η Yt λαμβάνει την τιμή k

(iii)

εάν X t = X t −1 = … = X t −i +1 = 1 και X t −i = 0 για 1 ≤ i ≤ r − 2 η Yt

λαμβάνει την τιμή k + i
(iv) εάν X t = X t −1 = … = X t −i +1 = 1 και X t −i = 0 για i > r − 2 η Yt λαμβάνει
την τιμή i .
Για τον ορισμό των καταστάσεων υποθέτουμε ότι στην ακολουθία των δοκιμών
X 1 , X 2 , …, X t τα ενδεχόμενα E0 , E1 δεν έχουν εμφανιστεί. Ο χώρος
καταστάσεων συμπληρώνεται εισάγοντας την απορροφητική κατάσταση k + r − 1
στην οποία εισέρχεται η αλυσίδα με την εμφάνιση των ενδεχόμενων E0 , E1 .
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Τα παραπάνω ορίζουν μιά ομογενή Μαρκοβιανή αλυσίδα {Yt , t ≥ 1} στον Ω με
διάνυσμα αρχικών πιθανοτήτων
π = (Pr[Y1 = 1],…, Pr[Y1 = k + r − 1]) = pe1 + qe k ,
πίνακα πιθανοτήτων μετάβασης P ίσο με

⎡Q (I − Q)1′⎤
P=⎢
1 ⎥⎦ ( k + r −1)×( k + r −1)
⎣0

όπου

⎡Q
Q = ⎢ 11
⎣Q 21

⎡0
⎢0
⎢
Q12 ⎤
, Q11 = ⎢
⎥
Q 22 ⎦ ( k + r −2 )×( k + r −2 )
⎢
⎢0
⎢⎣0

p
0

0
p

0
0

0
0

⎡0
0⎤
⎢0
⎥
⎢
0⎥
, Q 22 = ⎢
⎥
⎢
⎥
⎢0
0⎦ ( k −1)×( r −1)
⎢⎣0

p
0

0
p

0
0

0
0

⎡q 0
⎢q 0
Q12 = ⎢
⎢
⎢
⎣q 0

0⎤
0 ⎥⎥
⎥
⎥
p⎥
0 ⎥⎦ ( k −1)×( k −1)
0⎤
0 ⎥⎥
⎥
⎥
p⎥
0 ⎥⎦ ( r −1)×( r −1)

όπου Q 21 είναι ένας ( r − 1) × ( k − 1) πίνακας με όλα τα στοιχεία μηδέν εκτός του
( r − 1, r − 1) το οποίο ισούται με p , και I κατάλληλος μοναδιαίος πίνακας.
Για το χρόνο αναμονής T έχουμε τα ακόλουθα αποτελέσματα
FT (n) = α (I − Q n−1 )1′, n ≥ 1 ,

FT (n) = αQ n−1 1′, n ≥ 1 ,
n=1
⎧0,
f T ( n) = ⎨ n − 2
⎩αQ (I − Q)1′, n ≥ 2,
0
με Q = I και α = [Pr(Y1 = 1), Pr(Y1 = 2), … , Pr(Y1 = k + r − 2)] .

H T (s) και οι καθοδικές παραγοντικές ροπές
(T − m + 1)] δίνονται από τις σχέσεις

Η γεννήτρια συνάρτηση

μ[′m ] = E[T (T − 1)

H T ( s ) = 1 + sα (I − sQ) 1′ ,
−1

⎧1 + α (I − Q) −1 1′,
⎪
μ [′m ] = ⎨
⎪m!α (I − Q) − m Q m − 2 1′,
⎩
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m =1
m ≥ 2.

Για τον αναμενόμενο αριθμό εκκινήσεων μ[′1] = E (T ) του τεστ έχουμε ότι

(1 − p k )(2 − p r −1 )
.
q(1 + p k − p r −1 )
Η μελέτη του χρόνου αναμονής T1 γίνεται αντίστοιχα με αυτή της T με
κατάλληλες τροποποιήσεις στα στοιχεία του πίνακα πιθανοτήτων μετάβασης P .
Μπορεί να διαπιστωθεί ότι ο πίνακας πιθανοτήτων μετάβασης για τη μελέτη της T1
E (T ) =

είναι ο

⎡Q (I − Q −M1)1′⎤
P1 = ⎢
⎥
1
⎣0
⎦ ( k +r −1)×( k +r −1)

όπου Μ1 είναι ένας ( k + r − 2) × ( k + r − 2) πίνακας με όλα τα στοιχεία του μηδέν
εκτός από τα τελευταία r − 1 διαγώνια στοιχεία αυτού τα οποία είναι ίσα με q . Έτσι

FT1 (n) = α(I − Q n−1 )(I − Q) −1 (I − Q − M1 )1′, n ≥ 1 ,
n=1
⎧0,
f T1 (n) = ⎨ n−2
⎩αQ (I − Q − M1 )1′, n ≥ 2,

FT1 (n) = αQ n−1 (I − Q) −1 (I − Q − M1 )1′, n ≥ 1 ,
GT1 ( s) = s 2α(I − sQ) −1 (I − Q − M1 )1′ ,
H T1 ( s) = α(1 + s (I − sQ) −1 )(I − Q) −1 (I − Q − M1 )1′ .
Για τη γεννήτρια GT1 ( s ) μπορεί να δειχθεί ότι

( ps ) k (1 − ps + qs(1 − ( ps) r −1 ))
GT1 ( s) =
1 − ps − qs(( ps) r −1 − ( ps) k )
και επομένως η πιθανότητα αποδοχής του εξοπλισμού δίνεται από τον τύπο

p k (2 − p r −1 )
PA = GT1 (1) =
.
1 − p r −1 + p k
Με παρόμοιο τρόπο προκύπτει η μελέτη του χρόνου αναμονής T0 αλλάζοντας
απλώς τον πίνακα Μ1 με τον πίνακα Μ 0 που είναι ένας ( k + r − 2) × ( k + r − 2)
πίνακας με όλα τα στοιχεία του μηδέν εκτός από το στοιχείο ( k − 1, k − 1) που είναι
ίσο με p .
Για παράδειγμα ας θεωρήσουμε ένα CSDF τεστ με k = 10, r = 3. Στον Πίνακα 1
δίνεται η πιθανότητα αποδοχής της συσκευής, ο αναμενόμενος αριθμός εκκινήσεων
μέχρι τον τερματισμό του τεστ και η τυπική απόκλιση του αριθμού των εκκινήσεων.
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Πίνακας 1: PA, E(T) και σ T ως συνάρτηση του p για (k, r)=(10, 3)
p

PA

E(T )

σT

0.70
0.80
0.85
0.90
0.95
0.99

0.079
0.312
0.530
0.770
0.944
0.998

9.087
12.987
14.420
14.388
12.651
10.551

6.915
9.294
9.464
8.111
5.286
2.049

Στις Εικόνες 1 και 2 δίνονται αντίστοιχα οι γραφικές παραστάσεις της
πιθανότητας αποδοχής του εξοπλισμού και του αναμενόμενου αριθμού εκκινήσεων
μέχρι το τέλος του τεστ ως συνάρτηση του k και του r για p = 0.95.
Σχήμα 1. Πιθανότητα αποδοχής του εξοπλισμού ως συνάρτηση των k, r
PA

k = 10, p = 0.95

r = 3, p = 0.95

1

1

PA

0,8

0,95

0,6
0,9
0,4
0,85

0,2
0
3

21

39

57

75

93

111

0,8

k

2

3

4

5

6

7

8

10

9

r

Σχήμα 2. Αναμενόμενος αριθμός εκκινήσεων ως συνάρτηση των k , r
E(T)

r = 3, p = 0.95

250

E(T)

k = 10, p = 0.95

13,5

200

13

150

12,5

100

12

50

11,5
11

0
3

21

39

57

75

93

111

129

147

k

2

3

4

5

6

7

8

9

10

r

4. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ
ΤΕΣΤ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Υποθέτουμε ότι n το πλήθος συσκευές υποβάλλονται σε τεστ εκκίνησης και
καταγράφεται ο συνολικός αριθμός δοκιμών μέχρι να ληφθεί απόφαση όπως και ο
αριθμός επιτυχημένων και αποτυχημένων εκκινήσεων. Η μεθοδος μεγίστης
πιθανοφάνειας χρησιμοποιήθηκε από τους Viveros and Balakrishnan (1993) για την
εκτίμηση και την εύρεση διαστημάτων εμπιστοσύνης της πιθανότητας επιτυχούς
εκκίνησης p της συσκευής. Για την έυρεση του εκτιμητή μέγιστης πιθανοφάνειας για
το p στην περίπτωση του CSTF τεστ παραπέμπουμε στην εργασία των Smith and
Griffith (2005).
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Σε ένα CSDF τεστ σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ο προσδιορισμός των k, r
έτσι ώστε να γίνεται αποδεκτή με μεγάλη (μικρή) πιθανότητα μια συσκευή
αξιοπιστίας p ≥ p1 (p ≤ p0). Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία των Govindaraju and
Lai (1999), Smith and Griffith (2003, 2005), οι βέλτιστες τιμές των k, r θα
επαληθεύουν το σύστημα των παρακάτω ανισοτήτων
P( E0 | p = p1 ) > 1 − β , P( E0 | p = p0 ) < α .
Η λύση των παραπάνω ανισώσεων ως προς k, για δεδομένη τιμή του r, είναι

ln[α (1 − p0r −1 ) (2 − α − p0r −1 )]
ln[(1 − β )(1 − p1r −1 ) (1 + β − p1r −1 )]
<k<
.
ln p0
ln p1
Λαμβάνοντας υπόψη τη μονοτονία της πιθανότητας αποδοχής του εξοπλισμού οι
βέλτιστες τιμές για τα k, r επιλέγονται έτσι ώστε ο αναμενόμενος αριθμός
εκκινήσεων (όταν p = p1) να είναι ο ελάχιστος από όλα τα τεστ τα οποία συμφωνούν
με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί. Οι Govindaraju and Lai (1999), Smith and
Griffith (2003, 2005) έδωσαν πίνακες για τις διάφορες επιλογές των α, β, p1, p0.
Αντίστοιχος πίνακας δίνεται παρακάτω όπου p1 (p0) είναι το αποδεκτό (απορριπτέο)
επίπεδο αξιοπιστίας, p(A | p1) (p(A | p0)) είναι η πιθανότητα αποδοχής μιας συσκευής
αξιοπιστίας p1 (p0) ενώ ως μέτρο σύγκρισης χρησιμοποιήθηκε το μέγεθος δείγματος
n z που απαιτείται για τον ασυμπτωτικά (κανονικό) έλεγχο ισότητας δύο ποσοστών
(Smith and Griffith (2005)) για δεδομένα α, β. Οι δύο τελευταίες στήλες έχουν
υπολογιστεί για p = p1.
Για παράδειγμα, όταν α = 0.05, β = 0.05, p1 = 0.99 και p0 = 0.90 από τον Πίνακα 3
προκύπτει ότι ένα καλό CSDF τεστ θα αποδέχεται συσκευή αξιοπιστίας p1 όταν
συμβούν k = 37 συνεχόμενες επιτυχίες προτού συμβούν δύο αποτυχίες οι οποίες
απέχουν r = 15 δοκιμές. Ο αναμενόμενος αριθμός δοκιμών του τεστ είναι 42.806 με
τυπική απόκλιση 14.3 . Το nZ = 54 και είναι μεγαλύτερο από τον αναμενόμενο
αριθμό εκκινήσεων οπότε είναι προτιμότερο το CSDF τεστ εκκίνησης έναντι του
ασυμπτωτικού ελέγχου ισότητας δύο ποσοστών.
Πίνακας 3. Βέλτιστες τιμές των k, r για διάφορες επιλογές των α, β, p1, p0.
p1
α
β
0.05 0.05 0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.95
0.05 0.25 0.99
0.99

p0
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.70
0.95
0.90

k
99
37
23
17
13
11
13
72
35

r
4
15
23
17
13
11
2
61
35

p(A | p1)
0.9783
0.9503
0.9587
0.9765
0.9560
0.9899
0.9570
0.7513
0.9136
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p(A | p0)
0.0460
0.0454
0.0471
0.0447
0.0471
0.0393
0.041
0.0496
0.0495

nz
171
54
29
19
14
11
20
114
39

E(T)
162.479
42.806
24.933
18.194
13.761
11.572
18.141
79.782
38.512

σT
92.355
14.300
5.536
3.718
2.601
2.080
8.743
27.612
9.545

0.99
0.99
0.99
0.99
0.95

0.85
0.80
0.75
0.70
0.70

23
17
13
11
11

23
17
13
11
11

0.9587
0.9765
0.9860
0.9899
0.8216

0.0471
0.0447
0.0471
0.0393
0.0393

22
15
11
9
13

24.933
18.194
13.761
11.572
12.457

5.536
3.718
2.601
2.080
3.718

ABSTRACT
A start-up demonstration test is a mechanism by which a vendor illustrates the
reliability of equipment with regard to its starting. Items such as gas lawn mowers,
water pumps or power generators may be placed on start-up demonstration tests. The
research interest in this area is increasing due to the important practical value of
determining reliable start-up demonstration tests. In this paper a new decision rule
based on scan statistics is proposed and studied. General formulas and analytic
expressions are given. We also provide a practical guidance for the determination of
suitable tests that meet certain requirements.
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Περίληψη
Η συχνότητα και η ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων έχουν συνήθως μεγαλύτερη
επίδραση και επιπτώσεις στο περιβάλλον και στις ανθρώπινες δραστηριότητες, από ότι οι
αλλαγές στο μέσο κλίμα. Άρα η ανάγκη της μελέτης των ακραίων καιρικών καταστάσεων και
ιδιαίτερα των ακραίων βροχοπτώσεων κρίνεται επιτακτική. Στη παρούσα μελέτη γίνεται
χρήση της Γενικευμένης Κατανομής Ακραίων Τιμών και της κατανομής Pareto. Τα δεδομένα
που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι ημερήσιες τιμές βροχόπτωσης (mm) 5 μετεωρολογικών
σταθμών της δυτικής Ελλάδας για τη χρονική περίοδο 1958-2000.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον για τα ακραία κλιματικά φαινόμενα έχει
αυξηθεί σημαντικά. Η μεγάλη δημοσιοποίηση φαινομένων όπως είναι οι πλημμύρες,
η ξηρασία, ή οι καύσωνες, τα μεγάλα χρηματικά ποσά που δαπανώνται σε
αποζημιώσεις και ασφάλειες, καθώς και οι ανθρώπινες απώλειες σε πολλές
περιπτώσεις, έχουν αυξήσει την ανάγκη της μελέτης και κατανόησης των ακραίων
κλιματικών καταστάσεων και ιδιαίτερα των ακραίων βροχοπτώσεων.
Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη των ακραίων τιμών βροχόπτωσης στη δυτική
Ελλάδα. Οι πέντε σταθμοί από τους οποίους προέρχονται τα δεδομένα είναι αυτοί
των Ιωαννίνων, της Κέρκυρας, του Αγρινίου, του Αργοστολίου και της Καλαμάτας.
Η παρούσα μελέτη αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος προσαρμόζονται οι
μέγιστες ετήσιες βροχοπτώσεις στις κατανομές GEV και Gumbel και εκτιμώνται οι
παράμετροι της πρώτης με τη μέθοδο της μεγίστης πιθανοφάνειας και της δεύτερης
με τη μέθοδο της μεγίστης πιθανοφάνειας και τη μέθοδο των ροπών. Στο δεύτερο
προσαρμόζονται οι ημερήσιες ακραίες βροχοπτώσεις στην κατανομή Pareto και
εκτιμώνται οι παράμετροι αυτής με τη μέθοδο της μεγίστης πιθανοφάνειας. Τέλος,
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εντοπίζονται τα όρια βροχόπτωσης πάνω από τα οποία μπορεί να θεωρηθεί μία
βροχόπτωση ακραία και για τις κατανομές GEV, Gumbel και Pareto υπολογίζονται
και συγκρίνονται οι ακραίες RL τιμές βροχόπτωσης για διαφορετικές περιόδους
επανάληψης.

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΚΡΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η θεωρία των ακραίων τιμών βασίζεται στην στατιστική συμπεριφορά των τιμών
Z n = max ( X1 , X 2 ,...., X n ) , όπου X1 , X 2 ,...., X n είναι μία ακολουθία από ανεξάρτητες
μεταβλητές που ακολουθούν μια κοινή κατανομή F. Να σημειωθεί ότι οι
παρατηρήσεις (ετήσια ή ημερήσια μέγιστα) των 43 ετών θεωρούνται ανεξάρτητες
και αυτή είναι μια πρώτη προσέγγιση. Η ανάλυση χρονικών σειρών με εξαρτημένες
παρατηρήσεις με την κατανομή GEV και Gumbel είναι πρόβλημα υπό διερεύνηση.
Η συμπεριφορά των ακραίων τιμών μπορεί να περιγραφεί από τη γενικευμένη
οικογένεια κατανομών (GEV), η αθροιστική συνάρτηση κατανομής (α.σ.κ.) της
1
− ⎫
⎧
x-μ
⎡
⎤
⎪
⎛
⎞ ξ⎪
οποίας δίνεται από τη σχέση (Coles, 2003): F ( x ) = exp ⎨− ⎢1 + ξ ⎜
⎟⎥ ⎬ , όπου
⎝ σ ⎠⎦ ⎪
⎪⎩ ⎣
⎭

μ ∈ R είναι παράμετρος θέσης, σ>0 είναι παράμετρος διασποράς και ξ ∈ R είναι
παράμετρος μορφής. Ανάλογα με την τιμή που παίρνει η παράμετρος ξ, η GEV
οικογένεια κατανομών χωρίζεται σε τρεις επιμέρους οικογένειες κατανομών.Αν ξ>0
η GEV οικογένεια παίρνει τη μορφή της Frechet κατανομής, αν ξ<0 παίρνει τη
μορφή της Weibull κατανομής, ενώ αν ξ → 0 η GEV οικογένεια παίρνει τη μορφή
Gumbel
κατανομής,
της
οποίας
η
α.σ.κ.
είναι:
της
-( x-μ ) /σ
⎤ , για − ∞ < x < + ∞ και 1+ξ ( x-μ ) / σ>0 .
F ( x ) =exp ⎡⎣ −e
⎦
Χρησιμοποιώντας τις χρονοσειρές των ακραίων τιμών βροχόπτωσης (που
υποθέσαμε ότι είναι ανεξάρτητες παρατηρήσεις) ελέγχθηκε αν οι 5 σταθμοί
παρουσιάζουν τάση, θετική ή αρνητική. Με κατάλληλο παραμετρικό τεστ
πραγματοποιήθηκε έλεγχος της μηδενικής υπόθεσης H 0 : β=0 , η οποία
απορρίπτεται μόνο για τα δεδομένα του σταθμού της Κέρκυρας. Για την απαλοιφή
της τάσης εφαρμόστηκε η θεωρία των Reiss και Tomas (1997), σύμφωνα με την
οποία προσαρμόζοντας στα δεδομένα της Κέρκυρας την ευθεία ελαχίστων
j
τετραγώνων: x j = α + b , j=1,...,43, όπου x1 x 2 ,…., x 43 είναι οι μέγιστες τιμές
43
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βροχόπτωσης των 43 ετών και πραγματοποιώντας τη διόρθωση:
j
y j = x j - b + e j , j=1,2,...,43 απαλείφθηκε η τάση όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.
43
Σχήμα 1. Χρονοσειρά ακραίων βροχοπτώσεων της Κέρκυρας με τάση και χωρίς τάση.

Η ανάλυση γίνεται στις χρονοσειρές των ετήσιων μεγίστων βροχοπτώσεων για τη
χρονική περίοδο 1958-2000. Μετά την αφαίρεση της τάσης όπου ήταν σημαντική,
μπορεί να εφαρμοστεί η μεθοδολογία των ακραίων τιμών εφαρμόζοντας τα μοντέλα
των κατανομών GEV και Gumbel. Η εκτίμηση των παραμέτρων μ, σ ,ξ για την
κατανομή GEV και μ, σ για την κατανομή Gumbel με τη μέθοδο της μεγίστης
πιθανοφάνειας για τους πέντε σταθμούς έγινε με τη βοήθεια εντολών της γλώσσας
προγραμματισμού R και τα αποτελέσματα δίνονται στον Πίνακα 1. Οι αριθμοί στις
παρενθέσεις είναι το τυπικό σφάλμα (standard error) των εκτιμητών των παραμέτρων
και nllh είναι η αρνητική λογαριθμική πιθανοφάνεια (negative log-likelihood).
Πίνακας 1. Εκτιμητές των παραμέτρων των κατανομών GEV και Gumbel.

Gum
bel

GEV

Κατανομή

Παράμετροι
μ
σ
ξ
nllh
μ
σ
nllh

Κέρκυρα
83.4 (3.4)
20.23(2.7)
0.172(0.1)
201.35
85.43(3.5)
22.01(2.7)
203.02

Ιωάννινα
53.8(2.5)
14.68(1.8)
-0.086(0.1)
181.3467
53.08(2.3)
14.31(1.7)
181.6

Σταθμοί
Αγρίνιο
59.964(2.9)
16.102(2.4)
0.275(0.16)
194.06
59.584(2.97)
18.671(2.4)
196.33

Αργοστόλι
59.86(3.5)
20.23(2.7)
0.103(0.13)
199.7
61.02(3.4)
21.13(2.6)
200.1

Καλαμάτα
55.05(3.5)
20.84(2.6)
0.088(0.1)
200.5
56.07(3.4)
21.53(2.6)
200.9

Από τον Πίνακα 1 γίνεται φανερό ότι οι παράμετροι των δύο κατανομών
εμφανίζουν παρόμοιες τιμές ανά σταθμό, εκτός από τον σταθμό της Κέρκυρας όπου
οι τιμές των παραμέτρων φαίνονται να διαφέρουν σημαντικά. Από τις εκτιμήσεις του
ξ και το τυπικό σφάλμα προκύπτει ότι τα διαστήματα εμπιστοσύνης για την
παράμετρο ξ θα περιέχουν την τιμή 0. Συνεπώς δεν μπορούμε να αποφανθούμε αν το
ξ είναι θετικό, αρνητικό ή 0, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ειπωθεί σε ποια από τις
τρεις κατανομές προσαρμόζονται τα δεδομένα.
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Σχήμα 2. Διαγράμματα πιθανότητας, ποσότητας και πυκνότητας του σταθμού των
Ιωαννίνων.

Από τα διαγράμματα πιθανότητας και ποσότητας (probability και quantile plots)
προκύπτει ότι τα δεδομένα προσαρμόζονται ικανοποιητικά και στις δύο κατανομές,
αφού τα σημεία των διαγραμμάτων είναι σχεδόν γραμμικά. Το ίδιο συμπέρασμα
προκύπτει και από τα διαγράμματα πυκνότητας (density plot) καθώς η καμπύλη
προσαρμόζεται ικανοποιητικά στα δεδομένα.
Η διαφορά ανάμεσα στις δύο κατανομές δίνεται χαρακτηριστικά από τα
διαγράμματα της μέγιστης τιμής βροχόπτωσης p-ετών περιόδου επανάληψης (RL
διαγράμματα, return level plot). Οι καμπύλες των ακραίων τιμών βροχόπτωσης των
RL διαγραμμάτων για το σταθμό Αγρινίου (Σχήμα 3) είναι σχεδόν όμοιες για τις δύο
κατανομές GEV και Gumbel, αλλά το εύρος του διαστήματος εμπιστοσύνης είναι
αυτό που διαφέρει. Από τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης, η κατανομή GEV
εμφανίζει μεγαλύτερο εύρος σε σχέση με αυτό της κατανομής Gumbel, ιδιαίτερα για
μεγάλες περιόδους επανάληψης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, για την κατανομή
Gumbel, πολλές ακραίες τιμές βροχόπτωσης να βρίσκονται εκτός του εύρους του
διαστήματος εμπιστοσύνης κυρίως για μεγάλες περιόδους επανάληψης. Συνεπώς,
κλιματολογικώς, μπορεί να ειπωθεί ότι οι ετήσιες ακραίες βροχοπτώσεις
προσαρμόζονται καλύτερα στην κατανομή GEV.
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Σχήμα 3. RL διαγράμματα βροχόπτωσης για τις κατανομές GEV και Gumbel.
Gumbel

Αγρίνιο

GEV

0.1 1.0 10 100 1000
Περίοδος επανάληψης

0.1
1.0 10 100 1000
Περίοδος επανάληψης

Στη συνέχεια συγκρίνονται οι εκτιμήσεις των παραμέτρων μ, σ της κατανομής
Gumbel με τη μέθοδο της μεγίστης πιθανοφάνειας και τη μέθοδο των ροπών και από
τα αποτελέσματα που δίνονται στον Πίνακα 2 φαίνεται ότι οι εκτιμήσεις με τις δύο
μεθόδους δεν διαφέρουν σημαντικά. Οι ροποεκτιμητές δίνονται από τις σχέσεις:
6
% − 0.57722σ% , (Kotz and Nadarajah, 1999) όπου γ είναι
% Χ − γσ% =Χ
σ% =
S και μ=
π
σταθερά του Euler και S, Χ είναι η δειγματική τυπική απόκλιση και η δειγματική
μέση τιμή αντίστοιχα.

Πίνακας 2. Εκτιμητές των παραμέτρων της κατανομής Gumbel.
Μέθοδος
Ροπών
Μέγιστης
Πιθανοφάνειας

Παράμετροι
μ
σ
μ
σ

Κέρκυρα
83.03
28.19
85.43
22.01

Ιωάννινα
53.35
13.47
53.08
14.31

Σταθμοί
Αγρίνιο
58.2
23.06
59.584
18.671

Αργοστόλι
60.25
23.41
61.02
21.13

Καλαμάτα
54.99
24.37
56.07
21.53

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΚΡΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Στην περίπτωση που απαιτείται η χρήση όλων των πληροφοριών που διατίθενται
από μία χρονοσειρά ημερησίων δεδομένων, τότε για τη μελέτη των ακραίων τιμών
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χρησιμοποιείται ένα μοντέλο ορίου, η γενικευμένη κατανομή Pareto, με συνάρτηση
αθροιστικής κατανομής (Kotz and Nadarajah, 1999):την
y⎞
⎛
H ( y ) = 1 − ⎜1 + ξ ⎟
σ% ⎠
⎝

−1/ ξ

όπου Yi = X i − u / X i >u και σ% = σ + ξ ( u-μ ) .

,

50

Mean Excess

0

0
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Mean Excess
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20
0
-20
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0
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40
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0

100
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u

u

80
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40
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20

40
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-20

Mean Excess

60

100

u

20

0

0
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20

60

100

30

Στον παραπάνω τύπο, u είναι το επιλεγμένο όριο πάνω από το οποίο μία
παρατήρηση χαρακτηρίζεται ως ακραία τιμή. Η παράμετρος ξ είναι ίδια με αυτή της
κατανομής GEV ενώ η παράμετρος σ% εξαρτάται από τις τιμές των μ, σ και του
επιλεγμένου ορίου u. Η σωστή επιλογή του ορίου u είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς,
πολύ μικρή τιμή του u μπορεί να προκαλέσει μεταβολή της ασυμπτωτικής
διαδικασίας, ενώ μεγάλη τιμή του ορίου μπορεί να δώσει υπερβολικές τιμές
διακύμανσης εξαιτίας του μικρού αριθμού περιπτώσεων που θα υπερβαίνουν το
επιλεγμένο όριο, και γίνεται με το διάγραμμα του μέσου υπολοίπου διάρκειας
φαινομένου (mean residual life plot, MRL). Τα διαγράμματα για τους πέντε σταθμούς
δίνονται στο Σχήμα 4, από τα οποία προκύπτει ότι τα όρια της ημερήσιας
βροχόπτωσης κυμαίνονται μεταξύ 20mm και 70mm. Για να είναι συγκρίσιμα τα
αποτελέσματα επιλέχτηκαν για τους πέντε σταθμούς δύο όρια, αυτά των 40mm και
των 50mm.
Σχήμα 4. MRL διαγράμματα (Καλαμάτα, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Αγρίνιο, Αργοστόλι).

0

50

100

150

0

50

100
u

u
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150
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Εφαρμόζοντας στα ημερήσια δεδομένα την κατανομή Pareto για τα όρια των
40mm και 50mm και εκτιμώντας τις παραμέτρους ξ, σ% αυτής με τη μέθοδο της
μεγίστης πιθανοφάνειας, χρησιμοποιώντας εντολές της γλώσσας προγραμματισμού
R, προκύπτουν τα αποτελέσματα του Πίνακα 3.
Πίνακας 3. Στοιχεία και στατιστικοί παράμετροι της κατανομής Pareto.
Όριο
40
mm

50
mm

Παράμετροι
>40 mm
σ%
ξ
nllh
>50 mm
σ%
ξ
nllh

Κέρκυρα
203
17.51
0.131
810.62
118
18.52
0.137
478.6

Ιωάννινα
129
12.28
0.022
455.37
55
13.84
-0.036
197.5

Σταθμοί
Αγρίνιο Αργοστόλι
130
137
12.59
15.6
0.26
0.158
492.9
535.05
62
68
18.02
21.92
0.136
0.024
249.7
279.59

Καλαμάτα
102
12.81
0.266
389.3
46
20.47
0.111
189.97

Στον Πίνακα 3 δίνεται το πλήθος των παρατηρήσεων που ξεπερνούν το όριο των
40mm και 50mm αντίστοιχα, οι εκτιμητές των παραμέτρων της κατανομής Pareto και
η αρνητική λογαριθμική πιθανοφάνεια. Επιπλέον διαπιστώνεται ότι για όριο
βροχόπτωσης 50 mm τα ημερήσια δεδομένα προσαρμόζονται ικανοποιητικότερα
στην γενικευμένη κατανομή Pareto λόγω του πλήθους των παρατηρήσεων που το
ξεπερνούν. Για όριο βροχόπτωσης πάνω από 50 mm τα αποτελέσματα που
προέκυψαν δεν είναι ικανοποιητικά.

4. ΑΚΡΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ (RL ΤΙΜΕΣ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ P-ΕΤΩΝ
Στη μελέτη των ακραίων καταστάσεων έχει μεγάλη σημασία η δυνατότητα
«πρόγνωσης» των ακραίων τιμών σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Στη παρούσα
εφαρμογή υπολογίστηκαν οι ακραίες τιμές βροχόπτωσης (RL τιμές) για τις περιόδους
επανάληψης των 30, 50, 70, 100, 150, 200, και 250 ετών σύμφωνα με τις κατανομές
Pareto (για όριο 50mm) , GEV και Gumbel.
Η μέγιστη τιμή βροχόπτωσης p-ετών περιόδου επανάληψης (return level zp) για
την κατανομή GEV υπολογίζεται από τη σχέση:
⎧
σ$
− ξ$
⎪μ̂ - $ ⋅ ⎡⎣1 − y p ⎤⎦ ,
ξ
zp = ⎨
⎪
$
⎩ μ̂ - σ ⋅ logy p ,

για ξ$ ≠ 0

,όπου y p = -log (1-p ) και p=

$
για ξ=0
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1
.
n

(1)

Εφαρμόζοντας τον τύπο (1) για ξ$ ≠ 0 και ξ$ = 0 , όπου μ̂ , σ$ , ξ$ οι εκτιμήσεις
των παραμέτρων του Πίνακα 1, προέκυψαν οι RL τιμές βροχόπτωσης για τις
κατανομές GEV και Gumbel αντίστοιχα. Για την κατανομή Pareto (για όριο 50mm)
οι RL τιμές βροχόπτωσης προέκυψαν με τη βοήθεια εντολών της γλώσσας
προγραμματισμού R.
Στον Πίνακα 4 φαίνονται οι μέγιστες τιμές βροχόπτωσης (RL τιμές) που
αναμένεται να εμφανιστούν στις παραπάνω διαφορετικές χρονικές περιόδους
σύμφωνα με τις κατανομές Pareto (για όριο 50mm) και GEV και για τους πέντε
σταθμούς καθώς και οι μέγιστες τιμές βροχόπτωσης που έχουν ήδη εμφανιστεί στα
43 έτη. Τα αποτελέσματα για την κατανομή Gumbel δεν παρατίθενται στον Πίνακα 4
καθώς ήταν εξωπραγματικά τόσο με χρήση των παραμέτρων που εκτιμήθηκαν με τη
μέθοδο των ροπών όσο και με τη μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας.
Πίνακας 4. RL τιμές βροχόπτωσης σύμφωνα με τις κατανομές Pareto (PAR) και GEV.
max

Κέρκυρα

Ιωάννινα

Αγρίνιο

Αργοστόλι

264.52

111.6

171.7

192.3

ΕΤΗ

PAR

GEV

30

162.2

50

180.1

70

Καλαμάτα
183.2

PAR

GEV

PAR

GEV

PAR

GEV

PAR

GEV

208.8

97.3

105.7

138.7

188.2

138.6

166.7

136.6

161.5

231.4

103.4

110.9

154.6

216.8

151.0

183.3

152.3

177.5

192.6

247.4

107.4

114.2

165.7

237.9

159.2

194.7

163.3

188.4

100

206.5

265.3

111.6

117.5

178.1

262.4

168.0

207.2

175.3

200.3

150

223.2

287.0

116.3

121.2

192.8

293.3

178.1

221.9

189.5

214.2

200

235.6

303.4

119.6

123.7

203.8

317.4

185.3

232.7

200.0

224.4

250

245.6

316.6

122.1

125.7

212.7

337.4

190.9

241.3

208.4

232.5

Από την ανάλυση των στοιχείων του Πίνακα 4 προκύπτει ότι και για τους πέντε
σταθμούς η κατανομή GEV εμφανίζει μεγαλύτερες RL τιμές βροχόπτωσης, σε σχέση
με αυτές της κατανομής Pareto, για τις διαφορετικές περιόδους επανάληψης. Για
παράδειγμα, μέσα σε 100 χρόνια, στο σταθμό της Καλαμάτας μπορεί μία ημέρα να
εμφανιστεί μέγιστη βροχόπτωση της τάξης των 175mm (Pareto) ή 200mm (GEV),
ενώ στο σταθμό του Αργοστολίου μπορεί μία ημέρα να εμφανιστεί μέγιστη
βροχόπτωση της τάξης των 168mm (Pareto) ή 207mm (GEV).
Ποια όμως από τις δύο κατανομές δίνει ικανοποιητικότερες RL τιμές
βροχόπτωσης; Για παράδειγμα στο σταθμό της Κέρκυρας, ενώ η μέγιστη τιμή
βροχόπτωσης που έχει ήδη εμφανιστεί στα 43 έτη που μελετάμε είναι 264.5mm, η
κατανομή GEV «προβλέπει» ότι θα εμφανιστεί μέγιστη βροχόπτωση αυτού του
μεγέθους μέσα σε 100 χρόνια και η κατανομή Pareto δεν «προβλέπει» ότι θα
εμφανιστεί ούτε μέσα σε 250 χρόνια. Μελετώντας τα στοιχεία του Πίνακα 4 και για
τους υπόλοιπους σταθμούς είναι φανερό ότι και σε αυτούς η κατανομή GEV δίνει
ικανοποιητικότερα αποτελέσματα από την κατανομή Pareto.
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι ετήσιες μέγιστες βροχοπτώσεις αν και προσαρμόζονται ικανοποιητικά στα
μοντέλα κατανομών GEV και Gumbel, ωστόσο για την κατανομή Gumbel, για
μεγάλες περιόδους επανάληψης πολλές ακραίες RL τιμές βρίσκονται εκτός του
εύρους του διαστήματος εμπιστοσύνης. Στην περίπτωση των ημερησίων δεδομένων,
αυτά προσαρμόζονται ικανοποιητικά στη γενικευμένη κατανομή Pareto, για όριο
βροχόπτωσης τα 50 mm.
Οι RL τιμές βροχόπτωσης για τις διαφορετικές περιόδους επανάληψης που
προέκυψαν από τις κατανομές GEV και Pareto μπορούν να χαρακτηριστούν
ικανοποιητικές, σε αντίθεση με αυτές που προέκυψαν από την Gumbel που είναι
εξωπραγματικές. Μάλιστα η κατανομή GEV δίνει RL τιμές βροχόπτωσης που
ανταποκρίνονται καλύτερα στην πραγματικότητα από αυτές της κατανομής Pareto.

ABSTRACT
It is evident that the frequency and the indemnity of the extreme events have a large
impact in the environment and socioeconomic human activities. So, the need in
analyzing the characteristics of extreme events and mainly the extreme rainfall events
is crucial. In the present study the Generalized Extreme Value (GEV) Distribution
and the Pareto Distribution are applied and their results are analyzed. Daily
precipitation data derived from 5 stations of the Western Greece have been used for
the time period 1958-2000.
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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία δίνεται σχέση για τον υπολογισμό του ρυθμού μεταβολής τόσο
των παραγοντικών όσο και των μεικτών ροπών των μεγεθών των καταστάσεων του κλειστού
ομογενούς Μαρκοβιανού συστήματος συνεχούς χρόνου. Η βασική σχέση βρίσκεται με τη
βοήθεια ενός νέου γινομένου διανυσμάτων το οποίο είναι παρόμοιο με το γινόμενο
Kronecker. Επίσης, αποδεικνύεται σχέση για τον υπολογισμό των ροπών των μεγεθών των
καταστάσεων οποιασδήποτε τάξης και για κάθε χρονική στιγμή.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Θεωρούμε ένα ομογενές Μαρκοβιανό σύστημα (ΟΜΣ) συνεχούς χρόνου τα μέλη
του οποίου είναι ταξινομημένα σε k καταστάσεις (Bartholomew (1982)). Οι
καταστάσεις του συστήματος ορίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε μέλος να ανήκει
σε μία μόνο κατάσταση. Όλα τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται από
κατάσταση σε κατάσταση. Θεωρούμε ότι οι μετακινήσεις αυτές γίνονται σε χρόνο
συνεχή. Επίσης, ο αριθμός των μελών του συστήματος είναι σταθερός. Δεν υπάρχει
δυνατότητα εισόδου νέων μελών, ούτε επιτρέπεται η έξοδος στους ήδη υπάρχοντες.
Το μέγεθος κάθε κατάστασης του συστήματος δίνεται για κάθε χρονική στιγμή t
από την k -διάστατη τ.μ. n (t ) = ( n1 (t ), n2 (t ),…, nk (t ))T . Θεωρούμε επίσης ότι οι
μεταβάσεις των μελών του συστήματος από κατάσταση σε κατάσταση
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον πίνακα των τάσεων
⎛
⎜ 11
⎜
⎜
⎜ 21
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝ k1

q
q
Q=
…
q

q12
q22
…
qk 2

…
…
…
…

q1k ⎞⎟
⎟
q2 k ⎟⎟
⎟,
… ⎟⎟
⎟
qkk ⎟⎠

όπου qij , i, j = 1, 2,…, k , η τάση μετάβασης από την κατάσταση i στην κατάσταση

j.
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Συμβολίζουμε με pij (t , t + δ t ) , i, j = 1, 2,…, k , την πιθανότητα ένα μέλος του
συστήματος να μεταβεί από την κατάσταση i στη j κατά το χρονικό διάστημα
[t , t + δ t ) . Θεωρούμε ότι το σύστημα είναι ομογενές, δηλαδή οι πιθανότητες
μετάβασης είναι ανεξάρτητες από το t και εξαρτώνται μόνο από το μήκος του
διαστήματος δ t . Γι’ αυτό το λόγο συμβολίζουμε τις πιθανότητες αυτές και με
pij (δ t ) , i, j = 1, 2,…, k .

Επίσης συμβολίζουμε με nij (t , t + δ t ) , i, j = 1, 2,…, k , την τ.μ. η οποία
εκφράζει το πλήθος των μελών του συστήματος που μετακινήθηκαν από την i
στην κατάσταση j κατά το χρονικό διάστημα [t , t + δ t ) .
Για την τ.μ. nij (t , t + δ t ) /ni (t ) , i, j = 1, 2,…, k , είναι
nij (t , t + δ t ) /ni (t ) ~ B ( ni (t ), pij (t , t + δ t )).

(1)

Το μέγεθος n j (t + δ t ) , j = 1, 2,…, k , κάθε κατάστασης κατά τη χρονική στιγμή

t + δ t , θα δίνεται από τη σχέση
k

n j (t + δ t ) = ∑ nij (t , t + δ t ).

(2)

i =1

Έτσι, για το αναμενόμενο μέγεθος κάθε κατάστασης του συστήματος, δεδομένης
της ανεξαρτησίας των τ.μ. nij (t , t + δ t) , από τις (1) και (2) θα έχουμε
k

E[n j (t + δ t ) /ni (t )] = ∑ E[nij (t , t + δ t )]
i =1

k

= ∑ ni (t ) pij (t , t + δ t ).
i =1

Άρα,
k

E[ n j (t + δ t )] = E[ Ε[n j (t + δ t ) /ni (t )]] = ∑ Ε[ni (t )] pij (t , t + δ t ). (3)
i =1

Είναι γνωστό ότι οι πιθανότητες μετάβασης και οι τάσεις μετάβασης συνδέονται
με τη σχέση (Isaacson and Madsen (1976), Bartholomew (1982))

pij (t , t + δ t ) = δ ij + qij δ t + o(δ t),

όπου δ ij , i, j = 1, 2,…, k , το δέλτα του Kronecker και o (δ t ) μία ποσότητα για την
οποία ισχύει limδ t →0 (o(δ t ) /δ t ) = 0 .
Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι

d ( E[n j (t )])
dt

k

= ∑ Ε[ni (t )]qij ,
i =1
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ή, με μορφή πινάκων

d ( E[nT (t )])
= E[nT (t )]Q,
dt
(ο διαφορικός τελεστής εφαρμόζεται σε κάθε στοιχείο του διανύσματος).
Λύνοντας την παραπάνω διαφορική εξίσωση, εύκολα προκύπτει ότι το
αναμενόμενο μέγεθος των καταστάσεων του συστήματος, για οποιαδήποτε χρονική
στιγμή t , θα δίνεται από τη σχέση

Ε ⎡⎣nT (t ) ⎤⎦ = nT (0)eQt .
Αναφορικά με το αναμενόμενο μέγεθος και την ασυμπτωτική συμπεριφορά των
καταστάσεων ενός ομογενούς ή μη ομογενούς Μαρκοβιανού συστήματος από τη
σχετική εκτεταμένη βιβλιογραφία ενδεικτικά αναφέρουμε τα Bartholomew (1982),
Kipouridis and Tsaklidis (2001), Vassiliou (1982), Vassiliou (1997). Εφαρμογές των
ανωτέρω συστημάτων δίνονται στα Gani (1963), Tsaklidis and Soldatos (2003) κλπ.

2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΕΣ ΡΟΠΕΣ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Για να υπολογίσουμε τις παραγοντικές ροπές r -τάξης, καθώς επίσης και τις
μεικτές παραγοντικές ροπές των μεγεθών των καταστάσεων του συστήματος
βρίσκουμε μία ανάλογη διαφορική εξίσωση, η λύση της οποίας δίνει τις ζητούμενες
ροπές. Αυτή η διαφορική εξίσωση, η οποία δίνει το ρυθμό μεταβολής των
παραγοντικών ροπών r -τάξης, καθώς επίσης και των μεικτών παραγοντικών ροπών,
διατυπώνεται στο θεώρημα 2.1. Για την απόδειξη του θεωρήματος 2.1 θα
χρειαστούμε τις προτάσεις 2.1 και 2.2 οι οποίες διατυπώνονται και αποδεικνύονται
στη συνέχεια.
Πρόταση 2.1. Σ’ ένα ΟΜΣ συνεχούς χρόνου με πίνακα τάσεων Q = ( qij ) ,

i, j = 1, 2,…, k , ο ρυθμός μεταβολής της r -τάξης παραγοντικής ροπής E[n(jr ) (t )]
της τ.μ. n j (t ) , j = 1, 2,…, k , για κάθε χρονική στιγμή t , δίνεται από τη σχέση

d ( E[n (jr ) (t )])
dt

⎛
⎞
k
(r )
( r −1)
⎜
= r q jj E[n j (t )] + ∑ qij E[n j (t )ni (t )] ⎟ .
⎜⎜
⎟⎟
i =1
i≠ j
⎝
⎠

Απόδειξη. Στην περίπτωση του ΟΜΣ διακριτού χρόνου, η r -τάξης παραγοντική
(r )
ροπή E[n j (t + 1)] της τ.μ. n j (t + 1) , j = 1, 2,…, k , δίνεται από την επαναληπτική
σχέση

E[n (jr ) (t + 1)] =

∑

x1 +…+ xk = r

r!
E[n1( x1 ) (t )n2( x2 ) (t )…nk( xk ) (t )] p1x1j p2x2j …pkjxk ,
x1!x2!…xk!

όπου η άθροιση εκτείνεται σε όλα τα xi = 0,1, ..., r , i = 1, 2, ..., k (τέτοια ώστε

x1 + x2 + " + x k = r ).
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Όταν ο χρόνος είναι συνεχής οι πιθανότητες μετάβασης δεν είναι σταθερές αλλά
εξαρτώνται από το μήκος του χρονικού διαστήματος που εξετάζουμε. Έτσι,
θεωρώντας ένα χρονικό διάστημα μήκους δ t , η r -τάξης παραγοντική ροπή της τ.μ.
n j (t + δ t ) , j = 1, 2,…, k , θα δίνεται από τη σχέση

E[n (t + δ t )] =
(r )
j

∑

x1 +…+ xk = r

r!
⎡ k ( xi ) ⎤ k xi
E ∏ ni (t ) ⎥ ∏ pij (t , t + δ t ).
x1!x2!…xk ! ⎢⎣ i =1
⎦ i =1

Έτσι, αντικαθιστώντας τις πιθανότητες μετάβασης, παίρνουμε

E[n (jr ) (t + δ t )] =

∑

x1 +…+ xk = r

r!
⎡ k
⎤ k
E ⎢∏ ni( xi ) (t ) ⎥ ∏ (δ ij + qij δ t ) xi + o(δ t ).
x1!x2!…xk ! ⎣ i =1
⎦ i =1

Επομένως,

E[n (jr ) (t + δ t )] = E[n (jr ) (t )](1 + q jjδ t ) r
+

∑

x1+…+ xk = r
≠( x j = r , x1=…= xk =0 )

⋅(1 + q jjδ t )

xj

⎡ k
⎤
r!
E ⎢∏ ni( xi ) (t ) ⎥
x1!x2!…xk! ⎣ i =1
⎦
k

∏ (q δ t )
ij

xi

+ o(δ t )

i =1
i≠ j

r
⎛r⎞
= E[n (jr ) (t )]∑ ⎜ ⎟ (q jjδ t ) s
s =0 ⎝ s ⎠

+

∑

x1+…+ xk = r
≠( x j = r , x1=…= xk =0 )

⋅(1 + q jjδ t )

xj

⎡ k
⎤
r!
E ⎢∏ ni( xi ) (t ) ⎥
x1!x2!…xk! ⎣ i =1
⎦
k

∏ (q δ t )
ij

xi

+ o(δ t ),

i =1
i≠ j

όπου διευκρινίζουμε ότι στο εμφανιζόμενο άθροισμα εξαιρείται η περίπτωση
{x j = r , xi = 0, i ≠ j} .
Άρα,
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r
⎛r⎞
E[n (jr ) (t + δ t )] − E[ n (jr ) (t )] = E[n (jr ) (t )]∑ ⎜ ⎟ (q jj δ t ) s
s =1 ⎝ s ⎠
⎡ k ( xi ) ⎤
r!
+
E
ni (t ) ⎥
∑ x !x !…x ! ⎢∏
i
=
1
x1 +…+ xk = r
k
1 2
⎣
⎦
≠ ( x = r , x =…= x = 0)
j

1

k

⋅(1 + q jj δ t )

xj

k

∏ (q δ t )
ij

xi

+ o(δ t ).

i =1

i≠ j

Παίρνοντας το όριο για δ t → 0 , στο δεύτερο μέλος της εξίσωσης θα
παραμείνουν μόνο οι όροι του αθροίσματος που δεν περιέχουν κάποια δύναμη του
δ t . Είναι

E[n (jr ) (t + δ t )] − E[n (jr ) (t )]

δt

r
⎛r⎞
= rq jj E[n (jr ) (t )] + E[n (jr ) (t )]∑ ⎜ ⎟ q sjj δ t s −1
s=2 ⎝ s ⎠
k
o(δ t )
,
+ ∑ rqij E[n(jr −1) (t )ni (t )]+ A+
δt
i =1
i≠ j

όπου Α το άθροισμα με όρους που περιέχουν κάποια δύναμη του δ t .
Παίρνοντας το όριο για δ t → 0 , θα έχουμε

d ( E[n (jr ) (t )])
dt

⎛
⎞
k
= r ⎜ q jj E[n (jr ) (t )] + ∑ qij E[ n (jr −1) (t ) ni (t )] ⎟ .
⎜⎜
⎟⎟
i =1
i≠ j
⎝
⎠
,

Σ’ ένα ΟΜΣ συνεχούς χρόνου με πίνακα τάσεων Q = ( qij ) ,

Πρόταση 2.2.

i, j = 1, 2,…, k ,

ο

ρυθμός

μεταβολής

της

μεικτής

παραγοντικής

ροπής

k
E ⎡∏ i =1 ni( ri ) (t ) ⎤ της τ.μ. n(t ) , δίνεται από τη σχέση
⎣
⎦
k
d E ⎡∏ i =1 ni( ri ) (t ) ⎤
⎡ k
⎤ k
⎣
⎦
= E ⎢∏ ni( ri ) (t ) ⎥ ∑ rj q jj
dt
⎣ i =1
⎦ j =1

(

)

k

k

+ ∑ ∑ rs q js E ⎢ n1( r1 ) n2( r2 ) …n j j
s =1

j =1

⎡
⎢⎣

( r +1)

⎤

…ns( rs −1) …nk( rk ) ⎥,
⎥⎦

j≠s

όπου ri ∈ N , i = 1, 2,…, k .
Απόδειξη. Στην περίπτωση του διακριτού χρόνου, η μεικτή παραγοντική ροπή της
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τ.μ. n(t ) δίνεται από την επαναληπτική σχέση

⎛ k
rj! ⎞
⎡ k ( ri )
⎤
E ⎢∏ ni (t + 1) ⎥ = ∑ ... ∑ ⎜ ∏
⎟
⎣ i =1
⎦ x11 +...+ xk 1 = r1 x1k +…+ xkk = rk ⎝⎜ j =1 x1 j!…xkj! ⎠⎟
⎡ k ⎛⎜⎜⎝ ∑ kj=1 xij ⎞⎟⎟⎠ ⎤ k k xij
(t ) ⎥ ∏ ∏ pij ,
⋅E ⎢∏ ni
⎣ i =1
⎦ j =1 i =1
όπου xi j ∈ N , i, j = 1, 2, ..., k .
Έτσι, στην περίπτωση του συνεχούς χρόνου, για το χρονικό διάστημα (t , t + δ t ) ,
θα έχουμε

⎛ k
rj ! ⎞
⎡ k
⎤
E ⎢∏ ni( ri ) (t + δ t ) ⎥ = ∑ ... ∑ ⎜ ∏
⎟
⎣ i =1
⎦ x11 +...+ xk 1 = r1 x1k +…+ xkk = rk ⎝⎜ j =1 x1 j!…xkj ! ⎠⎟
⎡ k ⎛⎜⎜⎝ ∑ kj =1 xij ⎞⎟⎟⎠ ⎤ k k xij
⋅E ⎢∏ ni
(t ) ⎥ ∏ ∏ pij (t , t + δ t ).
⎣ i =1
⎦ j =1 i =1
Αντικαθιστώντας τις πιθανότητες μετάβασης, προκύπτει ότι

⎛ k
rj ! ⎞
⎡ k
⎤
E ⎢∏ ni( ri ) (t + δ t ) ⎥ = ∑ ... ∑ ⎜ ∏
⎟
⎣ i =1
⎦ x11 +...+ xk 1 = r1 x1k +…+ xkk = rk ⎝⎜ j =1 x1 j!…xkj! ⎠⎟
⎡ k ⎛⎜⎜⎝ ∑ kj =1 xij ⎞⎟⎟⎠ ⎤ k k
x
⋅E ⎢∏ ni
(t ) ⎥ ∏ ∏ (δ ij + qij δ t ) ij + o(δ t ).
⎣ i =1
⎦ j =1 i =1
Άρα,

⎡ k
⎤
⎡ k
⎤
E ⎢∏ ni( ri ) (t + δ t ) ⎥ = E ⎢∏ ni( ri ) (t ) ⎥ (1 + q11δ t ) r1 (1 + q22δ t ) r2 …(1 + qkk δ t ) rk
⎣ i =1
⎦
⎣ i =1
⎦
+ B+o(δ t ),
όπου με B συμβολίζουμε το πολλαπλό άθροισμα που δεν περιέχει τον όρο που
προκύπτει για xii = ri , i = 1, 2,…, k .
Έτσι, έχουμε
rk ⎛
⎞
⎡ k
⎤
⎡ k
⎤ r1 ⎛⎜ r ⎞⎟
⎜r ⎟
E ⎢∏ ni( ri ) (t + δ t ) ⎥ = E ⎢∏ ni( ri ) (t ) ⎥ ∑ ⎜⎜ 1 ⎟⎟ (q11δ t ) s1 …∑ ⎜⎜ k ⎟⎟ (qkk δ t ) sk
sk = 0 ⎜⎝ sk ⎟⎠
⎣ i =1
⎦
⎣ i =1
⎦ s1 =0 ⎝⎜ s1 ⎠⎟
+ B+o(δ t ),

ή
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⎡ k
⎤
⎡ k
⎤
⎡ k
⎤
E ⎢∏ ni( ri ) (t + δ t ) ⎥ − E ⎢∏ ni( ri ) (t ) ⎥ = E ⎢∏ ni( ri ) (t ) ⎥
⎣ i =1
⎦
⎣ i =1
⎦
⎣ i =1
⎦
rk ⎛
r1 ⎛ ⎞
⎞
⎜r ⎟
⎜r ⎟
⋅∑ ⎜⎜ 1 ⎟⎟ (q11δ t ) s1 …∑ ⎜⎜ k ⎟⎟ (qkk δ t ) sk
s1 = 0 ⎜⎝ s1 ⎟⎠
sk = 0 ⎜⎝ sk ⎟⎠
+ B+o(δ t ),
όπου στο πολλαπλό άθροισμα της τελευταίας εξίσωσης δεν υπάρχει ο όρος που
προκύπτει για s1 = s2 = … = sk = 0 .
Επομένως, διαιρώντας με δ t και παίρνοντας το όριο για δ t → 0 , προκύπτει ότι

)

(

k
d E ⎡∏ i =1 ni( ri ) (t ) ⎤
B
⎡ k
⎤ k
⎣
⎦
= E ⎢∏ ni( ri ) (t ) ⎥ ∑ rj q jj + lim .
t
0
→
δ
δt
dt
⎣ i =1
⎦ j =1

(4)

Όλοι οι όροι του πολλαπλού αθροίσματος B περιέχουν δυνάμεις του δ t .
Επομένως, το όριο του B /δ t με δ t → 0 θα ισούται με το άθροισμα των όρων του
B που περιέχουν το δ t στην πρώτη δύναμη. Έτσι, έχουμε
k
k
B
( r +1)
⎡
⎤
= ∑ ∑ rs q js E ⎢ n1( r1 ) n2( r2 ) …n j j …ns( rs −1) …nk( rk ) ⎥ .
⎣
⎦
δ t →0 δ t
s =1 j =1

lim

j≠s

Τότε, αντικαθιστώντας στην (4), παίρνουμε

(

)

k
d E ⎡∏ i =1 ni( ri ) (t ) ⎤
⎡ k
⎤ k
⎣
⎦
= E ⎢∏ ni( ri ) (t ) ⎥ ∑ rj q jj
dt
⎣ i =1
⎦ j =1
k

k

+ ∑ ∑ rs q js E ⎢ n1( r1 ) n2( r2 ) …n j j
s =1

j =1

⎡

( r +1)

⎣⎢

⎤

…ns( rs −1) …nk( rk ) ⎥.
⎦⎥

j≠s

Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε ένα γινόμενο διανυσμάτων (χρησιμοποιούμε
το σύμβολο × ), το οποίο μοιάζει με το γινόμενο Kronecker: Για ένα διάνυσμα
(στήλη) x το αποτέλεσμα του γινομένου xT × xT είναι ένα διάνυσμα γραμμή, τα
στοιχεία του οποίου προκύπτουν από το Kronecker γινόμενο των xT , με τη διαφορά
ότι οι δυνάμεις έχουν αντικατασταθεί με παραγοντικά. Για παράδειγμα, αν
xT = ( x1 , x2 ) , τότε κατά αναλογία προς το Kronecker γινόμενο

xT ⊗ xT = ( x12 , x1 x2 , x2 x1 , x22 ),
θα έχουμε

xT × xT = ( x1(2) , x1(1) x2(1) , x2(1) x1(1) , x2(2) ),
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δηλαδή

xT × xT = ( x1 ( x1 − 1), x1 x2 , x2 x1 , x2 ( x2 − 1)).
Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των προτάσεων 2.1 και 2.2 προκύπτει το
επόμενο θεώρημα:
Θεώρημα 2.1. Για ένα ομογενές Μαρκοβιανό σύστημα συνεχούς χρόνου με
πίνακα τάσεων Q ισχύει

⎞
d⎛
⎜ Ε[nT (t ) × …× nT (t )] ⎟ = E[nT (t ) × …× nT (t )](I⊗ I …⊗ Q

⎟
dt ⎜⎝ 
r
r
r
⎠
+ I⊗ I …⊗ Q ⊗ I + …+ Q
⊗ I …⊗ I ),
r

r

για κάθε r ∈ N .

Απόδειξη. Η σχέση προκύπτει εύκολα από τις προτάσεις 2.1 και 2.2.
,
Λύνοντας την παραπάνω διαφορική εξίσωση καταλήγουμε στο επόμενο πόρισμα.
Πόρισμα 2.1. Σ’ ένα ΟΜΣ συνεχούς χρόνου, για κάθε χρονική στιγμή t οι
παραγοντικές ροπές καθώς επίσης και οι μεικτές παραγοντικές ροπές των μεγεθών
των καταστάσεων του συστήματος, δίνονται από τη σχέση

E[nT (t ) × …× nT (t )] = (nT (0) × …× nT (0)) exp{(I⊗ I …⊗ Q


r

r

r

+ I⊗ I …⊗ Q ⊗ I + …+ Q
⊗ I …⊗ I)t}.
r

r

ABSTRACT
In this paper we examine the evolution of a closed continuous-time homogeneous
Markov system (HMS) using the moments of its state sizes. In order to compute the
moments of the state sizes for any time point, a formula for the derivative of the
moments are derived. The basic result is given by means of a new vector product
which is similar to the Kronecker product.
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Περίληψη
Έστωσαν n μετρήσεις από μια μονομεταβλητή διαδικασία που εμπεριέχουν τυχαίο σφάλμα.
Υποθέτομε ότι η υποκείμενη συνάρτηση είναι m-κυρτή (έχει δηλαδή μη αρνητική παράγωγο
τάξης m), αλλά η m-κυρτότητα έχει απολεσθεί λόγω σφαλμάτων. Υπάρχουν μέθοδοι που
τροποποιούν κατ’ ελάχιστο τετράγωνο τα δεδομένα, έτσι ώστε οι m-στές διηρημένες διαφορές
των νέων τιμών να είναι μη αρνητικές. Δυστυχώς, μια κατάλληλη τιμή για το m δεν είναι εκ
των προτέρων γνωστή και ενδιαφέρει η περίπτωση m>2. Προτείνουμε έναν έλεγχο για την
αυτόματη εύρεση του m, που προσπαθεί να ξεχωρίσει τις αυθεντικές τάσεις των δεδομένων
από τα σφάλματα. Αν υπάρχουν τάσεις, αυξάνει την τιμή του m και αποδέχεται εκείνη την
τιμή, όταν η τρέχουσα προσέγγιση των δεδομένων φαίνεται να ακολουθεί τις τάσεις.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Έστωσαν {φi ≅ f ( xi ) : i = 1, 2,… , n} μετρήσεις από μια λεία συνάρτηση f ( x) επί
των τετμημένων x1 < x2 < … < xn οι οποίες περιέχουν σφάλμα. Εάν η f είναι m
φορές διαφορίσιμη με μη αρνητική m-στή παράγωγο (η f καλείται m-κυρτή
σύμφωνα με τον Karlin 1968), τότε οι διηρημένες διαφορές m τάξης των f ( xi ) είναι
επίσης μη αρνητικές. Υποθέτουμε ότι η m-κυρτότητα των μετρήσεων έχει απολεσθεί
λόγω σφαλμάτων κατά τη διαδικασία μέτρησης και συνεπώς ενδείκνυται να
τροποποιήσουμε τα δεδομένα έτσι ώστε η ακολουθία των διηρημένων διαφορών mτάξεως των νέων τιμών να μην αλλάζει πρόσημο. Η συνθήκη αυτή όταν m = 1
(Robertson, Wright & Dykstra 1988) ή m = 2 (Demetriou & Powell 1991) είναι
ιδιαίτερα σημαντική διότι επιβάλει αντίστοιχα μονοτονία ή κυρτότητα στις
τροποποιημένες τιμές. Περαιτέρω, αν το διάγραμμα διασποράς των μετρήσεων
δείχνει ένα απλό σημείο καμπής και αριστερά και δεξιά του σημείου αυτού η
υποκείμενη συνάρτηση επιδεικνύει κοιλότητα και κυρτότητα αντίστοιχα, τότε θα
ήταν κατάλληλο να εισάγουμε την συνθήκη ότι οι τρίτες διηρημένες διαφορές των
λείων τιμών είναι μη αρνητικές που αντιστοιχεί στην περίπτωση m=3.
Στη γενική περίπτωση που ο m είναι ένας θετικός ακέραιος, θεωρούμε το
πρόβλημα υπολογισμού τιμών { yi : i = 1, 2,… , n} από τα δεδομένα, τα οποία
ελαχιστοποιούν την αντικειμενική συνάρτηση
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n

Φ ( y1 , y2 ,… , yn ) = ∑ ( yi − φi )

2

(1)

i =1

υπό τους περιορισμούς
y [ xi , xi +1 ,… , xi + m ] ≥ 0, i = 1, 2,… , n − m ,

(2)

όπου y[ xi , xi +1 ,… , xi + m ] είναι η i-στή διηρημένη διαφορά m τάξεως οριζόμενη από
yj

i+m

y [ xi , xi +1 ,… , xi + m ] = ∑
j =i

∏

i+m
k =i
k≠ j

( x j − xk )

.

Έστω y το n-διάνυσμα με συνιστώσες τις λείες τιμές, Αν συμβολίσουμε τις
κλίσεις των περιορισμών ως προς y με {a i : i = 1, 2,… , n} , τότε οι περιορισμοί
T

παίρνουν τη μορφή y ai ≥ 0, i = 1,2,…, n − m , και σημειώνουμε ότι πρόκειται για
γραμμικές ανισότητες που εξαρτώνται από m + 1 διαδοχικές μη μηδενικές
συνιστώσες του y . Έπεται ότι ο n × ( n − m) πίνακας των κλίσεων των περιορισμών
έχει μια μη μηδενική ζώνη εύρους m + 1 επί και υπό τη διαγώνιό του και
αποδεικνύεται ότι τα διανύσματα των κλίσεων είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Επιπλέον,
επειδή ο εσσιανός πίνακας της (1) ως προς y ισούται με δύο φορές τον μοναδιαίο, το
πρόβλημα της ελαχιστοποίησης της (1) υπό τους περιορισμούς (2) είναι ένα
πρόβλημα αυστηρά κυρτού τετραγωνικού προγραμματισμού που έχει μοναδική λύση.
*
Η λύση, έστω y , χαρακτηρίζεται από τις συνθήκες αριστότητας Karush-KuhnTucker (βλέπε, για παράδειγμα, Nocedal & Wright 1999)

2( y − φ ) = ∑ λi* a i , λi* ≥ 0, i ∈ A ,
*

i∈A

όπου A = {i : y[ xi , xi +1 ,… , xi + m ] = 0} είναι υποσύνολο των δεικτών {1,2,…, n − m } και

λi* οι αντίστοιχοι πολλαπλασιαστές Lagrange.
Υπάρχουν τρεις ειδικοί αλγόριθμοι τετραγωνικού προγραμματισμού για τον
υπολογισμό της λύσης του προβλήματος αυτού με την προϋπόθεση ότι η τάξη m των
διηρημένων διαφορών είναι προεπιλεγμένη. Μια αρχική μέθοδος του Cullinan
(1990), μια δυϊκή των Demetriou & Lipitakis (2005) και μια αδημοσίευτη αρχικήδυϊκή των Βασιλείου & Δημητρίου.
Μια κατάλληλη τιμή για τον m μπορεί να απασχολήσει το χρήστη, διότι ο m δεν
είναι εκ των προτέρων γνωστός. Ο m μπορεί βεβαίως να επιλεγεί εξετάζοντας το
διάγραμμα διασποράς των δεδομένων και μεταβάλλοντας την τιμή του έως ότου οι
διαφορές { yi − φi : i = 1, 2,… , n} βρεθούν εντός του σφάλματος των δεδομένων.
Αυτή η παρατήρηση αποτελεί τη βάση ενός ελέγχου τάσεων που παρουσιάζουμε
στην Ενότητα 2 για την αυτόματη εύρεση μιας ικανοποιητικής τιμής του m. Επειδή η
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μέθοδός μας εισάγει λεπτές διαφορές μεταξύ m-κυρτών προσεγγίσεων για διαδοχικές
ή ακόμη και για κοντινές τιμές του m, ενώ δεν έχομε την υπολογιστική πολυτέλεια
της επιλογής τιμών του m πέραν του 7 ή 8, λόγω εισαγωγής σφαλμάτων αποκοπής
στον υπολογισμό των διηρημένων διαφορών (Hildebrand 1956), συμπληρωματικά,
προτείνουμε έναν έλεγχο F για τη διάκριση δύο κοντινών προσεγγίσεων. Στην
Ενότητα 3 επιδεικνύομε μ’ ένα παράδειγμα τον τρόπο εφαρμογής των ελέγχων και
καταγράφομε μερικά συμπεράσματα.

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΗΡΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Προκειμένου να αυτοματοποιήσομε την εύρεση του m προσπαθούμε να ξεχωρίσουμε
τις αυθεντικές τάσεις των δεδομένων από τα σφάλματα υποθέτοντας ότι τα
κατάλοιπα είναι τυχαίοι αριθμοί, όλοι με την ίδια συνάρτηση πυκνότητας
πιθανότητας που έχει μέση τιμή μηδέν. Σ’ αυτή την περίπτωση δεν υπάρχουν
υποκείμενες τάσεις. Διαφορετικά, μια προσέγγιση με μεγαλύτερη τιμή του m θα έδινε
ενδεχομένως καλύτερα αποτελέσματα. Αναπτύξαμε ένα σχετικό έλεγχο, τον οποίο
ονομάζομε Trend test, βασιζόμενοι σ’ έναν έλεγχο του Powell (1970).
Ο έλεγχος εξαρτάται από τις τιμές των καταλοίπων ri = yi − φi , i = 1, 2,…, n , στο
διάστημα [ x1 , xn ] και χρησιμοποιεί την τιμή της έκφρασης
n

R = ∑ ri −1ri ,
i=2

διότι μια τάση στα δεδομένα προκαλεί τη θετικότητα των ri −1ri , ενώ αν στα
κατάλοιπα υπερισχύουν τα τυχαία ασυσχέτιστα σφάλματα, τότε η αναμενόμενη τιμή
του R είναι μηδέν. Συγκεκριμένα, θεωρεί ότι υπάρχει τάση αν
R≥C

(3)

όπου
n

C = n − 1∑ ri 2 / n .
i =1

Συνεπώς οι τρέχουσες τιμές yi , i = 1, 2,… , n γίνονται αποδεκτές εάν δεν ικανοποιείται
η (3). Διαφορετικά, η τιμή του m αυξάνεται κατά ένα και η διαδικασία του ελέγχου
αυτού επαναλαμβάνεται.
Συμπληρωματικά προς τον έλεγχο αυτό, εισάγουμε στον υπολογισμό έναν F
έλεγχο για την σύγκριση δύο άριστων m -κυρτών προσεγγίσεων με διαφορετικά m .
Πρόκειται για τον έλεγχο Tilde του Atkinson (1969) για τον έλεγχο της γενικευμένης
υπόθεσης ότι ένα πλήθος προσεγγίσεων περιγράφει τα δεδομένα εξίσου
ικανοποιητικά ή μη ικανοποιητικά. Η άποψή μας είναι ότι αν ο έλεγχος Trend
υποδείξει κάποια τιμή του m , τότε πριν αποδεχτούμε την τιμή αυτή θα πρέπει να
έχουμε κάποια ένδειξη ότι τυχόν αύξηση της τιμής του m δεν θα οδηγήσει σε
προσέγγιση, η οποία διαφέρει στατιστικά σημαντικά από την προηγούμενη στην
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ερμηνεία των μετρήσεων. Θέλουμε δηλαδή, να μειώσουμε την πιθανότητα να
αποδεχτούμε μια τιμή του m ως κατάλληλη για τον προσδιορισμό του βαθμού των
διηρημένων διαφορών στους περιορισμούς (2), ενώ δεν είναι. Για τον έλεγχό μας
θεωρούμε δύο άριστες m-κυρτές προσεγγίσεις, έστω y1 , y 2 , οι οποίες ικανοποιούν
την (2) για διαφορετική τιμή του m , και ελέγχουμε εάν η αύξηση της τιμής του m
συνεισφέρει σημαντικά στην καλύτερη προσέγγιση των αρχικών δεδομένων. Ο
έλεγχος Tilde στην περίπτωση αυτή, βασίζεται στην τιμή της έκφρασης

SSE y2 − SSE y2
1

n

Tilde = ( n − 2 )

2

4∑ i =1 ( y1i − y2i )

2

(4)

SSE y2

όπου y ένας γραμμικός συνδυασμός των προσεγγίσεων y1 , y 2 και SSE y2 , SSE y2 ,
1

2

2
y

SSE το άθροισμα τετραγώνων των καταλοίπων των προσεγγίσεων y1 , y 2 και y
αντίστοιχα.
Οι συντελεστές του γραμμικού συνδυασμού, y , των προσεγγίσεων μπορούν να
εκτιμηθούν από μια πολλαπλή παλινδρόμηση, θεωρώντας το διάνυσμα των
μετρήσεων φ ως εξαρτημένη μεταβλητή και τις προσεγγίσεις y1 , y 2 ως
ανεξάρτητες μεταβλητές. Κάτω από τη μηδενική υπόθεση ο αριθμητής της
ελεγχοσυνάρτησης (4) ακολουθεί μια χ 2 κατανομή με 1 βαθμό ελευθερίας,
ανεξάρτητα αν οι προσεγγίσεις περιγράφουν ικανοποιητικά τα δεδομένα.
Αντιστοίχως, ο παρανομαστής SSE y2 της (4) χρησιμοποιείται ως εκτιμητής της
διακύμανσης των σφαλμάτων και ακολουθεί επίσης μια χ 2 κατανομή με n − 1
βαθμούς ελευθερίας. Συνεπώς, ο λόγος (4) ακολουθεί μια F κατανομή με 1 βαθμό
ελευθερίας στον αριθμητή και n − 1 βαθμούς ελευθερίας στον παρανομαστή.
Συνοψίζουμε τη διαδικασία εφαρμογής των ελέγχων Trend και Tilde για τον
προσδιορισμό μιας κατάλληλης τιμής του βαθμού των διηρημένων διαφορών m στον
Αλγόριθμο 1.
Αλγόριθμος 1

Εισροή: Τα δεδομένα {φi : i = 1, 2,… , n} επί των τετμημένων x1 < x2 < … < xn .
Εκροή: Η άριστη m-κυρτή προσέγγιση ελαχίστων τετραγώνων, όπου η τιμή του m
παρέχεται από συνδυασμό των ελέγχων Τrend και Τilde.
Βήμα 0: Έστω m = 2 .
Βήμα 1: Υπολόγισε την y1 , δηλαδή την άριστη m-κυρτή προσέγγιση ελαχίστων
τετραγώνων.
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Βήμα 2: Εφάρμοσε τον έλεγχο Trend στα κατάλοιπα ri = y1i − φi , i = 1, 2,… , n . Αν
R ≥ C , αύξησε το m κατά 1 και επέστρεψε στο Βήμα 1, διαφορετικά πήγαινε στο
Βήμα 3.
Βήμα 3: Αύξησε το m κατά 1 και υπολόγισε την y 2 , δηλαδή την άριστη m-κυρτή
προσέγγιση ελαχίστων τετραγώνων. Εφάρμοσε τον έλεγχο Tilde για τη σύγκριση των
y1 και y 2 . Αν οι δύο προσεγγίσεις παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά σε
προκαθορισμένο επίπεδο σημαντικότητας, επέστρεψε στο Βήμα 2, διαφορετικά
μείωσε το m κατά 1 και τερμάτισε, διότι η προσέγγιση y1 πληροί τις προϋποθέσεις
για την τιμή του m.

3. ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε ένα παράδειγμα εφαρμογής του Αλγόριθμου 1.
Θεωρούμε n = 100 μετρήσεις από την συνάρτηση f ( x ) = x( x − 1)( x − 2)( x − 3) επί
ισαπεχόντων τετμημένων στο διάστημα [0,3.5] και παράγουμε ένα σύνολο
δεδομένων {φi : i = 1, 2,… , n} , προσθέτοντας στις μετρήσεις τυχαίους, ομοιόμορφα
κατανεμημένους αριθμούς στο [-1,1]. Ζητείται η άριστη προσέγγιση ελαχίστων
τετραγώνων με μη αρνητικές διηρημένες διαφορές τάξης m, αλλά η εύρεση του m
αποτελεί μέρος της υπολογιστικής διαδικασίας. Σημειώνουμε ότι η συνάρτηση f
έχει μη αρνητική παράγωγο 4ης τάξης και συνεπώς αναμένεται η άριστη προσέγγιση
με m=4 να είναι ικανοποιητική. Στην πράξη βεβαίως, τέτοια ευκολία δεν είναι
συνήθως εφικτή, διότι η υποκείμενη συνάρτηση είναι άγνωστη. Εφαρμόζουμε τον
Αλγόριθμο 1 ξεκινώντας από την άριστη 2-κυρτή προσέγγιση και παρακάτω
περιγράφουμε αναλυτικά τα βήματα που εκτελούνται μέχρι τον τερματισμό του. Οι
τιμές των ελεγχοσυναρτήσεων Trend (R), Tilde και οι κρίσιμες τιμές των αντίστοιχων
ελέγχων, για m = 2,3,4,5 παρουσιάζονται στους Πίνακες 1 και 2. Επιπλέον, τα
γραφήματα των άριστων προσεγγίσεων για m = 2,3,4,5 και τα γραφήματα των
αντίστοιχων καταλοίπων φαίνονται αντιστοίχως στις Εικόνες 1-4.
Πίνακας 1. Τιμές του ελέγχου Trend για m = 2, 3, 4, 5

m

R

2
3
4
5

13.31
-2.09
-5.89
-6.29

C
κρίσιμη τιμή
5.30
4.09
3.41
3.51

Ύπαρξη τάσης
Ναι
Όχι
Όχι
Όχι

Πίνακας 2. Τιμές του ελέγχου Tilde

m=3, m=4

Τιμή (4)
4.67

F1,98;0.05
3.94

Συμπέρασμα
Στατιστικά σημαντική διαφορά
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m=4, m=5

0.79

3.94

Στατιστικά μη σημαντική διαφορά

Παρατηρούμε ότι η εφαρμογή του ελέγχου Trend στα κατάλοιπα της άριστης
προσέγγισης με m=2, αναδεικνύει την ύπαρξη συστηματικής τάσης
διότι
R = 13.31 > 5.3 = C , και συνεπώς μια προσέγγιση με m = 3 θα ήταν προτιμότερη.
Πράγματι, υπολογίζεται η άριστη 3-κυρτή προσέγγιση και, επειδή
R = −2.09 < 4.09 = C , ο έλεγχος Trend καταδεικνύει ότι η τάση έχει εξαλειφθεί. Στη
φάση αυτή ο Αλγόριθμος 1 υπαγορεύει τη μετάβαση στο Βήμα 3 προκειμένου να
υπολογιστεί η άριστη 4-κυρτή προσέγγιση και να ελεγχθεί μέσω του ελέγχου Tilde αν
η αύξηση του m κατά ένα συνεισφέρει σημαντικά στην καλύτερη προσέγγιση των
αρχικών δεδομένων. Η μηδενική υπόθεση σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05
απορρίπτεται, διότι Tilde = 4.67 > 3.94 = F1,98;0.05 και επομένως η άριστη 4-κυρτή
προσέγγιση κρίνεται καταλληλότερη. Ο έλεγχος Trend δείχνει τη μη ύπαρξη τάσης,
διότι R = −5.89 < 3.41 = C , στην οποία περίπτωση αυξάνουμε την τιμή του m και
εφαρμόζουμε τον έλεγχο Tilde για τη σύγκριση των προσεγγίσεων με m = 4 και
m = 5 . Οι δύο προσεγγίσεις δεν παρουσιάζουν σημαντική διαφορά σε επίπεδο 0.05,
διότι Tilde = 0.79 > 3.94 = F1,98;0.05 , και συνεπώς ο Αλγόριθμος 1 τερματίζει
προτείνοντας την άριστη 4-κυρτή προσέγγιση ως κατάλληλη.
Ας σημειωθεί ότι η περαιτέρω αύξηση της τιμής του m σε 6, 7 και 8, δεν βελτίωσε
την εικόνα των καταλοίπων όσον αφορά την απαλοιφή της τάσης γεγονός που
συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι η τιμή m = 4 είναι κατάλληλη. Η τιμή αυτή δεν
πρέπει να θεωρηθεί περιοριστική για την ανάλυση των δεδομένων, ενώ η επιλογή της
τάξης m των διηρημένων διαφορών επαφίεται συνήθως στην κρίση του αναλυτή. Για
περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας της μεθόδου ως προς τη λείανση των
δεδομένων και την εύρεση των υποκείμενων τάσεων είναι δυνατή η εξέταση για
ύπαρξη πολλαπλασιαστών Lagrange με υψηλές τιμές στη λύση και ενδεχομένως η
χαλάρωση των αντίστοιχων περιορισμών αν κριθεί απαραίτητο, αν και αυτό
αποκλίνει από την υπόθεση της m-κυρτότητας.
Εικόνα 1. (α) Άριστη προσέγγιση ελαχίστων τετραγώνων με m=2. Τα δεδομένα
δηλώνονται με “+” και η άριστη προσέγγιση με “o”. (β) Γραφική παράσταση των
καταλοίπων. Η ύπαρξη συστηματικής τάσης στα κατάλοιπα είναι φανερή. Τα κατάλοιπα
δηλώνονται με “+”.
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Εικόνα 2. Όπως στην Εικόνα 1, αλλά με m=3. Στη γραφική παράσταση των
καταλοίπων η ύπαρξη συστηματικής τάσης είναι φανερή.
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Εικόνα 3. Όπως στην Εικόνα 1, αλλά με m=4. Στη γραφική παράσταση των
καταλοίπων υπάρχει υποψία τάσης.
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Εικόνα 4. Όπως στην Εικόνα 1, αλλά με m=5. Στη γραφική παράσταση των
καταλοίπων η τάση έχει σχεδόν εξαλειφθεί.
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ABSTRACT
We consider n measurements from a univariate process that contain random error. We
assume that the underlying function is m-convex (it has nonnegative derivative of
order m), but the m-convexity has been lost due to errors. There are methods that
make the least squares change to the data subject to nonnegative mth divided
differences of the smoothed values. Since an adequate value for m is not a priori
known, we suggest a test for obtaining automatically a value for m that attempts to
distinguish between genuine data trends and errors. If there are trends, it increases the
value of m and accepts that value, when the current data approximation seems to meet
the trends.
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Περίληψη
Για την πρόβλεψη κύριων χαρακτηριστικών μονοδιάστατης χρονοσειράς ταλαντώσεων, όπως
η επόμενη κορυφή της ταλάντωσης, θεωρούμε την πολυ-μεταβλητή χρονοσειρά,
αντιστοιχώντας σε κάθε ταλάντωση το μέγιστο, το ελάχιστο, το χρόνο ταλάντωσης και το
χρόνο από το ελάχιστο στο μέγιστο. Στη συνέχεια προσαρμόζουμε στην χρονοσειρά του
χαρακτηριστικού ενδιαφέροντος, όπου εδώ επιλέγουμε να είναι το τοπικό μέγιστο, ένα
μοντέλο δυναμικής παλινδρόμησης. Το βέλτιστο μοντέλο εκτιμάται εφαρμόζοντας ανά ζεύγη
χρονοσειρών το μέτρο αιτιότητας του Granger, δηλαδή ελέγχοντας αν η προσθήκη κάποιας
από τις άλλες χρονοσειρές βελτιώνει την πρόβλεψη του τοπικού μεγίστου. Τέλος συγκρίνουμε
το μοντέλο δυναμικής παλινδρόμησης με το βέλτιστο AR μοντέλο της αρχικής χρονοσειράς
ταλαντώσεων στην πρόβλεψη της κορυφής της ταλάντωσης. Οι Monte Carlo προσομοιώσεις
ανέδειξαν τη διαφοροποίηση της αλληλεπίδρασης των χαρακτηριστικών ταλάντωσης σε
γραμμικά και μη-γραμμικά συστήματα και τη χρησιμότητα αυτής της ανάλυσης στην
πρόβλεψη κορυφών.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στη μελέτη φυσικών δυναμικών συστημάτων συχνά τα δεδομένα σχηματίζουν
ταλαντώσεις, δηλαδή ανοδικές τάσεις που ακολουθούνται από καθοδικές τάσεις,
χωρίς
απαραίτητα
να
εμφανίζουν
περιοδικότητα,
όπως
τα
ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα, τα ηλεκτροκαρδιογραφήματα, το φαινόμενο El Nino
και οι ηλιακές κηλίδες. Η ανυπαρξία περιοδικότητας εμποδίζει τη χρήση εποχικών
μοντέλων για τη μελέτη τέτοιων δεδομένων και τυπικά η προσαρμογή ή/και
πρόβλεψη τέτοιων χρονοσειρών γίνεται με γραμμικά ή μη-γραμμικά
αυτοπαλινδρομούμενα (AR) μοντέλα, συνήθως μεγάλης τάξης [Tong H. (1990)]. Τα
μειονεκτήματα αυτής της προσέγγισης είναι η προσμέτρηση πλεονάζουσας
πληροφορίας από τις διαδοχικές παρατηρήσεις, η διόγκωση του σφάλματος
πρόβλεψης λόγω της μεγάλης τάξης του AR μοντέλου και η αδυναμία
ικανοποιητικής πρόβλεψης της επόμενης τιμής κάποιου χαρακτηριστικού της
ταλάντωσης (π.χ μέγιστο), που συχνά είναι πιο σημαντική από την πρόβλεψη της
επόμενης τιμής της ίδιας της χρονοσειράς.

Έστω ότι έχουμε μια στάσιμη χρονοσειρά από δεδομένα ταλάντωσης {xt},
t=1,...,M, (Σχήμα 1α). Από αυτήν δημιουργούμε τέσσερις νέες χρονοσειρές, όπου η
κάθε μία αντιστοιχεί σε ένα από τα χαρακτηριστικά της ταλάντωσης, δηλαδή η {x1t}
στο τοπικό μέγιστο (κορυφή), η {x2t} στο χρόνο ταλάντωσης, η {x3t} στο τοπικό
ελάχιστο και η {x4t} στο χρόνο από το ελάχιστο στο επόμενο μέγιστο, όπου το t
δηλώνει τη χρονική σειρά παρατήρησης (δες Σχήμα 2β). Τα χαρακτηριστικά
αυτά διατηρούν τη βασική πληροφορία της κάθε ταλάντωσης. Για την εξαγωγή των
χρονοσειρών χαρακτηριστικών από την αρχική, εντοπίζουμε τα ακρότατα της κάθε
ταλάντωσης. Γι αυτό ορίζεται ως τοπικό μέγιστο (ελάχιστο) το μέγιστο (ελάχιστο)
των τιμών σε παράθυρο δεδομένου μήκους. Το εύρος κατάλληλου παραθύρου
σχετίζεται με τη μορφή των ταλαντώσεων που ενδιαφερόμαστε να εντοπίσουμε, π.χ.
χρησιμοποιούμε μεγάλο παραθύρο που αντιστοιχεί στην περίοδο της ταλάντωσης για
να αποφύγουμε ακρότατα που μπορεί να οφείλονται σε θόρυβο. Για την καλύτερη
απαλοιφή θορύβου ή μικρών ταλαντώσεων που δεν αντιστοιχούν στη δυναμική που
εξετάζουμε μπορούμε, συμπληρωματικά στην επιλογή μεγάλου παραθύρου, να
εξομαλύνουμε τη χρονοσειρά. Στη συνέχεια υπολογίζουμε τις χρονοσειρές των
χρόνων από τις χρονικές διαφορές μεταξύ των αντίστοιχων ακρότατων.
Σχήμα 1 (α) Χρονοσειρά ταλαντώσεων από ψευδο-περιοδικό σύστημα. (β)
Χαρακτηριστικά ταλάντωσης στην χρονοσειρά του (α)
(β)

(α)

x1t
x2t

x3t

x4t

2. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ
2.1 Δυναμική παλινδρόμηση
Προσαρμόζουμε στη χρονοσειρά ενός χαρακτηριστικού ταλάντωσης μοντέλο
δυναμικής παλινδρόμησης ως προς την ίδια καθώς και τις άλλες χρονοσειρές
χαρακτηριστικών. Για παράδειγμα το μοντέλο για την χρονοσειρά των τοπικών
μεγίστων που περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά είναι
x1t +1 = a0 + a1 ( B ) x1t + a2 ( B ) x2t + a3 ( B ) x3t + a4 ( B ) x4t ,
(1)
όπου a0 είναι ο σταθερός όρος και a1(B), a2(B), a3(B), a4(B) είναι χαρακτηριστικά
πολυώνυμα του τελεστή υστέρησης B με τάξεις k1, k2, k3, k4, αντίστοιχα (εν γένει
διαφορετικές μεταξύ τους). Η εκτίμηση του σταθερού όρου και των συντελεστών των
πολυωνύμων γίνεται με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων.
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Για την αξιολόγηση της προβλεπτικής ικανότητας του κάθε μοντέλου ελέγχουμε
τη διασπορά του σφάλματος πρόβλεψης σε νέες παρατηρήσεις (out of sample
prediction error variance). Χωρίζουμε την πολυδιάστατη χρονοσειρά μήκους N στη
χρονοσειρά εκμάθησης των πρώτων R=0.75N σημείων και στη χρονοσειρά ελέγχου
των υπολοίπων 0.25N σημείων. Προσαρμόζουμε στη χρονοσειρά εκμάθησης μοντέλο
της μορφής (1) για κάποιες συγκεκριμένες τάξεις k1, k2, k3, k4, και εκτιμούμε τις
παραμέτρους του. Με το μοντέλο αυτό κάνουμε προβλέψεις για τα σημεία της
χρονοσειράς ελέγχου και υπολογίζουμε το κανονικοποιημένο μέσο τετραγωνικό
σφάλμα πρόβλεψης (NMSEP)

1 N −1
2
( xˆ1t +1 − x1t +1 ) σ ˆ2
∑
e
N − R t=R
NMSEP =
= 21
N −1
1
2
( x1 − x1t +1 ) σ x1
∑
N − R − 1 t =R

, (2)

όπου xˆ1t είναι η πρόβλεψη του x1t από το μοντέλο, x1 και σ x21 είναι η μέση τιμή και
η διασπορά της x1t για t=R,R+1,…,N και eˆ1t +1 = xˆ1t +1 − x1t +1 είναι το σφάλμα

πρόβλεψης του μοντέλου για το οποίο ισχύει E ( eˆ1t +1 ) = 0 και Var ( eˆ1t +1 ) = σ eˆ21 . Το
βέλτιστο μοντέλο, ως προς τις τάξεις των πολυωνύμων υστέρησης, θα πρέπει να
ελαχιστοποιεί το NMSEP [Inoue A. and Kilian L. (2006), Peña D. (2006)].
2.2 Αιτιότητα Granger
Η επέκταση του AR μοντέλου ώστε να περιέχει και υστερήσεις άλλων
μεταβλητών δε βελτιώνει πάντα την προβλεψιμότητα. Για να ελέγξουμε την ύπαρξη,
καθώς και το ποσοστό, της βελτίωσης χρησιμοποιούμε το δείκτη αιτιότητας Granger
(Granger Causality Index, GCI) [Granger C.W.J. (1980), Chen Y. et al (2004)]. Η
αιτιότητα Granger της {x2t} στη {x1t} υφίσταται όταν το σφάλμα πρόβλεψης του
μοντέλου AR(k1) για τη {x1t}

xˆ1t +1 = a0 + a1 ( B ) x1t
μειώνεται αν προστεθεί η {x2t} σε υστερήσεις k2 για να δώσει το επαυξημένο μοντέλο

x1t +1 = a0 + a1 ( B ) x1t + a2 ( B ) x2t .
Δηλαδή αν ê1t+1, ẽ1t+1 είναι τα σφάλματα από τα δύο μοντέλα, η ύπαρξη αιτιότητας
Granger υποδηλώνει Var(ẽ1t+1) < Var(ê1t+1). Το GCI ορίζεται ως η ποσοστιαία μείωση
της διασποράς των σφαλμάτων με την προσθήκη της νέας χρονοσειράς

GCI = 1 −

Var ( et +1 )
NMSEP ′
= 1−
.
Var ( eˆt +1 )
NMSEP

Στην περίπτωση που μελετάμε χρονοσειρές χαρακτηριστικών παραγόμενες από
δεδομένα ταλάντωσης, είναι αναμενόμενο να υπάρχει αιτιότητα ανάμεσα στις
χρονοσειρές. Για παράδειγμα σε μία ταλάντωση που παράγεται από ένα φυσικό
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σύστημα ένα μεγάλο τοπικό μέγιστο είναι πολύ πιθανό να ακολουθείται από ένα
μεγάλο τοπικό ελάχιστο και ο χρόνος από το μέγιστο στο ελάχιστο να εξαρτάται από
τις τιμές αυτών των ακρότατων με βάση κάποιους εσωτερικούς, φυσικούς
μηχανισμούς αυτού του συστήματος. Αυτήν την αλληλεξάρτηση των
χαρακτηριστικών προσπαθούμε να εντοπίσουμε και να εκμεταλλευτούμε με σκοπό
τη βελτίωση της πρόβλεψης. Η ύπαρξη αιτιότητας όμως δημιουργεί κάποια
προβλήματα κατά την προσαρμογή μοντέλου στα δεδομένα μας. Τα προβλήματα
αυτά παρουσιάζονται όταν προκύπτει αμοιβαία ή κοινή αιτιότητα Granger.
Με την αμοιβαία αιτιότητα Granger (feedback) εννοείται η αμφίδρομη αιτιότητα
ανάμεσα σε δύο χρονοσειρές, δηλαδή όταν τα βέλτιστα μοντέλα για δύο χρονοσειρές,
π.χ. {x1t} και {x2t}, είναι

xˆ1t +1 = a0 + a1 ( B ) x1t + a2 ( B ) x2t και xˆ2t +1 = β0 + β1 ( B ) x2t + β 2 ( B ) x1t .
Με αντικατάσταση του x2t από τη δεύτερη σχέση στην πρώτη παίρνουμε το μοντέλο

xˆ1t +1 = a0 + a1 ( B ) x1t + a2 ( B ) ⋅ ( β 0 + β1 ( B ) x2t −1 + β 2 ( B ) x1t −1 ) =

= ( a0 + a2 ( B ) ⋅ β 0 ) + ( a1 ( B ) + B ⋅ a2 ( B ) ⋅ β 2 ( B ) ) x1t + B ⋅ a2 ( B ) ⋅ β1 ( B ) x2t =
= a0′ + a1′ ( B ) x1t + a2′ ( B ) x2t
το οποίο είναι ισοδύναμο με το πρώτο αλλά με διαφορετικούς συντελεστές των
πολυωνύμων και, ακόμη πιο σημαντικό, διαφορετικές τάξεις αυτών, δηλαδή δεν
έχουμε μονοσήμαντη έκφραση του βέλτιστου μοντέλου.
Το ίδιο πρόβλημα έχουμε και στην περίπτωση κοινής αιτιότητας δύο χρονοσειρών
από μία τρίτη. Αν τα μοντέλα είναι
xˆ1t +1 = a0 + a1 ( B ) x1t + a2 ( B ) yt και xˆ2t +1 = β 0 + β1 ( B ) x2t + β 2 ( B ) yt ,
όπου yt είναι κάποια άλλη χρονοσειρά (είτε από τις χρονοσειρές χαρακτηριστικών ή
μία άλλη άγνωστη σε εμάς), πάλι με αντικατάσταση της yt από το ένα μοντέλο στο
άλλο παίρνουμε διαφορετικά αλλά ισοδύναμα μοντέλα. Στην ουσία αυτό που
συμβαίνει είναι το ότι παίρνουμε την ίδια πληροφορία από διαφορετικές μεταβλητές
και μπορεί η εισαγωγή στο μοντέλο κάποιας υστέρησης μιας μεταβλητής να
αποκλείσει από το μοντέλο υστέρηση ή και υστερήσεις μιας ή περισσοτέρων άλλων
μεταβλητών. Για παράδειγμα αν έχουμε μια χρονοσειρά ταλαντώσεων με ίδιο
περίπου χρόνο ανοδικής και καθοδικής τάσης (x2t≈2x4t), μπορούμε να
αντικαταστήσουμε τη μεταβλητή x4t με την x2t, να πολλαπλασιάσουμε τις
παραμέτρους της με 2 και να έχουμε την ίδια πληροφορία από διαφορετικά μοντέλα.
Σημειώνεται ότι η έλλειψη τέτοιας χρονικής συμμετρίας αντιστοιχεί σε χρονική μηαντιστρεψιμότητα (time irreversibility) που είναι χαρακτηριστικό μη-γραμμικής
χρονοσειράς. Αναμένουμε λοιπόν πιο σύνθετα μοντέλα δυναμικής παλινδρόμησης να
δίνουν καλύτερες προβλέψεις σε χρονοσειρές ταλαντώσεων από μη-γραμμικά
συστήματα
Το γεγονός ότι οι χρονοσειρές χαρακτηριστικών παράγονται από χρονοσειρές
ταλαντώσεων και τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί να έχουν ιδιαίτερα έντονες
συσχετίσεις μεταξύ τους (λόγω των φυσικών μηχανισμών της ταλάντωσης)
καθιστούν πολύ πιθανή την ύπαρξη αμοιβαίας ή κοινής αιτιότητας και σχεδόν
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αδύνατο το μονοσήμαντο καθορισμό ενός μοντέλου, οπότε τελικά αυτό που
μπορούμε να ελέγξουμε και μας ενδιαφέρει είναι απλά η βελτίωση προβλεψιμότητας
μιας χρονοσειράς όταν στο μοντέλο πρόβλεψής της χρησιμοποιείται και κάποια από
τις άλλες χρονοσειρές σε οποιαδήποτε υστέρηση.

3. MONTE CARLO ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ
Για να ελέγξουμε την αποτελεσματικότητα του μοντέλου παλινδρόμησης με
χρήση της αιτιότητας Granger κάνουμε Monte Carlo προσομοιώσεις σε κάποια
γνωστά συστήματα ταλαντώσεων. Τα συστήματα που χρησιμοποιούμε είναι τα εξής:
1) Ψευδο-περιοδικά συστήματα στις δύο διαστάσεις (2-τόρος) και τρεις διαστάσεις
(3-τόρος) που ορίζονται ως

xt +1 = sin( w1t + c) + sin( w2 t + c) + ε t

και

xt +1 = sin( w1t + c) + sin( w2 t + c) + sin( w3 t + c) + ε t
όπου w1, w2, w3, αριθμοί πρώτοι μεταξύ τους και εt είναι λευκός Γκαουσιανός
θόρυβος, εt ~ WN(0,0.1σx) (δες Σχήμα 1α).
2) Το δυναμικό χαοτικό σύστημα Mackey-Glass [Mackey D. and Glass L. (1977)]

(

xt +1 = ( 0.2 xt −Δ ) / 1 + ( xt −Δ )

10

) + 0.9x + ε
t

t

με ε t ~ WN (0, 0.05σ x ) ,

για παράμετρο υστέρησης με Δ=17,23,30 και 100, όπου η αύξηση του Δ αυξάνει την
πολυπλοκότητα του συστήματος (δες Σχήμα 2α).
3) Το AR(9) που χρησιμοποιήθηκε για την προσαρμογή στη χρονοσειρά ηλιακών
κηλίδων [Tong H. (1990)]. (δες Σχήμα 2β)

xt +1 = 1.6019 + 1.2212 xt - 0.4896 xt -1 - 0.1579 xt -2 + 0.2746 xt -3 - 0.2489 xt -4
+ 0.0257 xt -5 + 0.1593 xt -6 - 0.2222 xt -7 + 0.2980 xt -8 + ε t

με εt ~ WN(0,4.0560).
Σχήμα 2 (α) Χρονοσειρά από το σύστημα Mackey-Glass για Δ=23. (β) Από το AR(9)
(α)

(β)
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Το βέλτιστο μοντέλο δυναμικής παλινδρόμησης βρίσκεται με ακρίβεια
εξετάζοντας όλα τα δυνατά μοντέλα (μέθοδος 1) ή προσεγγιστικά επεκτείνοντας το
AR μοντέλο κάνοντας χρήση της αιτιότητας Granger (μέθοδος 2).
3.1 Μέθοδος 1
Παράγουμε 1000 χρονοσειρές μεγέθους 4000 τιμών από το κάθε σύστημα και
εξάγουμε τις χρονοσειρές χαρακτηριστικών ταλαντώσεων. Προσαρμόζουμε όλους
τους δυνατούς συνδυασμούς μοντέλων δυναμικής παλινδρόμησης (1) για όλα τα
πολυώνυμα. Υπολογίζουμε το NMSEP από τον τύπο (2) για κάθε μοντέλο και κάθε
χρονοσειρά ελέγχου και παίρνουμε μέσες τιμές για τις 1000 πραγματοποιήσεις.
Βρίσκουμε το ελάχιστο των μέσων NMSEP για μοντέλα μόνο με την x1t, για μοντέλα
με την x1t και την x2t, για μοντέλα με την x1t και την x3t κ.ο.κ. Τα αποτελέσματα
παραθέτονται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1. Οι μέσες τιμές των NMSEP από τις Monte Carlo προσομοιώσεις για όλα
τα συστήματα. Σε μαύρο φόντο δίνονται τα ελάχιστα
2-Τόρος 3-Τόρος MG17 MG23 MG30 MG100 AR9
x1t
0.0240
0.0798
0.1455 0.3761 0.3387 0.9392 0.8013
x1t x2t
0.0244
0.0788
0.1121 0.2501 0.3323 0.9488 0.8052
x1t x3t
0.0210
0.0620
0.1240 0.3748 0.3291 0.9483 0.8047
x1t x4t
0.0245
0.0805
0.1195 0.2111 0.2959 0.9474 0.8045
x1t x2t x3t
0.0212
0.0630
0.1094 0.2292 0.3113 0.9546 0.8087
x1t x2t x4t
0.0246
0.0794
0.1107 0.2105 0.2775 0.9550 0.8084
x1t x3t x4t
0.0212
0.0627
0.1147 0.1825 0.2769 0.9533 0.8079
x1t x2t x3t x4t
0.0213
0.0635
0.1087 0.1840 0.2675 0.9615 0.8119
Η μέθοδος αυτή βρίσκει πάντα το ελάχιστο NMSEP αλλά είναι χρονοβόρα λόγω
του μεγάλου πλήθους μοντέλων που εξετάζει (για τάξεις 1-7 έχουμε 4096
διαφορετικά μοντέλα για κάθε χρονοσειρά).
Βλέπουμε ότι στην περίπτωση των Mackey-Glass συστημάτων με Δ=17,23 και 30
έχουμε σημαντική βελτίωση στην πρόβλεψη με τη χρήση και άλλων χρονοσειρών,
στην περίπτωση των τόρων έχουμε μικρή βελτίωση με την προσθήκη της x3t και στο
AR(9) και Mackey-Glass με Δ=100 δεν έχουμε ουσιαστική βελτίωση. Η βελτίωση
της πρόβλεψης με το επαυξημένο μοντέλο σε σχέση με το AR στη {x1t} εκτιμάται
από το GCI και κυμαίνεται από 12.5% για τον 2-τόρο μέχρι 51.48% για το MG23
(δες Πίνακα 2α).
3.2 Μέθοδος 2
Με την παρακάτω διαδικασία μπορούμε γρήγορα να προσεγγίσουμε τη βέλτιστη
λύση. Αρχικά βρίσκουμε για τη χρονοσειρά του χαρακτηριστικού που μας ενδιαφέρει
(τη {x1t} στην περίπτωση μας) το βέλτιστο AR(k1) μοντέλο πρόβλεψης για κάποια
τάξη k1. Στα υπόλοιπα ê1t+1 του AR(k1) εκτιμούμε μοντέλα δυναμικής παλινδρόμησης
(θεωρώντας τάξεις από 1 ως 7) ως προς κάθε μιας από τις άλλες χρονοσειρές, δηλαδή
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eˆˆ1t +1 = b1 ( B ) x2t ,

eˆˆ1t +1 = c1 ( B ) x3t ,

eˆˆ1t +1 = d1 ( B ) x4t .

Επιλέγουμε το καλύτερο μοντέλο, υπολογίζουμε τα νέα υπόλοιπα και
επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για τις εναπομείναντες χρονοσειρές. Η επιλογή του
καλύτερου μοντέλου γίνεται με την βοήθεια του GCI. Σε κάθε βήμα επιλέγεται
εκείνο το επαυξημένο μοντέλο που μειώνει περισσότερο τη διασπορά των
σφαλμάτων πρόβλεψης. Αν δεν υπάρχει σημαντική μείωση (τουλάχιστον 5% αύξηση
του GCI) ή δεν υπάρχει άλλη χρονοσειρά η διαδικασία ολοκληρώνεται.
Τα αποτελέσματα των 1000 Monte Carlo προσομοιώσεων με τη μέθοδο αυτή
δίνονται στον Πίνακα 2β. Οι τιμές του μέσου NMSEP από τη μέθοδο 2 είναι πολύ
κοντά σε αυτές από την μέθοδο 1.
Πίνακας 2 (α) GCI για τα συστήματα. (β) Βέλτιστο NMSEP για τις δύο μεθόδους
(α)

G.C.I.
2-Tόρος
3-Tόρος
MG17
MG23
MG30
MG100
AR9

0.1250
0.2142
0.2529
0.5148
0.2102
0
0

Αρχικό
NMSEP
0.0240
0.0798
0.1455
0.3761
0.3387
0.9392
0.8013

(β)

Βέλτιστο
NMSEP
0.0210
0.0620
0.1087
0.1825
0.2675
0.9392
0.8013

NMSEP
2-Tόρος
3-Tόρος
MG17
MG23
MG30
MG100
AR9

Μέθοδος
2
0.0214
0.0646
0.1126
0.2591
0.3008
0.9027
0.7841

Μέθοδος
1
0.0210
0.0620
0.1087
0.1825
0.2675
0.9392
0.8013

4. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥ-ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ
Θέλουμε να συγκρίνουμε τα μοντέλα πολύ-μεταβλητής και μονο-μεταβλητής
χρονοσειράς στην πρόβλεψη κορυφής ταλάντωσης. Βρίσκουμε το βέλτιστο AR
μοντέλο για τη χρονοσειρά ταλαντώσεων διερευνώντας για όλες τις τάξεις 1,...,30.
Για τον υπολογισμό του σφάλματος πρόβλεψης, ξεκινάμε με αφετηρία το πρώτο
μέγιστο (στην αντίστοιχη χρονοσειρά ελέγχου όπως και για την πρόβλεψη με το
μοντέλο δυναμικής παλινδρόμησης), κάνουμε επαναληπτικές προβλέψεις μέχρι τον
εντοπισμό του επόμενου τοπικού μεγίστου και κρατάμε τη χρονική στιγμή και τιμή
του μεγίστου. Με τον ίδιο τρόπο κάνουμε προβλέψεις για όλα τα τοπικά μέγιστα και
υπολογίζουμε το NMSEP για κάθε AR μοντέλο. Τα αποτελέσματα της σύγκρισης
αυτών των NMSEP με τα αντίστοιχα NMSEP από τα μοντέλα δυναμικής
παλινδρόμησης για τις χρονοσειρές των τοπικών μεγίστων και των χρόνων
ταλάντωσης δίνονται στον Πίνακα 4.
Πίνακας 4. NMSEP για μονο-μεταβλητή και πολυ-μεταβλητή πρόβλεψη μεγίστου

2-Tόρος
3-Tόρος
MG17

Τιμή κορυφής
μονο-μεταβλητή
πολυ-μεταβλητή
0.0264
0.0215
0.4521
0.0642
3.9045
0.1121
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Χρόνος εμφάνισης κορυφής
μονο-μεταβλητή
πολυ-μεταβλητή
0.1911
0.2371
0.2395
0.3717
1.0633
0.5732

MG23
MG30
MG100
AR9

1.1499
1.2072
20.073
1.2032

0.2584
0.3007
0.9002
0.7855

0.7836
1.6119
0.0863
0.1501

0.5333
0.7345
0.9270
0.9853

Παρατηρούμε ότι καθώς η πολυπλοκότητα του συστήματος μεγαλώνει τα μοντέλα
μονο-μεταβλητών χρονοσειρών αδυνατούν να προβλέψουν το χρόνο εμφάνισης της
κορυφής και δίνουν χειρότερη πρόβλεψη της τιμής της από αυτήν με τα μοντέλα
δυναμικής παλινδρόμησης. Στα πιο απλά συστήματα (τόροι) οι δύο τύποι μοντέλων
δίνουν το ίδιο καλές προβλέψεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις (MG17 και MG100)
είναι εμφανές ότι η πρόβλεψη της τιμής της κορυφής με τα μοντέλα μονομεταβλητών χρονοσειρών είναι πολύ λανθασμένη.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η πρόβλεψη με μοντέλα δυναμικής παλινδρόμησης επιβεβαίωσε την ύπαρξη
αιτιότητας Granger σε χρονοσειρές χαρακτηριστικών ταλάντωσης, η ισχύς της οποίας
εξαρτάται από την πολυπλοκότητα του συστήματος ταλάντωσης. Επίσης ανέδειξε
την δυνατότητα βελτίωσης της πρόβλεψης χαρακτηριστικού με χρήση της αιτιότητας
Granger και την υπεροχή της πολυ-μεταβλητής ανάλυσης έναντι της μονομεταβλητής.
ABSTRACT
In the prediction of one or more features of a univariate oscillating time series, such as the
next oscillation peak, we suggest to form the multivariate time series comprised of the main
features of each oscillation, i.e. the maximum, the minimum, the oscillation period and the
time from minimum to maximum. For the prediction of the oscillation feature (here we focus
on the maximum), we fit on the time-series of this feature a dynamic regression model. The
optimal model is chosen by means of the Granger Causality Index, i.e. by assessing whether
the inclusion of one of the rest variables (at different lags) improves the prediction. Finally,
we compare the dynamic regression model with the optimal AR model on the oscillating time
series for the prediction of the maxima. Monte Carlo simulations have shown that there is
significant differentiation of the features time series interaction between linear and nonlinear
systems and confirm the usefulness of such an analysis for peak prediction.
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Το Στατιστικό Karush-Kuhn-Tucker Για Τον Έλεγχο
Κυρτότητας Δεδομένων Και Μια Εφαρμογή Στην
Παιδική Θνησιμότητα Ως Προς ΑΕΠ
Σοφία A. Γεωργιάδου, Ιωάννης Κ. Δημητρίου
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αθηνών
georgiad@econ.uoa.gr , demetri@econ.uoa.gr
Περίληψη
Ορίζομε ένα στατιστικό Karush-Kuhn-Tucker (KKT) για τον έλεγχο της κυρτότητας
παρατηρήσεων που περικλείουν τυχαία σφάλματα. Η κυρτότητα είναι μια ιδιότητα που
εμφανίζεται πολύ συχνά στις οικονομικές διαδικασίες και ερμηνεύεται από την υπόθεση των
αυξουσών αποδόσεων. Συνήθως στην πράξη, η κυρτότητα χάνεται λόγω σφαλμάτων. Εμείς,
αποκαθιστούμε την κυρτότητα εξομαλύνοντας τα δεδομένα διά της ελαχιστοποιήσεως των
τετραγώνων των σφαλμάτων υπό τον περιορισμό των μη αρνητικών δεύτερων διηρημένων
διαφορών. Πρόκειται για μια συνεπή εκτίμηση που ικανοποιεί την ιδιότητα των αυξουσών
αποδόσεων και που διεκπεραιώνεται από έναν ειδικό αλγόριθμο τετραγωνικού
προγραμματισμού. Δείχνομε πώς ορίζεται το εν λόγω στατιστικό ΚΚΤ και επιδεικνύομε την
επίδοσή του σε πραγματικά δεδομένα που προέρχονται από τη βρεφική θνησιμότητα σε 149
χώρες για το έτος 1995 ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Είναι αξιοσημείωτο ότι η κυρτή
εκτιμήτρια αποκαλύπτει υπολογιστικά την αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας για υψηλό
ΑΕΠ, το οποίο είχε τεθεί εμφατικά από θεωρητικούς αναλυτές της εφαρμογής που εξετάζομε.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ιδιότητα της κυρτότητας χαρακτηρίζει μια πληθώρα συναρτήσεων στην
οικονομική θεωρία, τόσο που ο Rosenberg (1992) διερωτάται αν πρόκειται για την
επιστήμη των φθινουσών αποδόσεων. Παραδείγματος χάριν, συχνά παρατηρούνται
αύξουσες ή φθίνουσες αποδόσεις σε συναρτήσεις προσφοράς, ζήτησης, παραγωγής,
κόστους καθώς και χρησιμότητας στη μικροοικονομική και τη μακροοικονομική. Η
κυρτότητα εμφανίζει επίσης σοβαρές εφαρμογές σε επιστημονικούς χώρους, όπως η
θεωρία λήψης αποφάσεων (Lindley 1985), η ψυχολογία (von Winterfield & Edwards
1986), η βιολογία (Giordano, Weir & Fox 1997) κλπ.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι ο ορισμός ενός στατιστικού για τον έλεγχο της
υπόθεσης της κυρτότητας διακριτών δεδομένων. Το στατιστικό βασίζεται στη χρήση
των πολλαπλασιαστών Karush-Kuhn-Tucker που προέρχονται από τον υπολογισμό
της λύσης του εξής προβλήματος. Θεωρούμε παρατηρήσεις {( xi , φi ) : i = 1, 2,..., n} ,
όπου οι τετμημένες x i , i = 1,2,..., n , είναι διατεταγμένες σε αύξουσα σειρά και τα φ i ,
i = 1, 2,..., n, είναι μετρήσεις των τιμών f ( xi ) , i = 1, 2,..., n, της άγνωστης
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υποκείμενης συνάρτησης f (x) που εμπεριέχουν τυχαίο σφάλμα. Αν η f (x) είναι
κυρτή αλλά η κυρτότητα έχει απολεσθεί λόγω σφάλματος, τότε αναζητούμε τις τιμές
{ y i : i = 1,2,..., n} που ελαχιστοποιούν την αντικειμενική συνάρτηση
n

∑(y

Φ( y) =

i

− φi ) 2 ,

(1)

i =1

υπό τους περιορισμούς κυρτότητας
y[ x i −1 , x i , x i +1 ] ≥ 0, i = 2,3,..., n − 1 ,

(2)

όπου η ανισότητα είναι αυστηρή για τουλάχιστον ένα i και
yi −1
yi
yi +1
(3)
+
+
( xi −1 − xi )(xi −1 − xi +1 ) ( xi − xi −1 )(xi − xi +1 ) ( xi +1 − xi −1 )(xi +1 − xi )
είναι η i-στή δεύτερη διηρημένη διαφορά των μετρήσεων. Αναφερόμαστε στο
πρόβλημα αυτό ως το πρόβλημα της κυρτής εκτίμησης. Το πρόβλημα
πρωτοαναφέρθηκε από τον Hilreth (1954), ενώ αποδείχθηκε από τους Hanson &
Pledger (1976) ότι η λύση ( y1 ,… , yn ) του συστήματος είναι συνεπής εκτιμήτρια των
αγνώστων τιμών ( f ( x1 ),… , f ( xn )) της υποκείμενης συνάρτησης. Για την ανάλυσή
μας θεωρούμε τα δεδομένα και τις εκτιμημένες τιμές ως συνιστώσες των
διανυσμάτων φ και y αντίστοιχα. Παρατηρούμε ότι οι περιορισμοί είναι γραμμικές
y[ xi −1 , xi , xi +1 ] =

συναρτήσεις

των
T

y[ x i −1 , xi , xi +1 ] = y ai ,

συνιστωσών

του

y

i = 2,3,..., n − 1 , όπου

και
ai

τους

διατυπώνομε

ως

είναι η κλίση του i-στού

περιορισμού. Επειδή κάθε περιορισμός εξαρτάται από τρεις συνεχόμενες συνιστώσες
του y , αποδεικνύεται ότι οι περιορισμοί έχουν γραμμικά ανεξάρτητες κλίσεις.
Επιπλέον, επειδή ο πίνακας των δεύτερων παραγώγων της Φ ( y ) ως προς y είναι δύο
φορές ο μοναδιαίος πίνακας, το πρόβλημα ελαχιστοποίησης της (1) υπό τους
περιορισμούς (2) είναι πρόβλημα αυστηρά κυρτού τετραγωνικού προγραμματισμού
το οποίο έχει μοναδική λύση. Η λύση στην εργασία μας αναφέρεται ως η κυρτή
*
εκτιμήτρια των δεδομένων και συμβολίζεται με y . Η κυρτή εκτιμήτρια
χαρακτηρίζεται από τις συνθήκες Karush-Kuhn-Tucker (Nocedal & Wright 1999), οι
οποίες έχουν ως εξής:
*

1. Οι περιορισμοί (2) ικανοποιούνται από τις συνιστώσες της y .
2. Υπάρχουν μη αρνητικοί πολλαπλασιαστές {λ*i : i ∈ S} , τέτοιοι ώστε να ισχύουν οι
συνθήκες πρώτης τάξης y − φ = A λ , όπου A* είναι ο πίνακας που συνίσταται από
*

1
2

*

*

τις στήλες { a i : i ∈ S } και S = {i : y * [ xi−1 , xi , xi+1 ] = 0, 2 ≤ i ≤ n − 1 }.
Για τον υπολογισμό της κυρτής εκτιμήτριας έχει αναπτυχθεί ένας ειδικός
αλγόριθμος από τους Demetriou & Powell (1991) που λαμβάνει υπόψη του τη φύση
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των περιορισμών (2) και επιλύει το πρόβλημα χρησιμοποιώντας spline
αναπαραστάσεις και μεθοδολογία ενεργών συνόλων. Η μεθοδολογία ενεργών
συνόλων στον τετραγωνικό προγραμματισμό (βλπ, παραδείγματος χάριν, Fletcher
1987) επιλέγει υποσύνολα S των δεικτών {2,… , n − 1} , έως ότου οι συνθήκες Karush*

Kuhn-Tucker που χαρακτηρίζουν την y ικανοποιούνται. Για κάθε S υπολογίζεται το
n- διάνυσμα y που ελαχιστοποιεί την (1) στο γραμμικό υπόχωρο που ορίζεται από τα
διανύσματα που ικανοποιούν τη σχέση y[ xi −1 , xi , xi +1 ] = 0, i ∈ S .
Ας σημειώσουμε ότι αν i ∈ S , τότε ο περιορισμός y[ xi −1 , xi , xi +1 ] = 0 υπονοεί τη
συγγραμικότητα των σημείων ( xi −1 , yi −1 ) , ( xi , yi ) και ( xi +1 , yi +1 ) , ενώ αν i είναι
τέτοιο ώστε y[ xi −1 , xi , xi +1 ] ≠ 0 , τότε i είναι ο δείκτης ενός εσωτερικού κόμβου της
κατά τμήματα γραμμικής παρεμβάλλουσας των συνιστωσών ( xi , yi ), i = 1,2,…, n .
Επομένως, για την κυρτή εκτιμήτρια είναι χρήσιμο να θεωρήσομε τη spline
αναπαράστασή της, s(x), x1 ≤ x ≤ xn , η οποία έχει κόμβους στις τετμημένες
xi , i ∈ {1, 2,..., n} \ S , περιλαμβανομένων των x1 και xn . Εύκολα δείχνεται ότι ο
αριθμός των κόμβων (συμπεριλαμβανομένου του αρχικού και τελικού σημείου) είναι
n − | S | , όπου | S | είναι το πλήθος των στοιχείων του S. Επιπλέον, θέτουμε
K= n − 1− | S | , συμβολίζομε τους εσωτερικούς κόμβους της s(x) με {ξp: p=1,2,..,K–1},
διατεταγμένους σε αύξουσα σειρά, και ορίζουμε ξ 0 = x1 και ξ K = xn . Τότε μια βάση
για το σύνολο των γραμμικών splines με τους δοσμένους κόμβους δίνεται από τις
συναρτήσεις {B p : p = 0,1,..., K } , όπου B p είναι το γραμμικό B-spline (de Boor 1978)
⎧( x − ξ p −1 ) /(ξ p − ξ p −1 ), ξ p −1 ≤ x < ξ p
⎪
B p ( x) = ⎨(ξ p +1 − x) /(ξ p +1 − ξ p ), ξ p ≤ x < ξ p +1
⎪
⎩0, διαφορετικα,

(4)

και όπου ξ −1 = ξ 0 και ξ K +1 = ξ K . Έπεται ότι yi* = s( xi ) , όπου s(x) είναι
NK

s ( x) = ∑ σ p B p ( x), x1 ≤ x ≤ xn .

(5)

p =0

2. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΤΟΤΗΤΑΣ
Θέλουμε να αναπτύξουμε μια διαδικασία ελέγχου για τον έλεγχο της υπόθεσης
(γραμμικότητα)
(6)
H 0 : f [ xi −1 , xi , xi +1 ] = 0, i = 2,3,..., n − 1,
έναντι της εναλλακτικής (κυρτότητα)
(7)
H1 : f [ xi −1 , xi , xi +1 ] ≥ 0, i = 2,3,..., n − 1,
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Μπορούμε να διατυπώσουμε τη μηδενική υπόθεση χρησιμοποιώντας συμβολισμό
πινάκων ως AT y = 0 και την εναλλακτική αντίστοιχα ως AT y ≥ 0 , όπου Α ο
n × (n − 2) πίνακας, οι στήλες του οποίου είναι οι κλίσεις των περιορισμών
{a i : i = 1,2,...n − 2} . Ο κύριος λόγος που επιλέγεται έλεγχος αυτής της μορφής είναι
ότι η ελαχιστοποίηση της αντικειμενικής συνάρτησης (1) υπό τους περιορισμούς που
επιβάλλει η μηδενική υπόθεση (6) ορίζει μια εκτιμήτρια, η οποία βρίσκεται στο όριο
της εφικτής περιοχής που καθορίζεται από την εναλλακτική υπόθεση (7), ικανοποιεί
δηλαδή εξισωτικά όλους τους περιορισμούς που ορίζει η (7). Επομένως δίνει ένα άνω
φράγμα στην τιμή του (1) υπό τους περιορισμούς της εναλλακτικής υπόθεσης (7).
Επιπλέον, τα μεγέθη των αντιστοίχων πολλαπλασιαστών Lagrange στη μηδενική
υπόθεση μας πληροφορούν για την επίδραση των περιορισμών στο πρόβλημα, ενώ
τα σχετικά πρόσημα αυτών υποδεικνύουν τη χαλάρωση κάποιων περιορισμών υπέρ
της κυρτής εκτίμησης (εναλλακτική).
Έστω ~
y η λύση του προβλήματος ελαχιστοποίησης της (1) υπό τους
~
το (n-2)-διάνυσμα των
περιορισμούς της μηδενικής υπόθεσης και λ
πολλαπλασιαστών Lagrange του οποίου η i-στή συνιστώσα είναι ο πολλαπλασιαστής
y ικανοποιεί τις συνθήκες
που σχετίζεται με τον i-στό περιορισμό στην (6). Η λύση ~
πρώτης τάξης, y − φ =

A λ . Ας σημειωθεί ότι ισχύει η σχέση S ⊂ {2,3,..., n − 1}
*
για τα σύνολα δεικτών των ενεργών περιορισμών των εκτιμητριών y και ~
y , αφού η
1
2

γραμμική εκτιμήτρια αποτελεί μια οριακή περίπτωση της κυρτής.
Για τον έλεγχο της ανωτέρω υπόθεσης, ακολουθώντας τους Gourieroux, Holly &
Monfort (1982) ορίζουμε το στατιστικό Karush-Kuhn-Tucker,

ξ KKT − LM =

1
*
*
(λ − λ )T AT A(λ − λ ),
2
4s

(8)

το οποίο προκύπτει ως η ελάχιστη τιμή της συνάρτησης
1

(λ − λ )T AT A(λ − λ )

(9)
4σ
υπό τους περιορισμούς λi ≥ 0, i = 2,3,..., n − 1 , όπου σ2 είναι η διακύμανση των
σφαλμάτων. Η έκφραση αυτή αποδεικνύεται από τον Perlman (1969) ότι μπορεί να
γραφεί ισοδύναμα ως
2

ξ KKT − LM =

(

)(

)

T
1
*
*
( y − φ) − (~
y − φ) ( y − φ) − (~
y − φ) .
2
(n − 2− | S |)σ

(10)

Αν η σ2 δεν είναι γνωστή, τότε αυτή αντικαθίσταται από την εκτίμησή της, s2,
(Wolak 1985)
*
*
s 2 = ( y − φ )T ( y − φ ) / | S | .
(11)
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Αν τα σφάλματα ακολουθούν κανονική κατανομή, τότε ακολουθώντας τον
Hartigan (1967) μπορούμε να αποδείξομε ότι το διάνυσμα y * − φ / σ κατανέμεται
κανονικά και ανήκει σε έναν κυρτό χώρο διάστασης | S | . Έπεται ότι

(

y −φ
*

2
2

~ σ 2 χ |2S | .

)

(12)

Η κατανομή του στατιστικού (8) απλουστεύεται καθώς επαναδιατυπώνεται με τη
μορφή του στατιστικού (10), στην οποία αντικαθιστώντας το σ2 με την έκφραση s2
της (11) προκύπτει ένας λόγος ποσοτήτων που ακολουθούν κατανομές χ 2 με
βαθμούς ελευθερίας ίσους προς τον αριθμό των ενεργών περιορισμών σε κάθε
περίπτωση. Επομένως, το στατιστικό ελέγχου θα ακολουθεί την κατανομή
F (n − 2− | S |, | S |) με βαθμούς ελευθερίας που ορίζονται από τη διαφορά των
ενεργών περιορισμών των δύο εκτιμητριών στον αριθμητή, δηλαδή n − 2− | S | και
τον αριθμό των ενεργών περιορισμών της κυρτής εκτιμήτριας στον παρανομαστή,
δηλαδή | S | (Wolak 1985). Πλήρης θεώρηση του στατιστικού Karush-Kuhn-Tucker
για τον έλεγχο της υποκείμενης κυρτότητας σε διακριτά δεδομένα με σφάλμα θα γίνει
στη διδακτορική διατριβή ενός των συγγραφέων (ΣΑΓ).

3. ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 149 ΧΩΡΩΝ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΕΠ
Το παράδειγμα που ακολουθεί αναφέρεται στη σχέση μεταξύ του κατά κεφαλήν
ΑΕΠ σε $ και του δείκτη βρεφικής θνησιμότητας (ΔΒΘ) ανά 1000 γεννήσεις του
έτους 1995 σε 149 χώρες. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από βάση δεδομένων της
Παγκόσμιας Τράπεζας. Κατ’ αρχήν, θα θέλαμε να επισημάνουμε την τρομακτική
ανισότητα που παρουσιάζουν τα δεδομένα αυτά, αλλά που αδυνατούμε να
παρουσιάσουμε λόγω χώρου. Σημειώνουμε ότι η μέγιστη τιμή που λαμβάνει ο
δείκτης βρεφικής θνησιμότητας είναι 182 (θάνατοι στις 1000 γεννήσεις) για κατά
κεφαλήν εισόδημα 196.41$ και η ελάχιστη 3.9 για εισόδημα 24560.86$. Επιπλέον, η
ελάχιστη τιμή κ.κ. ΑΕΠ είναι 85.09$ που συνοδεύεται από ΔΒΘ 133, ενώ η μέγιστη
τιμή του κ.κ. ΑΕΠ είναι 41,935.20$ με αντίστοιχο ΔΒΘ 5. Η γραφική απεικόνιση
στο Γράφημα 1 των ζευγών ΑΕΠ και ΔΒΘ δίνεται με το σύμβολο (+), της γραμμικής
εκτιμήτριας με τη συνεχόμενη γραμμή και της κυρτής εκτιμήτριας με το σύμβολο (ο).
Περαιτέρω, στον Πίνακα 1 παρουσιάζουμε τους κόμβους, τους συντελεστές της
spline αναπαράστασης (5) της κυρτής εκτιμήτριας (δηλαδή τις εκτιμήσεις του δείκτη
βρεφικής θνησιμότητας), τις αποκλίσεις των παρατηρήσεων από τις εκτιμημένες
τιμές του ΔΒΘ καθώς και τους ρυθμούς μεταβολής του ΔΒΘ, ήτοι τις πρώτες
διηρημένες διαφορές της κυρτής εκτίμησης. Ας σημειώσομε ότι οι έντονες
αποκλίσεις που παρατηρούνται στην αρχή της κυρτής εκτίμησης, θα μπορούσαν να
αποδοθούν στην έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων για τη βρεφική θνησιμότητα στις
χώρες με χαμηλό κ.κ. ΑΕΠ.
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Γράφημα 1. Γραφική απεικόνιση των κ.κ. ΑΕΠ και του δείκτη βρεφικής θνησιμότητας
σε 149 χώρες το έτος 1995, της κυρτής καθώς και της γραμμικής εκτιμήτριας
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Πίνακας 1. Spline κόμβοι (κ.κ. ΑΕΠ), συντελεστές κυρτής εκτίμησης (5), αποκλίσεις
κυρτής εκτίμησης και πρώτες διηρημένες διαφορές (μεταβολές) ΔΒΘ
Δείκτης
spline (p)

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Δείκτης
δεδομένων
(i)

κ.κ. ΑΕΠ
(ξp)

1
18
48
80
118
132
133
145
149

85.09
276.45
696.24
1785.24
10142.20
19522.11
23463.75
33692.07
41935.20

ΔΒΘ
(εκτιμημένος)

yi* − φi

Πρώτες
διηρημένες
διαφορές

1.66
10.06
21.41
10.89
4.41
0.76
0.51
1.14
2.56

-0.191263
-0.089688
-0.029862
-0.002092
-0.000421
-0.000342
0.000013
0.000281

σ p = s (ξ p ) = yi*
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134.66
98.06
60.41
27.89
10.41
6.46
5.11
5.24
7.56

*
Οι εκτιμήτριες ~
y και y και τα συναφή μεγέθη υπολογίστηκαν από μια
*

παραλλαγή του αλγόριθμου του Demetriou (1995). Η κυρτή εκτιμήτρια y περιέχει 7
εσωτερικούς κόμβους και από τον υπολογισμό της προκύπτουν οι εξής ελάχιστες και
~
μέγιστες τιμές των πολλαπλασιαστών για κάθε εκτιμήτρια, min λi =-10224500,
~
max λi =-1214.82, min λ*i = 262, max λ*i =50866.57.
*
y ) =0.30< R 2 ( y ) =0.74,
Παρατηρούμε ακόμη ότι, ισχύουν οι ανισότητες R 2 ( ~

όπου R 2 είναι ο συντελεστής προσδιορισμού και

*
Φ( y ) =69,753.01< Φ ( ~y ) =1980,980.73.
Κατ’ αρχήν είναι φανερό ότι η γραφική απεικόνιση δίνει μια ισχυρή ένδειξη της
απόρριψης της H0 έναντι της H1, διότι η γραμμική εκτιμήτρια δεν ακολουθεί την
τάση των δεδομένων, ενώ η κυρτή εκτιμήτρια παρέχει μια εξαιρετική προσέγγιση. Ο
υπολογισμός του στατιστικού ΚΚΤ δίνει την τιμή 34.759, που είναι υψηλότερη από
την κρίσιμη τιμή F(7,141)=2.0756 σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, γεγονός που
οδηγεί και τυπικά στην απόρριψη της γραμμικής εκτιμήτριας υπέρ της κυρτής.
Σε αντίθεση με τη γραμμική εκτιμήτρια που περιορίζεται στην περιγραφή απλώς
της αρνητικής σχέσης που συνδέει τις δύο μεταβλητές, η κυρτή εκτιμήτρια
απεικονίζει το ρυθμό μεταβολής του δείκτη βρεφικής θνησιμότητας.
Συγκεκριμένα, η κυρτή σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών ερμηνεύει το γεγονός
ότι για χαμηλές τιμές του κ.κ. ΑΕΠ οι οποίες συνοδεύονται από υψηλές τιμές του
ΔΒΘ, μια μικρή αύξηση του κ.κ. ΑΕΠ θα προκαλέσει δυσανάλογα μεγάλη μείωση
του ΔΒΘ, ενώ ξεκινώντας από ένα επαρκές επίπεδο κ.κ. ΑΕΠ, η περαιτέρω αύξησή
του δεν θα μειώσει σημαντικά το ΔΒΘ.
Η κυρτή εκτίμηση αποκαλύπτει επίσης τη γραμμική τάση μεταξύ διαδοχικών
κόμβων. Βλέπουμε ότι ο εκτιμημένος ΔΒΘ μειώνεται δραστικά μεταξύ των τριών
πρώτων κόμβων με αρνητικούς, αλλά αυξανόμενους ρυθμούς μεταβολής, ενώ μετά
τον τέταρτο κόμβο έχει τιμή πολύ κοντά στο μηδέν. Σημειωτέον ότι το μηδέν είναι ο
ιδεώδης αριθμός για το ΔΒΘ. Ωστόσο, ενώ θα αναμενόταν σχεδόν μηδενικός ρυθμός
ΔΒΘ για τα υψηλά κ.κ. ΑΕΠ, έχει παρατηρηθεί από τους θεωρητικούς
οικονομολόγους Chakraborty (1997) και Bertinelli (2002) ότι για πολύ υψηλές τιμές
του κκ ΑΕΠ, ο ΔΒΘ αυξάνει. Είναι αξιοσημείωτο ότι η μέθοδός μας έχει αποκαλύψει
μια τέτοια αύξηση μεταξύ των δύο τελευταίων κόμβων.
Πράγματι, στον Πίνακα 1 παρατηρούμε ότι η κυρτή εκτίμηση του ΔΒΘ μειώνεται
από 134.66 σε 5.11 και στη συνέχεια αυξάνεται σε 7.56. Επιπλέον, η μέθοδός μας
εκτίμησε τους ρυθμούς μεταβολής του ΔΒΘ μεταξύ των τριών τελευταίων κόμβων,
οι οποίοι είναι 0.000013 και 0.000281, δηλαδή βλέπομε ότι καθώς το κ.κ. ΑΕΠ
αυξάνεται κατά 24%, ο ρυθμός αύξησης του ΔΒΘ είναι 21 φορές μεγαλύτερος.
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Η θεωρητική ερμηνεία του φαινομένου αυτού βασίζεται στις θεωρίες
αστικοποίησης, σύμφωνα με τις οποίες, οι ανεπτυγμένες χώρες με πολύ υψηλές τιμές
κ.κ. ΑΕΠ εμφανίζουν πιο έντονη εισοδηματική ανισότητα και «ποιότητα ζωής»
τέτοια που δεν ευνοεί το προσδόκιμο ζωής κατά της γέννηση.

ABSTRACT
We define a Karush-Kuhn-Tucker (KKT) statistic for testing the convexity of observations
that contain random errors. Convexity is a property, which quite often arises in economic
theory and practices and is usually interpreted by the assumption of non-decreasing returns. In
practice, the convexity of the data is usually lost due to errors in the measuring process.
Convexity is restored by making the least sum of squares change to the data subject to the
restriction of nonnegative second divided differences. We define the associated KKT statistic
and we illustrate its performance on real data from GNP per capita and infant mortality for
149 countries in 1995. It is remarkable that the convex fit and the KKT statistic do reveal
computationally the increase of infant mortality for higher GNP, which was initially pointed
out by the theoreticians behind the application we present.
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Πιστοποίηση της Ποιότητας Υπηρεσιών – Εφαρμογή
σε Υπηρεσίες Υγείας ∗
Χαράλαμπος Δαμιανού, Μιχαήλ Πηλαβάκης
Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών
cdamian, m_pilavakis@math.uoa.gr
Περίληψη
Με τον όρο ποιότητα υπηρεσιών εννοούμε οτιδήποτε ικανοποιεί τις ανάγκες και τις
προσδοκίες ενός πελάτη από μια υπηρεσία. Σήμερα σε μια κοινωνία έντονου ανταγωνισμού η
ποιότητα είναι προϋπόθεση και όχι σκοπός, είναι αναγκαιότητα και όχι στόχος, είναι
προϋπόθεση ανταγωνιστικότητας και επιβίωσης. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής
παρουσιάζονται διεθνώς αναγνωρισμένοι τρόποι πιστοποίησης υπηρεσιών, όπως το ISO, αλλά
και δείκτες ικανοποίησης πελατών από υπηρεσίες, όπως το EPSI (European Percerption
Satisfaction Index) και το SERVQUAL (Service Quality). Χρησιμοποιώντας τρισταδιακή
δειγματοληψία με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου εξετάζεται η ποιότητα των
παρεχομένων υπηρεσιών σε 29 νοσοκομεία της Αττικής. Η ανάλυση και σύγκριση των
αποτελεσμάτων εκτός της τρισταδιακής δειγματοληψίας γίνεται και με τη χρήση
αποτελεσμάτων από τον Ι.Ο.Β.Ε. (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών).

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Ιστορική ανασκόπηση ελέγχου ποιότητας
Ιστορικές αναφορές για υποτυπώδη έλεγχο ποιότητας υπάρχουν από τους
αρχαίους χρόνους. Στην Κίνα οι προμηθευτές του αυτοκράτορα έπρεπε να
αναγράφουν το όνομά τους στη συσκευασία των προϊόντων τους, ενώ σε επιγραφή
του 4ου π.Χ. αιώνα που ανακαλύφθηκε στην αρχαία αγορά στην Αθήνα, γίνεται
αναφορά στον έλεγχο ποιότητας των ασημένιων αττικών νομισμάτων και από τα
αναγραφόμενα συνεπάγεται η ύπαρξη κάποιου είδους πιστοποιητικού για τα
αυθεντικά νομίσματα.
Στους νεότερους χρόνους και πριν από τη βιομηχανική επανάσταση, η βιομηχανική παραγωγή ήταν αποκλειστικά ευθύνη και έργο των ανεξάρτητων τεχνιτών οι
οποίοι πραγματοποιούσαν και μια πρωτόγονη μορφή ποιοτικού ελέγχου του
παραγόμενου προϊόντος.
Ο 20ος αιώνας καθιέρωσε την ομαδοποίηση των τεχνιτών ή εργατών που είχαν
παρόμοια καθήκοντα και την επίβλεψη τους από εργοδηγούς οι οποίοι ήταν πλέον
υπεύθυνοι για την ποιότητα των προϊόντων. Με την έναρξη της βιομηχανικής
επανάστασης δημιουργήθηκαν μεγάλα βιομηχανικά συγκροτήματα με πολλές ομάδες
παραγωγής, οι οποίες ελέγχονταν από τους λεγόμενους επιθεωρητές παραγωγής που
______________________
* Εργασία με υποστήριξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών με Κ.Α. 70/4/5625.
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ήταν με τη σειρά τους υποχρεωμένοι να αναφέρονται στους αντίστοιχους
εργοδηγούς.
Γενικά, είναι δυνατό να λεχθεί ότι η θεσμοθέτηση της Διοίκησης Ολικής
Ποιότητας (Total Quality Management) ολοκληρώθηκε με τη διαδοχική αλληλουχία
4 σταδίων: Επιθεώρηση, Ποιοτικός Έλεγχος, Διασφάλιση Ποιότητας, Διοίκηση ή
Διαχείριση Ολικής Ποιότητας.
1.2 Διοίκηση, Διασφάλιση και Συστήματα Διοίκησης Ποιότητας
Η Διοίκηση ή Διαχείριση Ποιότητας αφορά την εισαγωγή και υιοθέτηση ενός
συνόλου οργανωτικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια λειτουργίας ενός φορέα. Ένας
άλλος γνωστός όρος είναι ο όρος Διασφάλιση Ποιότητας (Κουτρουβέλης, 2004).
Οι όροι Διοίκηση Ποιότητας (Quality Management) και Διασφάλιση Ποιότητας
(Quality Assurance) σχετίζονται στενά αλλά δεν ταυτίζονται. Η Διοίκηση Ποιότητας
καθορίζει την πολιτική, τους στόχους και τις αρμοδιότητες σχετικά με την ποιότητα.
Η Διασφάλιση Ποιότητας αποτελεί το σύνολο όλων των προγραμματισμένων
ενεργειών με στόχο την ικανοποίηση συγκεκριμένων απαιτήσεων ποιότητας.
Το Σύστημα Διοίκησης Ποιότητας είναι ένα σύστημα διοίκησης και ελέγχου ενός
οργανισμού για την καθιέρωση πολιτικής και στόχων για την ποιότητα καθώς και για
την επίτευξη των στόχων αυτών. Δηλαδή αποτελεί ένα σύστημα για την υλοποίηση
της Διοίκησης Ποιότητας.
Οι Αρχές Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management) είναι ένα
σύνολο κατευθυντήριων αρχών που αφορούν την εφαρμογή Συστημάτων Διοίκησης
Ποιότητας και συνοψίζονται ως εξής (ISO 9004:2000):
• Εστίαση στον πελάτη
• Ηγεσία
• Ενεργός συμμετοχή του προσωπικού
• Προσέγγιση βασισμένη σε διεργασίες
• Συστηματική προσέγγιση της διοίκησης
• Συνεχής βελτίωση
• Λήψη αποφάσεων βασισμένη σε αντικειμενικά στοιχεία
• Σχέσεις αμοιβαίου οφέλους με τους προμηθευτές

2.ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Η ικανοποίηση του πελάτη (customer satisfaction) ορίζεται με δύο βασικούς
τρόπους:
1ος Ως το αποτέλεσμα της εμπειρίας κατανάλωσης ή χρήσης ενός προϊόντος ή μιας
υπηρεσίας (outcome) και
2ος Ως διαδικασία αξιολόγησης σύμφωνα με τις προσδοκίες του πελάτη (process).
2.1 Το Μοντέλο SERVQUAL (SERVICE QUALITY)
Το μοντέλο - μέθοδος SERVQUAL, με εμπνευστές τους Parasuraman κ.α. (1990),
είναι μια τεχνική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση και ανάλυση της
ποιοτικής απόδοσης υπηρεσιών ενός οργανισμού (επιχείρησης) σε σχέση με τις
ποιοτικές ανάγκες εξυπηρέτησης των πελατών του.
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Στην αρχική διατύπωση του μοντέλου των Parasuraman et. al. (1985), υπήρχαν
δέκα διαστάσεις: Αξιοπιστία, Ανταπόκριση, Ικανότητα, Πρόσβαση, Ευγένεια,
Επικοινωνία, Εμπιστοσύνη/εγγύηση, Ασφάλεια, Κατανόηση / γνώση του πελάτη και
Απτότητα – Εικόνα / Εμφάνιση. Σε μια μεταγενέστερη εργασία οι Parasuraman κ.α.
(1988, 1990), αυτές οι διαστάσεις μειώθηκαν/διαμορφώθηκαν σε πέντε:
1. Η απτότητα (tangibles)
2. Η αξιοπιστία (reliability)
3. Η ανταπόκριση (responsiveness)
4. Η διαβεβαίωση (assurance)
5. Η συναισθηματική κατανόηση (Empathy).
Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις πέντε διαστάσεις οι Zimeras κ.α. (2005),
προτείνουν ένα σύστημα ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση των υπηρεσιών
υγείας χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές δειγματοληπτικές τεχνικές. Μια σειρά από
ερωτήσεις βασιζόμενες στις πέντε αυτές διαστάσεις δημιουργήθηκαν για να
διευκολύνουν την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.
2.2 Ο Δείκτης EPSI – European Perception Satisfaction Index
Ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Ικανοποίησης Πελατών (EPSI) είναι μια σύγχρονη και
καθιερωμένη διεθνώς μέθοδος μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών για προϊόντα
και υπηρεσίες επιχειρήσεων και οργανισμών. Το μοντέλο αυτό εκτιμάται
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των μερικών ελαχίστων τετραγώνων (Partial Least
Squares). Ξεκίνησε το 1997 με πρωτοβουλία του European Organization for Quality
(EOQ) και τη συνεργασία του European Foundation For Quality Management
(EFQM) και του CSI Network. Συμμετείχαν σε αυτό αρχικά 12 χώρες (ανάμεσα τους
και η Ελλάδα). Από το 2005 έχουν προστεθεί ακόμη 10 χώρες.
Ο δείκτης EPSI επηρεάζεται έμμεσα ή άμεσα από κάποιους παράγοντες. Αυτοί οι
παράγοντες για τη συγκεκριμένη έρευνα είναι (βλ.Pan European CSI Report 2001):
1.Εικόνα (η φήμη που έχει ένα νοσοκομείο και η γενική εικόνα του).
2.Προσδοκίες ασθενών (π.χ. από προηγούμενη εμπειρία).
3.Ποιότητα υπηρεσιών (λειτουργικότητα νοσοκομείου, ευγένεια προσωπικού κτλ).
4.Αξία σε σχέση με την ποιότητα (αν ανταποκρίνεται το νοσοκομείο ανάλογα με το
ταμείο ασφάλισης).
5.Πίστη - Αφοσίωση (αν ο ασθενής διατίθεται να επισκεφτεί ξανά το ίδιο νοσοκομείο
για ανάλογο πρόβλημα).

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Η δειγματοληπτική έρευνα βασίζεται σε μια λίστα με 29 Γενικά Νοσοκομεία της
Αττικής στα οποία δεν περιλαμβάνονται μαιευτήρια, στρατιωτικά, ιδιωτικά και
εξειδικευμένα νοσοκομεία (π.χ. ψυχιατρεία) . Επομένως ο πληθυσμός μας είναι οι
ασθενείς που νοσηλευόντουσαν στις 12910 κλίνες κατά την περίοδο αναφοράς της
έρευνας (Δευτέρα έως και Παρασκευή) στα 29 αυτά νοσοκομεία όπου πάρθηκαν οι
πληροφορίες με προσωπικές συνεντεύξεις συμπληρώνοντας όπως αναφέραμε
δομημένο ερωτηματολόγιο (Πηλαβάκης, 2006). Για τη συλλογή και ανάλυση των
αποτελεσμάτων εφαρμόστηκε τρισταδιακή απλή τυχαία δειγματοληψία με:
1ο Στάδιο: Νοσοκομείο
2ο Στάδιο: Κλινικές
3ο Στάδιο: Κλίνες – Ασθενείς.
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3.1 Ανάλυση με τρισταδιακή δειγματοληψία
Για την εκτίμηση του “δείκτη ικανοποίησης” από τις προσφερόμενες υπηρεσίες
των νοσοκομείων της Αττικής εφαρμόστηκε τρισταδιακή δειγματοληψία με
Πρωτογενείς Δειγματοληπτικές Μονάδες (ΠΔΜ) τα νοσοκομεία, Δευτερογενείς
Δειγματοληπτικές Μονάδες (ΔΔΜ) τις κλινικές και Τριτογενείς Δειγματοληπτικές
Μονάδες (ΤΔΜ) τους ασθενείς όπου νοσηλευόντουσαν κατά την ημέρα της
επίσκεψης και αντιστοιχούσαν στις επιλεγόμενες κλίνες. Κατά τη συλλογή των
δεδομένων είχαμε ελάχιστες περιπτώσεις ασθενών που δεν απάντησαν, οπότε
πάρθηκαν στο δείγμα οι νοσηλευόμενοι στις αμέσως επόμενες κλίνες. Πιστεύουμε
ότι δεν αλλοιώνονται σημαντικά τα χαρακτηριστικά του δείγματος άρα και η
αμεροληψία των αποτελεσμάτων. Οι τιμές yijk της “ικανοποίησης” των ασθενών του
δείγματος προέκυψαν από μια σειρά ερωτήσεων με απαντήσεις στην κλίμακα 1-10
και προέκυψε η τελική σταθμισμένη τιμή για κάθε ασθενή.
Τα πληθυσμιακά δεδομένα είναι:
N = # ΠΔΜ = # νοσοκομείων = 29
M i = # ΔΔΜ = # κλινικών στην i-οστή ΠΔΜ, i = 1, 2,..., N

Dij = # ΤΔΜ = # ασθενών στην j-οστή ΔΔΜ της i-οστής ΠΔΜ, j = 1, 2,..., M i .
Στο δείγμα έχουν ληφθεί με απλή τυχαία δειγματοληψία σε κάθε στάδιο, n = 4
ΠΔΜ, mi ΔΔΜ και dij ΤΔΜ όπως στον πίνακα 1. Σημειώνουμε ότι η επιλογή των
ΔΔΜ στο δείγμα καθορίστηκε στο 1/6 των M i ενώ οι ΤΔΜ στο 50% περίπου των

Dij .
Πίνακας 1. Αριθμός ΔΔΜ και ΤΔΜ για τον πληθυσμό και το δείγμα.
n

# Κλινικών

Δείγμα κλινικών

# Κλινών

Mi

mi

Dij

Δείγμα
κλινών dij

30
30
10
50
50
40
30
30
30
30
10
50
40
25

15
15
4
25
25
23
15
15
15
15
4
22
18
11

1

18

3

2

30

5

3

18

3

4

18

3
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H πληθυσμιακή μέση τιμή εκτιμάται από τη σχέση (βλ. Δαμιανού (2006),
Χαρίσης και Κιόχος (1997) )
d

mi
ij
n
D
yT = 1n ∑Wi m1 ∑ ij d1 ∑ yijk
i =1
i j =1 Di. ij k =1

όπου

Wi =

NM i Di.
N

M i D i.
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και εκτιμώμενη διασπορά

n
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∑W

D i. =

και

2
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mi
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2
2i
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1
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1
nN
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N
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ij

Wi 2

mi

∑mM ∑
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Di.

2
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(

2
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m
n
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W
y
y
, f 2i = i , f 3ij =
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−
∑ i i T ,
N
Mi
Dij
n − 1 i =1
2

dij
⎞
1 mi ⎛ Dij
1
2
s =
yijk − y ij
∑ ⎜ y ij − y i ⎟ και s3ij = d − 1 ∑
mi − 1 j =1 ⎝ D i.
k =1
⎠
ij

(

2
2i

)

2

με
1
y ij =
dij

dij

∑ yijk και yi =
k =1

1
mi

mi

Dij

∑D
j =1

i.

y ij

( ) κατασκευάσαμε ειδικό πρόγραμμα στη

Για τον υπολογισμό των yT και s 2 y T

Matlab και εφαρμόζοντας στο πρόγραμμα τα δεδομένα πήραμε τα αποτελέσματα του
πίνακα 2 για τη γενική ικανοποίηση, την εκ των προτέρων ικανοποίηση δηλαδή
προτού θυμίσουμε στον ασθενή τα επί μέρους θέματα του νοσοκομείου (όπως π.χ.
συμπεριφορά προσωπικού) και για τις προσδοκίες που είχε ο ασθενής προτού
εισαχθεί στο νοσοκομείο που γίνεται η έρευνα.
Πίνακας 2. Αποτελέσματα ανάλυσης με τρισταδιακή δειγματοληψία

( )

( )

yT (%)

s 2 yT = V yT

Γενική Ικανοποίηση

51,38

0,49

Ικανοποίηση (πριν)

48,09

0,37

Προσδοκίες

52,42

0,64
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Παρατηρούμε ότι ο δείκτης αρχικών προσδοκιών (52,42%) είναι περίπου ο ίδιος με
το δείκτη γενικής ικανοποίησης που προκύπτει αφού αναφερθούν στον ασθενή τα επί
μέρους θέματα. Αντίθετα, πριν την αναφορά όλων αυτών των χαρακτηριστικών, η
πρώτη τοποθέτηση των ασθενών δίνει δείκτη ικανοποίησης κατά τρεις εκατοστιαίες
μονάδες μικρότερο (48,09%). Στατιστικά οι παραπάνω διαφορές είναι πολύ
σημαντικές (P-τιμή ≈ 0).
3.2 Ανάλυση με το δείκτη EPSI
Όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη παράγραφο ο δείκτης EPSI επηρεάζεται
από συγκεκριμένους παράγοντες οι οποίοι έχουν και επιδράσεις μεταξύ τους. Το
βασικό μοντέλο EPSI καθώς και οι επιδράσεις (συσχετίσεις) μεταξύ των παραγόντων
απεικονίζεται στο σχήμα 1, σύμφωνα με το Pan European CSI Report (2001), όπου οι
επιδράσεις είναι σε κλίμακα 0-5. Σε αυτό βλέπουμε ότι η Εικόνα επηρεάζει άμεσα το
δείκτη (κατά 2,04 μονάδες) και επομένως βελτίωση της Εικόνας θα έχει ως συνέπεια
την αύξηση του δείκτη EPSI. Αυτό όμως δεν είναι το σωστό μέτρο διότι όπως
βλέπουμε στο σχήμα 1 η Εικόνα έχει μεγάλη συσχέτιση με τις Προσδοκίες πελατών
(κατά 4,06 μονάδες!) και επομένως αυξάνοντας τις Προσδοκίες πελατών (κρατώντας
σταθερή την ποιότητα υπηρεσιών και προϊόντος) ίσως ο δείκτης να μειωθεί. Αυτό
όμως που εξάγεται άμεσα είναι ότι τα νοσοκομεία της Αττικής θα πρέπει άμεσα να
διορθωθούν στον τομέα της Ποιότητας υπηρεσιών (π.χ. επάρκεια κλινικών
νοσηλείας, αναβάθμιση εξοπλισμού και χειρουργείων, αναβάθμιση ιατρικής
περίθαλψης) διότι όπως παρατηρούμε επηρεάζει άμεσα (αλλά και έμμεσα) το δείκτη
EPSI και έχει τη χαμηλότερη επίδραση από όλους τους άλλους παράγοντες μόνο
κατά 0,58 μονάδες. Εδώ θέλουμε να σημειώσουμε ότι η ανάλυση των δεδομένων με
τον δείκτη EPSI έγινε (δωρεάν)από τον Ι.Ο.Β.Ε. βάσει ειδικού στατιστικού πακέτου.
Σχήμα 1. Επιδράσεις (συσχετίσεις) στο βασικό μοντέλο EPSI
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Ακολουθεί ένας συγκεντρωτικός πίνακας της τιμής για κάθε παράγοντα που
επηρεάζει το δείκτη EPSI καθώς και τη συνολική τιμή του. Επίσης δίνονται οι
αντίστοιχες διακυμάνσεις εκτίμησης και το αντίστοιχο ερμηνευόμενο ποσοστό.
Πίνακας 3. Τιμή Δείκτη EPSI ανά παράγοντα και συνολική
α/α

Παράγοντας

Τιμή δείκτη
Διακύμανση Ερμηνευόμενο
ποσοστό
(εκτίμηση επί %) εκτίμησης

1. Εικόνα

53,55

1,38

90%

2. Προσδοκίες

54,80

1,48

66%

3. Ποιότητα
προϊόντος

53,38

1,27

84%

4. Ποιότητα
υπηρεσιών

54,78

1,39

91%

5. Αντιλαμβανόμενη
αξία

52,71

1,41

78%

6. Πίστη –
Αφοσίωση
Συνολική
Ικανοποίηση

51,98

1,77

82%

51,83

1,49

90%

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συμπερασματικά λοιπόν η έρευνα, μας έδωσε ένα ποσοστό ικανοποίησης
ασθενών από τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες υγείας πάνω από το 50%. Αυτό
το ποσοστό το πήραμε με όλες τις μεθόδους που χρησιμοποιήσαμε, όπως φαίνεται
στον πίνακα 4. Χαρακτηριστικό εδώ είναι το γεγονός ότι αν υπολογίσουμε τον
αριθμητικό μέσο βρίσκουμε μέσο ποσοστό ικανοποίησης των ασθενών 58,48%.
Αυτό προφανώς προκύπτει γιατί δεν λαμβάνονται υπόψη οι αντίστοιχες σταθμίσεις
όπως στη τρισταδιακή δειγματοληψία.
Σε διάφορους στατιστικούς ελέγχους (t-tests, Mann-Whitney, χ 2 -κριτήρια
ανεξαρτησίας) για τα χαρακτηριστικά φύλο, ηλικία, μόρφωση, καταγωγή (Αθήνα ή
επαρχία) στατιστικές σημαντικές διαφορές είχαμε στην παρεχόμενη ποιότητα, την
εικόνα και την εκπλήρωση των προσδοκιών μόνο ως προς τη μόρφωση. Σημαντικές
επίσης διαφορές προέκυψαν μεταξύ των τεσσάρων νοσοκομείων που εξετάσαμε.
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Πίνακας 4. Τελικός συγκριτικός πίνακας δεικτών ικανοποίησης
Μέθοδος Ανάλυσης

Δείκτης επί %

Τυπικό σφάλμα

EPSI

y EPSI =51,83

1,22

Τρισταδιακή

yT =51,38

0,71

Περιγραφική

y =58,48

1,02

ABSTRACT
With the term quality of services we mean anything which satisfies the needs and
the expectations of the customers. In the society of intense competition the quality is a
condition of competitiveness and survival. In this paper are presented internationally
recognized ways of certification of services, such as the ISO and the indices EPSI
(European Perception Satisfaction Index) and SERVQUAL (Service Quality). Using
a three-stage sampling survey the quality of provided services in 29 hospitals of
Attica is examined. These results were also compared with results obtained from the
I.O.V.E. (Institution Economic and Industrial Researches).
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται ένα μοντέλο ανάλυσης επιβίωσης τριών παραμέτρων,
με μονότονες, μονοκόρυφες και κυπελλοειδούς μορφής συναρτήσεις κινδύνου. Μελετώνται
διάφορες μαθηματικές και στατιστικές του ιδιότητες και περιγράφεται η φυσική διεργασία
παραγωγής του. Το πρόβλημα της εκτίμησης των παραμέτρων, αντιμετωπίζεται με τη μέθοδο
της μέγιστης πιθανοφάνειας. Τέλος, παρουσιάζονται αποτελέσματα από την προσαρμογή του
μοντέλου σε πραγματικά δεδομένα.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Συχνά, οι πλέον ρεαλιστικές κατανομές για την περιγραφή του τρόπου εξέλιξης ενός
φαινομένου που παρακολουθείται από τη γένεση μέχρι την κατάληξή του, είναι
εκείνες που μπορούν να δώσουν κυπελλοειδούς μορφής συναρτήσεις κινδύνου
(Rajarshi και Rajarshi, 1988 και Lai et al., 2001). Σε άλλες περιπτώσεις, όπως για
παράδειγμα όταν παρατηρείται μεγάλη συχνότητα πρόωρων ‘θανάτων-αποτυχιών’,
καταλληλότερες είναι οι κατανομές με μονοκόρυφη συνάρτηση κινδύνου όπως οι
Lognormal και Inverse Gaussian (Johnson et al., 1994). Στην εργασία αυτή,
παρουσιάζεται ένα μοντέλο ανάλυσης επιβίωσης με τρεις παραμέτρους, το οποίο
περιλαμβάνει την κατανομή Weibull ως ειδική περίπτωση. Η προτεινόμενη
κατανομή, η οποία μπορεί να δώσει μονότονες, κυπελλοειδούς μορφής και
μονοκόρυφες συναρτήσεις κινδύνου, αναφέρεται στη συνέχεια ως η κατανομή
IDBU , από τα αρχικά των λέξεων increasing, decreasing, bathtub-shaped και
unimodal, που αναφέρονται στα είδη μονοτονίας της συνάρτησης κινδύνου της.
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2. Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Η σ.π.π. της κατανομής IDBU , δίνεται από τη σχέση:

{

}

f (t ;θ ) = aβλ t β −1 (1 + λ t β ) a −1 exp 1 − (1 + λ t β ) a ,
t > 0,
(1)
με θ = (a, β , λ ) , όπου a, β > 0 είναι παράμετροι μορφής (shape parameters) και
λ > 0 παράμετρος κλίμακας (scale parameter). Αποδεικνύεται ότι για β < 1 , η
σ.π.π. της κατανομής είναι φθίνουσα με lim f (t ;θ ) = ∞ και lim f (t;θ ) = 0 , για
t →0+

t →∞

β = 1 είναι επίσης φθίνουσα με lim f (t ;θ ) = aλ και lim f (t;θ ) = 0 ενώ για
t →0 +

t →∞

β > 1 , είναι μονοκόρυφη με lim f (t ;θ ) = 0 και lim f (t;θ ) = 0 .
t → 0+

t →∞

3. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ
Για a = 1 , η κατανομή IDBU περιλαμβάνει ως ειδική περίπτωση την κατανομή
Weibull με παραμέτρους μορφής και κλίμακας β και λ αντίστοιχα. Επίσης, αν
T ~ IDBU , αποδεικνύεται ότι:
(i ) Η τυχαία μεταβλητή Y = 1 + λT β ακολουθεί κατανομή Weibull με
παραμέτρους μορφής και κλίμακας a και 1 αντίστοιχα, περικομμένη στο (1, ∞) ,
(ii ) Η τυχαία μεταβλητή Y = (1 + λT β ) a − 1 ακολουθεί Εκθετική κατανομή με
μέση τιμή 1,
(iii ) Η τυχαία μεταβλητή Y = log(1 + λT β ) ακολουθεί την τροποποιημένη
Extreme Value κατανομή (Johnson et al., 1995) με παραμέτρους μορφής και
κλίμακας 1 και a αντίστοιχα,
Σχήμα 1 Πυκνότητες της κατανομής IDBU για λ = 1 , a = 1.5 και β =0.5, 1, 1.5.
f (t )
2
1.75
1.5
1.25

β =1

1
0.75

β = 1.5

0.5
0.25

β = 0.5
0.5

1

1.5

2

2.5
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3

t

{

}1/ β

(iv) H τυχαία μεταβλητή Y = log(1 + λT β )
ακολουθεί την κατανομή
Exponential Power (Smith and Bain, 1975) με παραμέτρους μορφής και κλίμακας β
και a αντίστοιχα.
Σχέσεις με άλλες κατανομές μπορούν να βρεθούν μέσω αυτών, των περιπτώσεων
(i ) − (iv) . Για παράδειγμα στην (iv), η Y1 = 1 − exp 1 − exp( aY β ) , ακολουθεί
ομοιόμορφη κατανομή με παραμέτρους 0 και 1.

{

}

4. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ, ΡΟΠΕΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Η συνάρτηση επιβίωσης της κατανομής IDBU , υπολογίζεται ως:

{

}

S (t ;θ ) = exp 1 − (1 + λ t β ) a = 1 − F (t ;θ ) ,

t > 0,

(2)
όπου F είναι η αθροιστική συνάρτηση κατανομής ενώ τα p εκατοστιαία σημεία της,
δίνονται από τη σχέση:

[ [

t p = F −1 ( p) = λ−1 {1 − log(1 − p) }1 / a − 1

[ {

]

1/ β

}]

0 < p < 1.

,

Κατά συνέπεια, η διάμεσος είναι λ−1 (1 + log 2)1 / a − 1 1 / β .
Οι ροπές r τάξης περί το μηδέν της κατανομής IDBU , προσδιορίζονται

{

∞

}

από το ολοκλήρωμα E (T r ;θ ) = r ∫ t r −1 exp 1 − (1 + λ t β ) a dt . Αν και απόκτησή
0

τους σε κλειστή μορφή δεν είναι εφικτή, μπορούν εύκολα να υπολογιστούν
αριθμητικά.
Από τις σχέσεις (1) και (2), η συνάρτηση κινδύνου της κατανομής IDBU , είναι:

h(t ;θ ) = aβλ t β −1 (1 + λ t β ) a −1 ,

t > 0.

(3)

Για το είδος μονοτονίας της αποδεικνύονται τα ακόλουθα:
a) για a = β =1, η h(t ;θ ) είναι σταθερή (εκθετική),
b) για a > 1 και β ≥ 1 ( a < 1 και β ≤ 1 ), η h(t ;θ ) είναι μονότονα αύξουσα
(φθίνουσα),
c) για a ≥ 1 και β < 1 , i ) αν aβ ≤ 1 , η h(t ;θ ) είναι μονότονα φθίνουσα και
ii ) αν aβ > 1 , η h(t ;θ ) είναι κυπελλοειδούς μορφής,
d) για a ≤ 1 και β > 1 , i ) αν aβ < 1 , η h(t ;θ ) είναι μονοκόρυφη και
ii ) αν aβ ≥ 1 , η h(t ;θ ) είναι μονότονα αύξουσα.
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Σχήμα 2 Συναρτήσεις κινδύνου της κατανομής IDBU : (i ) φθίνουσα, (ii) αύξουσα,
(iii) μονοκόρυφη και iv ) κυπελλοειδούς μορφής.
h(t )
4
3.5
3

i
ii
iii
iv

iv

2.5
2

a

β

λ

0.8
0.9
0.2
2.0

0.8
1.5
4.0
0.7

1.0
1.0
1.0
1.0

ii

1.5

iii

1
0.5

i
2

4

6

8

t

Επίσης, κάτω από τις υποθέσεις c (ii ) και d( i ) , η h παρουσιάζει αντίστοιχα ελάχιστο

{

}

και μέγιστο στο σημείο (1 − β )λ −1 ( aβ − 1) −1 1 / β .

5. ΦΥΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Η προτεινόμενη κατανομή αποτελεί γενίκευση - υπό την έννοια της επέκτασης του
παραμετρικού χώρου - του μοντέλου που περιγράφεται στη συνέχεια.
Υποθέτοντας ότι η παράμετρος a παίρνει μόνο θετικές ακέραιες τιμές, η
συνάρτηση κινδύνου της σχέσης (3), μπορεί να γραφεί ως άθροισμα a όρων ως

h(t ;θ ) =

a −1

∑ γ r β r t β −1 ,
r

t > 0,

(4)

r =0

⎛ a ⎞

⎟⎟ λr +1 και β r = β ( r + 1) .
όπου γ r = ⎜⎜
⎝ r + 1⎠

Κατά συνέπεια, η σχέση (4) δίνει τη συνάρτηση κινδύνου σειριακού συστήματος
αποτελούμενου από a συνιστώσες με χρόνους ζωής ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές
Weibull. Ένας ισοδύναμος τρόπος θεώρησης του φυσικού μηχανισμού που παράγει
την (4) με βάση τη θεωρία ανταγωνιστικών κινδύνων, είναι αυτός που θέλει κάθε
πειραματική μονάδα εκτεθειμένη σε ένα από a διακριτά αίτια ‘αποτυχίας’. Αν Ti
( i = 0,..., a − 1 ) είναι ο χρόνος ζωής που θα παρατηρούνταν υπό την επίδραση μόνο
του i οστού αίτιου αποτυχίας και υποθέτοντας ότι οι Ti είναι ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές με συναρτήσεις κίνδυνου hi (t ;θ i ) = γ i β i t βi −1 i = 0,..., a − 1 αντίστοιχα, τότε
ο παρατηρούμενος χρόνος ζωής T = min{Ti }ia=−01 περιγράφεται από το μοντέλο της
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σχέσης (4). Η πιθανότητα αποτυχίας στο διάστημα [ c, d ) από το i οστό αίτιο, παρουσία
όλων των υπολοίπων και δοθείσης της επιβίωσης μέχρι το χρόνο c, υπολογίζεται ως:

Pi (c, d ) = P (c ≤ Ti < d , Ti < T j i ≠ j | T ≥ c )

⎛ ti
= ∫ hi (t i ;θ i ) exp⎜ − ∫
⎜
c
⎝ c
d

a −1

⎞

i =0

⎠

∑ hi (t;θ i )dt ⎟⎟dti .

Ως εκ τούτου, η πιθανότητα αποτυχίας από το

i οστό αίτιο είναι π i = Pi (0, ∞ ) .

6. ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΦΑΝΕΙΑΣ

Για τυχαίο δείγμα μεγέθους n , y obs = (t i , i = 1,..., n) από την (1), η συνάρτηση
πιθανοφάνειας και ο λογάριθμός της, δίνονται αντίστοιχα από τις σχέσεις:
n
⎫
⎞⎧ n
⎛ n
⎧
⎫
L = L(θ ; y obs ) = (aβλ ) n ⎜⎜ ∏ t iβ −1 ⎟⎟⎨∏ (1 + λ t iβ ) a −1 ⎬ exp⎨n − ∑ (1 + λ t iβ ) a ⎬,
i =1
⎩
⎭
⎭
⎠⎩ i =1
⎝ i =1

l = l (θ ; y obs ) = n log(aβλ ) + ( β − 1)

n

∑

n

log t i + (a − 1)

i =1

∑

log(1 + λ t iβ ) + n −

i =1

n

∑ (1 + λ t β )
i

i =1

Θέτοντας τις μερικές παραγώγους ∂A / ∂θ j j = 1, 2, 3 ίσες με το μηδέν, προκύπτουν
οι εξισώσεις μέγιστης πιθανοφάνειας:

{

}

∂A n n
= + ∑ log(1 + λ t iβ ) 1 − (1 + λ t iβ ) a = 0 ,
∂a a i =1
n λ t β log t
∂A n n
i
= + ∑ log t i + ∑ i
a − 1 − a (1 + λ t iβ ) a = 0 ,
β
∂β β i =1
i =1 1 + λ t i

{

}

β
∂A n n t i
= +∑
a − 1 − a (1 + λ t iβ ) a = 0 .
β
∂λ λ i =1 1 + λ t i

{

}

Κατ’ επέκταση, τα στοιχεία του παρατηρούμενου πίνακα πληροφορίας I (θ ),
I ij = −∂ 2 A / ∂θ i ∂θ j i, j = 1, 2, 3 , δίνονται αναλυτικά από τις ακόλουθες σχέσεις:

I11 =
I 22 =

n

β

2

I 33 =

n

−∑

i =1

n

λ

2

n
a2

n

+ ∑ (1 + λ t iβ ) a log 2 (1 + λ t iβ )
i =1

β

2

λ t i log t i
β 2

(1 + λ t i )
n

+ (a − 1)∑

{a − 1 − a(1 + λ t β )
i

a



,

θ =θ

}

(1 + aλ t iβ )



θ =θ

t i2 β

β 2

i =1 (1 + λ t i

)
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{1 + a(1 + λ t β ) }
i

a



θ =θ

,

,

a

.

n

I12 = I 21 = − ∑

i =1

λ t iβ log t i
β

1 + λ ti
n

I13 = I 31 = − ∑

t iβ
n

i

a

}

− a(1 + λ t iβ ) a log(1 + λ t iβ )



,

θ =θ
β

i =1 1 + λ t i

I 23 = I 32 = − ∑

{1 − (1 + λ t β )

{1 − (1 + λ t β )
i

a

}

− a(1 + λ t iβ ) a log(1 + λ t iβ )



,

θ =θ

t iβ log t i

β 2

i =1 (1 + λ t i

)

{a − 1 − a(1 + λ t β )
i

a

}

(1 + aλ t iβ )



.

θ =θ

Η ασυμπτωτική κανονικότητα των εκτιμητών μέγιστης πιθανοφάνειας εξακολουθεί
να ισχύει, αν για λόγους υπολογιστικής ευκολίας ο πίνακας αναμενόμενης
πληροφορίας J (θ ) = E ( I (θ )) αντικατασταθεί από τον πίνακα παρατηρούμενης

πληροφορίας I (θ ), εκτιμώμενο στο θ = θ , αφού ο τελευταίος κάτω από ασθενείς
συνθήκες αποτελεί συνεπή εκτιμητή του πρώτου.

7. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται δύο εφαρμογές της κατανομής IDBU σε
πραγματικά δεδομένα. Η πρώτη εφαρμογή αφορά σε δείγμα 46 τιμών στους χρόνους
συντήρησης συστήματος τηλεπικοινωνίας αεροπλάνου (Chhikara και Folks, 1977)
και η δεύτερη σε δείγμα 101 παρατηρήσεων στους χρόνους ζωής ιμάντων
αεροναυπηγικής όταν υποβάλλονται σε επίπεδο πίεσης 90% (Andrews και Herzberg,
1985). Η προσαρμογή της κατανομής στα δύο δείγματα έγινε με τη μέθοδο της
μέγιστης πιθανοφάνειας. Οι τιμές των εκτιμητών μέγιστης πιθανοφάνειας
   
θ = (a , β , λ ) είναι (0.1226, 3.3643, 12.4828) για το πρώτο δείγμα και (1.3082,
0.8618, 0.6925) για το δεύτερο και η προσαρμοζόμενη συνάρτηση κινδύνου είναι
μονοκόρυφη στην πρώτη περίπτωση και κυπελλοειδούς μορφής στη δεύτερη. Επίσης
η τιμή του στατιστικού των Kolmogorov-Smirnov είναι 0.073 (p-value 0.999) και
0.086 (p-value 0.439) αντίστοιχα.
Σχήμα 3 Καμπύλες επιβίωσης της εμπειρικής κατανομής ( * ) και της κατανομής
IDBU (⎯) (a) στους χρόνους συντήρησης συστήματος τηλεπικοινωνίας αεροπλάνου
και ( β ) στους χρόνους ζωής ιμάντων αεροναυπηγικής.
Επιβίωση
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8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από όσα προαναφέρθηκαν, είναι προφανές ότι η προτεινόμενη κατανομή παρέχει
μια ευρεία οικογένεια μονότονων συναρτήσεων κινδύνου, ευρύτερη εκείνης της
κατανομής Weibull ( a =1). Σε σχέση όμως με τις πλέον δημοφιλείς κατανομές
ανάλυσης επιβίωσης Weibull και Γάμα, έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα ότι μπορεί
να δώσει και μονοκόρυφες ή κυπελλοειδούς μορφής συναρτήσεις κινδύνου και ως εκ
τούτου να περιγράψει την ικανότητα επιβίωσης πληθυσμών σε περιπτώσεις που η
υπόθεση μονότονης συνάρτησης κινδύνου δεν είναι ρεαλιστική.

ABSTRACT
Various statistical properties and reliability aspects of a new three parameter
lifetime distribution with increasing, decreasing, bathtub and upside down bathtub
shaped (IDBU) failure rates, are explored. The new model includes the Weibull
distribution as a special case. A motivation for the model is given using a competing
risks interpretation when restricting its parametric space. Parameters are estimated
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through the maximum likelihood procedure. Applications of the model to real data are
also included.
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Περίληψη
Στην εργασία αυτή αναπτύσσεται μια σύνθετη μεθοδολογική διαδικασία, η οποία κατά την
αναζήτηση της επιστημονικής γνώσης περιφερειακών αναπτυξιακών θεμάτων εφαρμόζει τόσο
τη φιλοσοφική θεώρηση του ορθολογισμού όσο και του εμπειρισμού. Ειδικότερα προτείνεται
ένα υπόδειγμα (flow chart) για την επιλογή επενδυτικών στόχων μιας περιοχής, το οποίο είναι
προϊόν συνδυασμού ορθολογικής και εμπειρικής προσέγγισης της γνώσης. Ιδιαίτερη σημασία
για την προσέγγιση της γνώσης έχει η ακρίβεια και η πληρότητα πληροφοριών των θεμάτων που
εξετάζονται (στοιχεία και αποτελέσματα στατιστικής επεξεργασίας τους) και η παράλληλη
χρήση επαγωγής –απαγωγής και σύνθεσης μέχρι να επιτευχθεί ο τελικός σκοπός.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στον τομέα της γνωσιολογίας διαμορφώθηκαν δύο τουλάχιστο σχολές, που διαφέρουν ως προς τον τρόπο με τον οποίο αναζητείται η επιστημονική γνώση. Από τις
δύο αυτές σχολές η πρώτη στηρίζεται στην ικανότητα του ανθρώπου να σκέφτεται
με κριτικό και παραγωγικό τρόπο και η δεύτερη στην ικανότητά του να παρατηρεί
(Εμπειρία).
Ορθολογισμός είναι η φιλοσοφική θεωρία που υποστηρίζει ότι η γνώση αποκτάται
κυρίως με τη νόηση και θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την κριτική σκέψη. Εμπειρισμός
(Εμπειριοκρατία) είναι η φιλοσοφική θεωρία που δέχεται ως πηγή της γνώσης και
κριτήριο της αλήθειας την εμπειρία (εσωτερική και εξωτερική εμπειρία). Είναι
δύσκολο να αποδώσουμε την προτεινόμενη στην εργασία αυτή μεθοδολογία σε ένα
μόνο από τα δύο συστήματα ιδεών. Όμως οι περισσότεροι ορθολογιστές αποδίδουν
κάποια συνεισφορά και της αποκτημένης εμπειρίας, όπως και οι περισσότεροι
εμπειριστές θεωρούν κάποια συμβολή και της καλλιεργούμενης κριτικής σκέψης,
στη δημιουργία της επιστημονικής γνώσης. Η δική μας θέση είναι ότι η επιτυχία της
σύγχρονης επιστήμης οφείλεται μερικά στη θεωρητική πρωτοτυπία και δημιουργία
(για παράδειγμα η συμβολή των θεωρητικών μαθηματικών) και μερικά στην εμπειρική ανάλυση των δεδομένων. Με άλλα λόγια, δεχόμεθα ότι ούτε η «θεωρία» ούτε η
«παρατήρηση» από μόνες τους είναι καθοριστικές στην πρόοδο της επιστήμης.
Σαφέστερα, έχουμε τη γνώμη ότι είναι αλληλοεξαρτώμενες και συμπληρωματικές και

θεωρούμε ότι η επιστήμη έχει καταστήσει ιδιαίτερα ωφέλιμη αυτή τη σχέση. Με τη
θεωρία της προσδιορίζει, αναλύει νοηματικά και συστηματοποιεί τα φαινόμενα και
τα γεγονότα, αναζητώντας την αλήθεια. Με την έκκλησή της στα φαινόμενα και
γεγονότα, επιβεβαιώνει τη θεωρία και παρέχει επιστημονική βάση για να γενικευθεί
η θεωρία. Από την άποψη αυτή η μεθοδολογική προσέγγιση, που υιοθετούμε, είναι
μια σύνθεση των δύο προσεγγίσεων, που βασίζονται, αντίστοιχα, στον Ορθολογισμό
και στον Εμπειρισμό.
Σημαντικές αρχές της μεθοδολογίας αυτής, που απορρέουν από τον ορθολογισμό,
είναι: (α) Ο ερευνητής αναγνωρίζει ως αληθές ότι ερμηνεύεται από τη λογική. (β)
Κάθε σύνθετο πρόβλημα της περιοχής αναφοράς (χώρα, περιφέρεια ή νομός), πρέπει
να αναλύεται σε απλούστερα, να διερευνάται και με τη γνώση, που αποκτάται κυρίως
με τη νόηση, να οδηγείται η έρευνα στα συνολικά πορίσματα.
Βασικές αρχές της μεθοδολογίας αυτής, που συνδέονται με τον εμπειρισμό, είναι:
(α) Ο ερευνητής δέχεται, ως πηγή της γνώσης και κριτήριο της αλήθειας, την
εμπειρία. (β) Τα δεδομένα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, πληρότητα,
σαφήνεια, επάρκεια, συνέπεια και αξιοπιστία ως προς το χώρο, το αντικείμενο και το
χρόνο. (γ) Της εμπειρικής ανάλυσης πρέπει να προηγηθεί η επιλογή της κατάλληλης
μεθόδου, που θα χρησιμοποιηθεί, καθώς και η εξέταση για την καλύτερη
διαδικασία ανάπτυξης της μεθόδου. Ακόμη, πριν εφαρμοσθεί η εμπειρική ανάλυση,
πρέπει να εξετασθεί η διαθεσιμότητα των σχετικών υπολογιστικών προγραμμάτων
και οι δυνατότητες του υπολογιστή. (δ) Πριν από την υιοθέτηση των αποτελεσμάτων
των υποδειγμάτων, που χρησιμοποιούνται, και τη γενίκευση και τελική απόφαση,
είναι αναγκαίο να εφαρμοσθούν τα δυνατά σενάρια, οι ενδεδειγμένοι έλεγχοι, οι
σχετικές επαληθεύσεις και οι απαραίτητες βελτιώσεις των υποδειγμάτων, ώστε να
περιορισθεί το σχετικό σφάλμα.
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα κατασκευάσθηκε ένα υπόδειγμα (flow
chart) για την επιλογή επενδυτικών στόχων μιας περιοχής, που βασίζεται στο
συνδυασμό της ορθολογικής και εμπειρικής γνώσης. Η διαδικασία ανάπτυξης του
υποδείγματος ακολουθεί την εξής πορεία : Αφού αποκτηθεί η γνώση για την περιοχή
αναφοράς ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά, τους γενικούς οικονομικούς δείκτες,
την υποδομή και τους τομείς παραγωγής, σε δεύτερο στάδιο από τις γενικές
επιδόσεις, το σημερινό status και τις επιδόσεις και status των τομέων συνάγονται τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της περιοχής. Σε τρίτο στάδιο η
ανάλυση των προτιμήσεων των διαφόρων φορέων (καταναλωτές, παραγωγοί,
αναπτυξιακός κρατικός οργανισμός, Ευρωπαϊκή Ένωση), η ανάλυση των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων – μειονεκτημάτων της περιοχής και η ειδική ανάλυση
της μεταποίησης οδηγούν στις προτεινόμενες επενδύσεις.

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Η σύνθεση των δύο προσεγγίσεων που έχουν ως βάση, αντίστοιχα, τον
ορθολογισμό και εμπειρισμό έδωσε το παρακάτω υπόδειγμα (Εικόνα 1), που στοχεύει
στη επιλογή επενδυτικών στόχων μιας περιοχής. Τη σύνθετη αυτή μεθοδολογική
προσέγγιση εφαρμόσαμε ήδη σε δύο μελέτες, που αντιστοιχούν στη Στερεά Ελλάδα
και στην Κρήτη (Δονάτος, Μέργος και Χειλάς (1989α, 1989β, 1992)).
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Πριν από την ανάλυση της σχετικής μεθοδολογίας, επισημαίνεται ότι: (α) Η
ταυτόχρονη χρησιμοποίηση επαγωγής και απαγωγής εμπίπτει στη γενική φιλοσοφία
της μεθοδολογίας που είναι, όπως ειπώθηκε, η σύνθεση της εμπειρικής και της
ορθολογικής σκέψης. Επομένως, οι δύο μέθοδοι θεωρούνται ως συμπληρωματικές,
όπως φαίνεται και από την ανάπτυξη του flow chart, που ακολουθεί. (β) Ο
συνδυασμός των δύο μεθόδων, παράλληλα με την εφαρμογή των λοιπών αρχών του
εμπειρισμού και του ορθολογισμού, παρέχει την ακόλουθη γενική εικόνα, σχηματικά
τουλάχιστο: δια της επαγωγής καθορίζεται το πρώτο επίπεδο θεμάτων (πρώτη σειρά
παραλληλογράμμων), των οποίων επιζητείται η «γνώση». Πρόκειται για το θεμέλιο
πάνω στο οποίο στηρίζεται μετέπειτα τόσο η συνθετική προσπάθεια προς γενικότερα
θέματα όσο και η ανάλυση προς ειδικότερα (λοιπές σειρές παραλληλογράμμων –
βέλη – πολυσχιδείς γωνίες), μέχρις ότου επιτευχθεί ο τελικός σκοπός, δηλαδή η
επιλογή κλάδων/προϊόντων προς επένδυση. (γ) Οι στατιστικές τεχνικές, που
επιλέγονται, οι τυχόν θεωρίες ανάπτυξης, που αναφέρονται, και η μικροοικονομική
και μακροοικονομική ανάλυση, που χρησιμοποιείται, είναι οι καθιερωμένες στη
διεθνή βιβλιογραφία.
Σημειώνεται ότι ιδιαίτερη σημασία για την επιτυχία της προσέγγισης έχει αφενός η
πληρότητα των θεμάτων πληροφόρησης που θεωρούνται (παραγωγή – κόστος –
ανταγωνιστικότητα – διασυνδέσεις τομέων – ειδικεύσεις – προτιμήσεις κ.ά.) σε
συνδυασμό με την κατάλληλη στατιστική ανάλυση και αφετέρου η παράλληλη χρήση
επαγωγής – απαγωγής και σύνθεσης μέχρι ότου επιτευχθεί ο τελικός σκοπός της.
Η εφαρμογή των ποσοτικών μεθόδων και η αξιοπιστία της όλης ανάλυσης των
περιφερειακών δεδομένων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα διαθέσιμα δεδομένα τα
οποία παρέχονται συνήθως: (α) Από δημοσιεύσεις της Εθνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας της Ελλάδος ή άλλων Δημοσίων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης Υπηρεσιών –
Οργανισμών. (β) Από βάσεις Δεδομένων Ερευνητικών Κέντρων και Εταιρειών. (γ)
Από δειγματοληπτικές έρευνες ή μελέτες, που διεξήχθησαν για ορισμένους σκοπούς.
Τα δημοσιευμένα στοιχεία παρατηρείται ότι παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις,
όσον αφορά το χρόνο, τον τόπο και το είδος της πληροφορίας.
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Διάγραμμα 1. Επισήμανση ευκαιριών επένδυσης στην περιοχή αναφοράς
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Τα προβλήματα προσαυξάνονται στην περίπτωση που τα δεδομένα προέρχονται
από ιδιωτικές Τράπεζες Δεδομένων ή άλλες πηγές. Τα προβλήματα αυτά
αμβλύνονται στην περίπτωση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
(Γ.Σ.Π.). Τα δεδομένα ενός Γ.Σ.Π. αντιστοιχούν σε καθορισμένες μονάδες της
επιφανείας της γης και ταξινομούνται σε βάση δεδομένων (Β.Δ.), με αποτέλεσμα να
προσεγγίζουν σε υψηλό βαθμό ορισμένες από τις επιθυμητές ιδιότητες. Η δομή ενός
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Γ.Σ.Π. (Bernhardesen (1992), Korte (1994)) στηρίζεται σε εξειδικευμένο προσωπικό
και τεχνικά μέσα (hardware και software), σε συνδυασμό με μια σειρά από
οργανωτικές διαδικασίες για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων κλπ. Η λειτουργία
του στηρίζεται στη χρήση μεθόδων αυτόματης χαρτογραφίας και τεχνολογίας
«συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων», που συνιστούν την πληροφορία με
γεωγραφική αναφορά.
Αναλυτικότερα, η διάρθρωση της όλης διαδικασίας έχει ως εξής: Από πολλές επιμέρους πληροφορίες ενός ολοκληρωμένου Γ.Σ.Π. (στοιχεία της Β.Δ. και της
στατιστικής επεξεργασίας τους) που αφορούν τη γεωγραφία, τον πληθυσμό, την
απασχόληση, το εισόδημα και το καταναλωτικό πρότυπο, προχωρούμε στη γνώση
του αντικειμένου, που αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά περιοχής αναφοράς (προς το
γενικότερο). Η διαδικασία αυτή αναζήτησης πληροφόρησης επαναλαμβάνεται στη
περίπτωση της Γενικής Οικονομικής Κατάστασης. Τα επιμέρους θέματα, που
εξετάζονται, είναι το εισόδημα, το ακαθάριστο περιφερειακό προϊόν (ΑΠΠ) και
εξειδικευμένοι δείκτες ευημερίας. Εδώ, μάλιστα, υπάρχουν δύο «επαγωγικά»
επίπεδα: τα συμπεράσματα για το εισόδημα και το ΑΠΠ προέρχονται από
παρατηρήσεις και εκτιμήσεις των συνολικών αλλά και των κατά κεφαλή μεγεθών και
οι παρατηρήσεις επί των γενικών και ειδικών δεικτών συνθέτουν το (γενικότερο)
θέμα Γενικοί Οικονομικοί Δείκτες. Στην επιζήτηση γνώσης στο θέμα της Υποδομής
της περιοχής αναφοράς προχωρούμε πάλι από το μερικό στο γενικότερο, δηλαδή
χρησιμοποιούνται εμπειρικά δεδομένα και επιτόπια παρατήρηση, όπου απαιτείται,
για την περιγραφή του status της περιοχής σε σχέση με το περιβάλλον, την ενέργεια,
τις μεταφορές, τις επικοινωνίες, τους υδάτινους πόρους, την κατοικία, κ.ά. Το
επόμενο γενικότερο θέμα του οποίου επιζητείται «γνώση» είναι οι επιμέρους Τομείς
Παραγωγής της επιλεγμένης οικονομίας. Έτσι, αναλύονται εμπειρικά βασικές
οικονομικές μεταβλητές για κάθε ένα τομέα (πρωτογενή, δευτερογενή, υπηρεσίες και
εξωτερικό εμπόριο). Και εδώ υφίστανται δύο επίπεδα επαγωγής. Ιδιαίτερη έμφαση
δίνεται στις εξελίξεις (εφόσον το παρόν μερικά απεικονίζει, «αποτυπώνει», το
παρελθόν και το μέλλον αποτελεί, πάλι μερικά, πρόβλεψη του παρόντος), στη
διάρθρωση κάθε τομέα (εφόσον η διάρθρωση θα επισημάνει τελικά τις γενικές
επιδόσεις, αδυναμίες και πλεονεκτήματα), στη διαθεσιμότητα α΄ υλών (εφόσον
αποτελούν σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα του πρόσθετου υλικού κεφαλαίου,
δηλαδή επενδύσεων), στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων/ υπηρεσιών (εφόσον η
επιλογή επενδύσεων συναρτάται από άλλες περιοχές, που διεκδικούν επίσης μέρος
των διαθέσιμων πόρων μιας οικονομίας).
Συμπερασματικά, έτσι αποκτήθηκε «γνώση» για τα εξής γενικά θέματα: (α)
Βασικά χαρακτηριστικά. (β) Γενική Οικονομική Κατάσταση (Γενικοί Οικονομικοί
Δείκτες). (γ) Υποδομή. (δ) Τομείς Παραγωγής. Σημειώνεται ότι: ιδιαίτερη έμφαση
πρέπει να δοθεί στις διαπιστώσεις που αφορούν την υπόδειξη επενδυτικών
ευκαιριών.
Από τα Βασικά Χαρακτηριστικά απορρέουν ορισμένες κρίσιμες διαπιστώσεις και
επιδόσεις. Το ίδιο ισχύει για τους Γενικούς Οικονομικούς Δείκτες, αφού η
οικονομική ανάπτυξη και βελτίωση των όρων ζωής αντανακλάται στην εξέλιξή τους.
Η ταυτόχρονη «γνώση» των δύο αυτών θεμάτων οδηγεί στις Γενικές Επιδόσεις της
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περιοχής. Αυτές συνδυάζονται με τη δομή της περιοχής (ελλείψεις – σημεία
υπεροχής) και με τις επιμέρους επιδόσεις των τομέων (παραγωγικότητα –
ανταγωνιστικότητα – εφικτότητα α΄ υλών – διασυνδέσεις) προς εντοπισμό των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων. Πολλοί ερευνητές σταματούν
εδώ, με το σκεπτικό ότι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα παρέχουν πλέον άμεσα τους
κλάδους προς επένδυση.
Έχουμε τη γνώμη ότι πρέπει να προχωρήσουμε προς δύο ακόμα κατευθύνσεις και
σε μερικότερα θέματα, τα οποία θεωρούμε «εκ των ων ουκ άνευ» για την επισήμανση
ευκαιριών επένδυσης:
Πρώτο, προτείνεται ανάλυση των προτιμήσεων των διαφόρων φορέων, είτε αυτοί
είναι οι καταναλωτές είτε οι παραγωγοί είτε κάποιος αναπτυξιακός κρατικός οργανισμός είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ για τους δύο πρώτους είναι αυτονόητα, γιατί
απαιτείται ανάλυση των προτιμήσεων, για τις δύο υπόλοιπες κατηγορίες απαιτείται
κάποια αιτιολόγηση. Στην εξέταση των προοπτικών ανάπτυξης, ιδιαίτερα της
μεταποίησης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι σημερινές και μελλοντικές συνθήκες
στην ευρύτερη περιοχή της Ε.Ε. Οι πρόσφατες εξελίξεις καθιερώνουν πλέον την
ενιαία εσωτερική αγορά και γενικά την ενωμένη Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, η
επιχείρηση της περιοχής αναφοράς, που θέλει να επιβιώσει, θα είναι εκείνη που θα
επιδείξει δυναμισμό, οργανωτικότητα και άλλες αρετές και θα ακολουθεί
καθορισμένη στρατηγική ανάπτυξης στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η γνώση
επομένως των συνθηκών που επικρατούν στη διευρυμένη Ε.Ε. και οι σχετικές
«προτιμήσεις» – ιδιαίτερα όσον αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη, αν η περιοχή
αναφοράς δεν είναι η χώρα – θεωρείται απαραίτητη και μεταξύ των άλλων υποβοηθεί
στη διάκριση των επιλεγέντων κλάδων, σε εξωτερικού προσανατολισμού και
εσωτερικού προσανατολισμού (βλέπε flow chart). Απαιτείται βέβαια, ταυτόχρονα,
και η γνώση των προτιμήσεων του ελληνικού δημοσίου ως αναπτυξιακού φορέα.
Είναι π.χ. δυνατό, ο αναπτυξιακός φορέας να ενδιαφέρεται όχι μόνο για επενδύσεις
σε καθιερωμένους κλάδους. Η ανάπτυξη μιας περιοχής συχνά επηρεάζεται από μια
συστηματική μεγάλη επένδυση και μάλιστα σε συμπληρωματικούς κλάδους
παραγωγής. Σε περιοχές με «κακή» υποδομή και με ελαφρά αναπτυσσόμενο
βιομηχανικό τομέα, η θεραπεία συχνά έγκειται στην εγκαθίδρυση ενός leading sector,
που με τη γενική άνοδο στη ζήτηση, τα linkage effects και τα άλλα γνωστά
πλεονεκτήματά του θα δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά θετικά αποτελέσματα στην
εν γένει οικονομία.
Δεύτερο, πρέπει να χρησιμοποιείται εξειδικευμένη ανάλυση στη μεταποίηση (γεωργική βιομηχανία) προς εντοπισμό πλέον των κλάδων / προϊόντων, που πρέπει να
επιλεγούν. Η ανάλυση απόκλισης – συμμετοχής εντοπίζει τους παραδοσιακούς/
δυναμικούς κλάδους, που έχουν ευνοϊκή προοπτική (σε σχέση με κάποια περιοχή
βάσης – η Χώρα στην περίπτωση μιας Περιφέρειας –) και η ανάλυση των ειδικεύσεων (δείκτες ειδίκευσης του Alexandersson (1956, 1957)) παρέχει τους κλάδους /
προϊόντα στα οποία ειδικεύεται η περιοχή αναφοράς σε σύγκριση με άλλες περιοχές
(π.χ. Περιφέρεια – Χώρα, νομοί Περιφέρειας – Χώρα, περιφέρεια και νομοί
Περιφέρειας). Οι ειδικεύσεις χαρακτηρίζονται με κάποιο καθιερωμένο κριτήριο, σε
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μονοειδίκευση, ολιγοειδίκευση και πολυειδίκευση, που είναι σημαντικό για την
επιλογή κλάδων / προϊόντων με προοπτικές επένδυσης.
Η Ανάλυση των Προτιμήσεων των φορέων και καταναλωτών, τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα -μειονεκτήματα της περιοχής και η Ειδική Ανάλυση της μεταποίησης
οδηγούν στον κατάλογο των επενδυτικών σχεδίων, που επιλέγονται. Έτσι, στην
ουσία, η επιλογή στηρίζεται: (α) Σε σειρά επιστημονικών κριτηρίων από την πλευρά
της ζήτησης, της προσφοράς (κόστους – παραγωγής – ανταγωνιστικότητας). (β) Σε
σειρά συγκριτικών πλεονεκτημάτων, που είναι είτε ευρύτερα (μείζων περιοχή
αναφοράς) είτε στενότερα (κλάδοι – προϊόντα). Ενδέχεται ο ερευνητής να πρέπει να
επιλέξει μικρότερο αριθμό επενδυτικών σχεδίων, από εκείνον που υποδεικνύει η όλη
μεθοδολογία. Σ’ αυτή την περίπτωση προτείνεται η χρησιμοποίηση της σειράς των
κριτηρίων με κάποια μέθοδο στάθμισής τους και επιλογή των «καλύτερων»
επενδύσεων. Η επιλογή των όρων στάθμισης ακολουθεί μια σύνθετη στατιστική
διαδικασία με βάση τα υπάρχοντα στατιστικά δεδομένα (εξωτερικού – εσωτερικού
προσανατολισμού). Εξάλλου οι κλάδοι / προϊόντα, που επιλέγονται με διττό κριτήριο,
κατατάσσονται ως (α) παραδοσιακοί, (β) δυναμικοί και (γ) leading sector.

3. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η εφαρμογή της ορθολογικής – εμπειρικής διαδικασίας για την επίτευξη του
πολυσύνθετου στόχου της ισόρροπης και αποτελεσματικής οικονομικής ανάπτυξης
μιας περιοχής, απαιτεί επιστημονικές γνώσεις, που προέρχονται όχι μόνο από την
περιφερειακή, την οικονομική και τη στατιστική επιστήμη, αλλά και από άλλες
επιστήμες. Με την παρουσίαση του υποδείγματος (flow chart), που κατασκευάσθηκε,
επιχειρήθηκε να γίνει αντιληπτή η ανάγκη αυτή, αλλά κυρίως να δειχθεί η συμβολή
της ορθολογικής και εμπειρικής προσέγγισης στη μελέτη για την επισήμανση
ευκαιριών επένδυσης μιας περιοχής και σε επέκταση στην εκτίμηση καταστάσεων
και στην εύρεση λύσεων για την εφαρμογή αποτελεσματικής κοινωνικοοικονομικής
αναπτυξιακής πολιτικής σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο.
Για την απόκτηση της ορθής επιστημονικής γνώσης, που θα μας κατευθύνει στις
προτεινόμενες επενδύσεις, ιδιαίτερη σημασία έχει αφενός η πληρότητα, σαφήνεια,
επάρκεια, συνέπεια και αξιοπιστία της πληροφόρησης σε σχέση με τον τόπο, το
αντικείμενο και το χρόνο και αφετέρου η κατάλληλη στατιστική ανάλυση των
δεδομένων καθώς και η παράλληλη εφαρμογή της διαδικασίας επαγωγής – απαγωγής
και σύνθεσης. Η ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου Γ.Σ.Π. παρέχει γρήγορη, οικονομική,
ικανοποιητική ποιοτικά, έγκαιρη και μη αμφισβητήσιμη πληροφόρηση και
εξασφαλίζει ακρίβεια, συνέπεια, επάρκεια, πληρότητα, ομοιογένεια καθώς και
δυνατότητα ανάλυσης, σύνθεσης, διερεύνησης, ελέγχου και διαθεσιμότητας των
δεδομένων.
Στην τελική φάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων των προτιμήσεων των
φορέων και καταναλωτών, των συγκριτικών πλεονεκτημάτων – μειονεκτημάτων της
περιοχής και της μεταποίησης οδηγούν στο επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή στον
κατάλογο των επενδυτικών σχεδίων. Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να ληφθούν
αποφάσεις για στρατηγική ανάπτυξης και διαμορφωθούν κατάλληλα επενδυτικά
σχέδια, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες και οι προτιμήσεις που αφορούν
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τη διευρυμένη Ε.Ε.
Τέλος, η επιλογή των «καλυτέρων» επενδύσεων, απαιτεί
προηγουμένως την εφαρμογή κατάλληλων στατιστικών τεχνικών για την εύρεση των
αντιστοίχων συντελεστών στάθμισης των επενδύσεων, που προτείνονται.

ABSTRACT
This paper develops a methodological process for the identification of regional
advantages and disadvantages in programming regional development investment
activities. In so doing, the paper applies a general theoretical framework of economic
rationality and empirical verification. The process is used for the identification of
investment objectives and the selection of private or public investment opportunities in
a region. Particular importance in this process play empirical factors, as well as the
parallel use of deduction and induction theoretical approaches.
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Περίληψη
Για την καταγραφή και τον προσδιορισμό της στάσης των υπηρετούντων εκπαιδευτικών
μαθηματικών ως προς τα «ιδιαίτερα» μαθήματα, αποστείλαμε ένα ερωτηματολόγιο σε όλα τα
σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Θράκης. Σε σύνολο 98 σχολείων της Θράκης
λάβαμε 94 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Συνολικά ελήφθησαν 194 ερωτηματολόγια σε
σύνολο 255 υπηρετούντων εκπαιδευτικών μαθηματικών.
Ο βασικός σκοπός της έρευνάς μας δεν είναι η απόδειξη ή η κατασκευή ενός θεωρητικού
πλαισίου για τα «ιδιαίτερα» μαθήματα, αλλά η περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης από
τη σκοπιά της στάσης των υπηρετούντων εκπαιδευτικών μαθηματικών. Μετά τον έλεγχο και
την κωδικοποίηση των απαντήσεων του κάθε ερωτηματολογίου, η στατιστική επεξεργασία
έγινε με τη βοήθεια του προγράμματος ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ. Αρχικά, με την Παραγοντική
Ανάλυση των Αντιστοιχιών και ακολούθως με την προς τα άνω Ιεραρχική Ταξινόμηση οι
εκπαιδευτικοί μαθηματικοί των σχολείων της Θράκης ομαδοποιήθηκαν ως προς την στάση
τους για τα «ιδιαίτερα» μαθήματα και έγινε μια προσπάθεια ερμηνείας της στάσης αυτής
έναντι μερικών χαρακτηριστικών της ταυτότητας των εκπαιδευτικών αυτών με σκοπό την
εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.
Σημαντικότερες διαπιστώσεις, μεταξύ άλλων, είναι ότι τα «ιδιαίτερα» αποτελούν
οικονομική ενίσχυση κυρίως για άνδρες και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε Λύκεια, ενώ
θεωρούνται απαραίτητα λόγω του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος κυρίως από
γυναίκες και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε Γυμνάσια.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η δυσκολία κατανόησης των Μαθηματικών από τους μαθητές, είναι ο
σπουδαιότερος ανασταλτικός παράγοντας για την αγάπη τους προς αυτά. Οι μαθητές,
βέβαια, έχουν μικρή ή τουλάχιστον την μικρότερη ευθύνη για το γεγονός αυτό. Η
φύση του μαθήματος είναι τέτοια που απαιτείται ικανότητα αντίληψης λεπτών
εννοιών, πειθαρχία σκέψης, ευστροφία και οργάνωση εργασίας για να ανταπεξέλθει ο
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μαθητής στην ποικιλία των εννοιών και στις λογικές φοβίες του έναντι των
Μαθηματικών.
Σημαντικοί επίσης παράγοντες, για τις δυσκολίες που παρουσιάζει η κατανόηση
των Μαθηματικών στα σχολεία, είναι, η τυχόν αμέθοδη επιλογή και διάταξη της
διδακτέας ύλης, η μη ενδεδειγμένη συγγραφή του διδακτικού βιβλίου, η ανεπάρκεια
του χρόνου που διατίθεται για τη διδασκαλία του μαθήματος.
Ο σημαντικότερος ίσως παράγοντας για την διαβάθμιση της σχέσης μαθητή –
Μαθηματικών, είναι ο εκπαιδευτικός μαθηματικός. Ένας εκπαιδευτικός μαθηματικός
που δεν γνωρίζει και δεν κατανοεί σε έκταση και βάθος τις μαθηματικές έννοιες τις
οποίες θα κληθεί να διδάξει, ένας ανεπαρκής εκπαιδευτικός που φοβάται το μάθημα
περισσότερο ίσως και από τους μαθητές του, είναι βέβαιο, ότι εκτός από τις
λανθασμένες γνώσεις και σύγχυση που θα προκαλέσει, θα καλλιεργήσει στους
μαθητές του και μια στάση φοβίας και αποστροφής προς το μάθημα, Εξαρχάκος Θ.,
(1991).
Όλα τα παραπάνω, αλλά και η πιεστική παρότρυνση των αγχωμένων γονιών προς
τα παιδιά τους να ανταπεξέλθουν τις δυσκολίες του σχολείου τους και να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εισαγωγικών εξετάσεων στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, οδηγούν τους μαθητές σε διαδικασίες μάθησης των Μαθηματικών και
όχι μόνον, εκτός σχολείου, σε ιδιωτικά φροντιστήρια ή σε παράνομα κατά τον νόμο,
όταν γίνονται από διορισμένους εκπαιδευτικούς, «ιδιαίτερα» μαθήματα κατ’ οίκον.
Στην εργασία αυτή, μελετάμε τη στάση ως προς τα «ιδιαίτερα» μαθήματα στα
Μαθηματικά, των εκπαιδευτικών μαθηματικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των
σχολείων της Θράκης, έναντι μερικών χαρακτηριστικών της ταυτότητας των
εκπαιδευτικών αυτών.

2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Στη διεθνή ερευνητική πρακτική, η προσέγγιση του φαινόμενου της στάσης
ατόμων, πραγματοποιείται συνήθως σε υπαρκτά προβλήματα που προκύπτουν και
προσδιορίζονται από την κοινωνική πραγματικότητα, Δήμου Γ., (1996), όπως
συμβαίνει με την περίπτωση των «ιδιαιτέρων» μαθημάτων στα Μαθηματικά σε
μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας.
Το πλαίσιο, στο οποίο κινείται η έρευνά μας, περιέχει και μελετά τη διασύνδεση
δύο βασικών αξόνων, όπως είναι: 1) τα «ιδιαίτερα» μαθήματα μέσα από την έκφραση
άποψης και γνώμης των εκπαιδευτικών μαθηματικών γι’ αυτά και 2) μερικά
χαρακτηριστικά της ταυτότητας των εκπαιδευτικών μαθηματικών όπως αυτά
προκύπτουν από το ερωτηματολόγιο.
Για τη συλλογή των ερευνητικών στοιχείων, κρίναμε ότι η τεχνική του γραπτού
ανώνυμου ερωτηματολογίου ήταν η πλέον ενδεδειγμένη. Τα ερωτηματολόγια
περιείχαν 19 κλειστές ερωτήσεις απευθυνόμενα σε όλους τους εκπαιδευτικούς
μαθηματικούς των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Θράκης. Λάβαμε
194 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια από 94 σχολεία, σε σύνολο 255 εκπαιδευτικών
μαθηματικών και 98 σχολείων των νομών Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης.
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Μετά το σχετικό έλεγχο για την ορθή κωδικογράφηση και κωδικοποίηση των
απαντήσεων του κάθε ερωτηματολογίου, η στατιστική επεξεργασία έγινε με το
πρόγραμμα «Πραξιτέλης», Καράκος Α., (2003).

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
3.1. Περιγραφικά στοιχεία και διαγράμματα
Ο πληθυσμός της έρευνάς αποτελείται από 136 άνδρες (70,1%) και 58 γυναίκες
(29,9%). Οι γυναίκες προτιμούν σχολεία της Κομοτηνής και της Ξάνθης,
αποφεύγοντας σχολεία που βρίσκονται στο Υπόλοιπο των νομών Ροδόπης και
Ξάνθης, προφανώς λόγω της γνωστής πολυπολιτισμικής διάρθρωσης των υπολοίπων
των νομών αυτών, Καράκος Α., Δραμαλίδης Α., (2006).
Η ερώτηση που αφορά στην έρευνα ήταν «Ποια η γνώμη σας για τα «ιδιαίτερα»
μαθήματα;». Στο Σχήμα 1, δίνονται οι απαντήσεις στην ερώτηση αυτή ως προς το
φύλο, όπου οι γυναίκες υπερισχύουν των ανδρών στην μη έκφραση γνώμης ή στην
άρνηση απάντησης για τα «ιδιαίτερα», αλλά σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση
με τους άνδρες, πιστεύουν ότι αυτά είναι απαραίτητα λόγω του υπάρχοντος
συστήματος. Αντίθετα, οι άνδρες, υπερισχύοντας των γυναικών, θεωρούν ότι όχι
μόνον αυτά αποτελούν οικονομική ενίσχυση, αλλά έχουν και άποψη για το
φαινόμενο αυτό, την οποία και εκφράζουν σε μεγαλύτερο ποσοστό.
Σχήμα 1. Ιδιαίτερα και φύλο εκπαιδευτικών μαθηματικών
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3.2. Παραγοντική ανάλυση

Με τη βοήθεια της παραγοντικής ανάλυσης των αντιστοιχιών
διαπιστώσαμε ότι μερικές από τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου δεν ήταν
σημαντικές διότι παρουσίαζαν πολύ μικρές τιμές βάρους και αδράνειας και
πολύ μεγάλες τιμές στους παραγοντικούς άξονες, γι’ αυτό και οι μεταβλητές
αυτές δεν συμμετείχαν στην περαιτέρω ανάλυση.
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3.3. Ιεραρχική ταξινόμηση
Η Ιεραρχική Ταξινόμηση είναι ένας μηχανισμός διαδοχικών διαμερίσεων και
δημιουργίας ομογενών ομάδων των στοιχείων ενός συνόλου, που όσο απομακρύνεται
από την αρχή, οι διαμερίσεις γίνονται πιο λεπτομερείς και οδηγούν σε περισσότερο
ομογενείς ομάδες, Benzecri J-P., (1980), Μπεχράκης Θ., (1999).
Για την Ιεραρχική Ταξινόμηση των δεδομένων χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα
«Πραξιτέλης» το οποίο διαμόρφωσε έξι ανεξάρτητες κλάσεις αντικειμένων
υπολογίζοντας την «απόσταση» μεταξύ δύο ομάδων με τη μέθοδο MAX, όπου ένα
αντικείμενο εντάσσεται σε μια ομάδα αν είναι πιο κοντά σε όλα τα αντικείμενα της
ομάδας αυτής, απ’ ότι σε όλα τα αντικείμενα μιας άλλης ομάδας.
Οι έξι κλάσεις διαμορφώνονται ως εξής:
Πρώτη κλάση: Τα «ιδιαίτερα» μαθήματα αποτελούν οικονομική ενίσχυση
κυρίως για εκπαιδευτικούς μαθηματικούς με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: άνδρες,
υπηρετούν σε Λύκεια, δεν διερευνούν το γνωστικό επίπεδο των μαθητών τους στην
αρχή του σχολικού έτους, χρησιμοποιούν προσωπική μέθοδο διδασκαλίας στις τάξεις
που διδάσκουν, βρίσκουν ότι οι μαθητές τους είναι διαφορετικών επιπέδων, δεν
έχουν παρακολουθήσει κανένα σεμινάριο ή επιμόρφωση της ειδικότητάς τους τα
τελευταία 2 χρόνια, πιστεύουν ότι τα φροντιστήρια διδάσκουν μόνον τεχνικές,
πιστεύουν ότι τα φροντιστήρια βοηθούν τους μαθητές, υπηρετούν στο υπόλοιπο του
Νομού Έβρου.
Δεύτερη κλάση: Τα «ιδιαίτερα» μαθήματα είναι απαραίτητα λόγω του
υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος κυρίως για εκπαιδευτικούς μαθηματικούς με
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: γυναίκες, υπηρετούν σε Γυμνάσια, διερευνούν το
γνωστικό επίπεδο των μαθητών τους στην αρχή του σχολικού έτους, χρησιμοποιούν
μαθητοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας στις τάξεις που διδάσκουν, βρίσκουν μέτριο το
επίπεδο των μαθητών που διδάσκουν, έχουν παρακολουθήσει 2 έως 4 σεμινάρια ή
επιμορφώσεις της ειδικότητάς τους τα τελευταία 2 χρόνια, είναι λίγο ικανοποιημένοι
από την παρεχόμενη μαθηματική εκπαίδευση πιστεύοντας ότι αιτίες είναι η
αδιαφορία των μαθητών, το αναλυτικό πρόγραμμα και τα σχολικά βιβλία, υπηρετούν
στην Κομοτηνή.
Τρίτη κλάση: Δεν έχουν γνώμη για τα «ιδιαίτερα» μαθήματα κυρίως
εκπαιδευτικοί μαθηματικοί: που χρησιμοποιούν δασκαλοκεντρικό μοντέλο
διδασκαλίας στις τάξεις που διδάσκουν, που έχουν παρακολουθήσει 1 σεμινάριο ή
επιμόρφωση της ειδικότητάς τους τα τελευταία 2 χρόνια, που υπηρετούν στην Ξάνθη.
Τέταρτη κλάση: Εκπαιδευτικοί μαθηματικοί που υπηρετούν στο υπόλοιπο του
Νομού Ροδόπης.
Πέμπτη κλάση: Δεν συμφωνούν με τα «ιδιαίτερα» μαθήματα κυρίως
εκπαιδευτικοί μαθηματικοί: που βρίσκουν καλό ή πολύ καλό το επίπεδο των
μαθητών που διδάσκουν, που έχουν παρακολουθήσει περισσότερα από 5 σεμινάρια ή
επιμορφώσεις της ειδικότητάς τους τα τελευταία 2 χρόνια, που πιστεύουν ότι τα
φροντιστήρια δεν έχουν λόγο ύπαρξης, που υπηρετούν στην Αλεξανδρούπολη.
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Έκτη κλάση: Για τα «ιδιαίτερα» μαθήματα έχουν διαφορετική άποψη από τις
προτεινόμενες στο ερωτηματολόγιο, την οποία και εκφράζουν, κυρίως εκπαιδευτικοί
μαθηματικοί: που υπηρετούν σε Τ.Ε.Ε, που βρίσκουν χαμηλό το επίπεδο των
μαθητών που διδάσκουν, που δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι από την παρεχόμενη
μαθηματική εκπαίδευση αλλά δεν έχουν γνώμη για την αιτία, που έχουν για τα
φροντιστήρια διαφορετική άποψη από τις προτεινόμενες στο ερωτηματολόγιο την
οποία και εκφράζουν, που υπηρετούν στο υπόλοιπο του Νομού Ξάνθης.
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από τις αναλύσεις των ερευνητικών στοιχείων που πραγματοποιήσαμε,
προέκυψε ότι τα «ιδιαίτερα» μαθήματα αποτελούν οικονομική ενίσχυση κυρίως για
άνδρες και εκπαιδευτικούς μαθηματικούς που υπηρετούν σε Λύκεια αφού στον
συγκεκριμένο τύπο σχολείου το «ιδιαίτερο» πληρώνεται ακριβά κυρίως λόγω των
πανελληνίων εξετάσεων. Επίσης, αποτελούν οικονομική ενίσχυση για τους
εκπαιδευτικούς εκείνους που λόγω των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών τους θα
μπορούσαν να χαρακτηριστούν αδιάφοροι για το λειτούργημά τους, αφού δεν
ενδιαφέρονται να μάθουν το γνωστικό επίπεδο των μαθητών τους, δεν έχουν
παρακολουθήσει κανένα σεμινάριο της ειδικότητάς τους και η μέθοδος διδασκαλίας
που χρησιμοποιούν δεν εντάσσεται σε ένα διεθνώς αποδεκτό μοντέλο αλλά σε μια
ασαφή προσωπική μέθοδο διδασκαλίας.
Τα «ιδιαίτερα» μαθήματα θεωρούνται απαραίτητα λόγω του υπάρχοντος
εκπαιδευτικού συστήματος κυρίως από γυναίκες και εκπαιδευτικούς μαθηματικούς
που υπηρετούν σε Γυμνάσια. Επίσης, θεωρούνται απαραίτητα για τους
εκπαιδευτικούς εκείνους που αποτελούν, θα λέγαμε, το συμπλήρωμα των
εκπαιδευτικών της προηγούμενης παραγράφου, αφού ενδιαφέρονται να μάθουν το
γνωστικό επίπεδο των μαθητών τους, έχουν παρακολουθήσει έναν ικανοποιητικό
αριθμό σεμιναρίων της ειδικότητάς τους και ακολουθούν το μαθητοκεντρικό μοντέλο
διδασκαλίας.
Αποφεύγουν να εκφέρουν γνώμη για τα «ιδιαίτερα» μαθήματα, εκπαιδευτικοί που
ακολουθούν τον παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό τρόπο διδασκαλίας και αυτοί που
έχουν παρακολουθήσει μόλις ένα σεμινάριο της ειδικότητάς τους.
Κάθετα αντίθετοι με τα «ιδιαίτερα» μαθήματα, είναι κυρίως εκπαιδευτικοί με
πολλά σεμινάρια επιμόρφωσης, εκπαιδευτικοί που βρίσκουν το επίπεδο των μαθητών
τους καλό ή πολύ καλό και όσοι πιστεύουν ότι τα φροντιστήρια δεν έχουν λόγο
ύπαρξης.
Όχι μόνον για τα «ιδιαίτερα» μαθήματα αλλά και για τα φροντιστήρια έχουν δική
τους άποψη, την οποία και εκφράζουν, κυρίως εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε
Τ.Ε.Ε καθώς και απαισιόδοξοι θα λέγαμε, εκπαιδευτικοί, αφού βρίσκουν το επίπεδο
των μαθητών τους χαμηλό, και δεν είναι ικανοποιημένοι από την παρεχόμενη
μαθηματική εκπαίδευση στη χώρα μας.
Το γενικό συμπέρασμα που βγαίνει από την διερεύνησή μας αυτή, είναι πως
μεταβλητές όπως το φύλο, τύπος σχολείου, τόπος υπηρεσίας, μέθοδος διδασκαλίας,
αριθμός παρακολούθησης σεμιναρίων και γνώμη για το επίπεδο των μαθητών που
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διδάσκουν, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών
μαθηματικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με την άποψη και στάση
τους έναντι των «ιδιαιτέρων» μαθημάτων.

ABSTRACT
We dispatched a questionnaire in all schools of Secondary Education of Thrace in
order to record and determine the attitude of the mathematicians as for the “private”
courses. We received 194 supplemented questionnaires out of 255 mathematicians of
Thrace. The basic aim of our research is not the proof or the manufacture of a
theoretical frame for the “private” courses, but the description of the existing situation
from the viewpoint of the mathematicians. After the control and the coding of the
answers of each questionnaire, the statistical treatment became by the help of the
program PRAXITELIS. By using the Cluster Analysis method, the mathematicians
were grouped in 6 homogeneous groups, as for their attitude for the “private” courses
and became an effort of interpretation of this attitude against certain characteristics of
the identity of the mathematicians in order to draw some useful conclusions. More
important conclusions, out of many, are that the “private” courses constitute an
economic aid mainly for men and for mathematicians who work in Lycee type of
schools, while, they are considered essential due to the existing educational system,
mainly by women and by mathematicians who work in High schools.
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Περίληψη
Η εργασία αυτή ερευνά τη σχέση ανάμεσα στο φόρο εταιριών και την ιδιωτική επένδυση
χρησιμοποιώντας ετήσια στοιχεία για την Ελλάδα και για την περίοδο 1960 – 2005. Σκοπός
της εργασίας αυτής είναι να ελέγξει τη μακροχρόνια σχέση ανάμεσα στη φορολογία των
εταιρειών και την ιδιωτική επένδυση χρησιμοποιώντας την ανάλυση της συνολοκλήρωσης. Η
ανάλυση αυτή έδειξε ότι υπάρχει μια μακροχρόνια σχέση ισορροπίας. Τέλος, τα
μακροοικονομικά αποτελέσματα βρέθηκαν να συμφωνούν με την υπόθεση ότι η μείωση
(αύξηση) στον εταιρικό φόρο φέρνει αύξηση (μείωση) στις ιδιωτικές επενδύσεις.
Λέξεις-κλειδιά: Ιδιωτική επένδυση, εταιρικός φόρος εισοδήματος, συνολοκλήρωση

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα επιχειρήματα πάνω στη διαμάχη περί φόρων είναι αρκετά γνωστά. Οι
χαμηλότεροι φόροι θα πρέπει να προκαλούν μεγαλύτερη παραγωγή αυξάνοντας τα
κίνητρα για αποταμίευση, επένδυση, σκληρή εργασία και καινοτομία. Αλλά οι
σκεπτικιστές διερωτώνται αν θα προκύψει πραγματικά αυξημένη οικονομική
ανάπτυξη. Επιπλέον, εφόσον οι φόροι είναι προοδευτικοί, το γεγονός ότι θα
μειώσουμε τους φόρους σημαίνει ότι οι πλούσιοι θα επωφεληθούν σε βάρος των
φτωχών, που εξαρτώνται περισσότερο από τις κοινωνικές υπηρεσίες
χρηματοδοτούμενες από τα φορολογικά έσοδα. Βέβαια, σε όλες τις περιπτώσεις που
οι χώρες επέβαλαν ένα χαμηλότερο πραγματικό μέσο φορολογικό βάρος στους
πληθυσμούς τους, πέτυχαν σημαντικά υψηλότερους βαθμούς ανάπτυξης του
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος απ’ ότι έγινε στις υψηλά φορολογούμενες χώρες.
Η αντίθεση ανάμεσα στις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες είναι αρκετά
φανερή. Οι ανεπτυγμένες χώρες έχουν υψηλότερο ποσοστό ανάπτυξης και
χαμηλότερη φορολογική αστάθεια. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι αρκετά
πειστικά. Οι ανεπτυγμένες χώρες βασίστηκαν περισσότερο στους φόρους
εισοδήματος και λιγότερο σε φόρους εμπορίου απ’ότι οι αναπτυσσόμενες. Τα έσοδα
προερχόμενα από τους φόρους εισοδήματος και κατανάλωσης αποτέλεσαν το
μεγαλύτερο μέρος των συνολικών φορολογικών εσόδων στις αναπτυγμένες χώρες,
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ενώ το ¼ των συνολικών φορολογικών εσόδων των αναπτυσσόμενων χωρών
προέρχεται από τις κοινωνικές εισφορές.
Οι δεσμοί μεταξύ δημοσιονομικής, πολιτικής και οικονομικής ανάπτυξης είναι
αρκετά ισχυροί. Οι φόροι επηρεάζουν την ικανότητα μιας εταιρείας να
διαφοροποιήσει και να εξαπλώσει μέσω της επιρροής τους το εισαγόμενο κόστος και
τη συμπεριφορά της διοίκησης. Μπορεί να έχουν επίσης μια πίεση σε άυλα πάγια
όπως είναι η επιχειρηματικότητα και η τεχνική πρόοδος. Κάποια εμπειρικά
αποτελέσματα δείχνουν την αιτιακή σχέση ανάμεσα στα επίπεδα και τους τύπους των
φόρων και στους παράγοντες σε τομείς όπως η επένδυση, η αποταμίευση, οι
εξαγωγές, η απασχόληση και η παραγωγικότητα.
Η φορολογία επηρεάζει το ποσό κεφαλαίου που είναι διαθέσιμο και ενθαρρύνει ή
αποθαρρύνει τις αποταμιεύσεις και τη ξένη επένδυση. Επίσης, εκτρέπει την επένδυση
και την απασχόληση από έναν τομέα σε άλλον. Επηρεάζει το επίπεδο και την
παραγωγικότητα της απασχόλησης με το να επιδρά στις επιλογές ανάμεσα στην
εργασία και την ψυχαγωγία, στην ένταση της προσπάθειας στη δουλειά και των
αποφάσεων των εργαζομένων στην τεχνολογία.
Οι Hsieh and Parker (2002) υποστηρίζουν ότι η μείωση του φόρου των
παρακρατηθέντων κερδών αυξάνει το ποσό των κεφαλαίων που είναι διαθέσιμο για
τις εταιρείες και με αυτό τον τρόπο παράγεται ένα κύμα επενδύσεων στις εταιρείες
αυτές. Στις χώρες με μικρές χρηματοοικονομικές αγορές, η φορολογία των
παρακρατηθέντων κερδών μετακινεί τα εσωτερικά κεφάλαια από ορισμένες εταιρείες
όπου η οριακή αξία αυτών των κεφαλαίων υπερέχει του πραγματικού επιτοκίου.
Κατά αυτόν τον τρόπο ένας χαμηλός φόρος μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στην
επένδυση και την ανάπτυξη.
Οι Bustos et al (2004) στην ερευνά τους χρησιμοποιούν 83 δημόσιες εταιρείες
και υπολογίζουν το πραγματικό κόστος χρησιμοποίησης του κεφαλαίου. Καταλήγουν
ότι οι φόροι έχουν πολύ μικρή επίδραση στο επιθυμητό κεφαλαιακό απόθεμα διότι
αυτό αντισταθμίζεται από το γεγονός ότι ο φορολογικός κώδικας επιτρέπει την
έκπτωση των τόκων και της απόσβεσης.

2. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ
Σε ένα νεοκλασσικό υπόδειγμα οι αποφάσεις των επενδύσεων μπορούν να
αποδοθούν με ένα υπόδειγμα στο οποίο υποθέτουμε μια αντιπροσωπευτική εταιρεία
που παράγει ένα αγαθό (Υ) χρησιμοποιώντας κεφάλαιο (Κ) και εργασία (L). Η
εταιρεία μεγιστοποιεί την παρούσα αξία των μερισμάτων των μετοχών σύμφωνα με
το παρακάτω υπόδειγμα:
∞

Max ∫ e −rt [(1 − r )( F ( K t , Lt ) − wLt ) − ((1 − r (b + z )) pt I t ]dt
K ,L

(1)

0

υπό τον όρο
•

K t = I t − δK t
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(2)

όπου r είναι το επιτόκιο, t είναι το ποσοστό του φόρου του εταιρικού εισοδήματος, b
είναι το κλάσμα της επένδυσης που χρηματοδοτείται με δάνειο, z είναι η παρούσα
αξία των αποσβέσεων, p είναι η τιμή της επένδυσης, και Ι είναι η επένδυση.
Από τις παραπάνω εξισώσεις βρίσκουμε ότι το οριακό προιόν του κεφαλαίου είναι
ίσο με το πραγματικό κόστος του κεφαλαίου δηλαδή:
•

FK 1 − r (b + z )
P
=
(r + δ ) − = CC
P
1− r
P

(3)

Η εξίσωση (3) δηλώνει ότι το επιθυμητό επίπεδο κεφαλαίου εξαρτάται από το
κόστος του κεφαλαίου. Το κόστος του κεφαλαίου, διαδοχικά εξαρτάται από το
ποσοστό του φόρου, με δύο διαφορετικούς τρόπους. Από τη μία ένα υψηλό
φορολογικό ποσοστό άμεσα αυξάνει το κόστος κεφαλαίου μειώνοντας το επιθυμητό
κεφαλαιακό απόθεμα, από την άλλη το γεγονός ότι ο τόκος και η απόσβεση
προεξοφλούνται για φορολογικούς σκοπούς μειώνει το κόστος κεφαλαίου. Αν το
(b+z) είναι ίσο με 1, τότε οι φόροι δεν επηρεάζουν το επιθυμητό κεφαλαιακό
απόθεμα. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι όταν δεν υπάρχει χρέος (b = 0) και οι φόροι
είναι στις ταμιακές ροές της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή έχω:
•

FK = (r + δ ) p − p
Που σημαίνει ότι οι φόροι δεν είναι κατάλληλοι στον καθορισμό του βέλτιστου
αποθέματος κεφαλαίου. Στην περίπτωση που (b+z) > 1 σημαίνει ότι το κόστος
κεφαλαίου μειώνεται όταν οι φόροι αυξάνονται.
Σε μία αναπτυσσόμενη χώρα όπως η Ελλάδα μπορεί να υπάρχει ένας μεγάλος
αριθμός εταιριών που δεν έχουν αρκετή ρευστότητα που σημαίνει ότι το κόστος
κεφαλαίου είναι μικρό. Αυτός είναι και ο λόγος που η στρατηγική που ακολουθείται
σ’ αυτή την εργασία για τις εμπειρικές εκτιμήσεις είναι να χρησιμοποιήσουμε άμεσα
το φορολογικό συντελεστή και άλλα στοιχεία του πραγματικού κόστους κεφαλαίου
όπως το επιτόκιο και την αναμενόμενη αλλαγή στην τιμή του κεφαλαίου. Έτσι
υποθέτουμε την παρακάτω συνάρτηση της παραγωγής

[

Y = γ δK − ρ + (1 − δ ) L− ρ

]

−1 / ρ

(4)

Το οριακό προιόν του κεφαλαίου είναι ίσο με το κόστος του κεφαλαίου

⎡Y ⎤
A⎢ ⎥
⎣K ⎦
όπου A = δγ − ρ

και σ =

1/ σ

= CC

(5)

1
1+ ρ

Το επιθυμητό απόθεμα του κεφαλαίου ως μέρος της παραγωγής λαμβάνεται από
τη συνάρτηση (5) και εξαρτάται από το κόστος του κεφαλαίου. Αυτό, στη συνέχεια
εξαρτάται από το επιτόκιο, τους φόρους και την αναμενόμενη αλλαγή στην τιμή του
κεφαλαίου (βλέπε συνάρτηση 3).
Οι εξισώσεις της επένδυσης για τις αναπτυσσόμενες χώρες περιλαμβάνουν
μεταβλητές που μπορούν να εμφανιστούν στις χώρες αυτές. Για παράδειγμα ο
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MaKinnon (1973) αλλά και ο Shaw (1973) στις εργασίες τους έχουν αποδεχθεί ότι η
οικονομική εμβάθυνση είναι ένας σημαντικός και καθοριστικός παράγοντας στην
επένδυση των αναπτυσσόμενων χωρών. Η έλλειψη μιας κατάλληλα αναπτυγμένης
χρηματιστηριακής αγοράς εισάγει τους πιστωτικούς περιορισμούς που έχουν
επιπτώσεις στην επένδυση.
Από μακροοικονομική άποψη, το φορτίο του ξένου χρέους είναι ένας σημαντικός
καθοριστικός παράγοντας στην επένδυση. Υπάρχουν τουλάχιστον τρία κανάλια στην
επίδραση αυτή. Πρώτο, ένα μεγάλο χρέος, απαιτεί και μεγάλες πληρωμές, οι οποίες
υπό τους όρους της περιορισμένης ξένης χρηματοδότησης συμβάλλει στη μείωση της
επένδυσης. Από την άλλη πλευρά ένα μεγάλο χρέος μπορεί να θεωρηθεί ως πηγή
πιθανών φορολογικών αυξήσεων οπότε μειώνει την επένδυση. Τρίτο, ένα υψηλό
χρέος μπορεί να θεωρηθεί ως μακρόχρονη πηγή αστάθειας. Δεδομένου ότι το φορτίο
του χρέους εξαρτάται και από τους αβέβαιους παγκόσμιους παράγοντες, όπως τα
επιτόκια, οι όροι του εμπορίου αλλά και άλλες μεταβλητές πέρα από τον έλεγχο της
χώρας, θα έχει μία επίδραση στις αποφάσεις της οικονομικής πολιτικής.
Η πολιτική και οικονομική αστάθεια, (όπως η συναλλαγματική ισοτιμία, ο
πληθωρισμός και άλλα) διαδραματίζουν επίσης ένα σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις
των εταιριών για επενδύσεις. Η δημόσια επένδυση είναι μια σημαντική μεταβλητή
που έχει περιληφθεί στις συναρτήσεις της ιδιωτικής επένδυσης. Η παραδοσιακή
άποψη είναι ότι η δημόσια επένδυση, ειδικά στην υποδομή είναι ένα συμπλήρωμα
στην ιδιωτική επένδυση. Με άλλα λόγια, το δημόσιο μετοχικό κεφάλαιο εισάγει τη
λειτουργία της παραγωγής και αυξάνει την παραγωγικότητα της ιδιωτικής επένδυσης.
Για την ανάλυση της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν ετήσια στοιχεία για την
Ελλάδα καλύπτοντας την περίοδο από 1960 – 2005 και προέρχονται από τις βάσεις
δεδομένων του OECD Economic Outlook και του World Tax Database. Οι
μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν είναι η ιδιωτική επένδυση ως ποσοστό του ΑΕΠ
(PI), το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ (NFD), η δημόσια επένδυση ως
ποσοστό του ΑΕΠ (PPI), το ποσοστό του εταιρικού φόρου (TR), και το επιτόκιο των
καταθέσεων (r).

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ο έλεγχος για τη συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών που εξετάζουμε,
απαιτεί προηγουμένως τον έλεγχο για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας για κάθε
μεταβλητή, χρησιμοποιώντας τον έλεγχο του επαυξημένου Dickey – Fuller (ADF)
(1979) πάνω στην παρακάτω συνάρτηση:
k

ΔX t = δ 0 + δ 1t + δ 2 X t −1 + ∑ α i ΔX t −i + u t

(6)

i =1

όπου η μεταβλητή ΔΧt-i εκφράζει τις πρώτες διαφορές με k χρονικές υστερήσεις, ενώ
η μεταβλητή ut προσαρμόζει τα λάθη της αυτοσυσχέτισης. Οι συντελεστές δ0, δ1, δ2
και αi είναι προς εκτίμηση. Η μηδενική και η εναλλακτική υπόθεση για την ύπαρξη
μοναδιαίας ρίζας στη μεταβλητή Χt είναι:
Η0: δ2 = 0

Ηε: δ2 < 0
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Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών εμφανίζονται στον πίνακα 1. Οι ελάχιστες
τιμές των κριτηρίων του Akaike (1973) και του Schwartz (1978) έδωσαν την
καλύτερη δομή των ADF εξισώσεων καθώς και τους αντίστοιχους αριθμούς των
χρονικών υστερήσεων με την ένδειξη Lag. Όσον αφορά τον έλεγχο της
αυτοσυσχέτισης στους διαταρακτικούς όρους, ο έλεγχος που χρησιμοποιήθηκε ήταν
του πολλαπλασιαστή Lagrange LM(1).
Πίνακας 1. Έλεγχος μοναδιαίας ρίζας DF/ADF

Μεταβλητές
(Xt)
PI
NFD
PPI
TR
r

Lag
0
0
1
1
0

Επίπεδα
Test statistic
(DF/ADF)*
LM(1)**
-1.890
0.064
-2.602
-1.380
-0.483

2.127[0.123]
1.734[0.208]
1.297[0.251]
2.179[0.121]
0.097[0.453]

Lag
1
1
1
1
1

Πρώτες Διαφορές
Test statistic
(DF/ADF)*
LM(1)**
-6.746
-5.649
-6.502
-6.337
-4.273

1.276[0.256]
1.214[0.277]
0.089[0.562]
1.043[0.314]
0.087[0.472]

*Κρίσιμες τιμές: -3.6210 (1%), -2.9434 (5%), -2.6102(10%).
**Οι αριθμοί στις παρενθέσεις δείχνουν τα επίπεδα σημαντικότητας

Τα αποτελέσματα από τον πίνακα 1 υποδεικνύουν ότι η ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας
δεν μπορεί να απορριφθεί στα επίπεδα των μεταβλητών. Άρα καμία χρονική σειρά
δεν είναι στάσιμη στα επίπεδα. Στη συνέχεια όταν οι χρονικές σειρές
μετασχηματιστούν σε πρώτες διαφορές γίνονται στάσιμες άρα μπορούν να
χαρακτηριστούν σαν ολοκληρωμένες πρώτης τάξης. Επίσης για όλες τις μεταβλητές
στις πρώτες διαφορές ο έλεγχος LM(1) δείχνει ότι δεν υπάρχει συσχέτιση στους
διαταρακτικούς όρους.
Αφού διαπιστώθηκε πως οι εξεταζόμενες μεταβλητές είναι ολοκληρωμένες
πρώτης τάξης, τότε εκτελείται ο έλεγχος για τη συνολοκλήρωση, χρησιμοποιώντας τη
διαδικασία προσέγγισης της μέγιστης πιθανοφάνειας του Johansen (1988), Johansen
and Juselious (1990, 1992). Δεδομένου ότι για να εφαρμοστεί η τεχνική του Johansen
απαιτείται ένας ικανός αριθμός χρονικών υστερήσεων, γι’ αυτό ακολουθήσαμε τη
σχετική διαδικασία που βασίζεται στον υπολογισμό της γνωστής στατιστικής ελέγχου
LR (Likelihood Ratio). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δύο χρονικές υστερήσεις
αποτελούν την κατάλληλη εξειδίκευση για την παραπάνω σχέση.
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Null
r=0
r<1

Null
r=0
r<1

Table 2 - Johansen and Juselious Cointegration Tests
Μεταβλητές PI NFD PPI TR r (VAR=2)
Maximum Eigenvalues
Critical Values
Alternative
Eigenvalue
95%
99%
r =1
33.99
20.97
25.52
r=2
13.49
14.07
18.63
Trace Statistic
Critical Values
Alternative
Eigenvalue
95%
99%
r >1
38.88
29.68
35.65
r=2
14.88
15.41
20.04

Τα αποτελέσματα του πίνακα 2 υποδεικνύουν ότι υπάρχει ένα συνολοκληρωμένο
διάνυσμα. Επομένως υπάρχει μια μακροχρόνια σχέση μεταξύ της ιδιωτικής
επένδυσης και των άλλων μεταβλητών. Το συνολοκληρωμένο διάνυσμα είναι το
εξής:
PI = 0.196411 - 0.000267NFD - 0.496846PPI - 0.000983TR – 0.002156r
[0.0000] [0.0000]
[0.3915]
[0.0297]
[0.0001]

Oι εκτιμήσεις των συντελεστών στις σχέσεις ισορροπίας οι οποίες στην ουσία
είναι οι μακροπρόθεσμα εκτιμημένες ελαστικότητες αναφορικά με την ιδιωτική
επένδυση δείχνουν ότι το δημόσιο χρέος, οι δημόσιες επενδύσεις, το ποσοστό του
εταιρικού φόρου και το επιτόκιο των καταθέσεων είναι ανελαστικές ως προς την
ιδιωτική επένδυση.
Σύμφωνα με τα πρόσημα που έχουν οι συνιστώσες τoυ παραπάνω διανύσματος
συνολοκλήρωσης και με βάση την οικονομική θεωρία μπορούμε να πούμε ότι η
αύξηση του ποσοστού του εταιρικού φόρου προκαλεί μείωση των ιδιωτικών
επενδύσεων, όπως συμβαίνει και με όλες τις άλλες μεταβλητές.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη σχέση των ιδιωτικών επενδύσεων, του
δημόσιου χρέους, των δημόσιων επενδύσεων, το ποσοστό του εταιρικού φόρου και
το επιτόκιο των καταθέσεων χρησιμοποιώντας ετήσια στοιχεία για τα έτη από 1960 2005. Η εμπειρική ανάλυση έδειξε ότι οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται στην
εργασία αυτή παρουσιάζουν μοναδιαία ρίζα. Στη βάση αυτή χρησιμοποιήθηκε η
ανάλυση της συνολοκλήρωσης όπως προτάθηκε από τον Johansen για να προκύψει
μια μακροχρόνια σχέση ισορροπίας ανάμεσα στις μεταβλητές που
χρησιμοποιήθηκαν. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η αύξηση του
δημόσιου χρέους, των δημόσιων επενδύσεων, του ποσοστού στο εταιρικό φόρο και
του επιτοκίου των καταθέσεων προκαλεί μείωση των ιδιωτικών επενδύσεων για την
Ελλάδα.
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ABSTRACT
This paper investigates the relationship between corporate tax and private investment
using annual data for Greece covering the period 1960-2005. The aim of the paper is
to test the long run relationship between corporate taxation and private investment
using cointegration analysis. This analysis shown that there exists a long run
equilibrium relation. Finally, the macroeconomic results go along with the hypothesis
that a decrease (increase) in corporate taxation results in an increase (decrease) of
private investments.
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Περίληψη
Στην εργασία αυτή θα ασχοληθούμε με την ανάλυση συσχετισμένων δίτιμων αποκρίσεων
δυο ανεξάρτητων ομάδων. Η συσχέτιση οφείλεται στην καταγραφή της ίδιας απόκρισης σε
δυο χρονικές στιγμές ή συνθήκες (k=1, 2). Τα ατομικά δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα και
δίνονται μόνο οι δυο 2×2 περιθώριοι πίνακες που ο καθένας αντιστοιχεί σε μια χρονική
στιγμή. Το δειγματοληπτικό σχήμα του κάθε πίνακα είναι γινόμενο ανεξάρτητων διωνυμικών.
Επειδή οι δύο πίνακες είναι μεταξύ τους συσχετισμένοι, οι κλασικές μέθοδοι ανάλυσης 2x2x2
πινάκων είναι ακατάλληλες. Χρησιμοποιώντας Μπεϋζιανή μεθοδολογία θα εκτιμήσουμε τις
πιθανότητες επιτυχίας για κάθε ομάδα στις δυο χρονικές στιγμές καθώς και τα odds ratios που
αντιστοιχούν στους δυο πίνακες.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σημαντικό ρόλο στις κλινικές ή επιδημιολογικές μελέτες έχουν οι δίτιμες
μεταβλητές και κυρίως η μελέτη της σχέσης δυο δίτιμων μεταβλητών με τη μορφή
2×2 πινάκων (π.χ. απόκριση με παρουσία ενός παράγοντα). Όταν θέλουμε να
μελετήσουμε τέτοιες σχέσεις σε διαφορετικά επίπεδα ενός τρίτου παράγοντα
καταλήγουμε στην ανάλυση k 2×2 πινάκων.
Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με την ανάλυση συσχετισμένων δίτιμων
δεδομένων (correlated ή clustered data), τα οποία προκύπτουν είτε από τη μέτρηση
του ίδιου δίτιμου χαρακτηριστικού σε k χρονικές στιγμές, είτε όταν καταγράφονται k
διαφορετικές δίτιμες αποκρίσεις στο ίδιο άτομο. Στην περίπτωση αυτή, η ανάλυση
δεν μπορεί να γίνει με τη μέθοδο των Mantel-Haenszel (M-Η) (1959) λόγω της
συσχέτισης που υπάρχει μεταξύ των παρατηρήσεων. Η ανάλυση συσχετισμένων
δίτιμων δεδομένων έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές. Οι Donald & Donner
(1987), Liang (1985), Rao & Scott (1992), Klar (1996), Zhang & Boos (1997)
πρότειναν παραλλαγές της μεθόδου Μ-Η για την ανάλυση ανεξάρτητων πινάκων που
περιέχουν συσχετισμένα δεδομένα. Οι Lachin & Wei (1988) ασχολήθηκαν με
συσχετισμένους πίνακες συνάφειας δίνοντας ασυμπτωτικούς ελέγχους για την
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ισότητα των αντίστοιχων odds ratios. Η Begg (1999) πρότεινε επίσης μια παραλλαγή
της μεθόδου M-H η οποία εφαρμόζεται όταν υπάρχει συσχέτιση εντός και μεταξύ
των πινάκων. Πρόσφατα, οι Agresti & Klingenberg (2005) έδωσαν ασυμπτωτικά τεστ
για τον έλεγχο της ισότητας των ποσοστών δυο ομάδων θεραπείας εξετάζοντας
ταυτόχρονα 11 δίτιμες αποκρίσεις. Ο Liao (1999) χρησιμοποίησε μπεϋζιανή
μεθοδολογία προτείνοντας ένα ιεραρχικό μοντέλο για την ανάλυση πολλαπλών 2×2
πινάκων χρησιμοποιώντας δεσμευμένες κατανομές.
Ας θεωρήσουμε δυο ανεξάρτητες ομάδες θεραπείας με μεγέθη n1 και n2. Τα άτομα
εξετάζονται σε δυο χρονικές στιγμές (k=1, 2) και για κάθε k τα δεδομένα
παρουσιάζονται σε πίνακα της μορφής:

Group (X)
1
2

Response (Yk)
success failure
n11.k
n1-n11.k
n21.k
n2-n21.k

n1
n2

όπου οι συχνότητες n11.k και n21.k παριστάνουν το πλήθος των επιτυχιών για τις
ομάδες 1 και 2 αντίστοιχα, και προέρχονται από ανεξάρτητες διωνυμικές με
πιθανότητες επιτυχίας π11.k και π21.k. Στόχος μας είναι να εκτιμήσουμε τις πιθανότητες
επιτυχίας των δυο ομάδων για τις δυο χρονικές στιγμές καθώς και τα odds ratios τα
οποία αντιστοιχούν στους δυο προηγούμενους πίνακες. Η διαφορά στην προσέγγιση
που θα παρουσιάσουμε σε σύγκριση με τις ήδη υπάρχουσες μεθόδους είναι ότι δεν
έχουμε πληροφορία για την απόκριση του κάθε ατόμου στις δυο χρονικές στιγμές.
Γνωρίζουμε μόνο τους δυο προηγούμενους περιθώριους πίνακες (marginal tables) οι
οποίοι δεν μας δίνουν πληροφορία για το πώς μετακινήθηκαν τα άτομα μεταξύ των
δυο χρονικών στιγμών (π.χ. από επιτυχία σε επιτυχία ή από επιτυχία σε αποτυχία ) . Η
μη διαθεσιμότητα του πλήρους συνόλου των δεδομένων είναι ένα πρόβλημα που
συναντάμε στην ανάλυση δημοσιευμένων δεδομένων σε περιοδικά ή σε επίσημους
στατιστικούς πίνακες δημόσιων υπηρεσιών (official statistics). Για κάθε πίνακα
ξεχωριστά, τα ποσοστά επιτυχίας και τα odds ratios μπορούν να εκτιμηθούν
χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες δειγματικές συχνότητες. Λόγω της υπάρχουσας
συσχέτισης των δυο πινάκων η εκτίμηση των παραμέτρων του δεύτερου πίνακα είναι
προτιμότερο να βασίζεται και στα δεδομένα του πρώτου πίνακα, αφού προηγουμένως
ανακτηθεί η πληροφορία σχετικά με την μετακίνηση των ατόμων μεταξύ των δυο
χρονικών στιγμών.
Οι πιθανότητες του δεύτερου πίνακα μπορούν να δοθούν από την επόμενη σχέση:

⎡π 11.2 ⎤ ⎡ w11
⎢
⎥ ⎢
⎢π 12.2 ⎥ = ⎢1- w11
⎢π 21.2 ⎥ ⎢ 0
⎢
⎥ ⎢
⎢⎣π 22.2 ⎥⎦ ⎢⎣ 0

1- w12

0

0

w12

0

0

0

w21

1- w22

0

1- w21

w22
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⎤ ⎡π 11.1 ⎤
⎥ ⎢π ⎥
⎥ ⋅ ⎢ 12.1 ⎥
⎥ ⎢π 21.1 ⎥
⎥
⎥ ⎢
⎥⎦ ⎢⎣π 22.1 ⎥⎦

ή

Π2=W·Π1

όπου wij = P (Y2 = j | X = i, Y1 = j ) (i, j=1, 2) είναι οι δεσμευμένες πιθανότητες
παραμονής στο (i, j) κελί και στις δυο χρονικές στιγμές.
Για να προσδιορίσουμε επομένως τις πιθανότητες επιτυχίας των δυο ομάδων τη
δεύτερη χρονική στιγμή θα πρέπει να εκτιμήσουμε τον πίνακα W. Η εκτίμηση των
παραμέτρων θα γίνει με Μπεϋζιανή μεθοδολογία χρησιμοποιώντας λανθάνουσες
μεταβλητές (latent variables) και θέτοντας μη πληροφοριακές εκ των προτέρων
κατανομές στις παραμέτρους που μας ενδιαφέρουν.

2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
Έστω zij ο άγνωστος αριθμός ατόμων της i-ομάδας (i=1, 2) τα οποία παρέμειναν
στην j-απόκριση και στην δεύτερη μέτρηση (j=1, 2). Εφόσον οι δυο ομάδες είναι
ανεξάρτητες θα περιγράψουμε τη μέθοδο ανάλυσης μόνο για την πρώτη ομάδα. Ο
επόμενος πίνακας δίνει τις μετακινήσεις των ατόμων της πρώτης ομάδας μεταξύ των
δυο χρονικών στιγμών:

k=2
k=1
Y1=1
Y1=2

Y2=1
z11
n11.2-z11
n11.2

Y2=2
n11.1-z11

n1 - n11.1 - n11.2 + z11

n1-n11.2

n11.1
n1-n11.1
n1

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, όταν είναι γνωστή η τιμή z11 έχουμε τη πλήρη
πληροφορία για όλα τα άτομα. Οι περιθώριες συχνότητες του προηγούμενου πίνακα
είναι οι συχνότητες της πρώτης γραμμής των δυο πινάκων που εξετάζουμε (εφόσον
αναφερόμαστε στην πρώτη ομάδα). Για τις συχνότητες των διαγώνιων κελιών του
πίνακα είναι:
z11 | n11.1 ~ Bin( n11.1 , w11 ) και n1 - n11.1 - n11.2 + z11 | n1 - n11.1 ~ Bin( n1 - n11.1 , w12 ) .
Η πλήρης πιθανοφάνεια του μοντέλου δίνεται από τη σχέση:
w z11 (1- w11 ) n11.1 - z11
f (data, z11 | π 11.1 , w11 , w12 ) ∝ π 11.1n11.1 (1- π 11.1 ) n1 -n11.1 11
z11 !(n11.1 - z11 )!
w12 z11 + n1 -n11.1 -n11.2 (1- w12 ) n11..2 - z11
min
max
I ( z11
≤ z11 ≤ z11
)
( z11 + n1 - n11.1 - n11.2 )!(n11.2 - z11 )!
min
max
όπου z11
= max{0, n11.1 + n11.2 − n1} και z11
= min{n11.1 , n11.2 } .
Θεωρώντας ανεξάρτητες Βήτα εκ των προτέρων κατανομές για τις παραμέτρους του
μοντέλου,
π 11.1 ~ Beta ( a1 , b1 )
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w11 ~ Beta ( a2 , b2 )
w12 ~ Beta ( a3 , b3 )
η από κοινού εκ των υστέρων κατανομή των παραμέτρων (π11.1, w11, w12) και των μη
παρατηρηθέντων (latent) δεδομένων z11 είναι,

f (π 11.1 , w11 , w12 | data, z11 ) ∝ f (data, z11 | π 11.1 , w11 , w12 ) f (π 11.1 ) f ( w11 ) f ( w12 )
∝π

n11.1 + a1 −1
(111.1

π 11.1 )

n1 - n11.1 + b1 −1

w11z11 + a2 −1 (1- w11 ) n11.1 - z11 +b2 −1
z11 !(n11.1 - z11 )!

w12 z11 + n1 -n11.1 -n11.2 + a3 −1 (1- w12 ) n11..2 - z11 + b3 −1
.
( z11 + n1 - n11.1 - n11.2 )!(n11.2 - z11 )!
Η περιθώρια εκ των υστέρων κατανομή της παραμέτρου π11.1 είναι
f (π 11.1 | n11.1 ) = Beta ( n11.1 + a1 , n1 - n11.1 + b1 )
και η από κοινού εκ των υστέρων κατανομή των w11 και w12 είναι
f ( w11 , w12 | data ) =

max
z11

∑

min
z11 = z11

f1 ( w11 | z11 , data) f 2 ( w12 | z11 , data) f z ( z11 | data ) .

Η περιθώριες κατανομές των δεσμευμένων πιθανοτήτων w11 και w12 δοθέντος του
πλήρους συνόλου των δεδομένων είναι
f1 ( w11 | z11 , data ) = Beta ( z11 + a2 , n11.1 − z11 + b2 )
και f 2 ( w12 | z11 , data ) = Beta ( z11 + n1 − n11.1 − n11.2 + a3 , n11.2 − z11 + b3 ) .
Η περιθώρια μη τυποποιημένη κατανομή της latent μεταβλητής z11 είναι:
f z ( z11 | data ) ∝
Γ( z11 + a2 )Γ(n11.1 − z11 + b2 )Γ( z11 + n1 − n11.1 − n11.2 + a3 )Γ(n11.2 − z11 + b3 )
.
Γ( z11 + 1)Γ(n11.1 − z11 + 1)Γ( z11 + n1 − n11.1 − n11.2 + 1)Γ (n11.2 − z11 + 1)

Οι περιθώριες κατανομές f ( w11 / data ) και f ( w12 / data ) δεν είναι αναγνωρίσιμης
μορφής αλλά οι ροπές τους πρώτης τάξης μπορούν να δοθούν σε κλειστή μορφή:
E ( z11 | data) + a2
E ( w11 | data ) =
n11.1 + a2 + b2
E ( z11 | data) + n1 − n11.1 − n11.2 + a3
.
και E ( w12 | data ) =
n1 − n11.1 + a3 + b3
Η εκτίμηση του ποσοστού επιτυχίας τη δεύτερη χρονική στιγμή π11.2 γίνεται με Monte
Carlo διαδικασία και βασίζεται στις εκτιμήσεις των π11.1, w11, w12 μέσω της σχέσης:
π 11.2 = w11π 11.1 + (1 − w12 )(1 − π 11.1 )
Ανάλογα συμπεράσματα προκύπτουν για τις παραμέτρους π21.1, w21, w22 και π21.2 της
δεύτερης ομάδας. Στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας λαμβάνουμε τις εκτιμήσεις
για τα odds ratios
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θk =

π11.k /(1 − π11.k )
, k =1, 2 .
π 21.k /(1 − π 21.k )

3. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Θα εφαρμόσουμε την μεθοδολογία που περιγράψαμε σε ένα υποσύνολο μιας
διαχρονικής μελέτης (Ware et al., 1984) της επίδρασης της μόλυνσης του
περιβάλλοντος στην υγεία των παιδιών. 537 παιδιά παρακολουθούνταν για 4 έτη
(από την ηλικία των 7 έως 10 ετών) και κάθε έτος καταγραφόταν η παρουσία ή μη
άσθματος (“wheezing status”). Τα παιδιά ήταν διαχωρισμένα σε δυο ανεξάρτητες
ομάδες ανάλογα με το αν η μητέρα ήταν καπνίστρια. Θα αναλύσουμε τα δεδομένα
για την ηλικία των 7 ετών (k=1) και την ηλικία των 10 ετών (k=2).Οι επόμενοι
πίνακες δίνουν τα δεδομένα για τις δυο μετρήσεις:
Age 7 (k=1)

Age 10 (k=2)

Wheeze status

Wheeze status

Maternal
smoking

No

No

294

56

350

No

313

37

350

Yes

156

31

187

Yes

161

26

187

Maternal
smoking

Yes

No

Yes

Θεωρώντας μη πληροφοριακές Beta(0.5, 0.5) εκ των προτέρων κατανομές για τις
παραμέτρους (π11.1, π21.1 , w11, w12, w21, w22), ο επόμενος πίνακας δίνει τις αντίστοιχες
εκτιμήσεις τους καθώς και τις εκτιμήσεις των ποσοστών επιτυχίας π11.2 και π21.2 για
την ηλικία των 10 ετών.
parameter
π11.1
π21.1
w11
w12
w21
w22
π11.2
π21.2

mean
0.839
0.833
0.943
0.369
0.932
0.512
0.893
0.858

sd
0.02
0.027
0.047
0.237
0.063
0.301
0.017
0.026

2.5%
0.979
0.775
0.856
0.001
0.802
0.003
0.858
0.804

median
0.84
0.834
0.951
0.34
0.951
0.6
0.893
0.859

97.5%
0.876
0.883
0.999
0.724
0.999
0.905
0.923
0.905

Οι εκτιμήσεις έχουν υπολογιστεί από ένα Monte Carlo δείγμα 5000 επαναλήψεων,
αφού έχουν παραληφθεί (burn-in) οι 500 πρώτες επαναλήψεις. Στα επόμενα
γραφήματα δίνονται οι εκ των υστέρων κατανομές (Σχήμα 1) και τα γραφήματα
σύγκλισης (Σχήμα 2) των παραμέτρων (π11.1, π11.2) και (π21.1, π21.2).
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15
Density

5

10

20
15
10
0

0

5

Density

0.70

0.80

0.90

0.70

1.00

0.75

0.80

0.85

0.90

0.884

0.835

0.888

0.840

0.845

0.892

Σχήμα 1: Η εκ των υστέρων κατανομή της πιθανότητας μη εμφάνισης άσθματος στην
ηλικία των 7 (
) και στην ηλικία των 10 (
) για την ομάδα των μη καπνιστριών
(αριστερά) και τω καπνιστριών (δεξιά).

1000

2000

3000

4000

0

1000

2000

3000

4000

0

1000

2000

3000

4000

0

1000

2000

3000

4000

0.840

0.830

0.850

0.840

0

Σχήμα 2: Σύγκλιση των παραμέτρων π11.1 (επάνω αριστερά), π11.2 (επάνω δεξιά), π21.1
(κάτω αριστερά) και π21.2 (κάτω δεξιά).

Ο επόμενος πίνακας δίνει τις εκτιμήσεις των odds ratio για τις δυο ηλικίες.
parameter
(k=1) θ1
(k=2) θ2

mean
1.072
1.420

sd
0.265
0.389

2.5%
0.631
0.807
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median
1.038
1.369

97.5%
1.666
2.302

1.0
0.5
0.0

Density

1.5

ενώ οι εκ των υστέρων κατανομές (Σχήμα 3) και τα γραφήματα σύγκλισης (Σχήμα 4)
δίνονται στα επόμενα σχήματα:

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

) και του θ2

1.35

1.00

1.45

1.05

1.10

1.55

Σχήμα 3: Η εκ των υστέρων κατανομή του θ1 για την ηλικία των 7 (
για την ηλικία των 10 (
).

0

1000

2000

3000

4000

0

1000

2000

3000

4000

Σχήμα 4: Σύγκλιση των παραμέτρων θ1 (αριστερά) και θ2 (δεξιά).

Στο Σχήμα 1 μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το κάπνισμα της μητέρας επιβαρύνει
διαχρονικά την υγεία του παιδιού καθώς η αύξηση της πιθανότητας μη εμφάνισης
άσθματος είναι μικρότερη για την ομάδα των παιδιών που καπνίζουν οι μητέρες τους.
Το συμπέρασμα αυτό γίνεται περισσότερο εμφανές στο Σχήμα 2, καθώς
παρατηρούμε μια αύξηση του odds ratio μη εμφάνισης άσθματος στις δυο ομάδες.
Βέβαια, η σημαντικότητα των διαφορών αυτών πρέπει να ελεγχθεί και η κατασκευή
του σχετικού ελέγχου είναι αντικείμενο της παρούσας έρευνάς μας.
ABSTRACT
The analysis of correlated binary responses for two independent groups is considered here. A
binary characteristic is measured successively at two time points (or at two occasions). This
type of data result in two 2×2 marginal tables where the sampling scheme for each table
(k=1, 2) is two independent binomial distributions. Our objective is to estimate the success
probabilities for each group at each occasion as well as the corresponding odds ratios θk. In
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order to deal with the missing information of each subject’s response a Bayesian procedure is
adopted.
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1

Περίληψη
Σε προηγούμενη εργασία, Καλαματιανού (1999), εξετάστηκε η κατανομή της διάρκειας
προπτυχιακών σπουδών καθώς και το φαινόμενο του «αιώνιου φοιτητή» σε ένα Πανεπιστήμιο
της Αθήνας, με τη βοήθεια της μεθόδου των Πινάκων Επιβίωσης. Στην παρούσα εργασία,
χρησιμοποιείται η ίδια μέθοδος, για να εξεταστεί η εξέλιξη του ίδιου φαινομένου, έχοντας ένα
ανανεωμένο αρχείο πρωτογενών δεδομένων που περιλαμβάνει 20983 περιπτώσεις διάρκειας
σπουδών, αντίστοιχου αριθμού φοιτητών. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν υποδεικνύουν
περαιτέρω επιβράδυνση στην απόκτηση πτυχίου, με υψηλά ποσοστά «αιώνιων φοιτητών»,
ενώ οι γυναίκες φοιτήτριες αποφοιτούν γρηγορότερα σε σχέση με τους άνδρες.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η μελέτη της διάρκειας πανεπιστημιακών σπουδών στη χώρα μας, εμπλέκει αναγκαστικά λογοκριμένα δεδομένα αφού, ως γνωστό, μετά την ελάχιστη χρονική διάρκεια υποχρεωτικών σπουδών δεν υπάρχει, μέχρι και σήμερα, άνω χρονικό όριο για
την απόκτηση πτυχίου. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το γεγονός, μια πρώτη προσέγγιση
της κατανομής της διάρκειας προπτυχιακών σπουδών καθώς και του φαινομένου του
αιώνιου φοιτητή, έγινε από την Kalamatianou (1999), με τη βοήθεια της μεθόδου των
Πινάκων Επιβίωσης. Αργότερα, το ίδιο θέμα εξετάστηκε λεπτομερέστερα από τις
Kalamatianou & McClean (2003) στη βάση παραμετρικών και μη παραμετρικών μοντέλων επιβίωσης.
Στις παραπάνω εργασίες οι εκτιμήσεις έγιναν, για 10320 φοιτητές που εγγράφηκαν στο Πάντειο Πανεπιστήμιο σε 10 συνεχή ακαδημαϊκά έτη (1983 έως 1993) ενώ η
περίοδος παρακολούθησης της διάρκειας σπουδών διήρκεσε μέχρι και το 1997. Τα
σημαντικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν σε σχέση με την κατανομή της διάρκειας σπουδών είναι: 1) Ένα μικρό μέρος του εξεταζόμενου φοιτητικού πληθυσμού,
αποφοιτεί αμέσως ή ένα έτος μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών εξαμήνων
σπουδών 2) Το μεγαλύτερο μέρος των φοιτητών έχει μια βραδεία πορεία αποφοίτησης, που διαρκεί μέχρι και 14 ακαδημαϊκά έτη, και 3) Ένα σημαντικό μέρος του εξε-
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ταζόμενου φοιτητικού πληθυσμού, έχει συμπληρώσει 14 ακαδημαϊκά έτη σπουδών
και δεν υπάρχει έστω μια περίπτωση αποφοίτησης μεταξύ αυτών, όσο διήρκεσε η
περίοδος παρακολούθησης. Οι φοιτητές αυτοί ονομάστηκαν «Αιώνιοι Φοιτητές».
Στην παρούσα εργασία επανεξετάζεται το ίδιο θέμα, στη βάση ενός ανανεωμένου
αρχείου δεδομένων, που αντιστοιχεί σε 20983 φοιτητές, με στόχο τη μελέτη της εξέλιξης του θέματος της διάρκειας σπουδών.

2. ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τα δεδομένα αντιστοιχούν σε 20983 φοιτητές που εισήχθησαν στο Πάντειο Πανεπιστήμιο σε 17 συνεχή ακαδημαϊκά έτη, από το1983 έως και το 1999. Η λήξη της
περιόδου παρακολούθησης για τη διάρκεια σπουδών αυτών των φοιτητών ορίστηκε
στις 31/6/2004. Για κάθε φοιτητή καταγράφηκε η ημερομηνία εισαγωγής στο πανεπιστήμιο και η ημερομηνία αποφοίτησης, για όσους αποφοίτησαν μέχρι και την ημερομηνία λήξης της περιόδου παρακολούθησης.
Είναι σαφές ότι με τη λήξη της περιόδου παρακολούθησης, ένα μέρος των φοιτητών απέκτησε πτυχίο. Συνεπώς τα δεδομένα που αντιστοιχούν στη διάρκεια σπουδών
των φοιτητών είναι δεξιά λογοκριμένα. Έτσι η διάρκεια σπουδών υπολογίστηκε
αφαιρώντας την ημερομηνία εγγραφής, για τους μεν πτυχιούχους, από την ημερομηνία λήψης του πτυχίου τους, για δε τους μη πτυχιούχους από την ημερομηνία λήξης
της περιόδου παρακολούθησης.
Μια δίτιμη μεταβλητή (με τιμές 0, 1) εξυπηρέτησε στο να δηλωθεί η διάκριση των
δεδομένων σε πλήρη και λογοκριμένα. Επιπλέον καταγράφηκε και το φύλο του κάθε
φοιτητή.

3. ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ: ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Οι Πίνακες Επιβίωσης, είναι μία από τις πρώτες και πιο δημοφιλείς μεθόδους στη
Δημογραφία για την περιγραφή δεδομένων διάρκειας ζωής. Η μέθοδος αυτή μπορεί
να θεωρηθεί ως «Επέκταση» των απλών Πινάκων Συχνοτήτων, στην περίπτωση που
υπάρχουν λογοκριμένα δεδομένα, Namboodiri (1987). Ας υποθέσουμε ένα τυχαίο
δείγμα δεδομένων διάρκειας ζωής από έναν πληθυσμό που περιλαμβάνει πλήρη και
λογοκριμένα δεδομένα. Αν ο χρόνος παρακολούθησης των δεδομένων είναι χωρισμένος σε j=1,2,…k το πλήθος διαστήματα [t0, t1], [t1, t2],…, [tk-1, tk], τα οποία δεν έχουν
απαραίτητα το ίδιο πλάτος, τότε: συμβολίζουμε με dj τoν αριθμό των «αποτυχιών»
στο χρονικό διάστημα j , cj τον αριθμό των «λογοκριμένων» δεδομένων στο χρονικό
διάστημα j και nj το πλήθος των δεδομένων που παραμένουν προς παρακολούθηση στο
προηγούμενο χρονικό διάστημα (j-1). Για κάθε μονάδα που εισάγεται προς παρακολούθηση στην αρχή του χρονικού διαστήματος j, η υπό συνθήκη πιθανότητα «αποτυχίας» στο διάστημα αυτό μπορεί να εκτιμηθεί από τη σχέση dj/nj (όταν η λογοκρισία
εμφανίζεται στο τέλος του διαστήματος). Όταν η λογοκρισία εμφανίζεται στην αρχή
του διαστήματος j, τότε η πιθανότητα «αποτυχίας» εκτιμάται από τη σχέση dj/(nj-cj).
Η συνήθης όμως σύμβαση που χρησιμοποιείται προκειμένου να εκτιμηθεί αυτή η
πιθανότητα «αποτυχίας» δίδεται από τη σχέση dj/(nj-cj/2) σύμφωνα με την οποία
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λαμβάνονται υπόψη μόνο τα δεδομένα που λογοκρίθηκαν στο μέσον του χρονικού
διαστήματος j, Lemmis (1995). Η εκτίμηση της συνάρτησης επιβίωσης στο χρονικό
διάστημα tj δίδεται από τη σχέση:
j

∧

S (t j ) =

⎛

⎞

di

∏ ⎜⎜⎝1 − n − c / 2 ⎟⎟⎠ ,
i =1

i

j = 1,2,…k

i

Αντικαθιστώντας τα nj με ni-mi/2, η σχέση του Greenwood (1926) μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να είναι δυνατή η εκτίμηση της διασποράς της παραπάνω συνάρτησης
επιβίωσης:
∧

∧

j

∧

V [ S (t j ) = [ S (t j )]2 ∑
i −1

di
for j = 1,2, … k
( ni − ci )( ni − ci / 2 − d i )

Η παραπάνω σχέση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για τον υπολογισμό ενός
ασυμπτωτικού διαστήματος εμπιστοσύνης της S(t) χρησιμοποιώντας τις κρίσιμες τιμές της κανονικής κατανομής:
∧

∧

∧

∧

∧

∧

∧

S (t ) − z a / 2 V [ S (t ) < S (t ) < S (t ) + z a / 2 V [ S (t )

4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τα δεδομένα αντιστοιχούν στη διάρκεια σπουδών
φοιτητών του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο χρόνος παρακολούθησης της
διάρκειας σπουδών μετρήθηκε σε μήνες και κατατμήθηκε σε 10 χρονικά διαστήματα
(ξεκινώντας από τους 46 και καταλήγοντας στους 250 μήνες). Κατά συνέπεια συμβολίζουμε με dj το πλήθος των φοιτητών που αποφοίτησαν στο χρονικό διάστημα j, με
cj το πλήθος των φοιτητών που δεν αποφοίτησαν στο αντίστοιχο διάστημα και με nj
το πλήθος των φοιτητών που παραμένουν προς παρακολούθηση στο προηγούμενο
χρονικό διάστημα (j-1). Η Συνάρτηση Επιβίωσης S(t) αναφέρεται πλέον στην πιθανότητα μη αποφοίτησης στο χρονικό διάστημα j ενώ η Συνάρτηση Κινδύνου, Q(t)=1S(t), υποδηλώνει την πιθανότητα αποφοίτησης στο αντίστοιχο διάστημα.
Με βάση τα δεδομένα και τη μέθοδο των Πινάκων Επιβίωσης, οι εκτιμήσεις που
προκύπτουν για τη Συνάρτηση Επιβίωσης, τη Συνάρτηση Κινδύνου καθώς και τα
αντίστοιχα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης (με βάση τις κρίσιμες τιμές της κανονικής
κατανομής), δίνονται στον Πίνακα 1 και παρουσιάζονται γραφικά στο Διάγραμμα 1.
Εξετάζοντας τις εκτιμήσεις αυτές (Πίνακας 1) παρατηρούμε τα εξής: Το 10.3%
του συνόλου των εξεταζομένων φοιτητών αποφοιτεί αμέσως μετά τη συμπλήρωση
της ελάχιστης απαιτούμενης διάρκειας φοίτησης των 46 μηνών. Η πλειοψηφία των
φοιτητών, που αντιπροσωπεύει το 74.6% τον εν λόγω ακολουθεί μία βραδεία πορεία
αποφοίτησης που διαρκεί έως και 250 μήνες. Το διάστημα αυτό αντιστοιχεί σε 21
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ακαδημαϊκά έτη σπουδών. Τέλος το υπόλοιπο 25.4% των φοιτητών έχουν συμπληρώσει 21 ακαδημαϊκά έτη σπουδών και εξακολουθούν να είναι φοιτητές. Οι φοιτητές
αυτοί αντιπροσωπεύουν το ποσοστό αυτών που ονομάζονται «Αιώνιοι Φοιτητές».
Πίνακας 1. Εκτιμήσεις συνάρτησης επιβίωσης, συνάρτησης κινδύνου, τυπικά σφάλματα και διαστήματα εμπιστοσύνης για το σύνολο του πληθυσμού
Χρόνος σε
Μήνες

nj

- 46] 20893
[47-66] 18734
[68-86] 7922
[87-106] 4781
[107-126] 3487
[127-146] 2963
[147-166] 2448
[168-186] 2009
[187-206] 1738
[207-250] 1038

∧

S (t )

0.897
0.439
0.339
0.300
0.279
0.270
0.264
0.259
0.256
0.254

∧

se S (t )

Lower
95%.

0.0021
0.0034
0.0034
0.0034
0.0034
0.0034
0.0034
0.0035
0.0035
0.0035

∧

Upper
95%.
∧

S (t )

S (t )

0.893
0.432
0.332
0.293
0.273
0.263
0.257
0.252
0.250
0.247

0.901
0.445
0.345
0.306
0.286
0.277
0.271
0.266
0.263
0.261

Lower
95%

∧

Q

t

0.103
0.561
0.661
0.700
0.721
0.730
0.736
0.741
0.744
0.746

∧

Upper
95%
∧

Q(t )

Q (t )

0.099
0.555
0.655
0.694
0.714
0.723
0.729
0.734
0.737
0.739

0.107
0.568
0.668
0.707
0.727
0.737
0.743
0.748
0.750
0.753

Πιθανότητα αποφοίτησης των φοιτητών στην πρώτη δοθείσα ευκαιρία
Πιθανότητα μη αποφοίτησης στο διάστημα παρακολούθησης
Συνήθης πιθανότητα αποφοίτησης
Στην καμπύλη επιβίωσης του Διαγράμματος 1 αποτυπώνονται γραφικά, οι εκτιμώμενες τιμές της συνάρτησης επιβίωσης (πιθανότητες μη αποφοίτησης) των φοιτητών του Παντείου Πανεπιστημίου, για διάφορα χρονικά διαστήματα μέσα από το
χρονικό διάστημα παρακολούθησης. Είναι εμφανή τρία διακριτά μέρη στην κατανομή της διάρκειας σπουδών. Το πρώτο μέρος αντιστοιχεί στους φοιτητές που αποφοιτούν με την πρώτη δυνατή ευκαιρία (με τη συμπλήρωση δηλαδή 46 μηνών φοίτησης). Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τους φοιτητές που καταφέρνουν τελικά να
αποφοιτήσουν μετά από μια βραδεία περίοδο φοίτησης που φτάνει ως τους 250 μήνες. Τέλος, το τρίτο μέρος περιλαμβάνει τους «Αιώνιους Φοιτητές», δηλαδή εκείνους
τους φοιτητές που η διάρκεια σπουδών τους ξεπερνά τους 250 μήνες (21 ακαδημαϊκά
έτη σπουδών). Στην παρούσα εργασία παρατηρείται μια περαιτέρω επιβράδυνση της
διαδικασίας αποφοίτησης σε σχέση με την προηγουμένη εκτίμηση της διάρκειας
σπουδών, Kalamatianou (1999) και Kalamatianou & McClean (2003). Συγκεκριμένα
η βραδεία πορεία αποφοίτησης των φοιτητών του Παντείου Πανεπιστημίου, που στις
δύο προηγούμενες εργασίες είχε εκτιμηθεί στα 14 ακαδημαϊκά έτη σπουδών, παρατείνεται και πλέον φτάνει ως και τα 21 ακαδημαϊκά έτη σπουδών. Η μετατόπιση
αυτή κατά επτά ακαδημαϊκά έτη επιπλέον, δεν φαίνεται να επηρέασε πολύ το ποσοστό των «Αιώνιων Φοιτητών που εκτιμήθηκε στις δύο προηγούμενες εργασίες
(Kalamatianou, 1999 και Kalamatianou & McClean, 2003). Συγκεκριμένα, το ποσο-
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στό των «Αιώνιων Φοιτητών» εκτιμήθηκε στο 27.08% του συνολικού φοιτητικού
πληθυσμού. Στην παρούσα εργασία το αντίστοιχο ποσοστό, εκτιμήθηκε κατά τι μικρότερο, δηλαδή στο 25.4% του συνόλου των φοιτητών.
Διάγραμμα 1. Συνάρτηση επιβίωσης και διαστήματα εμπιστοσύνης για το σύνολο του
πληθυσμού

∧

S (t )
Συνολικός
Πληθυσμός

Χρόνος σε Μήνες

Πίνακας 2 Εκτιμήσεις συνάρτησης επιβίωσης. συνάρτησης κινδύνου, τυπικά σφάλματα
και διαστήματα εμπιστοσύνης για τον πληθυσμό των ανδρών φοιτητών
Χρόνος σε
Μήνες
46]
[47-66]
[68-86]
[87-106]
[107-126]
[127-146]
[147-166]
[168-186]
[187-206]
[207-250]

nj

7659
7014
3552
2231
1607
1363
1108
888
762
479

∧

S (t )

0.916
0.531
0.421
0.367
0.342
0.328
0.319
0.315
0.313
0.311

∧

se S (t )

Lower
95%.

0.0032
0.0057
0.0058
0.0059
0.0059
0.0060
0.0060
0.0061
0.0061
0.0062

∧

Upper
95%.
∧

S (t )

S (t )

0.910
0.519
0.410
0.356
0.330
0.316
0.308
0.303
0.301
0.299

0.922
0.542
0.432
0.379
0.353
0.340
0.331
0.327
0.325
0.323

Lower
95%

∧

Q

t

0.084
0.469
0.579
0.633
0.658
0.672
0.681
0.685
0.687
0.689

∧

∧

Q(t )

Q (t )

0.078
0.458
0.568
0.621
0.647
0.660
0.669
0.673
0.675
0.677

0.090
0.481
0.590
0.644
0.670
0.684
0.692
0.697
0.699
0.701

Πιθανότητα αποφοίτησης των φοιτητών στην πρώτη δοθείσα ευκαιρία
Πιθανότητα μη αποφοίτησης στο διάστημα παρακολούθησης
Συνήθης πιθανότητα αποφοίτησης
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Upper
95%

Πίνακας 3. Εκτιμήσεις συνάρτησης επιβίωσης. συνάρτησης κινδύνου, τυπικά σφάλματα
και διαστήματα εμπιστοσύνης για τον πληθυσμό των γυναικών φοιτητριών
Χρόνος σε
Μήνες
46]
[47-66]
[68-86]
[87-106]
[107-126]
[127-146]
[147-166]
[168-186]
[187-206]
[207-250]

nj

13234
11720
4370
2550
1880
1600
1340
1121
976
559

∧

S (t )

0.886
0.385
0.291
0.261
0.243
0.236
0.232
0.227
0.223
0.221

∧

se S (t )

Lower
95%.

0.0028
0.0042
0.0041
0.0040
0.0041
0.0041
0.0041
0.0041
0.0042
0,0042

∧

Upper
95%.
∧

S (t )

S (t )

0.880
0.377
0.283
0.253
0.235
0.228
0.224
0.219
0.215
0.213

0.891
0.394
0.299
0.269
0.251
0.244
0.240
0.235
0.232
0.230

Lower
95%

∧

Q

t

0.114
0.615
0.709
0.739
0.757
0.764
0.768
0.773
0.777
0,779

∧

Upper
95%
∧

Q(t )

Q (t )

0.109
0.606
0.701
0.731
0.749
0.756
0.76
0.765
0.768
0,77

0.12
0.623
0.717
0.747
0.765
0.772
0.776
0.781
0.785
0,787

Πιθανότητα αποφοίτησης των φοιτητών στην πρώτη δοθείσα ευκαιρία
Πιθανότητα μη αποφοίτησης στο διάστημα παρακολούθησης
Συνήθης πιθανότητα αποφοίτησης
Λαμβάνοντας υπόψη το φύλο των φοιτητών, στους Πίνακες 2 & 3, δίδονται αντιστοίχως για τους άνδρες και τις γυναίκες, οι εκτιμήσεις της συνάρτησης επιβίωσης,
συνάρτησης κινδύνου, τα τυπικά σφάλματα και τα αντίστοιχα διαστήματα εμπιστοσύνης. Εξετάζοντας αυτά τα αποτελέσματα σημειώνουμε τα εξής: Εκτιμάται ότι το
8.4% των ανδρών φοιτητών αποφοιτούν με την πρώτη δυνατή ευκαιρία. δηλαδή μετά
από 46 μήνες φοίτησης. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών (63.3%) αποφοιτεί σε
χρονικό διάστημα από 46 έως και 250 μήνες, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό 31.1% δεν
καταφέρνει να λάβει το πτυχίο του μέχρι και τη λήξη του χρονικού διαστήματος παρακολούθησης.
Στην περίπτωση των γυναικών φοιτητριών, η κατάσταση περιγράφεται ως εξής:
Εκτιμάται, ότι το 11.4% των φοιτητριών αποφοιτεί με την πρώτη δυνατή ευκαιρία.
Ταυτόχρονα το ποσοστό όσων αποφοιτούν σε χρονικό διάστημα από 46 έως και 250
μήνες εκτιμάται στο 73.9% (δηλαδή 10 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το αντίστοιχο
ποσοστό των ανδρών φοιτητών). Τέλος το ποσοστό των «αιώνιων φοιτητών», στην
περίπτωση των γυναικών, εκτιμάται στο 22.1% σε αντίθεση με το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών που εκτιμήθηκε κατά 10 περίπου ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα.
Οι αντίστοιχες καμπύλες επιβίωσης της διάρκειας σπουδών όπως εκτιμήθηκαν για
τους άνδρες και τις γυναίκες ξεχωριστά (Διάγραμμα 2), αποτυπώνουν ακριβώς το
προηγούμενο αποτέλεσμα. Έτσι, οι πιθανότητες αποφοίτησης του γυναικείου φοιτητικού πληθυσμού στην πρώτη δυνατή ευκαιρία είναι υψηλότερες σε σχέση με τις
αντίστοιχες του ανδρικού φοιτητικού πληθυσμού. Αυτή η διαφορά μεταξύ ανδρών
και γυναικών διατηρείται τόσο στην περίπτωση όσων αποφοιτούν στο χρονικό διά-
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στημα μεταξύ 46 και 250 μηνών όσο και στην περίπτωση των «Αιώνιων Φοιτητών»
μιας και για τις γυναίκες το ποσοστό τους εκτιμήθηκε στο 22.1% ενώ για τους άνδρες στο 31.1%.

∧

0,8

0,9

1,0

Διάγραμμα 2. Συνάρτηση Επιβίωσης και Διαστήματα Εμπιστοσύνης ανάλογα με το
φύλο των φοιτητών

S (t )

0,5

0,6

0,7

Ανδρικός
Πληθυσμός

0,2

0,3

0,4

0,5

Γυναικείος
Πληθυσμός

0,1

Χρόνος σε Μήνες
46

66

87

107

128

148

168

189

209

230

250

5.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η μελέτη της κατανομής της διάρκειας σπουδών των φοιτητών του Παντείου Πανεπιστήμίου, όπως αυτή εκτιμήθηκε από την ανάλυση ενός ανανεωμένου αρχείου
πρωτογενών δεδομένων, επιβεβαιώνει τα συμπεράσματα των προηγούμενων εργασιών πάνω στο ίδιο θέμα (Kalamatianou, 1999 και Kalamatianou & McClean, 2003).
Συγκεκριμένα η κατανομή της διάρκειας σπουδών περιλαμβάνει:
1. Το μέρος των φοιτητών, που εκτιμήθηκε στο 10.3% του συνόλου, που
αποφοιτεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών εξαμήνων σπουδών φοίτησης.
2. Το μέρος των φοιτητών, που εκτιμήθηκε στο 74.6%, που έχει μία βραδεία πορεία αποφοίτησης που διαρκεί έως και 21 ακαδημαϊκά έτη.
3. Τέλος, τους φοιτητές που ουσιαστικά δεν ολοκληρώνουν ποτέ τις σπουδές
τους έχοντας συμπληρώσει τουλάχιστον 21 ακαδημαϊκά έτη φοίτησης. Τους
φοιτητές αυτούς τους ονομάσαμε «Αιώνιους Φοιτητές» και το ποσοστό τους
εκτιμήθηκε στο 25.4% του συνολικού πληθυσμού. Στις εργασίες της
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Kalamatianou (1999) και Kalamatianou & McClean (2003) το αντίστοιχο ποσοστό εκτιμήθηκε στο 27.08%.
Όσον αφορά τις διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών για το χρόνο αποφοίτησης, προκύπτει και πάλι ότι οι γυναίκες αποφοιτούν γρηγορότερα και έχουν μικρότερο ποσοστό «Αιώνιων Φοιτητών» σε σχέση με τους άνδρες.
Τέλος σημειώνουμε ότι η επαλήθευση των συμπερασμάτων των δύο
προηγούμενων εργασιών, κυρίως σχετικά με το φαινόμενο των «Αιώνιων
Φοιτητών» και στην παρούσα εργασία, επιβάλει για περαιτέρω διερεύνηση, σε ότι
αφορά τους παράγοντες που συμβάλουν στην εμφάνισή του φαινομένου και
ουσιαστικά οδηγούν το 1/4 περίπου των φοιτητών στην αδυναμία λήψης του
πτυχίου τους.

ABSTRACT
Life Table method have historically been used either for estimating human
survival or in biostatistics. Kalamatianou (1999) introduced the method in modelling
educational data. for the examination of the distribution of the duration of
undergraduate studies and the phenomenon of perpetual student, in an Athenian
University. In this paper, the same methodology has been used on an updated data file
of 20.983 cases, in order to study the development of the phenomenon. The
individuals examined correspond to 17 cohorts of students’ entrants (academic years
1983-1999). Because of the large size of the data set, survival estimation is very
accurate. It comes out that the shape of the distribution of the duration of studies
remains the same. In particular it is estimated that 10.3% of the student population
graduates at the first possible opportunity, almost 25% never graduates (perpetual
students) and the remaining 74.6% of the students have a long graduation process.
Similar results come out considering the subgroups of male and female students.
However the main conclusion is that females graduate faster than males.
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Η Κατασκευή του Γραφήματος Αντιστοιχιών του
Κορεσμένου, D-Βέλτιστου, 3×s2 Παραγοντικού
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Βασίλης Καραγιάννης1, Χρόνης Μωυσιάδης2
Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
1
vkdstat@math.auth.gr, 2cmoi@math.auth.gr
Περίληψη
Στην εργασία αυτή, ολοκληρώνουμε την παρουσίαση των D-βέλτιστων 3×s2×s3
παραγοντικών σχεδιασμών παρουσιάζοντας τα σχέδια για τις περιπτώσεις s2 = s3 = s για κάθε
s≥3, με τη βοήθεια του γραφήματος αντιστοιχιών G. Η κατασκευή του διμερούς γραφήματος
G πραγματοποιείται αλγοριθμικά και βασίζεται στη μέθοδο της ανάλυσης με αυτιά (ear
decomposition) και στον κατάλληλο χρωματισμό των κορυφών του. Σε κάθε βήμα ο
υπολογισμός της τιμής της ορίζουσας του πίνακα συνδέσεων γίνεται αποκλειστικά με την
απαρίθμηση των τέλειων συζεύξεων στο G. Η ορίζουσα του πίνακα συνδέσεων του τελικού
γραφήματος πετυχαίνει το άνω φράγμα για τον αντίστοιχο D-βέλτιστο σχεδιασμό ενώ η
αρίθμηση των κορυφών του G δίνει τους ζητούμενους συνδυασμούς των σταθμών των
παραγόντων.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στη θεωρία των πειραματικών σχεδιασμών, αρκετά προβλήματα, ειδικά για
ισορροπημένους μη πλήρεις σχεδιασμούς κατά ομάδες (BIBD) έχουν εκφραστεί και
λυθεί ως εφαρμογές της θεωρίας γραφημάτων (ένα μεγάλο πλήθος συγκεντρωμένων
προβλημάτων βρίσκεται στο CRC handbook of combinatorial designs (1996)). Όμως
με πρώτους τους Cheng (1981) και Gafke (1982) και στη συνέχεια τους Bapat και
Dey (1991), Birks και Dodge (1991), Balasubramanian και Dey (1996), Krafft και
Schaefer (1997) προβλήματα βελτιστοποίησης βρήκαν τη λύση τους είτε μέσα από το
πλήθος των δένδρων ζεύξης (spanning trees) είτε μέσα από το πλήθος των κύκλων
(cycles στο γράφημα ή loops στον πίνακα σχεδιασμού) ή ακόμη μέσα από ειδικά
ορισμένους πίνακες αποστάσεων. Οι Chatterjee και Narasimhan (2002)
χρησιμοποίησαν πρώτοι στοιχεία της θεωρίας συζεύξεων (matching theory) για τη
λύση προβλημάτων D-βελτιστοποίησης. Οι Karagiannis και Moyssiadis (2005) και
(2006) επέκτειναν τα αποτελέσματα των προηγουμένων συνδυάζοντας στοιχεία της
θεωρίας συζεύξεων με την ύπαρξη συγκεκριμένων κλάσεων μονοπατιών,
κατασκευάζοντας έτσι τα κορεσμένα D-βέλτιστα 3 × s2 × s3 παραγοντικά πειράματα
για κάθε s3 ≥ s2 ≥ 3 . Η παρούσα εργασία αποτελεί τμήμα της δεύτερης δημοσίευσης
(2006), έτσι οι αποδείξεις δίνονται περιληπτικά. Στην παράγραφο 2 θα περιγράψουμε
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το στατιστικό μοντέλο και τα στοιχεία της θεωρίας γραφημάτων που μας είναι
απαραίτητα ενώ στην παράγραφο 3 θα αναπτύξουμε περιληπτικά τα πρωτότυπα
αποτελέσματα.

2. Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 3× s2 ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
Θεωρούμε ένα πείραμα με τρεις παράγοντες F1 , F2 και F3 , οι οποίοι

(

εμφανίζονται με 3 , s και s στάθμες αντίστοιχα. Αν a = μ , α(1) , α(2) , α(3)

)

T

(3) T
= ( μ ,α 0(1) ,...,α 2(1) ,α 0(2) ,...,α s(−2)1 ,α 0(3) ,...,α s−
είναι το διάνυσμα των άγνωστων
1)
παραμέτρων (ο γενικός μέσος και οι 2s + 3 κύριες επιδράσεις των σταθμών των
παραγόντων) που θέλουμε να εκτιμήσουμε, το γραμμικό μοντέλο στο οποίο κάθε
δυνατός συνδυασμός αγωγών εμφανίζεται ακριβώς μια φορά (σε λεξικογραφική
διάταξη), με την προϋπόθεση ότι οι παράγοντες δεν αλληλεπιδρούν ενώ οι
παρατηρήσεις μας είναι ισόνομες και ασυσχέτιστες, δίνεται από την εξίσωση:
E (y i1i2i3 ) = μ + α i(11) + α i(22) + α i(33) , 0 ≤ i1 ≤ 2 , 0 ≤ i2 ≤ s −1 , 0 ≤ i3 ≤ s −1

και σε μορφή πινάκων
E (y ) = X ⋅ a

(1)

όπου X = [ε, X1 , X 2 , X 3 ] = [13 ⊗ 1s ⊗ 1s , I 3 ⊗ 1s ⊗ 1s , 13 ⊗ I s ⊗ 1s , 13 ⊗ 1s ⊗ I s ] , ( 1t
είναι διάνυσμα στήλη με t μονάδες, I t ο μοναδιαίος πίνακας διάστασης t και ⊗
συμβολίζει το γινόμενο Kronecker). Είναι γνωστό αλλά και εύκολο να δείξει κανείς
ότι ο πίνακας σχεδιασμού της (1) είναι βαθμού 2 s + 1 επομένως για να πετύχουμε
μια λύση με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων θα εκφράσουμε τις 2 s + 3
παραμέτρους των κυρίων επιδράσεων, με το μ και 2s νέες παραμέτρους,
ανεξάρτητες μεταξύ τους αλλά και από τον μέσο μ (reparametrization of the model,
Graybill (1961), σελ 235-238). Έτσι με τη βοήθεια του περιορισμού

∑

ij
k =0

ak( j) = 0 ,

των ορθομοναδιαίων ( s j −1)× s j πινάκων
⎡
1
⎢
⎢
2
⎢
1
⎢
⎢
T
6
Ps = ⎢
j ⎢
⎢
⎢
1
⎢
⎢ s (s j −1)
⎢⎣ j

1

−

1

1

(

2

−

6

6
1

)

s j s j −1

(

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
0
…
⎥ , j = 1,2,3 και των γραμμικών
⎥
⎥
⎥
s j −1 ⎥
⎥
… −
s j ( s j −1) ⎥
⎥⎦
…

0

2

)

s j s j −1

0

⎡PsT ⎤ ( j ) ⎡ ( j ) ⎤
συστημάτων ⎢⎢ T ⎥⎥ α = ⎢⎢β ⎥⎥ , όπου β( j) = ( β 0j ,..., β sjj−2 )T
⎣⎢1s ⎦⎥
⎣⎢ 0 ⎦⎥
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j = 1,2,3 , θα έχουμε ότι

⎡ 0
−12,1 02,s−1
I2
02,1
02,s ⎤⎥
⎢ 2,1
⎢
⎥
α( j) = Ps β( j) . Επιπλέον αν H = ⎢0 s−1,1 0 s−1,2 0 s−1,1 I s−1 −1s−1,1 0 s−1,s ⎥ και
⎢
⎥
⎢ 1
⎥
0
1
0
1
I
s
⎥⎦
s,2
s,1
s,s−1
s,1
⎣⎢ s,1
*
*
*
U = [ X1 , X2 , X3 ] όπου X j είναι ο υποπίνακας X j του X , j = 1,2 χωρίς την

τελευταία στήλη τότε εύκολα δείχνεται
G = diag {1,P2 , Ps , Ps } η εξίσωση (1) γράφεται:

(

E (y ) = U ⋅ H ⋅ G ⋅ β , βT = μ , β( ) , β( ) , β( )
1

2

3

ότι

X = UH

)

.

Τελικά

αν
(2)

Κάνοντας τις παρακάτω πράξεις έχουμε ότι

(U ⋅ H ⋅ G ) (U ⋅ H ⋅ G ) = G T XT XG = diag {3s 2 , s 2I 2 ,3sI s−1 ,3sI s−1 }
T

(3)

Από την σχέση (3) καταλήγουμε ότι η παράμετρος μ , και τα στοιχεία των
διανυσμάτων β( j) (αποτελούν πλήρη σύνολα ορθομοναδιαίων αντιθέσεων) μπορούν
να εκτιμηθούν μονοσήμαντα (σε αντίθεση με τα στοιχεία του a ). Σε πραγματικές
πειραματικές συνθήκες βέβαια, η επανάληψη ενός πειράματος είναι είτε δαπανηρή
είτε χρονοβόρα είτε για άλλους πρακτικούς λόγους πολύ δύσκολη έτσι στις
περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν είτε να βρεθεί κάποιος ισορροπημένος
σχεδιασμός είτε αν υπάρχει να εφαρμοστεί. Έτσι η ανάγκη για ικανοποιητικά
πειράματα οδήγησε στην εξεύρεση άλλων μεθόδων που να εγγυούνται βέλτιστα
αποτελέσματα βασισμένα σε μικρό αριθμό παρατηρήσεων. Στην D-βελτιστοποίηση
μας ενδιαφέρει η ελαχιστοποίηση της ορίζουσας του πίνακα διασπορώνσυνδιασπορών (ο αντίστροφος του πίνακα της (3)) ενώ ο ελάχιστος αριθμός
παρατηρήσεων που απαιτείται για την εκτίμηση των παραμέτρων του (2) είναι 2 s + 1
(κορεσμένος σχεδιασμός). Αν D είναι το σύνολο των κορεσμένων σχεδιασμών για
τους οποίους ο πίνακας σχεδιασμού είναι μη ιδιάζων η επιλογή των συνδυασμών των
σταθμών των παραγόντων που θα χρησιμοποιηθούν στο σχεδιασμό d ∈ D, δίνεται
από τις στήλες του πίνακα U d (οι H, G είναι πίνακες σταθερών). Ένας κορεσμένος

σχεδιασμός d * θα είναι D-βέλτιστος αν det ( U d ) ≤ det (U d * ) για κάθε d ∈ D. Ο
πίνακας UTd τον οποίο θα συμβολίζουμε με A m2 = (aij ) , m2 = s −1 ικανοποιεί την

ιδιότητα Pi για i = 2 (Chatterjee και Narasimhan 2002), δηλαδή οι γραμμές του
διαμερίζονται σε τρία σύνολα S1 , S 2 και S3 (αντίστοιχα των τριών παραγόντων) ενώ
κάθε στήλη του περιέχει το πολύ μια 1 σε κάθε σύνολο. Ο πίνακας A m2 είναι ο
πίνακας συνδέσεων ενός διμερούς γραφήματος G (biadjacency matrix, Lovasz και
Plummer 1986) ενώ το G αποτελεί το γράφημα αντιστοιχιών του A m2 . Επιπλέον η
διαμέριση των κορυφών του G ως προς την ιδιότητα Pi για i = 2 , μπορεί να
παρασταθεί με τον παρακάτω χρωματισμό των κορυφών του G :
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⎧⎪ r ,
⎪⎪
w,
c (u) = ⎪
⎨ b,
⎪⎪
⎪⎪ g ,
⎩

αν u ∈ S1 ,στο γραφημα συμβολιζουμε
αν u ∈ S 2 ,στο γραφημα συμβολιζουμε ○
αν u ∈ S3, στο γραφημα συμβολιζουμε
c
αν u ∈ V , στο γραφημα συμβολιζουμε

•

όπου V c είναι το σύνολο των κορυφών που αντιστοιχούν στις στήλες του A m2 .
Τέλεια σύζευξη F στο G θα ονομάζουμε ένα σύνολο ακμών του, τέτοιο ώστε, κάθε
κορυφή του G να είναι άκρο σε ακριβώς μια ακμή του F (με Fj συμβολίζουμε είτε
έναν παράγοντα είτε μια τέλεια σύζευξη). Σε κάθε τέλεια σύζευξη F , αντιστοιχεί
μονοσήμαντα μια μετάθεση pF των στοιχείων του συνόλου {1, 2, ..., n} , για την
οποία ισχύουν, [i, pF (i )] ∈ F και aipF (i) = 1 ενώ ορίζεται να είναι sgn( p ) = sgn( F ) .
Έτσι η τιμή της ορίζουσας του 0 − 1 πίνακα A m2 υπολογισμένη με τον ορισμό του
Cramer, det(A m2 ) = ∑ p sgn( pF )∏i=1 aipF (i ) , ισούται με τη διαφορά του πλήθους
n

F

των περιττών από το πλήθος των άρτιων τέλειων συζεύξεων. Η συμμετρική διαφορά
Δ δυο τέλειων συζεύξεων είναι ένα σύνολο ανεξάρτητων άρτιων κύκλων. Στο G
ορίζουμε τα Pr1br2 ή Pr1wr2 ως μονοπάτια της μορφής [ r1 , gu , bt , g v , r2 ] ή [ r1 , g u , wt , g v , r2 ]
στα οποία η ακολουθία των χρωμάτων είναι όπως δίνεται ενώ οι κορυφές bt και wt
είναι βαθμού 2 .
Ορισμός 2.1. Αυτί (ear) ονομάζουμε ένα μονοπάτι περιττού μήκους W στο G αν οι
μόνες κοινές κορυφές του W με το G είναι η πρώτη και η τελευταία του W αλλά
καμία εσωτερική.
Ένα υπογράφημα W του G θα ονομάζεται καλό (nice) αν το γράφημα
G −V (W ) ( V (W ) είναι το σύνολο των κορυφών του W ) περιέχει τουλάχιστον μια
τέλεια σύζευξη. Ένα διμερές γράφημα G επιδέχεται μια ανάλυση με αυτιά αν
ξεκινώντας από ένα καλό υπγράφημα μπορούμε να δημιουργήσουμε το G
προσθέτοντας διαδοχικά αυτιά. Η επόμενη πρόταση είναι από την εργασία των
Chatterjee και Narasimhan 2002.
Λήμμα 2.1 (CN-Λήμμα). Έστω F1 και F2 δυο τέλειες συζεύξεις στο G . Αν η
F1ΔF2 αποτελείται από ακριβώς ένα κύκλο μήκους 4k + 2 οι F1 , F2 έχουν το ίδιο
πρόσημο ενώ αν αποτελείται από ακριβώς ένα κύκλο μήκους 4k οι F1 , F2 έχουν
αντίθετο πρόσημο.
Το επόμενο θεώρημα δίνει το άνω φράγμα για την ορίζουσα του πίνακα
UTd = A m2 (Karagiannis και Moyssiadis 2006) συναρτήσει της mod 3 κλάσης του
m2 = s −1 .

Θεώρημα 2.1. Έστω A *m2 ο 0 − 1 πίνακας που αντιστοιχεί σ’ έναν κορεσμένο,

- 234 -

D-Βέλτιστο, Εκτιμητικής Τάξης ΙΙΙ, 3× s 2 παραγοντικό σχεδιασμό ( m2 = s −1 ). Για
την τιμή της ορίζουσας του A *m2 θα ισχύει: | det( A*m2 ) | ≤ 3λ 2 + 3λ + 1 , αν m2 = 3λ ,

λ ≥ 1 ή | det( A*m ) | ≤ 3λ 2 + 5λ + 2 , αν m2 = 3λ + 1 , λ ≥ 1 ή | det( A*m ) | ≤ 3λ 2 +
7λ + 4 , αν m2 = 3λ + 2 , λ ≥ 0 .
2

2

Στην επόμενη παράγραφο θα αποδείξουμε ότι υπάρχουν βέλτιστοι σχεδιασμοί που
δίνουν το άνω φράγμα του προηγούμενου θεωρήματος, κατασκευάζοντας το
γράφημα αντιστοιχιών G με τη μέθοδο της πρόσθεσης αυτιών σ’ ένα συγκεκριμένο
καλό υπογράφημα που βρίσκεται σε κάθε σχεδιασμό.

3. ΤΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Θα παρουσιάσουμε το παρακάτω Θεώρημα αποδεικνύοντάς το περιληπτικά
(Karagiannis και Moyssiadis 2006).
Θεώρημα 3.1. Έστω k , m, v μη αρνητικοί ακέραιοι. Τότε υπάρχει ένα γράφημα G
με 2 r -κορυφές, (k + m + v + 2) w -κορυφές, (k + m + v + 2) b -κορυφές και
(2k + 2m + 2v + 6)
g -κορυφές, τέτοιο ώστε, deg( r1 ) = v + k + 3 ,
deg( r2 ) = v + m + 2 και nb = nw = v + 1 , όπου nb , nw το πλήθος των Pr1br2 και
Pr1wr2 -μονοπατιών. Έστω A m2 , m2 ≥ 2 , ο πίνακας συνδέσεων του G , τότε:

| det( A) | = (v + k + 3)(v + m + 2) − (v + 1)(v + 2) .
Επιπλέον, ο πίνακας A m2 είναι πίνακας ενός D-βέλτιστου σχεδιασμού όταν:
(α) v = λ −1 , m = λ και k = λ −1 για την περίπτωση m2 = 3λ και λ ≥ 1 ,
(β) v = λ −1 , m = λ και k = λ για την περίπτωση m2 = 3λ + 1 και λ ≥ 1 ,
(γ) v = m = k = λ για την περίπτωση m2 = 3λ + 2 και λ ≥ 0 .
Απόδειξη. Αρχικά θα ξεκινήσουμε παρουσιάζοντας το καλό υπογράφημα G0 που
υπάρχει σε κάθε σχεδιασμό (με τη μορφή που τον κατασκευάζουμε) καθώς και ένα
μη ισόμορφο προς αυτό το G0′ (Εικόνα 1). Αυτά δίνουν τη μέγιστη τιμή για την
ορίζουσα στην περίπτωση m2 = 2 .
Για
τους
πίνακες
συνδέσεων
αποδεικνύεται
εύκολα
ότι
= 2 ⋅ 3 − 2 (επαλήθευση του Θεωρήματος). Στη
det A(0) = det A(′0) = 4 =

( )

( )

συνέχεια προσθέτουμε το αυτί [ r1 , g 7 , w3 , g8 , b3 , g1 ] (Εικόνα 1) στο G0 δημιουργώντας
το G1 , οπότε διαμερίζοντας το πλήθος των τέλειων συζέυξεων ως προς την κορυφή
g1 και χρησιμοποιώντας το CN-Λήμμα για την ορίζουσα του πίνακα συνδέσεων A(1)

( )

( )

βρίσκουμε det A(1) = = det A(0) + 2 = 4 + 2 = 2 ⋅ 4 − 2 όπως αναμέναμε.
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Εικόνα 1 Τα γραφήματα G0 , G0′ και G1 με τη σειρά που αναγράφονται.

Στη συνέχεια προσθέτουμε διαδοχικά k αυτιά όπως προηγουμένως δημιουργώντας
το γράφημα Gk (Εικόνα 2, αριστερά). Ακολουθώντας την προηγούμενη μέθοδο

( )

(

)

επαγωγικά αποδεικνύεται για τον πίνακα A(k ) ότι det A(k ) = det A(k−1) +

( )

2 = … = det A(0) + k ⋅ 2 = 2 ⋅ (k + 3) −1⋅ 2 . Συνεχίζουμε προσθέτοντας αυτιά με
αρχή την κορυφή r2 . Αρχικά προσθέτουμε το ⎡⎣ r2 , g 2 k +7 , bk +4 , g 2 k +6 , wk +4 , g 6 ⎤⎦
δημιουργώντας το Gk ,1 (Εικόνα 2, δεξιά), οπότε πάλι διαμερίζοντας το πλήθος των
τέλειων συζεύξεων ως προς την κορυφή g 6 και χρησιμοποιώντας το CN-Λήμμα

(

)

παίρνουμε det A(k ,1) = det ( A k ) + k + 3 = 3 ⋅ (k + 3) −1⋅ 2 .
Εικόνα 2 Τα γραφήματα Gk και Gk ,1 .

Συνεχίζοντας προσθέτουμε διαδοχικά m αυτιά ξεκινώντας από την κορυφή r2
δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό το Gk ,m (Εικόνα 3) από το οποίο πάλι με επαγωγή

(

)

αποδεικνύεται ότι det A(k ,m) =
m ⋅ (k + 3) =

(

)

det A(k ,m−1) + 1⋅ (k + 3)

=…=

( )

det A(k ) +

= (k + 3)(m + 2) −1⋅ 2 . Θα ολοκληρώσουμε προσθέτοντας ζεύγη

αυτιών όπως στο Gk ,m,1 (Εικόνα 3,) όπου προσθέσαμε το μονοπάτι
⎡ r1 , g 2′ , b2′ , g1′, w2′ , g 5 ⎤ και την ακμή ⎡ g1′, r2 ⎤ . Τότε, με επαγωγή αποδεικνύεται ότι
⎣
⎣
⎦
⎦

(

)

(

)

det A(k ,m ,1) = det A(k ,m) + 1⋅ (k + 1) + 1⋅ (m + 1) = (k + 4)⋅ (m + 3) − 2 ⋅3 .
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Εικόνα 3. Τα γραφήματα Gk ,m και Gk ,m,1 .

Το τελευταίο γράφημα είναι το Gk ,m ,v (Εικόνα 4) στο οποίο προσθέτουμε διαδοχικά
v ζεύγη αυτιών όπως αυτά στην Εικόνα 3. Τότε επαγωγικά αποδεικνύεται ότι

(

det A(k ,m ,v)

)

(

)

(

)

= det A(k ,m ,v−1) + 1⋅ (k + 1) + 1⋅ (m + 1) = … = det A(k ,m) + v ⋅ (k + 1)

+v ⋅ (m + 1) = (v + k + 3)⋅ (v + m + 2) − 2 ⋅ 3 .
Εικόνα 4. Το γράφημα Gk , m ,v .

Έτσι δημιουργήσαμε τα γραφήματα για τα οποία η τιμή της ορίζουσας του πίνακα
συνδέσεων δίνεται από τον τύπο που παρουσιάζεται στο Θεώρημα. Αντικαθιστώντας
στον τύπο τα v , k , m με τις τιμές που δίνονται στις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) της
εκφώνησης πετυχαίνουμε το άνω φράγμα για κάθε περίπτωση του Θεωρήματος 2.1.
Αριθμώντας τις κορυφές του τελικού γραφήματος (προσθέτουμε μια ακόμη ακμή
[b, g ] στην κορυφή g 2 k +5 ) οι συνδυασμοί των σταθμών των παραγόντων για τον Dβέλτιστο σχεδιασμό συναρτήσει της mod 3 κλάσης του s θα είναι (Karagiannis και
Moyssiadis 2006): (α) (0,3λ −1,0) , (0, i −1, i ) (1 ≤ i ≤ 2λ ) , (1, i, i ) (0 ≤ i ≤ λ −1) ,

(1,2λ , λ ) , (1, i, i) (2λ + 1 ≤ i ≤ 3λ −1) , (2, i, i ) (λ ≤ i ≤ 2λ −1) , (2,3λ −1,2λ ) ,
(2, i, i + 1) (2λ ≤ i ≤ 3λ − 2) όταν s = 3λ . (β) (0,3λ ,0) , (0, i −1, i ) (1 ≤ i ≤ 2λ ) ,
(1, i, i) (0 ≤ i ≤ λ −1) , (1,2λ , λ ) , (1, i, i) (2λ + 1 ≤ i ≤ 3λ ) , (2, i, i ) (λ ≤ i ≤ 2λ −1) ,
(2,3λ ,2λ ) , (2, i, i + 1) (2λ ≤ i ≤ 3λ −1) , όταν s = 3λ + 1 . (γ) (0,3λ + 1,0) ,
(0, i −1, i ) (1 ≤ i ≤ 2λ +1) , (1, i, i) (0 ≤ i ≤ λ −1) , (1,2λ + 1, λ ) ,
(1, i, i) (2λ + 2 ≤ i ≤ 3λ + 1) , (2, i, i ) (λ ≤ i ≤ 2λ ) , (2,3λ + 1,2λ + 1) , (2, i, i + 1)
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(2λ + 1 ≤ i ≤ 3λ ) , όταν s = 3λ + 2 με λ ≥ 1 .
Παράδειγμα 3.1. Θα παρουσιάσουμε για τον D-Βέλτιστο 3×32 = 33 , το γραμμικό
μοντέλο, τις αγωγές (συνδυασμούς των σταθμών των παραγόντων) όπως προκύπτουν
από τους γενικούς τύπους της προηγούμενης παραγράφου στην περίπτωση
s = 3, λ = 1, τους πίνακες Ud (με την αντιστοιχία γραμμών, στηλών και κορυφών του
γραφήματος ως προς τον χρωματισμό τους), H , G που χρησιμοποιούνται ως πίνακες
μετασχηματισμού για την εκτίμηση του γενικού μέσου και ενός πλήρους συνόλου
αντιθέσεων, το γράφημα αντιστοιχιών του πίνακα σχεδιασμού Ud και την τιμή της
ορίζουσας ως συνάρτηση του πλήθους των Pr1br2 και Pr1wr2 -μονοπατιών.
E (y i1i2i3 ) = μ + α i(11) + α i(22) + α i(33) , 0 ≤ i j ≤ 2 , 1 ≤ j ≤ 3 ,
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Για την ορίζουσα του πίνακα Ud θα ισχύει σύμφωνα με το Θεώρημα 2.1 det(Ud ) =
3 ⋅ 02 + 7 ⋅ 0 + 4 = 4 , (περίπτωση m2 = 3λ + 2 , λ ≥ 0 , γιατί m2 = s −1 = 3 − 1 = 2 ),
αλλά και σύμφωνα με τον τύπο του Θεωρήματος 3.1 det(Ud ) = 3 ⋅ 2 − 1⋅ (1+ 1) = 4 .
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ABSTRACT
In this paper we complete the study of the D-optimal 3×s2×s3 factorial, giving the
corresponding plans for s2=s3= s, s≥3, by the use of the incidence graph G of the
design matrix. We present an algorithmic construction of the bipartite graph G, which
is based on the method of the ear decomposition and on some certain coloring of the
vertices of G. In each step the computation of the determinant of the biadgacency
matrix is done by the enumeration of the perfect matchings of the corresponding
graph. The determinant corresponding to the final graph G attains the upper bound for
some D-optimal design while the numbering of the vertices of G gives the level
combinations of the design.
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Περίληψη
Η Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση αποτελεί ιδανικό πεδίο για την υποστήριξη
της επιμόρφωσης. Με στόχο την επιμόρφωση εκπαιδευτικών αναπτύξαμε ένα καινοτόμο περιβάλλον εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, και εφαρμόζοντας όλες τις μεθοδολογίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δημιουργήσαμε ένα μάθημα του οποίου η πρώτη φάση της επιμόρφωσης πραγματοποιήθηκε κατά το δίμηνο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2005. Ο χώρος στον οποίο
τοποθετήθηκε το έντυπο και ψηφιακό επιμορφωτικό υλικό είναι η ηλεκτρονική πλατφόρµα
«e-Class» (http://eclass.gunet.gr/) η οποία είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης
Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Το μάθημα είχε τον τίτλο «Περιβάλλον εξ αποστάσεως επιμόρφωσης θεολόγων καθηγητών» με κωδικό SOCGU187 και το παρακολούθησαν περίπου 200
εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Στο τέλος της περιόδου της επιμόρφωσης ζητήθηκε η συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου, το οποίο περιείχε 37 ερωτήσεις, σαν μία προσπάθεια διερεύνησης των απόψεών των επιμορφούμενων και αξιολόγησης του περιβάλλοντος της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης. Ελήφθησαν πλήρως συμπληρωμένα 174 ερωτηματολόγια στα οποία και πραγματοποιήσαμε στατιστικές αναλύσεις της κλασσικής περιγραφικής στατιστικής καθώς και παραγοντική ανάλυση
και ταξινόμηση. Συζητούνται τα αποτελέσματα και προτείνονται κατευθύνσεις για περαιτέρω
έρευνα.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι θεσμός στρατηγικής σημασίας τόσο για
τη συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξη όσο και για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των ίδιων των εκπαιδευτικών συστημάτων. Οι ταχύτατες επιστημονικές εξελίξεις και η συνακόλουθη απαξίωση των γνώσεων που επιφέρουν, καθώς και οι διάφορες εκπαιδευτικές και κοινωνικές αλλαγές απαιτούν από τον εκπαιδευτικό διαρκή
επιστημονική ενημέρωση και αντίστοιχη επαγγελματική ευαισθητοποίηση. Είναι,
δηλαδή, ανάγκη να λειτουργεί συστηματικά ένα οργανωμένο περιβάλλον φορέων και
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μορφών επιμόρφωσης, με πρωταρχικό σκοπό την υποστήριξη της επιστημονικής και
επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού [Παπαδούρης, (2001)].
Η εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση δίνει την ευκαιρία σε όλους τους εκπαιδευτικούς
που επιθυμούν να παρακολουθήσουν επιμορφωτικά προγράμματα να ενταχθούν στην
εκπαιδευτική διαδικασία και μάλιστα οποιαδήποτε χρονική στιγμή επιλέξουν. Αυτό
σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί στον αριθμό των εκπαιδευτικών που μπορούν
να επιμορφωθούν. Έτσι, σε περίπτωση προώθησης καινοτομιών στην εκπαίδευση
μπορούν με τον τρόπο αυτό να επιμορφωθούν άμεσα και τάχιστα όλοι οι εκπαιδευτικοί. Επίσης, μπορούν να συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα για την ανανέωση και τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους όσο συχνά οι ίδιοι το επιθυμούν
[Μαυρογιώργος, (1989 και 1993)].
Εφαρμόζοντας όλες τις μεθοδολογίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης [Κόκκος
και άλλοι, (1998) και Ματραλής, (1998)], δημιουργήσαμε ένα μάθημα του οποίου η
πρώτη φάση της επιμόρφωσης πραγματοποιήθηκε κατά το δίμηνο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2005. Το μάθημα έχει τον τίτλο «Περιβάλλον εξ αποστάσεως επιμόρφωσης
θεολόγων καθηγητών» και βρίσκεται στην πλατφόρμα του «e-Class» με κωδικό
SOCGU187.
Το μάθημα αυτό παρακολούθησαν στην πρώτη φάση, συνολικά εκατόν ενενήντα
(190) εγγεγραμμένοι χρήστες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το περιβάλλον σχεδιάστηκε αρχικά με στόχο την επιμόρφωση των θεολόγων καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προσέλκυσε το ενδιαφέρον και άλλων εκπαιδευτικών διάφορων
ειδικοτήτων της Δευτεροβάθμιας αλλά και της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο τέλος της περιόδου της επιμόρφωσης ζητήθηκε η συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου,
το οποίο περιείχε 37 ερωτήσεις, σαν μία προσπάθεια διερεύνησης των απόψεών των
επιμορφούμενων και αξιολόγησης του περιβάλλοντος της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης. Ελήφθησαν πλήρως συμπληρωμένα 174 ερωτηματολόγια.
Μετά το σχετικό έλεγχο για την ορθή κωδικογράφηση και κωδικοποίηση των απαντήσεων του κάθε ερωτηματολογίου, η στατιστική επεξεργασία έγινε με το πρόγραμμα «Πραξιτέλης» [Καράκος Α., (2003)].
Σχήμα 1. Ηλικιακή κατανομή των ανδρών και των γυναικών της έρευνας
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Σχήμα 2. Σχέση επιπέδου σπουδών και ιδιότητας
Επίπεδο σπουδών και ιδιότητα
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2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
2.1. Περιγραφικά στοιχεία και διαγράμματα
Ο πληθυσμός της έρευνάς αποτελείται από 102 άνδρες (58,62%) και 72 γυναίκες
(41,38%) και ηλιακά κατανέμεται σύμφωνα με το σχήμα 1. Όσον αφορά τη σχέση
του επιπέδου σπουδών των συμμετεχόντων σε σχέση με την ιδιότητά τους έχουμε το
σχήμα 2 όπου διαπιστώνουμε και την μεγαλύτερη συμμετοχή των θεολόγων.
Στην ερώτηση αν το περιβάλλον της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εξυπηρετεί την
ισότητα πρόσβασης στην επιμόρφωση το σχήμα 3. εμφανίζει την κατανομή των απαντήσεων (Λίγο, πολύ, πάρα πολύ) σύμφωνα με την περιοχή από την οποία και συμμετείχαν στο περιβάλλον επιμόρφωσης. Διαπιστώνουμε ότι όσο πιο μεγάλη είναι η απόσταση από τη Δράμα όπου και ήταν η εικονική έδρα της επιμόρφωσης τόσο περισσότερο υποστηρίζεται η ισότητα στην επιμόρφωση.
Σχήμα 3. Σχέση ισότητας στην επιμόρφωση και περιοχής
Ισότητα πρόσβασης στην επιμόρφωση
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2.2. Παραγοντική ανάλυση
Με τη βοήθεια της παραγοντικής ανάλυσης των αντιστοιχιών διαπιστώσαμε ότι
μερικές από τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου δεν ήταν σημαντικές διότι παρουσίαζαν πολύ μικρές τιμές βάρους και αδράνειας και πολύ μεγάλες τιμές στους παραγοντικούς άξονες, γι’ αυτό και οι μεταβλητές αυτές δεν συμμετείχαν στην περαιτέρω
ανάλυση.
2.3. Ιεραρχική ταξινόμηση
Η Ιεραρχική Ταξινόμηση είναι ένας μηχανισμός διαδοχικών διαμερίσεων και δημιουργίας ομογενών ομάδων των στοιχείων ενός συνόλου, που όσο απομακρύνεται
από την αρχή, οι διαμερίσεις γίνονται πιο λεπτομερείς και οδηγούν σε περισσότερο
ομογενείς ομάδες [Benzecri J-P., (1980), Μπεχράκης Θ., (1999)].
Για την Ιεραρχική Ταξινόμηση των δεδομένων χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα
«Πραξιτέλης» το οποίο διαμόρφωσε πέντε ανεξάρτητες κλάσεις αντικειμένων υπολογίζοντας την «απόσταση» μεταξύ δύο ομάδων με τη μέθοδο MAX, όπου ένα αντικείμενο εντάσσεται σε μια ομάδα αν είναι πιο κοντά σε όλα τα αντικείμενα της ομάδας αυτής, απ’ ότι σε όλα τα αντικείμενα μιας άλλης ομάδας.
Σχήμα 4. Πρώτο παραγοντικό επίπεδο
+---XX54------------XX66--------------------+---------------------------+
!
XX48
!
!
!
!
!
!
XX10
X119
!
!
Α
X102X105
XX72XX81!
!
X122
!
XX52!
!
XX93X117
Γ
!
!
!
X108XX69!
!
XX76
XX56XX63XX99!
XX70
!
Ε
XX75XX90XX87!
!
XX77X110
!
XX91
XX96XX60!
!
!
XX84XX58
!
!
X113XX68
XXX2XX43
X111
!
+---------------------------XX62XX37--------XXX5XX36--------------------+
!
Δ XX98XX89XXX9
XXX1
XXX8
X114!
!
XX59
!
!
!
XX74XX51XXX6
XX50
!
!
XX86
!
XX78XX46
!
!
XX80
!
XX85
!
!
X115
X107
!
XX47
!
!
XX44!
XX65
!
!
XX71!
XX79
!
!
!
XX55XX88
!
!
!
X121XX61
!
!
!
XX82
!
!
XX97
!
!
!
!
!
XX64XX92
Β
!
!
!
!
!
!
X100!
!
X104
!
!
X118X116
!
!
!
!
!
XX94
XX67
!
+-------------------------------------------+---------------------------+

- 244 -

Οι πέντε κλάσεις μας βοήθησαν να εντοπίσουμε στο πρώτο παραγοντικό επίπεδο
τα σημεία που δημιουργούν τα νέφη των αντικειμένων της ανάλυσης, σχήμα 4. Έτσι
έχουμε:
Την ομάδα Α, η οποία αποτελείται από τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος
οι οποίοι ισχυρίζονται ότι δεν υπήρξε ευελιξία στη διανομή του υλικού και δεν έγινε
αποδοτική αξιοποίηση του χρόνου. Αντίθετα, πιστεύουν οτι πραγματοποιήθηκε πάρα
πολύ καλή και επαγγελματική ανάπτυξη μέσω ανταλλαγής εμπειριών και ότι υπήρξε
άριστη διαπροσωπική επαφή των συμμετεχόντων και καλλιέργεια προσωπικών σχέσεων.
Η ομάδα Β, στο αντίθετο άκρο, συγκεντρώνει τις προτιμήσεις των απαντήσεων με
την ένδειξη ΛΙΓΟ, ενώ η ομάδα Γ τις προτιμήσεις των απαντήσεων με την ένδειξη
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ και η ομάδα Δ τις προτιμήσεις των απαντήσεων με την ένδειξη ΠΟΛΥ. Η ομάδα Ε (ΧΧ91, ΧΧ76, Χ115) ενώ περιλαμβάνεται ανάμεσα στις δύο ομάδες
Γ και Δ θεωρεί λίγο ικανοποιητικό το περιεχόμενο του περιβάλλοντος της επιμόρφωσης ως προς τα έγγραφα και την περιοχή συζητήσεων και λίγο κατανοητό το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό.
Όσοι ερωτώμενοι παρακολούθησαν ήδη κάποια μορφή επιμόρφωσης (ΧΧ37) βρίσκονται στην περιοχή της ομάδας Δ και κατέχουν ήδη μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΧΧΧ9) ενώ όσοι δεν παρακολούθησαν κάποια μορφή επιμόρφωσης βρίσκονται μεν στην περιοχή της ομάδας Δ (ΧΧ36) και είναι απόφοιτοι ΑΕΙ αλλά βρίσκονται στην αντίθετη πλευρά του οριζόντιου άξονα. Επίσης, όσοι παρακολούθησαν
στο παρελθόν κάποιο άλλο πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης (ΧΧ44) βρίσκονται στην ομάδα Δ ενώ όσοι δεν παρακολούθησαν κάποιο άλλο πρόγραμμα εξ
αποστάσεως επιμόρφωσης (ΧΧ43) βρίσκονται στην ομάδα Γ.
Τελικά, διαπιστώνουμε ότι ο πρώτος παραγοντικός άξονας εκφράζει το επίπεδο
μόρφωσης ενώ ο δεύτερος το βαθμό ικανοποίησης από τη διεξαγωγή της επιμόρφωσης.
3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από τις αναλύσεις των ερευνητικών στοιχείων που πραγματοποιήσαμε, προέκυψε
ότι τα αποτελέσματα της προσπάθειας ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Φάνηκε ιδιαίτερα η σπουδαιότητα του έργου για άτομα που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, ενώ ενδιαφέρον παρουσίασε η μεγάλη συμμετοχή του κοινού αλλά και η προσδοκία για οργάνωση αντίστοιχων προγραμμάτων στο μέλλον. Είναι, μάλιστα, χαρακτηριστικό το γεγονός ότι μετά από καθολική, σχεδόν, απαίτηση των συμμετεχόντων
στην επιμόρφωση, το περιβάλλον εξακολουθεί να λειτουργεί με ελεύθερη περιήγηση
(σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις ειδικότητες των χρηστών) στις ηλεκτρονικές
τάξεις που δημιουργήθηκαν για το σκοπό αυτό στην περιοχή «Έγγραφα». Αναλυτικά
δημιουργήθηκαν οι πιο κάτω ηλεκτρονικές αίθουσες: e-Class A: Αίθουσα Θεολογικού Προβληματισμού, e-Class B: Αίθουσα Φιλολογικών Θεμάτων, e-Class C: Αίθουσα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, e-Class D: Αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, e-Class E: Αίθουσα Διδακτικής Μεθοδολογίας, e-Class F: Εργαστήριο Ψυχολογίας, e-Class G: Θέματα Διοίκησης της Εκπαίδευσης, e-Class H: Αίθουσα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, e-Class I: Αίθουσα ανταλλαγής αρχείων.
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Στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση η αξιολόγηση με στόχο την αναπροσαρμογή
και συμπλήρωση του εκπαιδευτικού υλικού συνιστά μία αναγκαία δραστηριότητα, η
οποία διασφαλίζει την ποιότητα και συμβάλλει στη συντήρηση και την εξέλιξή του.
Οι συγγραφείς που αναλαμβάνουν να εκπονήσουν κείμενα με τις προδιαγραφές
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι οι σπουδαστές που
μελετούν κατ’ ιδίαν, έχουν περιορισμένη επαφή με τον διδάσκοντα και ενδεχομένως
δυσκολία πρόσβασης σε βιβλιογραφικές πηγές. Κατά συνέπεια, το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό που προτείνεται πρέπει να εμπεριέχει επιπρόσθετα μια σειρά από στοιχεία,
τα οποία αποτελούν το δομικό χαρακτηριστικό των κειμένων που χρησιμοποιούνται
στα πλαίσια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα στοιχεία αυτά αποσκοπούν στο να
δίνουν οδηγίες, να διδάσκουν, να επεξηγούν, να οδηγούν σε περαιτέρω διερευνήσεις,
να συνδέουν τη θεωρία με την πράξη και να εμπλέκουν τους συμμετέχοντες ενεργητικά και κριτικά στη λογική του κειμένου που επεξεργάζονται.
Από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων προέκυψε ότι το εκπαιδευτικό υλικό
εμπεριέχει τα κατάλληλα στοιχεία που διασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό αυτές τις διδακτικές λειτουργίες.
Η υιοθέτηση της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης μπορεί να καλύψει σε σημαντικό
βαθμό τις αδυναμίες του υπάρχοντος παραδοσιακού συστήματος επιμόρφωσης. Η
έως τώρα εμπειρία μας από την εφαρμογή του προγράμματος, δείχνει ότι η εξ αποστάσεως επιμόρφωση ενδείκνυται στις περιπτώσεις των απομακρυσμένων σχολικών
μονάδων, ενώ η υιοθέτησή της δημιουργεί ένα νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον με ιδιαίτερη δυναμική.
Η μελλοντική εφαρμογή ενός μοντέλου εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών δεν αποτελεί μακρινό στόχο, λαμβάνοντας υπόψη και την ευνοϊκή στάση
των εκπαιδευομένων, όπως φαίνεται από την παρούσα εργασία.
Το πρόγραμμα αποτελεί ουσιαστικά μία πρόταση για την οικοδόμηση της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες σε μελλοντικούς και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς με τρόπο ενεργητικό, διερευνητικό, λειτουργικό και συνεργατικό.

ABSTRACT
The Open and remotely Education constitutes ideal field for the support of training. Aiming at the training of teachers we developed a innovative environment of remotely training, and applying all the methodologies of remotely education we created
a course which the first phase of training of was realised at two-month October of November 2005. The place in which was installed the printed and digital training material is the electronic platform "e-class" (http://eclass.gunet.gr/) which is a completed
System of Management of Electronic Courses. The course had the title "Environment
of remotely training of theologians" with code SOCGU187 and him watched the
roughly 200 educational all specialities from Greece and the abroad. In the end of period of training was asked the completion of questionnaire, which contained 37 questions, as effort of investigation of opinions trained and evaluation of environment of
remotely training. Were received completely supplemented 174 questionnaires in
which we realised also statistical analyses of descriptive statistics as well as multi-
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variate analysis and cluster analysis. We are discussed the results and proposed directions for further research.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Benrecri J-P., (1980). Pratique de l’ Analyse des Donnees, Vol. 1, Dunod Paris.
Μαυρογιώργος, Γ., (1993). Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών: Το Υπουργείο Παιδείας
και η Ομάδα Εργασίας. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 46,
Μαυρογιώργος, Γ., (1989). Επιτέλους Επιμόρφωση σε Πανεπιστημιακά Επιμορφωτικά
Κέντρα, Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 72,
Καράκος Α., (2003), Πραξιτέλης: Πρόγραμμα Αξιοποίησης Τεχνικών Ανάλυσης Δεδομένων, Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, τεύχος 3, σελ.135-152.
Κόκκος, Α., Λιοναράκης, Α., Ματραλής Χ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., (1998) “Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Το εκπαιδευτικό υλικό και οι νέες τεχνολογίες” Πάτρα, Ε.Α.Π.
Ματραλής, Χ., (1998) “Εκπαίδευση από Απόσταση” στο Ανοικτή και εξ αποστάσεως
Εκπαίδευση, Τόμος Α΄, Πάτρα, ΕΑΠ.
Μπεχράκης Θ., (1999). Πολυδιάστατη Ανάλυση Δεδομένων, Αθήνα, Εκ. Λιβάνη.
Παπαδούρης, Π., (2001) “Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών: Μια μελέτη περίπτωσης.” 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την
Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Πάτρα 25-27 Μαΐου 2001

- 247 -

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο
Πρακτικά 19 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2006), σελ 249-256

Έλεγχος Τυχαιοποίησης για την Ταυτοποίηση του
Συστήματος μη-Γκαουσιανής Χρονοσειράς
Δ. Κουγιουμτζής1, Ε. Μπόρα-Σέντα2
Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
dkugiu@gen.auth.gr
2
Μαθηματικό Τμήμα, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
bora@math.auth.gr

1

Περίληψη
Πολλοί στατιστικοί έλεγχοι έχουν επικεντρωθεί στο διαχωρισμό των χρονοσειρών σε
γραμμικές και μη-γραμμικές, δηλαδή αν προέρχονται από γραμμικό στοχαστικό σύστημα ή
μη-γραμμικό (στοχαστικό ή αιτιοκρατικό) σύστημα. Επιπλέον, μια μη-Γκαουσιανή γραμμική
χρονοσειρά ταξινομείται σε δύο κλάσεις, ανάλογα αν υπάρχει μονοσήμαντη αντιστοιχία σε
Γκαουσιανή με κατάλληλο μετασχηματισμό των παρατηρήσεων της. Για την ταξινόμηση μιας
χρονοσειράς σε μια από τις τρεις παραπάνω κλάσεις χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός δύο
μηδενικών υποθέσεων. Η πρώτη είναι ότι η χρονοσειρά παράγεται από μια Γκαουσιανή
στοχαστική διαδικασία μέσω μονότονου μετασχηματισμού. Η δεύτερη μηδενική υπόθεση
επεκτείνει την πρώτη ώστε να περιλαμβάνει και μη-μονότονο μετασχηματισμό. Ο
συνδυασμός αποδοχής ή/και απόρριψης της κάθε μιας μηδενικής υπόθεσης οδηγεί σε μια από
τις τρεις κλάσεις. Ως στατιστική ελέγχου χρησιμοποιήθηκε το σφάλμα προσαρμογής μη
γραμμικού μοντέλου (επιλέχθηκε το τοπικό γραμμικό μοντέλο). Επειδή η κατανομή του μηγραμμικού στατιστικού είναι άγνωστη, έγινε έλεγχος τυχαιοποίησης χρησιμοποιώντας δύο
γνωστούς αλγόριθμους παραγωγής τυχαιποιημένων, ή αλλιώς υποκατάστατων (surrogate)
χρονοσειρών, για τις δύο μηδενικές υποθέσεις, αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα από Monte
Carlo προσομοιώσεις έδειξαν καλή διακριτική απόδοση του προτεινόμενου ελέγχου. Η
εφαρμογή του ελέγχου σε δείκτες όγκου συναλλαγών από διάφορες διεθνείς αγορές ανέδειξε
τη χρησιμότητα του ελέγχου στην ταυτοποίηση του δυναμικού συστήματος της αγοράς και
κατ’ επέκταση στη δυνατότητα βελτίωσης της πρόβλεψης των τιμών του όγκου συναλλαγών.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στη γραμμική ανάλυση μιας στάσιμης χρονοσειράς {x1, x2,…, xn}, ή απλά {xt}, συχνά
γίνεται χρήση της υπόθεσης κανονικότητας [Brockwell and Davis (1991)]. Τυπικά
αυτό σημαίνει πως η παρατηρούμενη στοχαστική διαδικασία {Χt} (για χρόνο
παρατήρησης t=1,…,n) είναι Γκαουσιανή (κανονική), δηλαδή η κοινή κατανομή των
(Xt, Xt+1,…, Xt+k) είναι Γκαουσιανή για κάθε k. Στην πράξη όμως συνήθως ούτε η
περιθώρια κατανομή FX(x) είναι κανονική.
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Σε κάποιες περιπτώσεις ένας απλός μονότονος στατικός μετασχηματισμός, yt=g-1(xt),
όπου η συνάρτηση g-1 μπορεί να είναι απλά ο λογάριθμος ή γενικότερα η συνάρτηση
g να είναι ο μετασχηματισμός δύναμης Box-Cox [Box and Cox (1964)], μπορεί να
διορθώσει την περιθώρια κατανομή σε κανονική, ή ακόμα περισσότερο να
ικανοποιήσει την υπόθεση της κανονικότητας της χρονοσειράς {yt}. Για την υπόθεση
αυτή υπάρχουν κάποιοι παραμετρικοί έλεγχοι, όπως ο έλεγχος της πολυ-μεταβλητής
λοξότητας και κύρτωσης του Mardia (1970), το λεγόμενο Ζp-τεστ [Mudholkar et al
(1992)], καθώς και άλλοι έλεγχοι προσαρμοσμένοι ειδικά σε χρονοσειρές [Kariya et
al (1999)]. Η αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης για την {yt} υποδηλώνει ότι η {xt}
προέρχεται από Γκαουσιανή διαδικασία μέσω της g.
Μια άλλη ενδιαφέρουσα υπόθεση στην ανάλυση της {xt} είναι η μη-γραμμικότητα,
δηλαδή η ύπαρξη μη-γραμμικών συσχετίσεων στη χρονοσειρά και κατ’ επέκταση η
ύπαρξη μη-γραμμικού δυναμικού συστήματος που παράγει τη χρονοσειρά. Για να
ισχύει αυτό θα πρέπει να απορριφθεί η υπόθεση ότι η χρονοσειρά προέρχεται από
γραμμική στοχαστική διαδικασία. Έχουν προταθεί παραμετρικοί έλεγχοι για
συγκεκριμένες εναλλακτικές υποθέσεις, δηλαδή εκφράσεις της μη-γραμμικότητας
[Cromwell et al (1994)]. Για τη γενική εναλλακτική υπόθεση επίσης έχουν προταθεί
έλεγχοι που κάνουν χρήση τεχνικών bootstrap [Hjellvik and Tjøstheim (1995)], αλλά
μεγάλο ενδιαφέρον έχουν γνωρίσει οι έλεγχοι τυχαιοποίησης, όπου το πρόβλημα
είναι στη δημιουργία υποκατάστατων χρονοσειρών (surrogate data), που είναι
συνεπείς προς τη μηδενική υπόθεση [Schreiber and Schmitz (2000), Kugiumtzis
(2002a)]. Έχει επικρατήσει στη βιβλιογραφία ο έλεγχος για την υπόθεση της
γραμμικότητας να λέγεται έλεγχος μη-γραμμικότητας.
Οι παραπάνω έλεγχοι υποδεικνύουν τρεις δυνατές κατηγορίες για τη στοχαστική
διαδικασία (και γενικότερα το δυναμικό σύστημα) που παράγει τη χρονοσειρά: (α)
μονότονος μετασχηματισμός Γκαουσιανής διαδικασίας, (β) μη-μονότονος
μετασχηματισμός Γκαουσιανής διαδικασίας, και (γ) μη-γραμμική στοχαστική (ή
αιτιοκρατική) διαδικασία. Σε αυτήν την εργασία παρουσιάζουμε ένα συνδυασμό δύο
ελέγχων για να εντάξουμε τη χρονοσειρά σε μια από τις τρεις κατηγορίες.

2. Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
2.1 Μηδενικές υποθέσεις των δύο ελέγχων
Για τον έλεγχο μη-γραμμικότητας της {xt} θεωρούμε ως μηδενική υπόθεση Η0 ότι η
{xt} προέρχεται από μια γραμμική στοχαστική διαδικασία, που ορίζεται ως
μετασχηματισμός h τυπικής Γκαουσιανής διαδικασίας {st} με συνάρτηση
αυτοσυσχέτισης ρs, δηλαδή

xt = h( st ),

{st } ~ Ν (0,1, ρ s ) .

(1)

Παρατηρούμε πως οι περιπτώσεις (α) και (β) συνθέτουν την Η0 ενώ η εναλλακτική
υπόθεση Η1 είναι η περίπτωση (γ).
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Η δεύτερη μηδενική υπόθεση Η ′0

είναι όπως η Η0 αλλά για μονότονο

μετασχηματισμό h (περίπτωση (α)). Είναι φανερό πως η εναλλακτική υπόθεση Η1′
αναλύεται στις περιπτώσεις (β) και (γ). Ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων των δύο
παραπάνω ελέγχων οδηγεί σε καταχώρηση της {xt} σε μια από τις τρεις δυνατές
κατηγορίες ως εξής:
1) Αν η Η0 και η Η ′0 δεν απορρίπτονται τότε η {xt} ανήκει στην κατηγορία (α).
2) Αν η Η0 δεν απορρίπτεται και η Η ′0 απορρίπτεται τότε η {xt} ανήκει στην
κατηγορία (β).
3) Αν η Η0 απορρίπτεται τότε και η Η ′0 απορρίπτεται και άρα η {xt} ανήκει
στην κατηγορία (γ).
4) Θεωρητικά δε μπορεί η Η0 να απορρίπτεται αλλά να μην απορρίπτεται η Η ′0
αφού η Η ′0 αποτελεί μέρος της Η0.
2.2 Έλεγχος τυχαιοποίησης για τις δύο μηδενικές υποθέσεις
Οι παραπάνω υποθέσεις απαιτούν στατιστικό ελέγχου q που να εντοπίζει μηγραμμικές συσχετίσεις. Τα μη-γραμμικά μέτρα δεν έχουν γνωστή κατανομή (κάτω
από τη Η0 ή την Η ′0 ) γι αυτό σχηματίζεται εμπειρική κατανομή από τις τιμές του q
υπολογισμένες σ’ ένα πλήθος υποκατάστατων (surrogate) χρονοσειρών που
αντιπροσωπεύουν τη μηδενική υπόθεση. Αυτός ο έλεγχος τυχαιοποίησης
(randomization test) αναφέρεται και ως έλεγχος υποκατάστατων δεδομένων
(surrogate data test) [Theiler et al (1992), Schreiber and Schmitz (2000)].
Για τη δημιουργία υποκατάστατων χρονοσειρών για τις υποθέσεις Η0 και Η ′0
χρησιμοποιούνται οι μετασχηματισμοί g και g-1 που μετατρέπουν τη περιθώρια
Γκαουσιανή κατανομή στην περιθώρια κατανομή της {xt} και αντίστροφα και
ορίζονται ως

xt = g ( yt ) = Fx−1 ( Φ( yt ) ) ,

(2)

yt = g −1 ( xt ) = Φ −1 ( Fx ( xt ) ) ,

(3)

όπου Fx είναι η περιθώρια αθροιστική συνάρτηση κατανομής της {xt} και Φ είναι η
αθροιστική συνάρτηση της τυπικής Γκαουσιανής κατανομής.
Αν η {xt} είναι σύμφωνη με την Η ′0 τότε η {yt} που προκύπτει από τη (3) είναι
Γκαουσιανή. Ο αλγόριθμος του μετασχηματισμού Fourier με διαμόρφωση των τιμών
(Amplitude Adjusted Fourier Transform, AAFT) φτιάχνει νέες Γκαουσιανές
χρονοσειρές με την ίδια συνάρτηση αυτοσυσχέτισης με αυτή της {yt} τυχαιοποιώντας
τις φάσεις (της μετασχηματισμένης σειράς Fourier). Στη συνέχεια μετασχηματίζει
αυτές τις χρονοσειρές μέσω της (2) για να αποκτήσουν την ίδια περιθώρια κατανομή
με τη {xt}. Έτσι για την κάθε υποκατάστατη χρονοσειρά {zt} ισχύει
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Fz ( zt ) = Fx ( xt )

και

rz (τ )

rx (τ ), τ = 1,… ,τ max ,

(4)

όπου η διατήρηση της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης είναι προσεγγιστική και ισχύει
για κάποιο εύρος υστερήσεων [Theiler et al (1992)].
Για την Η0 δεν είναι απαραίτητο η {yt} που προκύπτει από τη (3) να είναι
Γκαουσιανή. Ο αλγόριθμος του στατικού μετασχηματισμού αυτοπαλινδρομούμενης
διαδικασίας (Statically Transformed Autoregressive Process STAP) μετασχηματίζει
την rx στην αντίστοιχη Γκαουσιανή αυτοσυσχέτιση ru (με βάση το μετασχηματισμό g
στη (2)), αντιστοιχίζοντας έτσι μια τυπική Γκαουσιανή διαδικασία {Ut} με
αυτοσυσχέτιση ru στη {xt}. Εκφράζοντας τη {Ut} ως αυτοπαλινδρομούμενη
διαδικασία (AR) δημιουργούνται πραγματοποιήσεις που μέσω της g στη (2) δίνουν
τις υποκατάστατες χρονοσειρές που πληρούν τις συνθήκες στην (4) [Kugiumtzis
(2002b)]. Η εκτίμηση της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης από τις υποκατάστατες STAP
χρονοσειρές είναι αμερόληπτη αλλά παρουσιάζει μεγαλύτερη διασπορά από την
εκτίμηση με τις AAFT χρονοσειρές. Από την άλλη πλευρά οι χρονοσειρές AAFT δε
διατηρούν την αρχική αυτοσυσχέτιση όταν δεν ισχύει η Η ′0 .
2.3 Στατιστικό ελέγχου
Σύμφωνα με τα παραπάνω για τον έλεγχο της Η ′0 αρκεί να θεωρήσουμε ως
στατιστικό ελέγχου την αυτοσυσχέτιση για κάποια υστέρηση τ, q=r(τ).
Για να πετύχουμε διακριτική ικανότητα του στατιστικού και για το δεύτερο έλεγχο
θεωρούμε ως στατιστικό το σφάλμα προσαρμογής με μη-γραμμικό μοντέλο, το
τοπικό γραμμικό μοντέλο (local linear model, LLM). Γι αυτό θεωρούμε την
ανακατασκευή σημείων xt=[xt,xt-1,…,xt-(m-1)]′, t=m,…,n, στον Ευκλείδειο χώρο
διάστασης m. Για την εκτίμηση του xt+1 από το xt, βρίσκουμε τα K κοντινότερα
γειτονικά σημεία στο xt και θεωρούμε το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης για τα
σημεία αυτά και τις εικόνες τους ένα χρονικό βήμα μπροστά. Η λύση των ελαχίστων
τετραγώνων για τις παραμέτρους του τοπικού γραμμικού μοντέλου χρησιμοποιείται
για να υπολογισθεί η εκτίμηση xˆt +1 . Το στατιστικό ελέγχου από αυτό το μη-γραμμικό
μοντέλο (για χρονικές στιγμές t=m,…,n-1) είναι ο συντελεστής συσχέτισης
εκτιμώμενων και πραγματικών τιμών, q=R(m), όπου θεωρούμε ένα στατιστικό
ελέγχου για κάθε διάσταση m [Kantz and Schreiber (1997)].
Τέλος η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται σε στάθμη σημαντικότητας α αν η τάξη του
στατιστικού q0 της {xt} στην κατάταξη των Μ+1 τιμών του q (όπου Μ το πλήθος των
υποκατάστατων χρονοσειρών) είναι μικρότερη από το ακέραιο μέρος του Μα/2 ή
μεγαλύτερη από το ακέραιο μέρος του Μ(1-α/2).

3. MONTE CARLO ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ
Για να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα του συνδυασμού των δύο ελέγχων κάνουμε
Monte Carlo προσομοιώσεις χρησιμοποιώντας ένα αντιπροσωπευτικό σύστημα από
κάθε μια από τις τρεις κατηγορίες. Θεωρούμε ως γεννήτρια Γκαουσιανή διαδικασία
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{st} το AR μοντέλο st = st −1 − 0.5st − 2 + ε t , όπου εt τυπικός Γκαουσιανός λευκός
θόρυβος. Για την κατηγορία (α) θεωρούμε το μονότονο μετασχηματισμό xt = st3 και
για την κατηγορία (β) το μη-μονότονο μετασχηματισμό xt = st2 . Για την κατηγορία
(γ) θεωρούμε τη χαοτική απεικόνιση Henon st = 1 − 1.4 st2−1 + 0.3st − 2 και
προσθέτουμε λευκό Γκαουσιανό θόρυβο εt με τυπική απόκλιση τη μισή της {st} για
να πάρουμε την παρατηρούμενη χρονοσειρά, xt = st + ε t . Έτσι η {xt} προέρχεται
από στοχαστικό μη-γραμμικό σύστημα.
Εφαρμόσαμε τους ελέγχους τυχαιοποίησης με 40 STAP υποκατάστατες χρονοσειρές
για την Η0 και με 40 AAFT υποκατάστατες χρονοσειρές για την Η ′0 για κάθε
πραγματοποίηση από το κάθε ένα από τα τρία συστήματα. Έγιναν 1000 Monte Carlo
επαναλήψεις για μήκος χρονοσειράς n=256 και n=2048. Η σχετική συχνότητα
απόρριψης των ελέγχων σε στάθμη σημαντικότητας α=0.05 με το στατιστικό
προσαρμογής του μη-γραμμικού μοντέλου (m=2, Κ=40) καθώς και με τις
αυτοσυσχετίσεις για υστερήσεις 1,2,3 δίνονται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1. Πιθανότητα απόρριψης (α=0.05) για τους δύο ελέγχους από 1000 Monte
Carlo επαναλήψεις.
(α)
(β)
(γ)
υπόθεση και στατιστικό
3
2
αλγόριθμος ελέγχου
AR(2) και xt = st AR(2) και xt = st απεικόνιση Henon
Η0 (STAP)

Η ′0 (AAFT)

n=256

n=2048 n=256

n=2048 n=256

n=2048

r(1)

0.021

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

r(2)

0.001

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

r(3)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

R

0.038

0.067

0.019

0.016

0.999

1.000

r(1)

0.086

0.067

0.837

1.000

0.119

0.955

r(2)

0.051

0.050

0.043

0.094

0.014

0.021

r(3)

0.054

0.039

0.064

0.108

0.490

1.000

R

0.076

0.066

0.830

1.000

1.000

1.000

Παρατηρούμε πως για την περίπτωση (α) η πιθανότητα απόρριψης δεν υπερβαίνει
σημαντικά τη στάθμη σημαντικότητας για όλα τα στατιστικά. Μάλιστα για τον
έλεγχο της Η0 (STAP) τα στατιστικά της αυτοσυσχέτισης δίνουν σχεδόν πάντα
μηδενική απόρριψη, που δηλώνει την ακριβή διατήρηση της συνάρτησης
αυτοσυσχέτισης από τα STAP υποκατάστατα δεδομένα. Για την περίπτωση (β) η Η0
σωστά πάλι δεν απορρίπτεται ενώ η Η ′0 (AAFT) απορρίπτεται με τα στατιστικά R
και r(1) σε υψηλά ποσοστά για n=256 και με απόλυτη βεβαιότητα για n=2048.
Μάλιστα η απόρριψη γίνεται στον ίδιο βαθμό με το γραμμικό και το μη-γραμμικό

- 253 -

στατιστικό. Για την περίπτωση (γ) απορρίπτονται και οι δύο μηδενικές υποθέσεις με
απόλυτη βεβαιότητα με το R ακόμα και για μικρό n. Η Η ′0 απορρίπτεται και πάλι
επίσης με τα γραμμικά στατιστικά. Γενικά οι Monte Carlo προσομοιώσεις έδωσαν
καλό μέγεθος των ελέγχων (size of test) και μεγάλη ισχύ που μας επιτρέπει με μεγάλη
βεβαιότητα να κατηγοριοποιήσουμε σωστά τις χρονοσειρές από το κάθε σύστημα
που μελετήσαμε.

4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ
Εφαρμόσαμε το συνδυασμό των δύο ελέγχων σε χρονοσειρές όγκου συναλλαγών σε
έξι χρηματιστήρια για να χαρακτηρίσουμε το δυναμικό σύστημα που ορίζει την
κίνηση των συναλλαγών. Τα δεδομένα είναι ημερήσια και επιλέχτηκαν περίοδοι που
δίνουν φαινομενικά στάσιμες χρονοσειρές. Η περιγραφή των χρονοσειρών και τα
αποτελέσματα των ελέγχων δίνονται στον Πίνακα 2. Οι δείκτες είναι το
χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑΑ), του Λονδίνου (FTSE100), του Hong Kong (Hang
Seng) και οι δείκτες από χρηματιστήρια των ΗΠΑ Dow Jones, NASDAQ και SP500.
Πίνακας 2 Αποτελέσματα των δύο ελέγχων σε χρονοσειρές όγκου συναλλαγών.
Όγκος συναλλαγών διεθνών αγορών
Δείκτης

Περίοδος

Απόρριψη ελέγχων τυχαιοποίησης

n

Η0 (STAP)

Η ′0 (AAFT)

ΧΑΑ

2/10/00 – 28/9/04

991

R για m=1

-

FTSE100

12/3/02 – 28/9/04

460

-

R για m=1,...,10

Hang Seng 26/10/01 – 28/9/04

724

-

-

Dow Jones 2/10/00 – 28/9/04

1001

-

-

NASDAQ

25/10/99 – 28/9/04

1238

-

-

SP500

16/2/01 – 28/9/04

905

-

-

Οι έλεγχοι για την Η0 και την Η ′0 έγιναν με 1000 STAP και AAFT υποκατάστατες
χρονοσειρές για κάθε δείκτη αντίστοιχα. Το μη-γραμμικό στατιστικό R υπολογίσθηκε
για m=1,...,10 και K=40. Υπολογίσθηκε επίσης το r(τ) για τ=1,2,3. Στις χρονοσειρές
των δεικτών Hang Seng, Dow Jones και SP500 δεν εντοπίστηκαν στατιστικά
σημαντικές διαφορές στις αρχικές και τις αντίστοιχες υποκατάστατες χρονοσειρές
(STAP και AAFT). Άρα γι αυτές τις χρονοσειρές μπορούμε να υποθέσουμε ότι
προέρχονται από μονότονο μετασχηματισμό Γκαουσιανής διαδικασίας και να
προχωρήσουμε με γραμμική ανάλυση ύστερα από μετασχηματισμό για να πετύχουμε
περιθώρια Γκαουσιανή κατανομή (π.χ. με τη συνάρτηση g-1 στη (3)). Για τη
χρονοσειρά FTSE100 όμως δε μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αφού ο συνδυασμός
των δύο ελέγχων την κατατάσσει στην περίπτωση (β). Τέλος για τη χρονοσειρά του
όγκου συναλλαγών του ΧΑΑ υπάρχει ασθενής ένδειξη μη-γραμμικότητας αφού
απορρίπτεται η Η0 αλλά μόνο για m=1. Συγκεκριμένα η τάξη του R για m=1 είναι στη
θέση 965 (σε σύνολο 1001) τιμών, δηλαδή p<0.05. Η έλλειψη απόρριψης της Η ′0 σε
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αυτήν την περίπτωση οφείλεται σε μειωμένη αυτοσυσχέτιση των AAFT
υποκατάστατων χρονοσειρών σε σχέση με την αρχική χρονοσειρά, έτσι ώστε η
διαφορά στη μη-γραμμικότητα μεταξύ των AAFT χρονοσειρών και της αρχικής
χρονοσειράς να μην παρουσιάζεται στις τιμές του μη-γραμμικού στατιστικού.
Τα αποτελέσματα των ελέγχων μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε την πρόβλεψη με
αυτοπαλινδρομούμενα μοντέλα σε κάποιες περιπτώσεις. Πράγματι η πρόβλεψη μέσω
αυτοπαλινδρομούμενου μοντέλου στη μετασχηματισμένη χρονοσειρά είναι καλύτερη
από την απευθείας πρόβλεψη στην αρχική μη-Γκαουσιανή χρονοσειρά για όλες τις
χρονοσειρές, εκτός αυτής του δείκτη FTSE100, με σημαντικότερες βελτιώσεις για το
δείκτη ΧΑΑ και Hang Seng [Kugiumtzis and Bora-Senta (2006)]. Τα αποτελέσματα
των προβλέψεων αυτών είναι σε συμφωνία με τα αποτελέσματα των ελέγχων.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με το συνδυασμό δύο ελέγχων τυχαιοποίησης προτείνουμε το χωρισμό των
στάσιμων χρονοσειρών σε τρεις κλάσεις, στις γραμμικές χρονοσειρές που μπορούν
να θεωρηθούν Γκαουσιανές με κατάλληλο μονότονο μετασχηματισμό των
παρατηρήσεων τους, σε γραμμικές χρονοσειρές που δε μπορούν γίνουν Γκαουσιανές
με μονότονο μετασχηματισμό, και τέλος σε μη-γραμμικές χρονοσειρές. Οι Monte
Carlo προσομοιώσεις σε συστήματα χρονοσειρών, αντιπροσωπευτικά για κάθε
κλάση, έδειξαν πως ο συνδυασμός των δύο ελέγχων κατηγοριοποιεί τις χρονοσειρές
στη σωστή κλάση.
Σημειώνεται πως ο έλεγχος για τη μηδενική υπόθεση της πρώτης κλάσης αρχικά
είχε προταθεί ως έλεγχος μη-γραμμικότητας. Αργότερα όμως αναδείχθηκε η
αδυναμία του να ξεχωρίσει μη-γραμμικές χρονοσειρές από γραμμικές χρονοσειρές
της δεύτερης κλάσης [Kugiumtzis (2002b)]. Για τη μηδενική υπόθεση της πρώτης
κλάσης, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο παραμετρικό έλεγχο (πολυμεταβλητής) κανονικότητας αλλά προτιμήσαμε τον έλεγχο τυχαιοποίησης με
υποκατάστατα δεδομένα από τον αλγόριθμο AAFT γιατί συνδυάζεται με το δεύτερο
έλεγχο τυχαιοποίησης με δεδομένα από τον αλγόριθμο STAP.
Ο προτεινόμενος διαχωρισμός στις τρεις κλάσεις μπορεί να οδηγήσει σε
κατάλληλη επιλογή μοντέλου (γραμμικού ή μη-γραμμικού) σε συνδυασμό με
μετασχηματισμό σε Γκαουσιανή περιθώρια κατανομή. Τα αποτελέσματα σε 6
χρονοσειρές όγκου συναλλαγών από διεθνείς αγορές συνηγορούν σε αυτήν την
κατεύθυνση.

ABSTRACT
Many statistical tests aim at discriminating the time series to linear and nonlinear.
Moreover, a linear time series is classified to two classes, depending on whether it
can be brought to a Gaussian time series using a suitable sample transform. For the
classification of a non-Gaussian time series to one of the three classes a combination
of two statistical tests is used. The null hypothesis of the first test is that the time
series is generated by a Gaussian process through a monotonic transform. The second
null hypothesis expands the first so that it includes non-monotonic transform as well.
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The combined outcome of the two tests let us infer for the classification of the time
series in the three classes. The goodness of fit of a nonlinear model, the local linear
model, is used as test statistic. In view of the lack of an analytic distribution of the
nonlinear test statistic, randomization tests are called using two algorithms for the
generation of the so-called surrogate data that represent the two null hypotheses. The
results of Monte Carlo simulations exhibited good discriminating performance of the
proposed combined test. The application of the combined test to volume time series
of international stock indices shows the usefulness of the combined test in identifying
the underlying dynamical system and the potential for enhancing predictions.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Box G.E.P. and Cox D.R. (1964). An analysis of transformations. Journal of the
Royal Statistical Society, Series B, 42, 71-78.
Brockwell P.J. and Davis R.A. (1991). Time Series: Theory and Methods. SpringerVerlag, Springer Series in Statistics, New York.
Cromwell J.B., Labys W.C. and Terraza M. (1994). Univariate Tests for Time Series
Models. Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
Hjellvik V. and Tjøstheim D (1995). Nonparametric tests of linearity for time series.
Biometrika, 82, 351 – 368.
Kantz H. and Schreiber T. (1997). Nonlinear Time Series Analysis, Cambridge
University Press, Cambridge.
Kariya T., Tsay R.S., Terui N. and Li H. (1999). Tests of multinormality with
application to time series. Communications in Statistics - Theory and Methods, 28,
519 – 536.
Kugiumtzis D. (2002a). Surrogate data test on time series. Modelling and Forecasting
Financial Data, Techniques of Nonlinear Dynamics, eds. Soofi A. and Cao L.,
Kluwer Academic Publishers, Chp 12.
Kugiumtzis D. (2002b). Statically transformed autoregressive process and surrogate
data test for nonlinearity. Physical Review E, 66, 025201.
Kugiumtzis D. and Bora-Senta E. (2006). Gaussian analysis of non-gaussian time
series. Submitted to Computational Statistics and Data Analysis.
Mardia K.V. (1970). Measures of multivariate skewness and kurtosis with
applications. Biometrika, 57, 519 – 530.
Mudholkar G.S., McDermott M. and Srivastava D-K. (1992). A test of p-variate
normality. Biometrika, 79, 850 – 854.
Schreiber T. and Schmitz A. (2000). Surrogate Time Series, Physica D, 142, 346 –
382.
Theiler J., Eubank S., Longtin A. and Galdrikian B. (1992). Testing for nonlinearity
in time series: the method of surrogate data. Physica D, 58, 77 – 94.

- 256 -

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο
Πρακτικά 19 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2006), σελ 257-264

Ολικά Βέλτιστοι Σχεδιασμοί Επαναλαμβανόμενων
Μετρήσεων με Δύο Αγωγές
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Περίληψη
Εξετάζονται Σχεδιασμοί Επαναλαμβανόμενων Μετρήσεων με t=2 αγωγές, n
πειραματικές μονάδες και m περιόδους. Ορίζονται οι Ολικά Βέλτιστοι Σχεδιασμοί (ΟΒΣ) και
δίνονται αναγκαίες και ικανές συνθήκες για να είναι ένας σχεδιασμός ολικά βέλτιστος.
Γίνεται εφαρμογή και βρίσκονται διακεκριμένοι ΟΒΣ για 3 ή περισσότερες περιόδους. Για
δύο περιόδους δεν υπάρχουν ολικά βέλτιστοι σχεδιασμοί. Πάντα υπάρχουν ΟΒΣ που οι
ακολουθίες είναι συζυγείς, αλλά για πέντε ή περισσότερες περιόδους υπάρχουν και μη
συζυγείς ΟΒΣ.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι Σχεδιασμοί Επαναλαμβανόμενων Μετρήσεων ή Σχεδιασμοί Διασταύρωσης
(Repeated Measurements Designs or Cross-over Designs or Change-over Designs)
είναι πειραματικοί σχεδιασμοί στους οποίους, στην ίδια πειραματική μονάδα (π.μ), σε
κάθε μία από m ≥ 2 διαδοχικές περιόδους, εφαρμόζεται μια αγωγή (treatment), ίδια ή
διαφορετική κάθε φορά, από ένα σύνολο t διαφορετικών αγωγών. Αν n είναι το
πλήθος των π.μ. που χρησιμοποιούνται, ο σχεδιασμός αυτός θα συμβολίζεται με
RMD(t,n,m), όπου t το πλήθος των αγωγών και m το πλήθος των περιόδων. Στους
σχεδιασμούς αυτούς μας ενδιαφέρει η εκτίμηση των άμεσων επιδράσεων (direct
effects), δηλαδή η επίδραση της κάθε αγωγής την περίοδο που εφαρμόζεται, καθώς
και η εκτίμηση των μεταφερόμενων ή απομένουσων επιδράσεων (residual or carry
over effects), δηλαδή η επίδραση της κάθε αγωγής στην αμέσως επόμενη περίοδο.
Παρόλο που οι σχεδιασμοί αυτοί χρησιμοποιούνται περισσότερο στις κλινικές
δοκιμές, η πρώτη γνωστή εφαρμογή τους έγινε στη γεωργία από τους Liebing (1847)
στη Γερμανία και τους Lawes and Gilbert (1864) στην Αγγλία. Επίσης οι Cochran et
al. (1941) χρησιμοποίησαν σχεδιασμό που είναι RMD(3, n=6,3), για να συγκρίνουν
τρεις δίαιτες στην παραγωγή γάλακτος, χρησιμοποιώντας 6 αγελάδες. Από τους

1

"Το έργο συγχρηματοδοτείται στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο και Εθνικούς πόρους"
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πρώτους ερευνητές στην περιοχή αυτή είναι οι Williams (1949), Peterson and Lucas
(1959).

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΜΟΝΤΕΛΟ
Το μοντέλο, χωρίς αλληλεπιδράσεις, που καθιερώθηκε από τους Hedayat και
Afsarinejad (1975, 1978), είναι:
Yijk = μ + τ ij + π j + δ i , j −1 + γ ik + eijk
(2.1)
Τα i, j, k αναφέρονται αντίστοιχα στην ακολουθία, στην περίοδο, στην πειραματική
μονάδα, k = 1, 2,..., ni , μ είναι ο γενικός μέσος, τ ij είναι η άμεση επίδραση της
αγωγής που εφαρμόστηκε στην i-στή ακολουθία και στην j-στή περίοδο, δ i , j −1 είναι
η μεταφερόμενη ή απομένουσα επίδραση της i-στής αγωγής που εφαρμόστηκε την
προηγούμενη περίοδο, δηλαδή την περίοδο j-1, π j είναι η επίδραση της j-στής
περιόδου, γ ik είναι η επίδραση της k-στής πειραματικής μονάδας που
χρησιμοποιείται στην i-στή ακολουθία των αγωγών, eijk είναι το σφάλμα .
Τα σφάλματα σε διαφορετικές πειραματικές μονάδες (π.μ.) θεωρούνται
ανεξάρτητα ενώ μέσα στην ίδια π.μ., αλλά σε διαφορετικές περιόδους, θεωρούνται
είτε ανεξάρτητα ή εξαρτημένα, από διάφορους ερευνητές.
Σε προηγούμενα συνέδρια ασχοληθήκαμε με την εύρεση βέλτιστων σχεδιασμών
για την εκτίμηση άμεσων και μεταφερόμενων επιδράσεων. Στην συγκεκριμένη
εργασία θα ασχοληθούμε με την εύρεση ολικά βέλτιστων σχεδιασμών (ΟΒΣ),
αντικείμενο που έχει απασχολήσει τη μεγάλη πλειοψηφία των μελετητών του
θέματος.
Οι ορισμοί των ομοιόμορφων καθώς και των ισορροπημένων σχεδιασμών, που
ακολουθούν, δόθηκαν από τους Hedayat και Afsarinejad (1978).
Ορισμός 2.1 Ένας RMD(t,n,m) είναι ομοιόμορφος, ως προς τις περιόδους, όταν
σε κάθε περίοδο κάθε αγωγή εμφανίζεται στο ίδιο πλήθος π.μ.
Ορισμός 2.2 Ένας RMD(t,n,m) είναι ομοιόμορφος, ως προς τις π.μ, όταν σε κάθε
π.μ. κάθε αγωγή εμφανίζεται στο ίδιο πλήθος περιόδων.
Ορισμός 2.3 Ένας RMD(t,n,m) λέγεται ομοιόμορφος (uniform), αν είναι
ομοιόμορφος ως προς τις περιόδους και ως προς τις π.μ.
Ορισμός 2.4 Ένας RMD(t,n,m) λέγεται ισορροπημένος (balanced) αν, σε δύο
διαδοχικές περιόδους, δεν υπάρχει η ίδια αγωγή και αν το πλήθος των εμφανίσεων,
σε διαδοχικές περιόδους και στις n π.μ., κάθε ζεύγους διαταγμένων, διαφορετικών
μεταξύ τους, αγωγών είναι το ίδιο.
Ορισμός 2.5 Ένας RMD(t,n,m) λέγεται πλήρως ισορροπημένος (strongly or
completely balanced) αν το πλήθος των εμφανίσεων, σε διαδοχικές περιόδους και
στις n π.μ., κάθε ζεύγους διαταγμένων, διαφορετικών ή ίδιων, αγωγών είναι το ίδιο.
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3. ΟΛΙΚΑ BΕΛΤΙΣΤΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ
Η έννοια των ολικά βέλτιστων σχεδιασμών οφείλεται στον Kiefer (1975), που
έδωσε και κριτήρια για να είναι ένας σχεδιασμός ολικά βέλτιστος. Η όλη προσπάθεια
είναι να βρούμε σχεδιασμούς ώστε ο πίνακας διασποράς της εκτιμήτριας των
παραμέτρων που μας ενδιαφέρουν, να έχει καλές ιδιότητες.
Αν πρόκειται για μια παράμετρο μας ενδιαφέρει η εκτιμήτριά της να είναι
αμερόληπτη και να έχει ελάχιστη διασπορά.
Αν μας ενδιαφέρει η εκτίμηση δύο ή περισσότερων παραμέτρων, d είναι ένας
σχεδιασμός και Vd είναι ο πίνακας διασποράς της εκτιμήτριας αυτών των
παραμέτρων, που δίνει η μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, τότε χρησιμοποιούμε
συνήθως τα κριτήρια D, A, E βελτιστοποίησης.
Σύμφωνα με αυτά μας ενδιαφέρει η εύρεση του σχεδιασμού που ελαχιστοποιεί:.
D βελτιστοποίηση: det ( Vd ), δηλαδή τη γενικευμένη διασπορά,
A βελτιστοποίηση: tr( Vd ), δηλαδή το άθροισμα των διασπορών,
E βελτιστοποίηση: Μέγιστη ιδιοτιμή της Vd , δηλαδή τη διασπορά όλων των
γραμμικών συναρτήσεων των παραμέτρων c T θ, c T c = 1

Ορισμός 3.1 Ο σχεδιασμός d* είναι ολικά βέλτιστος αν φ (Vd * ) ≤ φ (Vd ) για όλες

τις κυρτές συναρτήσεις φ (.) με τις ιδιότητες ι) φ (bV ) είναι μη αύξουσα ως προς
b ≥ 0 , ιι) Η φ (V ) δεν αλλάζει αν μεταθέσουμε γραμμές και αντίστοιχες στήλες του
V.
Από τον ορισμό προκύπτει ότι αν ο σχεδιασμός d* είναι ολικά βέλτιστος, τότε
είναι D, Α, Ε βέλτιστος.
Οι Hedayat και Afsarinejad (1978) εφάρμοσαν τα κριτήρια του Kiefer, στο
μοντέλο (2.1) με σταθερή διασπορά, και απόδειξαν ότι οι ομοιόμορφοι και
ισορροπημένοι σχεδιασμοί, RMD(t,λt,t) στην κλάση των ομοιόμορφων σχεδιασμών
RM(t,n=λt,m=t),
είναι ολικά βέλτιστοι: α) για την εκτίμηση των άμεσων
επιδράσεων, β) για την εκτίμηση των μεταφερόμενων επιδράσεων.
Επίσης έδειξαν ότι αν, σ’ αυτούς τους ομοιόμορφους και ισορροπημένους
σχεδιασμούς, εφαρμόσουμε την αγωγή της τελευταίας περιόδου σε μια επιπλέον
περίοδο, τότε ο σχεδιασμός που προκύπτει είναι πλήρως ισορροπημένος και ολικά
βέλτιστος, στην κλάση των RM(t, n=λt, m=t+1). Τέλος έδειξαν ότι υπάρχουν
ομοιόμορφοι και ισορροπημένοι σχεδιασμοί.
Οι Cheng and Wu (1980) επεκτείνουν τα αποτελέσματα των Hedayat και
Afsarinejad (1978) και δείχνουν τα Θεωρήματα:
ι) Αν d* είναι ένας πλήρως ισορροπημένος ομοιόμορφος σχεδιασμός ,
*
d ∈ RMD (t , n, m) , τότε ο σχεδιασμός αυτός είναι ολικά βέλτιστος για την εκτίμηση
των άμεσων επιδράσεων καθώς και των μεταφερόμενων επιδράσεων.
ιι) Αν d* είναι ένας πλήρως ισορροπημένος σχεδιασμός, που είναι ομοιόμορφος
ως προς τις περιόδους και ομοιόμορφος ως προς τις π.μ. στις πρώτες m-1 περιόδους,
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d * ∈ RMD (t , n = λ1t , m = λ 2 t + 1) λ1 , λ2 ≥ 1, , τότε ο d* είναι ολικά βέλτιστος για
την εκτίμηση των άμεσων επιδράσεων καθώς και των μεταφερόμενων επιδράσεων.
Πολλοί ερευνητές, χρησιμοποιώντας τα κριτήρια του Kiefer και την
προσεγγιστική θεωρία βελτιστοποίησης, βρίσκουν ολικά βέλτιστους σχεδιασμούς
αλλά μόνο για περιορισμένη κατηγορία RMD(t,n,m), με αποτέλεσμα, οι σχεδιασμοί
αυτοί, με τις ωραίες ιδιότητες, να μην καλύπτουν τις περισσότερες περιπτώσεις
εφαρμογών.
Οι Hedayat and Afsarinejad (1975, 1978), Kunert ((1984), Laska and Meisner
(1985), Gill and Shukla (1987), Mathews (1990), έχουν συμβάλλει στη μελέτη των
βέλτιστων σχεδιασμών επαναλαμβανόμενων μετρήσεων. Το βιβλίο των Jones and
Kenward (2001), δίνει τις τελευταίες εξελίξεις και τη σχετική βιβλιογραφία.

4. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΥΟ ΑΓΩΓΩΝ
Θα εστιάσουμε την προσοχή μας στην περίπτωση των δύο αγωγών Α και Β. Στο
μοντέλο (2.1) οι επιδράσεις που μας ενδιαφέρουν είναι: οι άμεσες επιδράσεις τ Α ,τ Β ,
οι μεταφερόμενες ή κατάλοιπες επιδράσεις δ Α , δ Β και οι αλληλεπιδράσεις αγωγήςπεριόδου, όταν αυτές υπάρχουν.
Δείχνεται ότι στο μοντέλο (2.1) οι παράμετροι τ Α ,τ Β , δ Α , δ Β δεν είναι

εκτιμήσιμες, είναι όμως εκτιμήσιμες οι διαφορές τους, δηλαδή οι τ Α − τ Β = τ και

δ Α − δ Β = δ και γι’ αυτές θα βρούμε ολικά βέλτιστους σχεδιασμούς.

Για δύο περιόδους υπάρχουν 4 ακολουθίες αγωγών, ΑΑ, ΑΒ, ΒΑ, ΒΒ, για m
περιόδους υπάρχουν 2 m ακολουθίες αγωγών.
Ένας σχεδιασμός d ορίζεται όταν γνωρίζουμε ποιες ακολουθίες
χρησιμοποιούνται και σε πόσες π.μ. εφαρμόζεται κάθε ακολουθία αγωγών.
Για να υπάρχει ένας σταθερός και εύκολος τρόπος αρίθμησης ακολουθιών,
χρησιμοποιήσαμε το δυαδικό σύστημα αρίθμησης, θέτοντας 0 για το Α και 1 για το Β
και η αρίθμηση είναι 0, 1, K ,2 m − 1 . Στις 5 περιόδους, στην ακολουθία ΒΑΒΒΑ
αντιστοιχεί ο αριθμός 13 διότι, BABBA ↔ 1 ⋅ 2 0 + 0 ⋅ 21 + 1 ⋅ 2 2 + 1 ⋅ 2 3 + 0 ⋅ 2 4 = 13 .
Στις δύο περιόδους έχουμε τις αντιστοιχίες AA ↔ 0, BA ↔ 1 AB ↔ 2, BB ↔ 3 .
m

Με u i i = 0,1, K,2 − 1 συμβολίζουμε το πλήθος των εμφανίσεων της
ακολουθίας i, δηλαδή πόσες π.μ. χρησιμοποιούνται με την ίδια ακολουθία i.
Επομένως ο σχεδιασμός d , στις 4 περιόδους, που αποτελείται από τις
ακολουθίες 12 ↔ AABB με 5 π.μ και 10 ↔ ABAB με 3 π.μ. γράφεται
d={ u12 = 5, u10 = 3 }.
Για να είναι ένας σχεδιασμός ομοιόμορφος ως προς τις π.μ., το πλήθος m των
περιόδων θα είναι άρτιος διότι υπάρχει ίσο πλήθος αγωγών Α και Β σε κάθε
ακολουθία. Επομένως το Θεώρημα (i) των Cheng and Wu (1980), που αναφέρεται
στο εδάφιο 3, εφαρμόζεται σε ακολουθίες με άρτιο πλήθος περιόδων.
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Αντίστοιχα το θεώρημα (ii) των Cheng and Wu (1980) εφαρμόζεται όταν το
πλήθος των περιόδων είναι περιττός.
Με u ( A, i ), u ( B, i ) συμβολίζουμε το πλήθος των εμφανίσεων των Α, Β στην iστή περίοδο και στις n π.μ. Με u ( AB , i ) συμβολίζουμε το πλήθος των εμφανίσεων
της ΑΒ στις διαδοχικές περιόδους i και i+1 και στις n π.μ., όμοια ορίζονται
u ( BA, i ), u ( AA, i ), u ( BB , i ) .Με u ( AB ) συμβολίζουμε το πλήθος των εμφανίσεων
της ΑΒ στις m-1 διαδοχικές περιόδους και στις n π.μ., όμοια ορίζονται u(AA),
u(BA), u(BB).
Θα εφαρμόσουμε τα δύο θεωρήματα των Cheng and Wu για να βρούμε τους
ολικά βέλτιστους σχεδιασμούς. Οι ομοιόμορφοι σχεδιασμοί ως προς τις περιόδους
έχουν, n/2 A n/2 B σε κάθε περίοδο, επομένως το πλήθος n των π.μ. είναι άρτιος
Πρόταση 4.1 Αν
ι) Το πλήθος n των πειραματικών μονάδων είναι άρτιος.
ιι) Το πλήθος m των περιόδων είναι άρτιος.
ιιι) Ο σχεδιασμός d είναι ομοιόμορφος ως προς τις π.μ,
Τότε ο σχεδιασμός d είναι ομοιόμορφος ως προς τις m περιόδους, αν είναι
ομοιόμορφος ως προς τις πρώτες m-1 περιόδους.
Απόδειξη Προφανής. ■
Πρόταση 4.2 Αν n είναι άρτιος και ένας σχεδιασμός d είναι ομοιόμορφος ως προς τις
π.μ., στις πρώτες k περιόδους, με k ≥ 2 άρτιος, τότε η αναγκαία και ικανή συνθήκη
για να είναι ομοιόμορφος ως προς τις περιόδους είναι,
(4.1)
u ( AB , i ) − u ( BA, i ) = 0 i = 1, 2, K , m − 1
Απόδειξη. Αν ο σχεδιασμός d είναι και ομοιόμορφος ως προς τις περιόδους, τότε θα
είναι u ( A, i ) = n / 2 i = 1, 2, K , m , όμως

n / 2 = u ( A, i ) = u ( AB, i ) + u ( AA, i ) i = 1, 2, K , m − 1
(4.2)
n / 2 = u ( A, i + 1) = u ( BA, i ) + u ( AA, i ) i = 1, 2, K , m − 1
τότε u ( AB , i ) = u ( BA, i ) i = 1, 2, K , m − 1 .
Αντίστροφα αν u ( AB , i ) = u ( BA, i ) i = 1, 2, K , m − 1 , τότε
u ( A, i ) = u ( AB, i ) + u ( AA, i ) i = 1, 2, K , m − 1,
(4.3)
u ( A, i + 1) = u ( BA, i ) + u ( AA, i ) i = 1, 2, K , m − 1
οπότε
u ( A, i ) = u ( A, i + 1) i = 1, 2, K , m − 1 ⇔ u ( A,1) = u ( A, 2) = L = u ( A, m)

και
∑ik=1 u ( A, i ) = ku ( A, 1) = kn / 2 ⇒ u ( A, 1) = n / 2 , διότι ο σχεδιασμός d είναι
ομοιόμορφος ως προς τις π.μ. στις k περιόδους και το συνολικό πλήθος των Α στις n
π.μ. είναι kn / 2 .■
Πόρισμα 4.1 Αν q i = u ( AB , i ) − u ( BA, i ), i = 1, 2, K , m − 1 και ο σχεδιασμός d
είναι ομοιόμορφος ως προς τις π.μ. στις πρώτες k περιόδους, k ≥ 2 άρτιος, τότε η
αναγκαία και ικανή συνθήκη για να είναι ομοιόμορφος και ως προς τις περιόδους
είναι
(4.4)
q i = u ( AB , i ) − u ( BA, i ) = 0, i = 1, 2, K , m − 1 .

- 261 -

Πρόταση 4.3 Αν ένας σχεδιασμός d είναι ομοιόμορφος , τότε η αναγκαία και ικανή
συνθήκη για να είναι πλήρως ισορροπημένος είναι

u ( AA) + u ( BB ) − u ( AB ) − u ( BA) = 0 .

(4.5)

Απόδειξη. Αν ο σχεδιασμός d είναι ομοιόμορφος θα ισχύει
n / 2 = u ( A, i ) = u ( AA, i ) + u ( AB, i ), n / 2 = u ( B, i + 1) = u ( AB, i ) + u ( BB, i ) ⇒
u ( AA, i ) = u ( BB, i ) i = 1, 2, K , m − 1 ⇒
u ( AA) = ∑im=−11 u ( AA, i ) = ∑im=−11 u ( BB, i ) = u ( BB )
Επίσης (Πρόταση 4.2) θα ισχύει u ( AB, i ) = u ( BA, i ), i = 1, 2, K , m − 1 και

u ( AB ) = ∑im=−11 u ( AB , i ) = ∑im=−11 u ( BA, i ) = u ( BA)
Για να είναι πλήρως ισορροπημένος θα πρέπει
u(AA)=u(AB) ή
ισοδύναμα, u ( AA) + u ( BB ) − u ( AB ) − u ( BA) = 0 .
Αντίστροφα αν είναι πλήρως ισορροπημένος θα είναι u ( AA) = u ( BB ) = u ( AB) =
= u (BA) , τότε u ( AA) + u ( BB ) − u ( AB ) − u ( BA) = 0 . ■

Αν q m = u ( AA) + u ( BB ) − u ( AB ) − u ( BA) δείξαμε το
Πόρισμα 4.2 Αν ο σχεδιασμός d είναι ομοιόμορφος ως προς τις π.μ. στις πρώτες k
περιόδους, k ≥ 2 άρτιος, τότε η αναγκαία και ικανή συνθήκη για να είναι
ομοιόμορφος και πλήρως ισορροπημένος είναι να ικανοποιούνται οι m σχέσεις
q1 = q 2 = L = q m−1 = q m = 0 .
(4.6)
Ένας RMD(t,n,m) για να είναι ομοιόμορφος ως προς τις π.μ, θα πρέπει κάθε
ακολουθία να έχει m/2 αγωγές Α και m/2 αγωγές B. Το σύνολο αυτών των
ακολουθιών με m/2 A και m/2 B το συμβολίζουμε με G.
Τέλος το πλήθος των π.μ. είναι n και ισχύει
j = 2 m − 1 − i.

∑i∈G (u i + u j ) = n,

(4.7)

Οι ακολουθίες (i, j = 2 m − 1 − i ) είναι συζυγείς. Οι σχέσεις (4.4) είναι
γραμμικές συναρτήσεις των διαφορών

(u i − u j ) j = 2 m − 1 − i των συζυγών

μεταβλητών, διότι αν μια ακολουθία έχει στις θέσεις (i, i+1) την AB, η συζυγής
ακολουθία έχει στις ίδιες θέσεις τη ΒΑ. Όμοια η σχέση q m = 0 είναι γραμμική
συνάρτηση των αθροισμάτων (u i + u j ) j = 2 m − 1 − i των συζυγών μεταβλητών.
4.1 Ολικά βέλτιστοι σχεδιασμοί με δύο αγωγές

Για την εύρεση των ολικά βέλτιστων σχεδιασμών ακολουθούμε τη διαδικασία:
i) m άρτιος και n = 0 mod 4 :
(α) Παίρνουμε το σύνολο G των ακολουθιών που έχουν m/2 A και m/2 B.
(β) Υπολογίζουμε τα q1 , q 2 , L , q m −1 , q m

- 262 -

(γ) Βρίσκουμε τις λύσεις που ικανοποιούν τις σχέσεις (4.6), (4.7).
ιι) m περιττός:
(α) Παίρνουμε το σύνολο G των ακολουθιών που έχουν (m-1)/2 A στις πρώτες
m-1 περιόδους και από κάθε τέτοια ακολουθία δημιουργούμε δύο άλλες που
στην m θέση έχουν Α ή Β. Ας είναι G* το σύνολο αυτών των ακολουθιών.
(β) Υπολογίζουμε τα q1 , q 2 , L , q m −1 , q m
(γ) Βρίσκουμε τις λύσεις που ικανοποιούν τις σχέσεις (4.6), (4.7).
Δείχνεται ότι στους ολικά βέλτιστους σχεδιασμούς είναι:

var(τˆΑ − τˆΒ ) = σ 2 4 /( mn ), var(δˆΑ − δˆΒ ) = σ 2 4m /( m(m − 1) − 1) n m άρτιος
var(τˆΑ − τˆΒ ) = σ 2 4m /( n( m 2 − 1)), var(δˆΑ − δˆΒ ) = σ 2 4 /(( m − 1) n) m περιττός

5. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ι) Δύο περίοδοι: Δεν υπάρχουν ολικά βέλτιστοι σχεδιασμοί για την εκτίμηση
των άμεσων και των κατάλοιπων επιδράσεων στις δύο περιόδους..
ιι) Τρεις περίοδοι: Ο μόνος σχεδιασμός που είναι ομοιόμορφος, στις δύο πρώτες
περιόδους, ως προς τις π.μ., είναι {AB, BA}. Επομένως στις 3 περιόδους έχουμε το
σχεδιασμό που περιέχει τις ακολουθίες ABA ↔ 2, ABB ↔ 6, BAA ↔ 1 , BAB ↔ 5 .
Αν u1 , u 2 , u 5 , u 6 είναι αντίστοιχα το πλήθος των π.μ. που χρησιμοποιούνται σε
κάθε ακολουθία, τότε υπολογίζουμε τα q1 , q 2 , q3 .

q1 = u ( AB,1) − u ( BA,1) = −(u1 − u 6 ) + (u 2 − u 5 ) = 0
q 2 = u ( AB, 2) − u ( BA,2) = −(u 2 − u 5 ) = 0
q3 = u ( AA) + u ( BB) − u ( AB) − u ( BA)
= (u1 + u 6 ) − (u 2 + u 5 + u 6 ) − (u 2 + u1 + u 5 ) = −2(u 2 + u 5 ) = 0

(u1 + u 6 ) + (u 2 + u 5 ) = n
Η μοναδική λύση είναι: u1 = u 6 = n / 2, u 2 = u 5 = 0 .
Πρόταση 5.1 Στις 3 περιόδους ο σχεδιασμός d * = {BAA, ABB} με n/2 π.μ σε κάθε μια
από τις δύο ακολουθίες, είναι ολικά βέλτιστος. ■
ιιι) Τέσσερις περίοδοι: Εργαζόμενοι όπως στις τρεις περιόδους βρίσκουμε:
Πρόταση 5.2 Στις 4 περιόδους ο ολικά βέλτιστος σχεδιασμός d* είναι:
u 3 = ( n / 4) + u 5 , u 6 = ( n / 4) − 2u 5 , u 5 ∈ {0, 1, K , [ n / 8], n = 0 mod 4 ■
Παρατηρούμε ότι στις 4 περιόδους οι ολικά βέλτιστοι σχεδιασμοί αποτελούνται
από συζυγείς ακολουθίες.
Παράδειγμα: Για n=12 παίρνουμε τους ολικά βέλτιστους σχεδιασμούς:
1) u 3 = u12 = 3, u 5 = u10 = 0, u 6 = u 9 = 3 ,2) u 3 = u12 = 4, u 5 = u10 = 1, u 6 = u 9 = 1 .

iv) Πέντε περίοδοι: Εργαζόμενοι όπως στις τρεις περιόδους βρίσκουμε ότι
για n=12 μια λύση είναι: u3 = 2, u28 = 3, u5 = u26 = 2, u6 = 1, u25 = 0,
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u 9 = 1, u 22 = 0, u10 = u 21 = 0, u12 = 0, u19 = 1 ,
ακολουθίες.
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συζυγείς

ABSTRACT
Repeated Measurements Designs with t=2 treatments, n experimental units and m
periods (RMD(t, n, m)), are examined. The universally optimal designs are defined and
necessary and sufficient conditions are given for a RMD(2,n,m) to be universally optimal.
These conditions are applied for three and more periods and solutions are derived. For five
and more periods universally optimal designs exist that are not dual balanced but always dual
balanced designs exist that are universally optimal.
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Μελέτη του Χρόνου Αναμονής Μέχρι την Πρώτη
Εμφάνιση Ενδεχόμενων σε Μια Ακολουθία
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Περίληψη
Ο όρος ομαδοποιημένα δεδομένα αναφέρεται στην περίπτωση που η ακριβής τιμή του
χαρακτηριστικού που μελετάμε είναι άγνωστη ή δύσκολο να καταγραφεί. Σε αυτό το άρθρο
μελετάμε ένα μοντέλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον ταυτόχρονο έλεγχο δυο (πιθανά
συσχετισμένων) μεταβλητών που οι τιμές τους έχουν καταγραφεί στη μορφή ομαδοποιημένων
δεδομένων. Η ακριβής κατανομή του χρόνου αναμονής μέχρι να έχουμε εκτός ελέγχου σήμα
από το προτεινόμενο μοντέλο και η τιμή του ARL υπολογίζονται με τη βοήθεια αναδρομικών
εξισώσεων για τις αντίστοιχες πιθανότητες ουράς.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Γενικά, ο στόχος του Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών (ΣΕΔ) είναι ο έλεγχος και
η παρακολούθηση μιας βιομηχανικής διεργασίας εξασφαλίζοντας την ποιότητα του
τελικού προϊόντος. Με τον όρο έλεγχο εννοούμε την ικανότητα της τεχνικής που
χρησιμοποιείται να ανιχνεύει αν η διαδικασία είναι εντός ελέγχου. Μια διαδικασία
λέμε ότι είναι εντός στατιστικού ελέγχου όταν λειτουργεί με την παρουσία μόνο
τυχαίας μεταβλητότητας, δηλαδή της φυσικής μεταβλητότητας που υπάρχει σε κάθε
παραγωγική διεργασία ανεξάρτητα του πόσο καλά σχεδιασμένη είναι. Αντίθετα μια
διαδικασία που λειτουργεί με την παρουσία ειδικών λόγων μεταβλητότητας λέμε ότι
είναι εκτός στατιστικού ελέγχου.
Η ποιότητα ενός προϊόντος συνδέεται συνήθως με ένα ή περισσότερα
χαρακτηριστικά της διεργασίας. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να εκφράζονται με
τη χρήση συνεχών ή διακριτών τυχαίων μεταβλητών. Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη
τεχνική ΣΕΔ είναι τα διαγράμματα ελέγχου είτε για συνεχείς είτε για διακριτές
τυχαίες μεταβλητές. Τα διαγράμματα ελέγχου είναι γραφικά εργαλεία στα οποία
σχεδιάζουμε τις τιμές μιας κατάλληλης στατιστικής συνάρτησης η οποία
Η εργασία αυτή υποστηρίχθηκε από το πρόγραμμα Πυθαγόρας, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο
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χρησιμοποιείται για να αποφασίζουμε αν έχουμε υπό έλεγχο τη διεργασία ή το
χαρακτηριστικό του προϊόντος (μεταβλητή). Ένα μέτρο της συμπεριφοράς ενός
διαγράμματος ελέγχου είναι το μέσο μήκος ροής (ARL). Το εντός ελέγχου ARL ενός
διαγράμματος ελέγχου εκφράζει το μέσο αριθμό συνεχόμενων τιμών της στατιστικής
συνάρτησης που σχεδιάζεται σε ένα διάγραμμα ελέγχου μέχρι να έχουμε εκτός
ελέγχου σήμα αν και η διεργασία μας είναι στατιστικά εντός ελέγχου. Αντίθετα το
εκτός ελέγχου ARL ενός διαγράμματος εκφράζει το μέσο αριθμό δειγμάτων που
σχεδιάζονται σε ένα διάγραμμα ελέγχου μέχρι να αναγνωριστεί εκτός ελέγχου
κατάσταση ενώ η διεργασία μας βρίσκεται εκτός ελέγχου. Οι δυο αυτοί ορισμοί του
εντός και εκτός ελέγχου ARL ισχύουν αν και μόνο αν τα τυχαία δείγματα είναι
ανεξάρτητα και προέρχονται από μια γνωστή κατανομή με γνωστές παραμέτρους
(μέση τιμή και διακύμανση).
Σε αυτό το άρθρο ενδιαφερόμαστε για την περίπτωση διακριτών ποιοτικών
χαρακτηριστικών. Τέτοια χαρακτηριστικά μπορεί να είναι ο αριθμός των
ελαττωμάτων σε ένα προϊόν ή ο αριθμός μη συμφωνούντων προϊόντων σε ένα
δείγμα. Ένα διακριτό ποιοτικό χαρακτηριστικό μπορεί να έχει παραπάνω από δυο
τιμές. Ένα παράδειγμα τέτοιου χαρακτηριστικού που συναντάμε στην πράξη είναι
όταν ένα συνεχές χαρακτηριστικό της διαδικασίας λαμβάνει κωδικοποιημένες τιμές
που αντιστοιχούν σε κατάλληλη ταξινόμηση των πραγματικών τιμών σε κατηγορίες.
Τέτοιου είδους δεδομένα είναι γνωστά στην περιοχή του ελέγχου ποιότητας ως
ομαδοποιημένα δεδομένα και εμφανίζονται στην περίπτωση που η καταγραφή της
πραγματικής τιμής του υπό εξέταση χαρακτηριστικού είναι δύσκολη ή στοιχίζει
αρκετά.
Είναι κοινά αποδεκτό ότι ο ταυτόχρονος έλεγχος δυο ή περισσότερων
συσχετισμένων χαρακτηριστικών είναι αναγκαίος. Σε αυτό το άρθρο επεκτείνουμε
την μέχρι σήμερα έρευνα στην περιοχή με τη μελέτη μιας κλάσης μοντέλων που
χρησιμοποιούνται σε ομαδοποιημένα δεδομένα που προέρχονται από διμεταβλητές
παρατηρήσεις. Τα προτεινόμενα μοντέλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη
δειγματοληψία αποδοχής και στον καταστροφικό έλεγχο προϊόντων.
Στο Εδάφιο 2, παρουσιάζουμε τον τρόπο μέτρησης ομαδοποιημένων δεδομένων
και μια γενική κλάση μοντέλων για χειρισμό διακριτών τυχαίων μεταβλητών στην
ειδική περίπτωση διμεταβλητών διεργασιών. Στο Εδάφιο 3, μελετάμε τις ιδιότητες
αυτής της κλάσης μοντέλων με την χρήση ενός επαναληπτικού σχήματος για τις
πιθανότητες ουράς.

2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ (ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΑ)
ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Οι Steiner et al. (1994) παρουσίασαν ένα m-βηματικό μηχανισμό μέτρησης (mstep gauge). Τέτοιου είδους μηχανισμοί μετρούν συνεχή χαρακτηριστικά αλλά το
αποτέλεσμα της μέτρησης δεν είναι η ακριβής τιμή του χαρακτηριστικού. Αυτοί οι
μηχανισμοί ταξινομούν το προϊόν σε μία από m+1 κατηγορίες (διαστήματα) όπως
αυτό που φαίνεται στο Σχήμα 1. Έτσι, ο μηχανισμός του Σχήματος 1 ταξινομεί κάθε
προϊόν σε τρεις κατηγορίες χρησιμοποιώντας δυο πιθανά βήματα (ό όρος «βήμα»
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αναφέρεται στη μετάβαση από τη Ζώνη 0 στη Ζώνη 1 και από τη Ζώνη 1 στη Ζώνη
2.

Zώνη 1: Aποδεκτό Επίπεδο

Zώνη 0: Κοντά στις προδιαγραφές

Zώνη 2: Μη αποδεκτό Επίπεδο

Σχήμα 1. m-βηματικός μηχανισμός μέτρησης με m=2
Στην περίπτωση που έχουμε m=1 (μέτρηση με δύο κατηγορίες αποτελεσμάτων)
ουσιαστικά καταλήγουμε στα γνωστά διαγράμματα ελέγχου ιδιοτήτων δηλαδή το pδιάγραμμα και το np-διάγραμμα. Αν m>1 τότε έχουμε μέτρηση με περισσότερες από
δύο κατηγορίες αποτελεσμάτων. Σε αυτή την περίπτωση οι Steiner et al. (1994) ήταν
οι πρώτοι που παρουσίασαν ένα διάγραμμα ελέγχου Shewhart εφαρμόσιμο στη
γενική περίπτωση πολλαπλών ομάδων δεδομένων. Αργότερα οι Steiner et al. (1996a,
1996b) και o Steiner (1998) παρουσίασαν τη χρήση των CUSUM και EWMA
διαγραμμάτων ελέγχου για τον έλεγχο διεργασιών με ομαδοποιημένα δεδομένα.
Ωστόσο όλα τα παραπάνω άρθρα αναφέρονται στη μονομεταβλητή περίπτωση
(υπάρχει μόνο ένα χαρακτηριστικό της διεργασίας ή του προϊόντος που μας
ενδιαφέρει).
Στο άρθρο αυτό θα επικεντρωθούμε στην περίπτωση που έχουμε δυο συνεχείς
τυχαίες μεταβλητές Χ 1 και Χ 2 . Θεωρούμε ότι η κάθε μεταβλητή δεν καταγράφεται
ακριβώς αλλά με τη βοήθεια ενός 2-βηματικού μηχανισμού μέτρησης (3 κατηγορίες
ανά μεταβλητή). Στo Σχήμα 2 παρουσιάζονται οι μηχανισμοί μέτρησης για κάθε μια
μεταβλητή

h0 i

h1 i
0

h2 i
1

h3 i
2

Σχήμα 2. 2-βηματικός μηχανισμός μέτρησης για τη μεταβλητή X i , i=1,2
Οι δύο μεταβλητές Χ 1 , Χ 2 είναι συνήθως συσχετισμένες με από κοινού
συνάρτηση κατανομής F (.,.). Ορίζουμε τις διακριτές τρίτιμες συσχετισμένες
μεταβλητές
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⎧0, if
⎪
Yi = ⎨1, if
⎪2, if
⎩

X i ∈ [h0i , h1i )
X i ∈ [h1i , h2i ) i=1, 2
X i ∈ [h2i , h3i )

για τις οποίες θα έχουμε

pij = P(Y1 = i, Y2 = j ) = P(hi −1,1 ≤ Χ 1 < hi ,1 , h j −1, 2 ≤ Χ 2 < h j , 2 ) =
= F (hi ,1 , h j , 2 ) − F (hi ,1 , h j −1, 2 ) − F (hi −1,1 , h j , 2 ) + F (hi −1,1 , h j −1, 2 ) .
Η κάθε τιμή Yi έχει αντιστοιχία με την ποιότητα του προϊόντος της διαδικασίας.
Συγκεκριμένα αν το ζεύγος (Y1 , Y2 ) είναι ίσο με (0,0) θεωρούμε ότι παίρνουμε
προϊόν κοντά στο στόχο και επομένως το p00 = P (Y1 = 0, Y2 = 0) είναι το ποσοστό
«τέλειων προϊόντων». Η ποσότητα p02 + p12 + p20 + p21 + p22 που εκφράζει την
πιθανότητα ένα από τα Yi παίρνει τιμή 2 θα δίνει το ποσοστό απαράδεκτων
προϊόντων Τέλος, τα p01 , p10 , p11 είναι τα ποσοστά προϊόντων που δηλώνουν
«μετατόπιση» προς μη επιθυμητή ποιότητα χωρίς όμως κάποια από τις μεταβλητές
Χ 1 και Χ 2 να έχει πάρει τιμές πολύ μακριά από το στόχο. Χρησιμοποιώντας αυτή
την πληροφορία μπορούμε να κατασκευάσουμε τον Πίνακα 1, στον οποίο τα ζεύγη
(i,j) που εκφράζουν τις τιμές της δισδιάστατης της (Y1 , Y2 ) έχουν ανακωδικοποιηθεί
ώστε η περιγραφή να γίνει με τη βοήθεια μιας μονοδιάστατης τυχαίας μεταβλητής με
τιμές 0, 1, 2, 3, 4.

Υ2

0

1

2

0

0

2

4

1

1

3

4

2

4

4

4

Υ1

Πίνακας 1. Πίνακας ανακωδικοποίησης
Από τον πίνακα είναι φανερό ότι καταλήγουμε σε πέντε διαφορετικές τιμές (0, 1, 2, 3
και 4) που η κάθε μια εκφράζει διαφορετικές ποιότητες του προϊόντος. Η τιμή 0
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αναφέρεται σε «άριστο» προϊόν, η τιμή 4 σε απαράδεκτο προϊόν και οι τιμές 1, 2 και
3 σε προϊόν μετατοπισμένο προς μη επιθυμητή ποιότητα. Πρέπει να τονιστεί σε αυτό
το σημείο ότι δεν έχει επιλεγεί μια τιμή για το μετατοπισμένο προϊόν αλλά
περισσότερες (οι τιμές 1, 2 και 3) με σκοπό να μπορεί να ανιχνευθεί, μέσω των
κανόνων που θα εισαχθούν στη συνέχεια, η μεταβλητή που είναι πιθανό να δώσει
εκτός ελέγχου προϊόν. Χρησιμοποιώντας τώρα τις νέες τιμές του Πίνακα 1 θέλουμε
να κατασκευάσουμε κανόνες απόφασης που θα δηλώνουν πότε η διεργασία οδηγείται
σε εκτός ελέγχου κατάσταση. Με βάση την ερμηνεία των τιμών του Πίνακα 1 μια
λογική επιλογή κανόνων απόφασης με βάση τους οποίους η διαδικασία θεωρείται
εκτός ελέγχου παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. Συγκεκριμένα η διεργασία θεωρείται
εκτός ελέγχου αν έχουμε εμφάνιση οποιουδήποτε από τους έξι κανόνες που
παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.
1

Εμφάνιση ενός ζεύγους από 1 με απόσταση μεταξύ τους το πολύ k

2

Εμφάνιση ενός ζεύγους από 2 με απόσταση μεταξύ τους το πολύ k

3

Εμφάνιση ενός ζεύγους από 3 με απόσταση μεταξύ τους το πολύ k

4

Εμφάνιση ενός 1 και ενός 3 με απόσταση μεταξύ τους το πολύ k

5

Εμφάνιση ενός 2 και ενός 3 με απόσταση μεταξύ τους το πολύ k

6

Εμφάνιση ενός 4
Πίνακας 2. Κανόνες απόφασης

Η επιλογή των κανόνων απόφασης καλύπτει δυο βασικά κριτήρια, είτε την εμφάνιση
μιας τουλάχιστον τιμής που αντιστοιχεί σε απαράδεκτο προϊόν σε οποιαδήποτε από
τις δυο μεταβλητές Y1 , Y2 είτε την εμφάνιση δυο τιμών σε απόσταση μεταξύ τους το
πολύ k προς την ίδια κατεύθυνση (μεταβλητή). Σκοπός μας είναι να υπολογίσουμε το
χρόνο αναμονής μέχρι την εμφάνιση οποιουδήποτε από τους παραπάνω έξι κανόνες
απόφασης. Ο υπολογισμός αυτού του χρόνου μπορεί να γίνει με τη βοήθεια
αναδρομικών σχέσεων και παρουσιάζεται στο επόμενο εδάφιο.

3. ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΜΟΝΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Σε αυτό το Εδάφιο θα κατασκευάσουμε αναδρομικές σχέσεις για τον υπολογισμό
των πιθανοτήτων ουράς F (n)= P(T>n), όπου Τ είναι ο χρόνος αναμονής μέχρι την
πρώτη εμφάνιση οποιουδήποτε ενδεχομένου (ικανοποίηση του αντίστοιχου κανόνα
απόφασης) από αυτά που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Έστω μια ακολουθία
ανεξάρτητων πλειότιμων δοκιμών W1 , W2 ,… που παίρνουν τιμές 0, 1, 2, 3, 4 με
πιθανότητες
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p j = P (Wi = j ) , j= 0, 1, 2, 3, 4
αντίστοιχα για i=1, 2,… Για τον υπολογισμό των αναδρομικών σχέσεων θα
χρησιμοποιήσουμε τις βοηθητικές δεσμευμένες πιθανότητες ουράς

⎧ P (T > n | Wn = i and Wn-r = 0 for r = 1,2,..., j ),
Fi (n; j ) = ⎨
⎩ P (T > n | Wn = i ),

if j = 1,2,..., k − 2
if j = 0

όπου i=1,2.
Πρόταση 1. Οι ποσότητες F (n), Fi (n; j ) ικανοποιούν το ακόλουθο σύστημα
αναδρομικών σχέσεων
F (n)= p 0 F (n − 1) + p1 F1 (n;0) + p 2 F2 (n;0) + p3 p 0k −1 F (n − k )

F1 (n; j ) = p 0k − j −1 F (n − k ) + p 2 p 0k − j − 2
F2 (n; j ) = p 0k − j −1 F (n − k ) + p1 p 0k − j − 2

k −1

∑ F (n − i; k − i − 1), 0 ≤

i = j +1

2

k −1

∑ F (n − i; k − i − 1), 0 ≤

i = j +1

1

j ≤k −2
j ≤k −2

Απόδειξη. Έστω τα ενδεχόμενα

An : Τ > n , Βn : Wn = 1 , C n : Wn = 2 ,
Dij ≡ Dij (n) : Wn − r = 0 για i ≤ r ≤ j (0 ≤ i ≤ j ≤ n)

Τότε από το θεώρημα ολικής πιθανότητας μπορούμε να γράψουμε
3

3

i =0

i =0

F (n)= P ( An ) = ∑ P ( An | Wn = i ) P(Wn = i ) =∑ pi P( An | Wn = i )
και η πρώτη εξίσωση προκύπτει άμεσα αν παρατηρήσουμε ότι

P ( An | Wn = i) = Fi (n;0), για i = 1,2
P( An | Wn = 0) = P( An −1 ) = F (n − 1),
P ( An | Wn = 3) = P ( An − k D1,k −1 ) = P ( An − k ) P ( D1,k −1 ) = F (n − k ) p 0k −1 .
Για τον υπολογισμό της δεύτερης εξίσωσης για j ≥ 1 παρατηρούμε πρώτα ότι

F1 (n; j ) = P( An | Β n D1 j ) =

P( An Bn D1 j )
p1 p0j

και στη συνέχεια γράφουμε το ενδεχόμενο που εμφανίζεται στον αριθμητή ως μια
ένωση ξένων ενδεχομένων ως εξής

⎛ k −1
⎞
An Bn D1 j = An Bn D1,k −1 U ⎜⎜ U ( An Bn D1,i −1Cn−i Di +1,k −1 ) ⎟⎟ .
⎝ i = j +1
⎠
Το ενδεχόμενο An Bn D1,k −1 είναι ισοδύναμο με το An−k Bn D1,k −1 και επειδή το
τελευταίο αποτελείται από ανεξάρτητα ενδεχόμενα μπορούμε να γράψουμε ότι
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P ( An Bn D1,k −1 ) = P ( An−k ) P( Bn ) P( D1,k −1 ) = F (n − k ) p1 p0k −1.
Επίσης το ενδεχόμενο An Bn D1,i −1Cn−i Di +1,k −1 μπορεί ισοδύναμα να εκφραστεί ως

( An−i Cn−i Di+1,k −1 ) Bn D1,i−1 και χρησιμοποιώντας την ανεξαρτησία των τριών
«κομματιών» στην τελευταία έκφραση έχουμε ότι

P( An Bn D1,i−1Cn−i Di +1,k −1 ) = P( An−i Cn−i Di +1,k −1 ) P( Bn ) P( D1,i−1 ) =
= P( An−i | Cn−i Di+1,k −1 ) P(Cn−i ) P( Di+1,k −1 ) P( Bn ) P( D1,i −1 ).

Με αντικατάσταση και απλοποίηση παίρνουμε

P ( An Bn D1,i−1Cn−i Di +1,k −1 ) = F2 (n − i, k − i − 1) p1 p2 p0k -2
και συνδυάζοντας όλους τους προαναφερόμενους τύπους καταλήγουμε στην
ακόλουθη εξίσωση

p1 p 0j F1 (n; j ) = p1 p 0k −1 F (n − k ) + p1 p 2 p 0k − 2

k −1

∑ F (n − i; k − i − 1).

i = j +1

2

Με αυτή την εξίσωση ολοκληρώνουμε την απόδειξη της δεύτερης αναδρομικής
σχέσης.
Χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο σκέψης, αλλά με το F2 (.;.) στη θέση του F1 (.;.)
και το C n στη θέση του Bn μπορούμε άμεσα να επιβεβαιώσουμε την ισχύ της τρίτης
αναδρομικής σχέσης.
Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να εργαστούμε στην περίπτωση j=0 αρχίζοντας
με τις σχέσεις

P( An Bn )
P( AnCn )
,
F2 (n;0) = P( An | Cn ) =
p1
p2
και γράφοντας τα ενδεχόμενα An Bn , An Cn ως μια ένωση ξένων ενδεχόμενων.
g
F1 (n;0) = P( An | Bn ) =

Οι αναδρομικές εξισώσεις που αποδείχτηκαν στην Πρόταση 1 μπορούν να
εφαρμοστούν για n ≥ k , συνεπώς είναι απαραίτητο ένα σύνολο αρχικών συνθηκών
για να ξεκινήσουν οι υπολογισμοί. Μπορεί να ελεγχθεί με απλούς συλλογισμούς ότι
F (n)= p 0n + np 0n −1 ( p1 + p 2 + p3 ) + n(n − 1) p 0n − 2 p1 p 2 , 2 ≤ n ≤ k − 1
ενώ F (0)=P(T>0)=1, F (1)=P(T>1)=1- p 4 . Αντίστοιχα, οι αρχικές συνθήκες για τις
δεσμευμένες πιθανότητες της ουράς δίνονται από τους τύπους
F1 (n; j ) = p 0n − j −1 + (n − j − 1) p 0n − j − 2 p 2 ,

F2 (n; j ) = p 0n − j −1 + (n − j − 1) p 0n − j − 2 p1
για j < n ≤ k − 1 και Fi (n; j ) = 1 για n ≤ j ≤ k − 1, i = 1,2.
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Τελειώνοντας πρέπει να σημειώσουμε ότι, έχοντας υπολογίσει με τη βοήθεια της
Πρότασης 1 τις πιθανότητες ουράς F (n), η συνάρτηση πιθανότητας f(n) και ο μέσος
χρόνος αναμονής ARL μπορεί να βρεθεί εύκολα με χρήση των τύπων
f(n)= F (n − 1) − F (n), Ε (Τ ) =

∞

∑ F (n).
n =0

ABSTRACT
The term grouped data refers to the case where the exact value of the characteristic of
interest is either unknown or difficult to register. In the present article we study a
model that can be used for the simultaneous control of two (possibly correlated)
variables whose values have been registered in the form of grouped data. The exact
distribution of the waiting time for an out of control signal through the suggested
scheme and its ARL are investigated by establishing a recurrence scheme for the
respective tail probabilities.
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Περίληψη
Στην εργασία αυτή μελετάται η χρήση γραφικών παραστάσεων βασισμένων στην εμπειρική
ροπογεννήτρια συνάρτηση για τη διερευνητική ανάλυση της καταλληλότητας ορισμένων
κατανομών στην περιγραφή δεδομένων. Τα γραφικά αυτά έχουν ορισμένα πλεονεκτήματα
έναντι των αντίστοιχων πιθανοτικών διαγραμμάτων για διερεύνηση ορισμένων χρήσιμων
προτύπων θεωρητικής κατανομής. Εξετάζονται κατανομές θέσης-κλίμακας και κατανομές
που περιέχουν παράμετρο μορφής.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι τεχνικές των πιθανοτικών διαγραμμάτων είναι χρήσιμα εργαλεία μηχανικών
και άλλων επιστημόνων για τη διερευνητική ανάλυση της καταλληλότητας μιας
θεωρητικής οικογένειας κατανομών στην περιγραφή δεδομένων. Συναντούν όμως
αρκετές δυσκολίες όταν εφαρμόζονται σε κατανομές που δεν ανήκουν σε
οικογένειες θέσης-κλίμακας (Chambers et al., 1983).
Ιδιαίτερες δυσκολίες παρουσιάζονται όταν η διερευνούμενη οικογένεια περιέχει,
εκτός της παραμέτρου κλίμακας, μία άγνωστη αρχή (κατώφλι) ως παράμετρο θέσης
και μία ή περισσότερες παραμέτρους μορφής. Ένα συχνά χρησιμοποιούμενο πρότυπο
αυτού του είδους είναι η τριπαραμετρική γάμα κατανομή (Pearson τύπου III-P3).
Στο προηγούμενο πρότυπο η κατασκευή πιθανοτικών διαγραμμάτων προϋποθέτει
χρήση ειδικών συναρτήσεων. Για παράδειγμα, στο διάγραμμα P-P της P3 κατανομής
γίνεται χρήση της ατελούς γάμα συνάρτησης. Επιπλέον, για την κατασκευή
πιθανοτικών διαγραμμάτων γίνεται συνήθως ενδιάμεση εκτίμηση των παραμέτρων
της κατανομής με τη μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας. Η μέθοδος αυτή
παρουσιάζει σοβαρά θεωρητικά ή υπολογιστικά προβλήματα για μεγάλες περιοχές
των παραμετρικών χώρων που αντιστοιχούν στην P3 και σε άλλα τριπαραμετρικά
πρότυπα - βλ. π.χ., Koutrouvelis and Canavos (1997).
Στην παρούσα εργασία αναπτύσσονται εναλλακτικά διαγράμματα που βασίζονται
στην εμπειρική ροπογεννήτρια συνάρτηση (εργ). H εργ εισήχθηκε στη στατιστική
συμπερασματολογία από τους Quandt and Ramsey (1978) για την εκτίμηση των
παραμέτρων μιγμάτων κανονικών κατανομών. Η χρήση της εργ στην κατασκευή
διαγραμμάτων διερευνητικού ελέγχου έγινε πρώτα από τον Κουτρουβέλη (1994) με

ένα διάγραμμα ελέγχου της κανονικής κατανομής και αργότερα από τους
Koutrouvelis and Canavos (1997) για έλεγχο της καταλληλότητας της P3.
Στην επόμενη ενότητα εξετάζονται οι ιδιότητες μίας τυποποιημένης μορφής της
γεννήτριας συνάρτησης ημιαναλοίωτων (cummulants) και δίνεται ένας πίνακας με
τους αναλυτικούς τύπους αυτής της συνάρτησης για διάφορα πρότυπα κατανομών.
Στην Ενότητα 3 μελετάται η ασυμπτωτική συμπεριφορά μιας εμπειρικής εκδοχής της
προηγούμενης συνάρτησης και δίνονται αναλυτικοί τύποι της ασυμπτωτικής
διασποράς της για τα πρότυπα της κανονικής και της P3 κατανομής. Στην τελευταία
ενότητα παρουσιάζονται τα προτεινόμενα διαγράμματα, τα οποία περιέχουν και
ζώνες εμπιστοσύνης που βασίζονται στα ασυμπτωτικά αποτελέσματα. Η μέθοδος
εφαρμόζεται σε δεδομένα όγκου βροχοπτώσεων για διερεύνηση της τριπαραμετρικής
γάμα κατανομής και το προτεινόμενο διάγραμμα συγκρίνεται με το αντίστοιχο
διάγραμμα πιθανότητας.

2. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΗΜΙΑΝΑΛΟΙΩΤΩΝ
Έστω Χ μια τυχαία μεταβλητή (τμ) με αθροιστική συνάρτηση κατανομής F ( x; θ),
όπου θ είναι διάνυσμα με συνιστώσες τις παραμέτρους θέσης γ , κλίμακας β και,
πιθανώς, μορφής α της κατανομής. Υποθέτουμε ότι η ροπογεννήτρια συνάρτηση
(ργ) της Χ ή μιας τμ Υ που είναι συνάρτηση της Χ, Y = g ( X ), υπάρχει σε ένα
διάστημα γύρω από το 0 και δίνεται σε κλειστή μορφή.
Συμβολίζουμε με ψ (t ; θ) την ργ της Χ, ψ (t ; θ) = E [exp(tX )], αν αυτή δίνεται σε
κλειστή μορφή, διαφορετικά ψ (t ; θ) συμβολίζει την ργ της Υ. Έστω
K (t ; θ) = lnψ (t ; θ) η αντίστοιχη γεννήτρια συνάρτηση ημιαναλοίωτων.
Θα μελετήσουμε εδώ την τυποποιημένη γεννήτρια (συνάρτηση) ημιαναλοίωτων
(τγη)
K (t / β ; θ) ∞ (t / β ) r −1
,
(1)
η (t ; θ) =
= ∑ kr
t/β
r!
r =1
όπου k r = k r (t ; θ) είναι οι ημιαναλοίωτοι (cumulants):
k1 = μ ,

k2 = σ 2 ,

k3 = μ 3 ,

k 4 = μ 4 − 3σ 4 , …

όπου μ και σ 2 η μέση τιμή και η διασπορά και μ i , i = 3, 4 η κεντρική ροπή iτάξεως της τμ Χ. Η τγη έχει τις ακόλουθες χρήσιμες ιδιότητες:
¾

η (t ; θ) → μ (as t → 0).

∂η (t ; θ)
σ2
.
=
∂t t = 0 2 β
¾ Ισομεταβάλλεται με μετασχηματισμούς θέσης-κλίμακας της αντίστοιχης τμ .
¾ Είναι γραμμική συνάρτηση του t τότε και μόνον τότε όταν η κατανομή της
αντίστοιχης τμ είναι κανονική.

¾
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Η τγη που αντιστοιχεί στην αρχική τμ Χ ή στην τμ Υ έχει απλή μορφή για πολλές
κατανομές της Χ. Στον Πίνακα 1 δίνονται ορισμένες πολύ γνωστές κατανομές και ο
τύπος της η (t ; θ).
Πίνακας 1. Η συνάρτηση η (t ; θ) για διάφορες κατανομές

Κατανομή της Χ

Μέση τιμή και διασπορά της
X

N (γ , β )

γ,β2

L N (γ , β )

η (t; θ) της X ή της Y

γ+

(

)

exp γ + β 2 / 2 ,

(1)

2

γ+

2

exp( 2γ + β )[exp( β ) − 1]

U (γ − β , γ + β )

γ, β2 3

Lapl (γ , β )

γ , 2β 2

γ−

Gumbel (γ , β )

γ + 0.5772β , π 2 β 2 / 6

γ+

P3(α , β , γ )
(gamma)
IG3(α , β , γ )

β =δ α =δ

2

γ+

β Γ(1 + 1 / α ),

β

2

t

ln(1 − t 2 ), t < 1

t

β
t

ln Γ(1 − t ), t < 1

− ln β +

2

β [Γ(1 + 2 / α ) − Γ (1 + 1 / α )]

γ + αβ , αβ
λ

β

t

⎡ πt ⎤
ln ⎢
, t <1
t ⎣ sin(πt ) ⎥⎦
β ⎡ exp(2t ) − 1⎤
γ − β + ln ⎢
⎥
t ⎣
2t
⎦

γ , β 2π 2 /3

2

2

β

Log (γ , β )

Weibull (α , β ) ( 2)

β

γ−

2

γ+

γ + αβ , αβ 2

αβ
t

1

αt

αβ
t

Γ(1 − t ), t < 1

ln(1 − t ), t < 1

[1 − (1 − 2t )

1

2 ],

t < 1/ 2

(1) Χρησιμοποιείται ο μετασχηματισμός Y = ln X .
(2) Χρησιμοποιείται ο μετασχηματισμός Y = − ln X .

3. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΗΜΙΑΝΑΛΟΙΩΤΩΝ
Με τον ίδιο συμβολισμό όπως στην Ενότητα 2 έστω W1 , W2 , … , Wn τυχαίο δείγμα
από την κατανομή της Χ ή της Υ. Έστω βˆ μία συνεπής εκτιμήτρια της παραμέτρου

[

]

κλίμακας β και ψ n (t ) η εργ ψ n (t ) = ∑in=1 exp(tWi ) / n. Σημαντικές ιδιότητες της εργ
δόθηκαν από τον Csorgo (1982).
Μία εμπειρική εκδοχή της τγη, που θα ονομάσουμε εδώ εμπειρική τυποποιημένη
γεννήτρια ημιαναλοίωτων (ετγη), είναι η συνάρτηση

- 275 -

k n (t / βˆ ) lnψ n (t / βˆ )
=
.
t / βˆ
t / βˆ
Η η n (t ) έχει ανάλογο ανάπτυγμα αυτού της σχέσης (1) όταν οι ημιαναλοίωτοι
αντικατασταθούν με τις δειγματικές ημιαναλοίωτους και ορισμένες ιδιότητες
παρόμοιες αυτών της η (t , θ). Ειδικότερα, η η n (t ) ισομεταβάλλεται με
μετασχηματισμούς θέσης-κλίμακας των δεδομένων w1 , w2 , … , wn .
Το επόμενο θεώρημα, του οποίου η απόδειξη βασίζεται σε καθιερωμένες
μεθόδους, δίνει την ασυμπτωτική συμπεριφορά της ετγη.
Θεώρημα: Έστω ότι η ψ (t ; θ) και οι παράγωγοί της υπάρχουν σε ένα διάστημα (c, d )
που περιέχει το 0, ζ n (t ; β ) = k n (t β ) (t β ), θ = (α , β , γ ) ή θ = ( β , γ ) .Τότε, καθώς
n → ∞, η στοχαστική διαδικασία

η n (t ) =

Z n (t ; θ) = (ζ n (t ; β ) − η (t ; θ)) n
συγκλίνει σε κάθε υποδιάστημα [c1 , d1 ] του (c, d ) σε μία κανονική στοχαστική
διαδικασία Z (t ; θ) μηδενικού μέσου και πυρήνα συνδιασποράς
⎧
⎫
⎛s+t ⎞
⎟
⎜
θ
;
ψ
⎪
⎪
⎟
⎜
β
β2 ⎪
⎪
⎠
⎝
− 1⎬.
C ( s, t ) =
⎨
st ⎪ ⎛ s ⎞ ⎛ t ⎞ ⎪
ψ ⎜ ; θ ⎟ψ ⎜ ; θ ⎟
⎪ ⎜⎝ β ⎟⎠ ⎜⎝ β ⎟⎠ ⎪
⎩
⎭
Επιπλέον, ο C ( s, t ) δεν εξαρτάται από την παράμετρο θέσης γ.
Παράδειγμα 1: Έστω η κανονική κατανομή, N (γ , β ),
η (t ; θ) = γ + βt / 2. Τότε,

για

την

οποία

β2

{exp(st ) − 1}.
(2)
st
Παράδειγμα 2: Έστω η τριπαραμετρική γάμα κατανομή, P3(α , β , γ ), για την οποία
C ( s, t ) =

η (t ; θ) = γ −

αβ
t

ln(1 − t ). Τότε,
C ( s, t ) =

β 2 ⎧⎪⎡ (1 − s )(1 − t ) ⎤

α

⎫⎪
−
1
⎨⎢
⎬.
⎥
st ⎪⎣ 1 − ( s + t ) ⎦
⎪⎭
⎩

(3)

4. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΙΑΝΑΛΟΙΩΤΩΝ
Η μορφή της τγη η (t; θ) (βλ. Πίνακα 1) υποδεικνύει τη χρήση γραφικών για τη
διερεύνηση της καταλληλότητας πολλών κατανομών. Στα γραφικά αυτά, που
ονομάζουμε διαγράμματα ημιαναλοίωτων, η τεταγμένη είναι η ετγη και η τετμημένη
κατάλληλη συνάρτηση του t που μπορεί να περιέχει και έναν εκτιμητή της β.
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Εξετάζουμε παρακάτω δύο κύριες περιπτώσεις κατανομών, κατανομές που
περιέχουν μία παράμετρο μορφής α πέρα από παραμέτρους θέσης-κλίμακας και
κατανομές θέσης-κλίμακας, με παράμετρο θέσης γ και παράμετρο κλίμακας β.
Στην πρώτη περίπτωση θεωρούμε το πρότυπο παλινδρόμησης
η n (t k ) = η (t k ; α , βˆ , γ ) + ε n (t k ), k = 1,2, … , r
(4)
όπου το διάνυσμα των σφαλμάτων ε ′n = (ε n (t1 ), ε n (t 2 ), … , ε n (t r )) έχει ασυμπτωτικά
κανονική κατανομή με μέση τιμή 0 και πίνακα διασπορών-συνδιαπορών Σ = (σ kl )
με σ = (1 n)C (t , t ). Όταν η συνάρτηση η (t ; α , βˆ , γ ) είναι γραμμική ως προς τις
kl

k

l

παραμέτρους α και γ, δηλαδή της μορφής γ + αλ (t ; βˆ ) , βρίσκουμε εκτιμητές α̂ και
γˆ εφαρμόζοντας συνήθη (όχι σταθμισμένα) ελάχιστα τετράγωνα στο πρότυπο (4).
Ακολούθως, τοποθετούμε σε ένα διάγραμμα, με τη μεταβλητή X 2 = λ (t ; βˆ ) στον
οριζόντιο άξονα, τις τιμές η n (t k ) και ηˆ (t k ) = γˆ + αˆλ (t k ; βˆ ) . Η ερευνούμενη
κατανομή θα θεωρείται ικανοποιητική για την περιγραφή των δεδομένων όταν οι
τιμές η n (t k ) πέφτουν κοντά στην ευθεία γραμμή που σχηματίζουν οι τιμές
ηˆ (t ) = γˆ + αˆλ (t ; βˆ ) .
k

k

Μπορούμε, επίσης να συμπεριλάβουμε μεταβλητότητα στο προηγούμενο
διάγραμμα προσθέτοντας τα 95% όρια εμπιστοσύνης για τα υπόλοιπα μετά την
προσαρμογή. Είναι γνωστό ότι το υπόλοιπο που αντιστοιχεί σε t = t k έχει τυπική
απόκλιση
sd k = [ k th diag of (I − H ) Σ(I − H )]1 2 ,
όπου H είναι ο πίνακας “HAT”, H = X(X′X)−1 X′ και Χ είναι ο πίνακας σχεδιασμού
⎡1 λ (t1 ; βˆ ) ⎤
⎥
⎢
X=⎢
⎥.
⎢1 λ (t ; βˆ ) ⎥
r
⎦
⎣
Τα όρια εμπιστοσύνης προστίθενται στο διάγραμμα γύρω από κάθε προσαρμοσμένη
τιμή ηˆ (t k ) προσθέτοντας και αφαιρώντας 1.96 × sd k . Για τη αρχική διερεύνηση της
καταλληλότητας της θεωρούμενης κατανομής εξετάζουμε αν τα σημεία η n (t k )
πέφτουν εντός των ορίων ηˆ (t k ) ± 1.96 × sd k .
Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η προηγούμενη διαδικασία δεν συνιστά έλεγχο
καλής προσαρμογής της εξεταζόμενης κατανομής στο 5% επίπεδο σημαντικότητας,
καθόσον τα 95% όρια εμπιστοσύνης ισχύουν για κάθε k = 1,2,…, r χωριστά και όχι
για όλα μαζί ταυτόχρονα.
Ως παράδειγμα εφαρμογής διαγραμμάτων ημιαναλοίωτων σε αυτή την περίπτωση
θεωρούμε την P3(α , β , γ ) για την οποία το πρότυπο (4) γίνεται
ln(1 − t k )
η n (t k ) = γ − αβˆ
+ ε n (t k ), k = 1,2, … , r ,
(5)
tk
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όπου βˆ είναι ένας εύκολα υπολογιζόμενος εκτιμητής της β με χρήση εκτιμητικής
μεθόδου που παράγει συνεπείς εκτιμήτριες, πχ. ο εκτιμητής που βρίσκεται με τη
μέθοδο μικτών ροπών των Koutrouvelis and Canavos (1999). Με συμβολισμό
πινάκων το πρότυπο (5) γράφεται
⎡γ ⎤
η n = X⎢ ⎥ + ε n ,
⎣α ⎦

όπου

⎡1 − βˆ ln(1 − t1 ) / t1 ⎤
⎢
⎥
X=⎢
⎥
⎢1 − βˆ ln(1 − t ) / t ⎥
r
r⎦
⎣
και ε n έχει ασυμπτωτικά κανονική κατανομή με μέση τιμή 0 και πίνακα διασπορώνσυνδιαπορών Σ = (σ kl ) με σ kl = (1 n)C (t k , t l ), όπου C ( s, t ) δίνεται στην (3). Μετά
την εφαρμογή συνήθων ελαχίστων τετραγώνων στο πρότυπο (5), τοποθετούμε τις
τιμές η n (t k ) , ηˆ (t ) = γˆ − αˆβˆ ln(1 − t ) / t και ηˆ (t k ) ± 1.96 × sd k , σε ένα διάγραμμα με
οριζόντιο άξονα τη μεταβλήτή X 2 = − βˆ ln(1 − t ) / t και παρατηρούμε τη θέση των
σημείων η n (t k ) σε σχέση με τα 95% όρια εμπιστοσύνης ηˆ (t k ) ± 1.96 × sd k .
Στο Σχήμα 1 δίνεται το διάγραμμα ημιαναλοίωτων της P3(α , β , γ ) κατανομής με
r = 20 για 26 δεδομένα όγκου βροχοπτώσεων από νέφη ραντισμένα με ιωδιούχο
νάτριο. Τα δεδομένα αυτά αναλύθηκαν αρχικά από τους Simpson et al. (1975) και
αργότερα από τους Chambers et al.(1983) και τον Κουτρουβέλη (1994). Βλέπουμε
ότι τα σημεία η n (t k ) (τρίγωνα) πέφτουν εντός των 95% ορίων (ρόμβοι και
τετράγωνα) σε όλες τις περιπτώσεις εκτός ίσως από μία μικρή περιοχή μεταξύ των
τιμών 200 και 300 της μεταβλητής Χ2. Για ευκρινέστερη σύγκριση, μπορούμε να
παραστήσουμε τις καμπύλες των τιμών 1.96 × sd k και των απόλυτων υπολοίπων
η n (t k ) − ηˆ (t k ) σε ένα διάγραμμα με την μεταβλητή t στον οριζόντιο άξονα. Στο
Σχήμα 2 δίνεται αυτό το διάγραμμα.
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Σχήμα 1. Διάγραμμα ημιαναλοίωτων για δεδομένα όγκου βροχοπτώσεων
350

Variable
HTAHUT
HTAL
HTAU
HTAN

300

Y-Data

250

200

150

100
100

200

300

400
X2

500

600

700

Σχήμα2. Ακρίβεια των 95% διαστημάτων εμπιστοσύνης και απόλυτες τιμές υπολοίπων
20

Variable
1.96*SD(K)
ABS RESIDUAL

Data

15

10

5

0
-2

-4

-6

-8

-10 -12
T

-14

-16

-18

-20

Παρατηρούμε ότι η τριπαραμετρική γάμα κατανομή δεν περιγράφει ικανοποιητικά
τα δεδομένα αφού η καμπύλη 1.96 × sd k δεν βρίσκεται εξολοκλήρου πάνω από την
καμπύλη των απόλυτων υπολοίπων. Το αντίστοιχο πιθανοτικό διάγραμμα από το
πακέτο Minitab (Release 14) δίνεται στο Σχήμα 3 και δεν παρέχει ενδείξεις εναντίον
της τριπαραμετρικής γάμα. Το συμπέρασμα της μη ικανοποιητικής προσαρμογής της
τριπαραμετρικής γάμα που βρέθηκε με τη βοήθεια των προτεινόμενων
διαγραμμάτων, συμφωνεί με παρόμοιο συμπέρασμα των Chambers et al. (1983), οι
οποίοι κατασκεύασαν διαγράμματα (Q-Q) για τη διπαραμετρική γάμα.
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Σχήμα 3. Διάγραμμα πιθανότητας της P3 κατανομής με τα δεδομένα όγκου βροχοπτώσεων
3-Parameter Gamma - 95% CI

Percent

99
95
90
80
70
60
50
40
30

Shape
Scale
Thresh
N
AD
P-Value

0,5285
828,7
4,059
26
0,394
*

20
10
5
3
2
1

0,01

0,10

1,00

10,00
100,00
X - Threshold

1000,00

10000,00

Στην ειδική περίπτωση οικογενειών με γνωστή παράμετρο θέσης (κατώφλι), που
μπορεί να θεωρηθεί μηδενική, εφαρμόζουμε παρόμοια διαδικασία. Για παράδειγμα,
για την Gamma(α, β) κατανομή προσαρμόζουμε μία γραμμή παλινδρόμησης που να
περνάει από την αρχή των αξόνων.
Στην περίπτωση κατανομών θέσης-κλίμακας θεωρούμε το πρότυπο
η n (t k ) = η (t k ; βˆ , γ ) + ε n (t k ), k = 1,2, … , r.
Για παράδειγμα, όταν διερευνούμε την κανονική κατανομή με μ = γ , σ = β έχουμε
η (t ) = γ + βˆ t / 2 + ε (t ), k = 1,2, … , r ,
n

k

n

k

όπου βˆ είναι η δειγματική τυπική απόκλιση s. Ο πίνακας διασπορών-συνδιασπορών
του διανύσματος των σφαλμάτων ε n έχει τώρα στοιχεία σ kl = (1 n)C (t k , t l ), όπου
C ( s, t ) δίνεται στην (2). Εφαρμόζουμε και εδώ συνήθη ελάχιστα τεράγωνα για να

γ,

γˆ = [ ∑ rk =1η n (t k )] / r − s[ ∑ rk =1 t k ] /( 2r ) και την
προσαρμοσμένη ευθεία ηˆ (t ) = γˆ + βˆt / 2 . Ακολούθως, τοποθετούμε σε ένα
διάγραμμα ημιαναλοίωτων τις τιμές η n (t k ) , ηˆ (t k ) και ηˆ (t k ) ± 1.96 sd k .
Σημειώνεται, τέλος, ότι τα προτεινόμενα διαγράμματα δεν μπορούν να
αντικαταστήσουν ελέγχους καλής προσαρμογής. Τέτοιοι έλεγχοι, που χρησιμοποιούν
ελάχιστες τιμές τετραγωνικών μορφών των διαφορών η n (t k ) − η (t k ; θ, β ≡ βˆ ) σε
κατάλληλα σημεία t k , έχουν προταθεί από τους Kallioras et al. (2006) για γάμα
κατανομές.

βρούμε τον εκτιμητή του

ABSTRACT
Plots based on the empirical moment generating function are investigated in this
paper. The proposed plots have advantages over probability plots for exploring
certain useful distribution models. Distributions considered contain location-scale
models as well as models containing a shape parameter.
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Περίληψη
Η διερεύνηση της πολιτικής συμπεριφοράς βασίζεται συνήθως στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων, δηλαδή ερευνών που γίνονται με τη χρήση δομημένων ερωτηματολογίων. Η χρήση ερευνητικών μεθόδων αυτού του τύπου, των λεγόμενων «ποσοτικών μεθόδων», στοχεύουν στον εντοπισμό σχέσεων μεταξύ μεταβλητών μεγεθών και στην αναγω-γή
των σχέσεων αυτών σε μετρήσιμες ποσότητες, σε αντιδιαστολή με τις λεγόμενες «ποιοτι-κές
μεθόδους», όπως η συνέντευξη σε βάθος, η συμμετοχική παρατήρηση ή η έρευνα με τη βοήθεια ομάδων εστίασης, οι οποίες στοχεύουν στην περιγραφή, ανάλυση και κατανόηση κοινωνικών διαδικασιών, καταστάσεων ή σχέσεων μεταξύ κοινωνικών υποκειμένων ή ομάδων.
Διαπιστώνοντας ότι η ποιοτική έρευνα διαφέρει σημαντικά από την ποσοτική έρευνα ως προς
τα μεθοδολογικά εργαλεία άντλησης γνώσης, αλλά και τη θεωρητική αφετηρία, η εργασία
εξετάζει το βαθμό συμπληρωματικότητάς των τεχνικών της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας
και προτείνει τη βέλτιστη χρήση της στα πλαίσια ερευνών πολιτικής συμπεριφοράς.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η χρήση των ποιοτικών και των ποσοτικών μεθόδων στην έρευνα των κοινωνικών
επιστημών θεωρείται παραδοσιακά ως αμοιβαίως αποκλειόμενη, με την έννοια ότι οι
δύο μέθοδοι κρίνονται ως ασύμβατες και κατά συνέπεια η εφαρμογή της μιας σε κάποιο γνωστικό πεδίο αποκλείει τις περισσότερες φορές την άλλη. Οι ποιοτικές μέθοδοι έχουν προτιμηθεί παραδοσιακά στην επιστήμη της ανθρωπολογίας, της επικοινωνίας, της ιστορίας και της κοινωνιολογίας, ενώ σπανιότερη είναι η χρήση τους στην
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πολιτική επιστήμη. Η ενίσχυση του συμπεριφορισμού και η αποδοχή σχετικών μοντέλων στο χώρο της τελευταίας, ιδιαίτερα αντικείμενα πολιτικής και ειδικότερα εκλογικής συμπεριφοράς, οδήγησε στην κυριαρχία των ποσοτικών μεθόδων. Στο αντικείμενο των οικονομικών, τέλος, η ερευνητική μεθοδολογία στηρί-ζεται σχεδόν αποκλειστικά στη χρήση ποσοτικών μεθόδων.
Η ασυμβατότητα των δύο οικογενειών μεθόδων φαίνεται να πηγάζει από το γεγονός ότι ερευνητές, λόγω της επιστήμης που διακονούν, εντάσσονται αυτόματα είτε
στους «θεωρητικούς», είτε στους «ποσοτικούς», δηλαδή αυτό-χαρακτηρίζονται είτε
ως οπαδοί του ιστορικού-ερμηνευτικού πλαισίου, είτε ως οπαδοί του εμπειρικούαναλυτικού πλαισίου έρευνας, κατηγοριοποίηση που συνεπάγεται ταυτόχρονα και
την υιοθέτηση συγκεκριμένων μεθόδων έρευνας. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της
θεωρίας περί ασυμβατότητας των ποιοτικών και ποσοτικών ερευνητικών υποθέσεων
(incompatibility thesis) βέβαια, αυτή προέρχεται από το γεγονός ότι οι δύο μέθοδοι
έρευνας λειτουργούν υπό διαφορετικές οντολογικές, επιστημολογικές και αξιολογικές υποθέσεις για το στόχο και για τη φύση της έρευνας (Bryman, 1984; Tashakkri
and Teeddlie 1998).
Γενικά, οι ποσοτικές μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων, δηλαδή για τη γενίκευση των αποτελεσμάτων που αφορούν ένα δείγμα σε έναν ολόκληρο πληθυσμό, κάτι για το οποίο δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν οι ποιοτικές μέθοδοι, η χρήση των οποίων αφορά την εξαγωγή ενός
λογικού ή αναλυτικού συμπεράσματος. Η διερεύνηση της διαδικασίας ανάδειξης των
υποψηφίων αντιπροσώπων ενός κόμματος αποτελεί παράδειγμα ποιοτικής έρευνας,
ενώ η καταγραφή των ποσοστών δημοτικότητας που απολαμβάνει καθένας από τους
υποψηφίους μπορεί να θεωρηθεί ως παράδειγμα ποσοτικής έρευνας.
Αναγνωρίζοντας την αποτελεσματικότητα της χρήσης της ανάμιξης σε διάφορα
γνωστικά πεδία, πρόσφατες έρευνες έχουν δώσει έμφαση στη συμπληρωματικότητα
των ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων (Maxwell 1998, Chung et al. 1997, Abbot and
Guijt 1997, Onwuegbuzie 2000). Ο Witcher (2001), για παράδειγμα, μετά από παρατήρηση της συμπεριφοράς δασκάλων με στόχο να βρεθούν τα βασικά χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού δασκάλου κατέληξε σε μια τυπολογία με έξι κατηγορίες τις
οποίες χρησιμοποίησε αργότερα ως βάση για την ταξινόμηση μεγάλου αριθμού δασκάλων βάσει των απαντήσεών τους σε μια σειρά δομημένων ερωτήσεων. Λειτουργώντας αντίστροφα, η Michailidou (2003) χρησιμοποίησε την τεχνική της αυτόματης
ταξινόμησης προκειμένου να διαχωρίσει νοσοκομειακές μονάδες βάσει του βαθμού
συμμετοχής των ασθενών στις διαδικασίες παροχής υπηρεσιών και στη συνέχεια διεξήγαγε συνεντεύξεις σε βάθος με στελέχη ορισμένων νοσοκομείων κάθε ομάδας.
Διαπιστώνοντας ότι η ποιοτική έρευνα διαφέρει σημαντικά από την ποσοτική έρευνα ως προς τα μεθοδολογικά εργαλεία άντλησης γνώσης, αλλά και τη θεωρητική
αφετηρία, η ανακοίνωση αυτή εξετάζει το βαθμό συμπληρωματικότητάς της στην
ποσοτική μέθοδο έρευνας και προτείνει τη βέλτιστη χρήση της στα πλαίσια μιας έρευνας πολιτικής συμπεριφοράς.
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2. ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗ
Ο όρος «ποιοτική έρευνα» ταυτίζεται από πολλούς με την εγγενώς θετική έννοια
της ποιότητας, αντιπαρατιθέμενη παραλλήλως με την περιορισμένου βάθους και ουσίας «ποσοτική έρευνα». Πράγματι, η ποιοτική έρευνα διαφέρει σημαντικά ως προς
τα μεθοδολογικά εργαλεία άντλησης γνώσης, αλλά και τη θεωρητική αφετηρία, από
την ποσοτική έρευνα, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι η μία από τις δύο μεθοδολογίες είναι ποιοτικά ανώτερη. Οι ποιοτικές μέθοδοι εφαρμόζονται σε ερευ-νητικά
εγχειρήματα που στοχεύουν στην περιγραφή, ανάλυση και κατανόηση κοινω-νικών
διαδικασιών, καταστάσεων ή σχέσεων μεταξύ κοινωνικών υποκειμένων ή ομά-δων,
ενώ οι ποσοτικές σε ερωτήματα που στοχεύουν στην αναγωγή των σχέσεων σε μετρήσιμες ποσότητες. Έτσι, προκειμένου να χαραχθεί η στρατηγική επικοινωνίας ενός
πολιτικού φορέα κατά την προεκλογική περίοδο, απαιτείται ο σχεδιασμός πολι-τικών
διαφημίσεων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με την ανάλυση δεδομένων που προκύπτουν από ομαδικές συζητήσεις (focus groups), τεχνική που συγκαταλέγεται μεταξύ των ποιοτικών μεθόδων, ενώ απαιτούνται επίσης μετρήσεις
πρόθεσης ψήφου και παράστασης νίκης, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ως παραδείγματα ποσοτικής έρευνας.
Εκ των δύο μεθοδολογικών παραδειγμάτων, η ποσοτική έρευνα είναι η σαφώς συχνότερα χρησιμοποιούμενη στο χώρο της σύγχρονης πολιτικής επιστήμης. Η ερμηνεία της επικράτησης της ποσοτικής μεθοδολογίας σε βάρος της ποιοτικής θα πρέπει
να συνδέεται με την ιεράρχηση των ερευνητικών στόχων των χρηστών των ερευνών
(κυβερνήσεις, ΜΜΕ, οργανισμοί) και συγκεκριμένα με την απόδοση υψηλότερης
προτεραιότητας στην πρόβλεψη ή στην επιβεβαίωση έναντι της διερεύνησης ή της
εμβάθυνσης. Ανεξάρτητα της κριτικής που έχει διατυπωθεί σε βάρος της ποσοτικής
έρευνας (Hammersley and Atkinson 1983; Gubrium and Holstein 1997), η ποιοτική
έρευνα παρέχει το συγκριτικό πλεονέκτημα της διερεύνησης της εμπειρίας των κοινωνικών υποκειμένων, δυνατότητα ιδιαιτέρως σημαντική για την περίπτωση μελέτης
της πολιτικής συμπεριφοράς.
Μια σημαντική διαφοροποίηση εστιάζεται στην επιλογή κριτηρίων αξιολόγησης
της έρευνας, η οποία ωστόσο δε στερεί από καμία προσέγγιση τη δυνατότητα ελέγχου της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας τους. Στην περίπτωση της ποιοτικής μεθοδολογίας, τα κριτήρια σχετίζονται με το βαθμό αξιοπιστίας του υλικού, το βαθμό εξάρτησης των ευρημάτων από το υλικό και το βαθμό αβίαστης συγκρότησης των ευρημάτων από το υλικό, ενώ στην περίπτωση της ποσοτικής μεθοδολογίας, τα κριτήρια σχετίζονται με τη δυνατότητα αναπαραγωγής του υλικού και το βαθμό συνάφειας του υλικού με τα ερευνητικά ερωτήματα (King et al. 1994).
Το περισσότερο εμφανές σημείο διαφοροποίησης των δύο μεθοδολογιών εστιάζεται στη χρήση διαφορετικών μεθόδων συλλογής δεδομένων. Το δομημένο ερωτηματολόγιο, συνηθέστερο εργαλείο άντλησης γνώσης από το ερευνητικό πεδίο στα
πλαίσια μιας ποσοτικής έρευνας, αντικαθίσταται στις περιπτώσεις ποιοτικών ερευνών
από τη συνέντευξη σε βάθος, τη συμμετοχική παρατήρηση, την έρευνα με τη βοήθεια
ομάδων, την ανάλυση περιεχομένου, τη μελέτη περίπτωσης (case study), τη βιογραφική ανάλυση και την αρχειακή έρευνα (βλ. Bowling (2002)˙ Ιωσηφίδης (2003).
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Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ, και με δεδομένη την εκ της κυριαρχίας των ποσοτικών μεθόδων προερχόμενης εμμονής στη διαδικασία επιλογής του δείγματος, ότι στις
ποιοτικές έρευνες δεν εγείρονται απαιτήσεις περί του μεγέθους του δείγματος και της
αντιπροσωπευτικότητάς του. Ο στόχος μιας μελέτης στην οποία χρησιμοποιούνται
«ποιοτικά» δεδομένα είναι η ανάλυση των συγκεκριμένων περιπτώσεων και όχι η
γενίκευση των συμπερασμάτων που προήλθαν από την ανάλυση των συγκεκριμένων
περιπτώσεων στον ευρύτερο πληθυσμό. Συνεπώς, η ποιοτική έρευνα στηρίζεται συνήθως σε μικρά δείγματα, τα οποία δεν έχουν επιλεγεί βάσει των τυπικών κανόνων
τυχαίας δειγματοληψίας, αλλά βάσει μη τυχαίων δειγματοληψιών, όπως η σκόπιμη ή
η δειγματοληψία χιονοστιβάδας, και άρα τα δείγματα αυτά δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αντιπροσωπευτικά ενός πληθυσμού. Βάσει του επιχειρήματος της μη αντιπροσωπευτικότητας των δειγμάτων, η πληροφόρηση που προκύπτει από τέτοιες τεχνικές θεωρείται συχνά μεροληπτική (Ξυγγή 2000), κρίση σαφώς λανθασμένη αφού
τα κριτήρια αξιολόγησης ποσοτικών ερευνών δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται
στην εκτίμηση των ποιοτικών, ο στόχος των οποίων είναι διαφορετικός.

3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η μικτή μέθοδος ή έρευνα (mixed methods research) είναι ένας γενικός τύπος έρευνας στον οποίο οι ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι, οι τεχνικές, ή άλλα χαρακτηριστικά αναμιγνύονται σε μια γενική μελέτη (Tashakkori and Teddlie, 1998 and
2002). Οι λεγόμενες μικτές έρευνες μπορούν να διακριθούν, ανάλογα με τους σκοπούς ή τις υποθέσεις της έρευνας και των στοιχείων που είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν, σε δύο υποκατηγορίες:
• Σε έρευνες στις οποίες ο ερευνητής χρησιμοποιεί το ποιοτικό ερευνητικό παράδειγμα για μια φάση της ερευνητικής μελέτης και το ποσοτικό ερευνητικό παράδειγμα για μια άλλη φάση της. Για παράδειγμα, ένας ερευνητής διεξάγει μια δημοσκόπηση (ποσοτική έρευνα) και μετά την δημοσκόπηση πραγματοποιεί ένα focus
group (ποιοτική έρευνα) προκειμένου να δώσει λύση σε μια άλλη διάσταση της έρευνας του ή για να επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης.
• Σε έρευνες στις οποίες ο ερευνητής αναμιγνύει τις ποιοτικές και ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις μέσα σε ένα στάδιο της μελέτης ή σε δύο από τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας. Για παράδειγμα, ένας ερευνητής χρησιμοποιεί για την έρευνά του ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελείται από πολλές κλειστές ερωτήσεις (από τις οποίες συγκεντρώνονται ποσοτικά δεδομένα), καθώς επίσης και διάφορες ανοιχτές ερωτήσεις από τις οποίες συγκεντρώνονται ποιοτικά δεδομένα). Σε
ένα άλλο παράδειγμα, ένας ερευνητής συλλέγει ποιοτικά δεδομένα (π.χ. γνώμη για
ηγέτες πολιτικών κομμάτων), τα οποία όμως μεταχειρίζεται στην έρευνά του ως
ποσοτικά (π.χ. αντιστοιχίζει τις εκφρασμένες γνώμες σε μία κλίμακα βαθμολογίας).

4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τεχνικές των δύο κατηγοριών θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν παράλληλα
(μικτή έρευνα) τόσο στη φάση του σχεδιασμού, όσο και στη φάση της επεξεργασίας
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των πληροφοριών που συλλέχθηκαν. Αξιοσημείωτη είναι η δυνατότητα χρήσης των
τεχνικών ποιοτικής έρευνας στη φάση του σχεδιασμού της ποσοτικής έρευνας:
• Η μέθοδος της συμμετοχικής παρατήρησης είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί
προκειμένου να εκτιμηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, οι συνήθειες ή οι συνθήκες σε μια ομάδα ή περιοχή πριν την κατάρτιση ενός ερωτηματολογίου. Η μελέτη της στάσης μειονοτικών ομάδων, όπως οι μετανάστες από την Ανατολική
Ευρώπη ή οι αθίγγανοι, έναντι πολιτικών θεσμών θα απαιτούσε την εκ των προτέρων εξοικείωση του ερευνητή, μέσω της παρατήρησης, με τις πρακτικές συμμετοχής των ομάδων αυτών σε πολιτικές δραστηριότητες.
• Οι μέθοδοι των ομάδων εστίασης και των συνεντεύξεων σε βάθος είναι δυνατόν
να χρησιμοποιηθούν προκείμενου να μελετηθεί η νοηματική ευκρίνεια, το λεξιλόγιο, το εύρος απαντητικών κλιμάκων ή η διάταξη των ερωτήσεων του δομημένου
ερωτηματολογίου πριν από τη χορήγησή του. Για παράδειγμα, από τη συζήτηση
σε μια ομάδα εστίασης είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ότι ορισμένες από τις προτεινόμενες επιλογές στάσης έναντι πολιτικών προσώπων δεν επιλέγονται συχνά
και συνεπώς δεν θα ήταν χρήσιμο να περιληφθούν σε μια έρευνα αξιολόγησης πολιτικών προσώπων με ερωτηματολόγιο. Είναι επίσης πιθανό κάποια από τις λέξεις
ή φράσεις που θα χρησιμοποιούνταν στο ερωτηματολόγιο να μην είναι εύκολα
κατανοητές από τα μέλη της ομάδας εστίασης και συνεπώς να πρέπει να αντικατασταθεί ή να αφαιρεθεί από το τελικό ερωτηματολόγιο.
• Στα πλαίσια μια τηλεφωνικής δημοσκόπησης, η ανάλυση του περιεχομένου της
συνομιλίας μπορεί να επιτρέψει στους ερευνητές να προσδιορίσουν τα αποτελέσματα της διαφορετικής τακτικής ερευνητών, να τεκμηριώσει την καλύτερη πρακτική και να βελτιώσει με τον τρόπο αυτό τις τεχνικές προσέγγισης των ερωτώμενων και διεξαγωγής των συνεντεύξεων.
• Γενικότερα, οι τεχνικές ποιοτικής έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη
διάρκεια του σχεδιασμού προκείμενου να ελεγχθούν και να επαναδιατυπωθούν υποθέσεις προς διερεύνηση αλλά και να εντοπιστούν παράμετροι του θέματος προς
διερεύνηση που δεν είχαν συμπεριληφθεί στον αρχικό σχεδιασμό. Είναι πιθανό,
για παράδειγμα, ότι κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης σε βάθος με έναν περιορισμένο αριθμό ψηφοφόρων εγείρονται ως καίρια, ζητήματα της πολιτικής ατζέντας που δεν περιλαμβάνονταν στη λίστα θεμάτων προς διερεύνηση.
Θα πρέπει πάντως να επισημανθεί ότι στη χρήση των ποιοτικών μεθόδων κατά τη
φάση σχεδιασμού ελλοχεύει ο κίνδυνος υπερεκτίμησης της σημασίας σποραδικών
αναφορών ή παρατηρήσεων από έναν ή δύο ερωτώμενους. Όπως επισημαίνει και ο
Morgan (1997), η αμεσότητα της επικοινωνίας του ερευνητή με το υποκείμενο της
έρευνας κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης σε βάθος ή μιας συζήτησης με ομάδα
εστίασης οδηγεί σε δυσανάλογη επίδραση της γνώμης ή της τοποθέτησης των υποκειμένων που ερευνούνται στο τελικό προϊόν σχεδιασμού.
Εξίσου σημαντική είναι και η παράλληλη χρήση των ποιοτικών και των ποσοτικών μεθόδων με στόχο τη συμπλήρωση ή την επέκταση ενός συνόλου αποτελεσμάτων με ή σε ένα άλλο κατά τη φάση της επεξεργασίας των πληροφοριών που
συλλέχθηκαν:
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•

Οι τεχνικές της ποιοτικής έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση
και τη συζήτηση των αποτελεσμάτων μιας ποσοτικής έρευνας. Για παράδειγμα,
βασιζόμενοι στα αποτελέσματα μιας αυτόματης ταξινόμησης, μπορούμε να επιλέξουμε και να προχωρήσουμε στη μελέτη περιπτώσεων (case studies) που εμφανίζονται διαχωρισμένες σε διαφορετικές ομάδες. Παρομοίως, μπορούμε να προχωρήσουμε στη μελέτη περιπτώσεων που αποκλίνουν από τις προβλέψεις μιας
ανάλυσης παλινδρόμησης. Σε μία έρευνα πολιτικής συμπεριφοράς, κάτι τέτοιο θα
μπορούσε να αφορά τη μελέτη των κοινωνικών ή άλλων ιδιαιτεροτήτων μιας εκλογικής περιφέρειας της οποίας το εκλογικό αποτέλεσμα διαφοροποιείται από τη
γενική τάση ή αποκλίνει από τις προβλεπόμενες τάσεις.
• Τεχνικές της μιας οικογένειας μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά αυτών
της άλλης προκειμένου να επιβεβαιώσουν τα ευρήματα της εκάστοτε πρώτης. Με
άλλα λόγια, η επιπρόσθετη ανάλυση βάσει μιας άλλης τεχνικής μπορεί να ενισχύσει τα αρχικά ευρήματα, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση διασταύρωσης των
στοιχείων που συλλέχθησαν βάσει δομημένου ερωτηματολογίου μέσω επιλεκτικών μη δομημένων συνεντεύξεων.
• Τέλος, και ιδιαίτερα με τη χρήση των ομάδων εστίασης, ο ερευνητής μπορεί να
μελετήσει τις κοινωνικές αλλά και τις γνωστικές διαδικασίες που επηρέασαν τον
τρόπο που τα άτομα απάντησαν στην ποσοτική έρευνα, αλλά και να προχωρήσει
στην περαιτέρω διερεύνηση κάποιων αποτελεσμάτων των ποσοτικών μεθόδων. Η
ανάλυση της αλληλεπίδρασης στην ομάδα, σε αντιδιαστολή με την ανάλυση των
μεμονωμένων απαντήσεων των μελών της ομάδας (πρβλ. δομημένες ή μη δομημένες συνεντεύξεις), αποκαλύπτει χρήσιμες πληροφορίες για τα επιχειρήματα που
χρησιμοποιούν τα άτομα όταν οι απόψεις τους αντικρούονται και το είδος των επιχειρημάτων ή πηγών που προκαλούν αλλαγές γνώμης και επανερμηνείες. Η ανάλυση των στοιχείων που προκύπτουν από μία ομάδα εστίασης μπορεί σαφέστατα να εντοπίσει τα αίτια μίας γενικευμένης αίσθησης πολιτικής αναποτελεσματικότητας που έχει προηγούμενως εκφραστεί στην ποσοτική έρευνα μέσω αρνητικών διαθέσεων συμμετοχής στα κοινά.

5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η θεωρητική αφετηρία των δύο μεθοδολογικών προσεγγίσεων είναι αναμφισβήτητα διαφορετική. Οι ποιοτικές μέθοδοι συνδέονται κατά ένα μεγάλο μέρος με
μια επαγωγική προσέγγιση στην έρευνα που υπογραμμίζει την ανακάλυψη, την περιγραφή, το λογικό συμπέρασμα και, στην περίπτωση των συμμετεχουσών μεθόδων,
την ενδυνάμωση και την κοινοτική δράση. Οι ποσοτικές μέθοδοι συνδέονται κατά ένα μεγάλο μέρος με μια παραγωγική προσέγγιση στην έρευνα που υπογραμμίζει την
υπόθεση, την πρόβλεψη, τον έλεγχο και το στατιστικό συμπέρασμα. Ωστόσο, δεν είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθούν οι ποιοτικές μέθοδοι για να εξετάσουν αυστηρές υποθέσεις, ή οι ποσοτικές μεθόδους καθαρά για περιγραφικούς λόγους. Το επιχείρημα
εδώ είναι ότι μια μελέτη μπορεί να ενσωματώσει μια επαγωγική και μια παραγωγική
προσέγγιση, για τους σκοπούς της λήψης συμπληρωματικών πληροφοριών.
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Η παράλληλη χρήση διαφορετικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων δεν θα πρέπει
να αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία άθροισης περισσότερων δεδομένων, τα οποία θα μας
αποσαφηνίσουν διά μαγείας τη συνολική εικόνα του εξεταζόμενου φαινομένου. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο Silverman (2000), μία τέτοια στόχευση ευθύνεται συχνά για την ασαφή διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων, την επιφανειακή ανάλυ-ση
των δεδομένων και την εύκολη μετάβαση σε νέα δεδομένα στην περίπτωση που τα
αρχικά παρουσιάζουν δυσκολίες στην ανάλυση ή απλά δεν επιβεβαιώνουν τις ερευνητικές υποθέσεις. Είναι προφανές ότι η επιλογή της χρήσης της μικτής έρευνας θα
πρέπει να εδράζεται σε συγκεκριμένες θεωρητικές αφετηρίες ή πρακτικές ανά-γκες.
Η μικτή έρευνα ευνοεί την εξαγωγή ολοκληρωμένων συμπερασμάτων, με την προϋπόθεση ότι το προκύπτων μίγμα έχει τις συμπληρωματικές δυνάμεις και τις λιγότερες
αδυναμίες, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους παράλληλης εφαρμογής τεχνικών
των δύο προσεγγίσεων.
Από τα παραπάνω συνάγεται εύκολα ότι η μικτή έρευνα θα πρέπει να προτιμάται
όταν είναι εφικτή. Τι συμβαίνει όμως στην πράξη; Πολλοί ερευνητές, ανεξάρτητα
από τους σκοπούς της έρευνας, επιλέγουν την μέθοδο εκείνη με την οποία ταυτίζονται τα φιλοσοφικά θεμέλια που έχουν αποκτήσει δηλώνοντας κατηγορηματικά την
ανεπάρκεια, ή κάποιες φορές και την άγνοια, των μεθόδων της οικογένειας που τοποθετείται παραδοσιακά εκτός του επιστημονικού χώρου τους. Η χρήση της μικτής
έρευνας απαιτεί από τους ερευνητές να καταλάβουν και να σεβαστούν, εάν όχι απαραιτήτως να αγκαλιάσουν, τα επιστημολογικά θεμέλια στα οποία στηρίζονται οι εναλλακτικές μέθοδοι. Στην πραγματικότητα, αυτό απαιτεί το διαχωρισμό των μεθόδων από τη φιλοσοφία των επιστημών και την επιστημολογία, η σύνδεση των οποίων
αποτελεί μια συμβατικότητα που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Το άρθρο αποτελεί μέρος της ερευνητικής πρότασης με τίτλο «Πολιτική Επικοινωνία και Πολιτικό Μάρκετινγκ στην Ψηφιακή Εποχή», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αρχιμήδης ΙΙ» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων της Ελλαδας.

ABSTRACT
The study of political behaviour is usually based on the interpretation of polls, that is
research conducted through the use of structured questionnaires. The use of such
methods, the so called ‘quantitative methods’, aims at describing relations between
concepts and converting them to measurable quantities, in contrast with the so called
‘qualitative methods’, such as in-depth interview, participatory observation or focus
groups that aim at the description, analysis and comprehension of social processes,
situations or relations between social subjects or groups. This study argues that qualitative research differs considerably from quantitative research in terms of both the
methodological tools of acquiring knowledge and their theoretical starting points. The
study also describes some of the most popular qualitative techniques, examines the
extent of their compatibility with the classic method of structured questionnaire and
suggests their most optimal use within the framework of political behaviour research.
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Μέθοδος Monte Carlo για την Aναγνώριση της Mυϊκής
Aτράκτου
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Περίληψη
Στην εργασία αυτή εξετάζουμε τη συμπεριφορά του συστήματος της μυϊκής ατράκτου
όταν δέχεται την επίδραση ενός άλφα κινητονεύρου. Η μυϊκή άτρακτος θεωρείται υπεύθυνη
για την έναρξη της κίνησης και για την διατήρηση της θέσης των μυών. Το σύστημα
περιγράφεται με ένα μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης και οι συναρτήσεις που εμπλέκονται
σε αυτό είναι: η συνάρτηση κατωφλίου, η συνάρτηση ανάκαμψης και η αθροιστική
συνάρτηση. Το σύστημα πυροδοτεί όταν το δυναμικό της μεμβράνης του Ια-αισθητήριου
άξονα που μεταφέρει τις πληροφορίες προς το νωτιαίο μυελό, ξεπεράσει την κρίσιμη τιμή του
κατωφλίου. Η αθροιστική συνάρτηση περιγράφει την επίδραση των παλμών εισόδου στη
διαμόρφωση του δυναμικού της μεμβράνης, ενώ η συνάρτηση ανάκαμψης περιγράφει
αντίστοιχα την επίδραση των εσωτερικών διεργασιών του συστήματος στη διαμόρφωση του
δυναμικού.
Παρόλο που η αποτελεσματικότερη μέθοδος υπολογισμού των αγνώστων παραμέτρων του
μοντέλου, είναι η μέθοδος μέγιστης πιθανοφάνειας, η οποία οδηγεί σε ασυμπτωτικά
αποτελέσματα, στη συγκεκριμένη περίπτωση παρουσιάζει αδυναμία σύγκλισης. Στην
περίπτωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της ακριβούς λογιστικής
παλινδρόμησης για τον υπολογισμό των εκτιμητών, η οποία ωστόσο προϋποθέτει πολύ
μεγάλο υπολογιστικό φορτίο. Μία εναλλακτική λύση είναι η εφαρμογή της μεθόδου
«απευθείας δειγματοληψίας δικτύου Monte Carlo», η οποία μπορεί να γεφυρώσει τη διαφορά
μεταξύ της ασυμπτωτικής και ακριβούς μεθόδου.
Ο υπολογισμός των εκτιμητών με τη μέθοδο Monte Carlo έγινε με το στατιστικό πακέτο
LogXact. Οι τιμές των εκτιμητών βρίσκονται πολύ κοντά στις ακριβείς τιμές και φανερώνουν
ότι παρουσία ενός άλφα κινητονεύρου (α) επιβραδύνει την απόκριση του συστήματος και (β)
η αυτοπυροδοτούμενη συμπεριφορά του συστήματος υπάρχει αλλά δεν είναι αρκετά έντονη.

1. ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Το βιολογικό σύστημα που εξετάζουμε είναι η μυϊκή άτρακτος, η οποία θεωρείται ότι
είναι υπεύθυνη για την έναρξη της κίνησης και τη διατήρηση των μυών σε σταθερή
θέση. Τα ερεθίσματα που δέχονται οι ίνες της μυϊκής ατράκτου μεταφέρονται στη
σπονδυλική στήλη μέσω των αξόνων των αισθητήριων νευρώνων. Στην εργασία αυτή
εξετάζουμε την περίπτωση της επίδρασης ενός α-κινητικού νευρώνα στη μυϊκή
άτρακτο. Οι πληροφορίες που μεταφέρονται από τη μυϊκή άτρακτο προς το νωτιαίο
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μυελό αποτελούνται από μία σειρά νευρικών παλμών, οι οποίοι παράγονται όταν το
δυναμικό της μεμβράνης του αισθητήριου άξονα ξεπεράσει μία κρίσιμη τιμή που
είναι γνωστή ως κατώφλι.
Έστω Yt η διεργασία πυροδότησης του συστήματος. Θεωρώντας το διάστημα
δειγματοληψίας h , οι παρατηρήσεις μπορούν να γραφούν στη μορφή:

yt =

1, όταν συμβεί γεγονός στο (t, t + h ]
0, διαφορετικά,

όπου t = h,…, Nh και T = Nh είναι το διάστημα στο οποίο παρατηρείται η διεργασία.
Συνήθως επιλέγουμε h = 1 ms. Ομοίως ορίζεται και η είσοδος X t που προέρχεται
από τον α-κινητικό νευρώνα.

2. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Το σύστημα που εξετάζουμε περιγράφεται με ένα μοντέλο λογιστικής
παλινδρόμησης, επεκτείνοντας αυτό που χρησιμοποιείται στην εργασία [2]. Η
πυροδότηση του συστήματος πραγματοποιείται όταν το δυναμικό της μεμβράνης που
περιβάλει τον αισθητήριο άξονα, ξεπεράσει την κρίσιμη τιμή κατωφλίου. Το
δυναμικό της μεμβράνης επηρεάζεται από εσωτερικές και εξωτερικές διεργασίες.
Οι εσωτερικές διεργασίες είναι υπεύθυνες για την «αυτοπυροδότηση» του
συστήματος, δηλαδή τη δυνατότητά του να παράγει σειρά νευρικών παλμών από
μόνο του. Έστω φ t = θ 0 + ε t η συνάρτηση κατωφλίου, όπου ε t ο θόρυβος και θ 0 μία
σταθερή τιμή κατωφλίου. Εκτός από το σταθερό κατώφλι μπορούν να ληφθούν
υπόψη και χρονικά μεταβαλλόμενες μορφές κατωφλίου [3]. Με Vt συμβολίζουμε
την πολυωνυμική συνάρτηση ανάκαμψης του συστήματος, που δίνεται από τη σχέση:
k

Vt = ‡”θi γ it ,
i=1

όπου γ t ο χρόνος που έχει περάσει από την προηγούμενη πυροδότηση του
συστήματος και θ i οι άγνωστοι συντελεστές. Οι εξωτερικές διεργασίες, όπως η
παρουσία ενός κινητικού νευρώνα, είναι υπεύθυνες για την πυροδότηση του
συστήματος. Η αθροιστική συνάρτηση περιγράφει την επίδραση του α-κινητικού
νευρώνα πάνω στη μυϊκή άτρακτο, και δίνεται από τη σχέση:
SFt = ‡”α u x t-u ,
u ΅άt

όπου x t-u η παρατήρηση που σημειώνεται στη είσοδο τη χρονική στιγμή t - u και
{α u } ένα σύνολο συντελεστών.
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Το μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης που περιγράφει την επίδραση των
εσωτερικών και εξωτερικών διεργασιών στην πυροδότηση του συστήματος της
μυϊκής ατράκτου δίνεται από την εξίσωση:
k
π
log( t ) = ‡”α u x t-u + ‡”θ i γ it - θ 0 ,
1- π t
u ΅άt
i =1

(1)

όπου π t η πιθανότητα πυροδότησης. Οι άγνωστες παράμετροι που πρέπει να
εκτιμηθούν είναι οι συντελεστές {α u } , θ i και θ 0 .

3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Η μέθοδος που χρησιμοποιείται συχνότερα για την εκτίμηση των αγνώστων
παραμέτρων σε ένα μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης είναι η μέθοδος μέγιστης
πιθανοφάνειας (MLE), που βασίζεται στον υπολογισμό ολόκληρου του διανύσματος
των παραμέτρων, μεγιστοποιώντας τη συνάρτηση πιθανοφάνειας:
n

L 0 = P( Y1 = y1 , Y2 = y 2 ,…, Yn = y n ) = ΅Ηπ yt t (1 - π t )1-y t .
t =1

(2)

Υπάρχουν ωστόσο περιπτώσεις στις οποίες η μέθοδος μέγιστης πιθανοφάνειας
αποτυγχάνει εντελώς ή οδηγεί σε πολύ φτωχά αποτελέσματα. Τα προβλήματα αυτά
οφείλονται σε κάποιες περιπτώσεις που τα διαθέσιμα δεδομένα είναι λίγα ή πολλά,
αλλά αραιά. Το πιο συνηθισμένο πρόβλημα εμφανίζεται όταν μία συλλογή
μεταβλητών διαχωρίζει την έξοδο. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται διαχωρισμός ή
ψευδοδιαχωρισμός και στις περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχουν εκτιμητές μέγιστης
πιθανοφάνειας [1,7]. Ο διαχωρισμός μπορεί να αναγνωριστεί από την ύπαρξη ενός ή
περισσοτέρων κενών κελιών στους πίνακες συνάφειας.
Μία εναλλακτική λύση στην περίπτωση αυτή είναι η χρήση μεθόδων εξαρτημένης
πιθανοφάνειας που βασίζεται στο σχηματισμό της συνάρτησης πιθανοφάνειας των
επαρκών στατιστικών των παραμέτρων που μας ενδιαφέρουν, η οποία εξαρτάται από
τις επαρκείς στατιστικές των οχληρών παραμέτρων. Ο υπολογισμός βασίζεται στη
δημιουργία της ακριβής εξαρτημένης (exact conditional) κατανομής.
Αντικαθιστώντας στη συνάρτηση πιθανοφάνειας – εξίσωση (2) – τις παραμέτρους με
τις επαρκείς τους στατιστικές προκύπτει:
P( Y1 = y1 , Y2 = y 2 ,…, Yn = y n ) =
n

exp( ‡”sp=0 β s w s )
,
΅Ηnt =1 (1 + exp( x t ))

όπου w s = ‡”x ts y t είναι οι επαρκείς στατιστικές και
t =1

το διάνυσμα των αγνώστων

παραμέτρων. Έστω ότι μας ενδιαφέρει να υπολογίσουμε μία από τις άγνωστες
παραμέτρους, θεωρώντας τις υπόλοιπες οχληρές. Υποθέτουμε ότι β p είναι η
παράμετρος που μας ενδιαφέρει. Μπορεί να αποδειχθεί [4] ότι η εξαρτημένη
πιθανοφάνεια δίνεται από τη σχέση:

f (w p | βp ) =

c( w 0 , w1 , … , w p ) exp(β p w p )
,
‡”u c( w 0 , w1 , … , w p-1 , u ) exp(β p u )

(3)

όπου το άθροισμα στον παρονομαστή αναφέρεται σε όλα τα u για τα οποία
c( w 0 , w1 , … , w p-1 , u ) ΅έ1 . Το σημαντικότερο πρόβλημα στον υπολογισμό της
εξαρτημένης κατανομής είναι το υπολογιστικό φορτίο που προϋποθέτει, καθώς
εμπλέκει μια υπολογιστική διαδικασία η οποία είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική για τα
περισσότερα υπολογιστικά συστήματα. Η διαδικασία αυτή σχετίζεται με την
κατασκευή των μεταθετών συντελεστών c . Ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχουν
σημειωθεί ραγδαίες εξελίξεις στην ανάπτυξη γρήγορων επαναληπτικών αλγορίθμων
και ταυτόχρονα είναι διαθέσιμοι ισχυροί υπολογιστικοί πόροι.

4. ΜΕΘΟΔΟΣ MONTE CARLO
Παρόλο που υπάρχει διαθεσιμότητα γρήγορων αλγορίθμων για τον υπολογισμό της
μεταθετής εξαρτημένης κατανομής, αρκετές φορές τα σύνολα δεδομένων είναι πολύ
μεγάλα για να αναλυθούν με τις ακριβείς μεθόδους, αλλά και πολύ αραιά ή
ασύμμετρα για να χρησιμοποιηθούν με αξιοπιστία οι ασυμπτωτικές μέθοδοι. Αυτό
που χρειάζεται στις περιπτώσεις αυτές είναι μια εναλλακτική Monte Carlo μέθοδος
που θα γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των ακριβών και των ασυμπτωτικών μεθόδων
συμπερασματολογίας. Οι συνήθεις αλγόριθμοι Monte Carlo οδηγούν σε μαζική
απόρριψη των δειγμάτων που δεν ικανοποιούν τους περιορισμούς της εξαρτημένης
κατανομής. Στην εργασία αυτή χρησιμοποιούμε μία Monte Carlo μέθοδο που
βασίζεται στην κατασκευή ενός δικτύου, το οποίο εξαλείφει εντελώς την απόρριψη.
Η μέθοδος αυτή ονομάζεται απευθείας δειγματοληψία δικτύου Monte Carlo και έχει
προταθεί από τους Mehta et.al [6]. Ο αλγόριθμος αυτός συγκεντρώνει τα δείγματα
που απαιτούνται για τον υπολογισμό της εξαρτημένης πιθανότητας. Η εμπειρική
κατανομή του δικτύου συγκλίνει στην πραγματική ακριβή εξαρτημένη κατανομή –
εξίσωση (3) –, καθώς το μέγεθος των δειγμάτων Monte Carlo μεγαλώνει. Στην
πραγματικότητα η μέθοδος απευθείας δειγματοληψίας Monte Carlo απαιτεί πολύ
λιγότερη μνήμη από τη μέθοδο υπολογισμού της ακριβούς εξαρτημένης κατανομής.
Για τον λόγο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση προβλημάτων
λογιστικής παλινδρόμησης, που είναι δύσκολο να επιλυθούν με τις ακριβείς
μεθόδους. Το μειονέκτημα της απευθείας δειγματοληψίας Monte Carlo είναι ότι
απαιτεί αρκετό χρόνο και μνήμη για την κατασκευή και την αποθήκευση του δικτύου
Monte Carlo. Οι ακριβείς απαιτήσεις σε μνήμη δεν είναι εύκολο να προσδιοριστούν
εκ των προτέρων και εξαρτώνται από το μέγεθος των παρατηρήσεων, τον αριθμό των
παραμέτρων του μοντέλου και την αναλογία των αποκρίσεων. Η μέθοδος είναι
διαθέσιμη στο στατιστικό πακέτο LogXact [5].

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στην ενότητα αυτή αναλύουμε ένα πραγματικό σύνολο δεδομένων που περιγράφει
την απόκριση της μυϊκής ατράκτου υπό την επίδραση ενός α-κινητικού νευρώνα. Τα
δεδομένα αποτελούνται από 259 παλμούς εισόδου και 356 παλμούς εξόδου, οι οποίοι
καταγράφηκαν σε χρονικό διάστημα 15870 ms.
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Πίνακας 1. Πίνακας αποτελεσμάτων

θ0
θ1
α1
α7
α13
α19
α25
α31
α37
α43
α49

Εκτιμητές
Ασυμπτωτικοί (τ.α.)
Ακριβείς
-3.4186 (0.1317)
-3.4493
0.0967 (0.0105)
0.0986
0.2168 (0.2447)
0.2134
1.7565 (0.1722)
1.7414
-7.7503 (6.6326)
-2.2142
- 7.8191 (6.7208)
-2.2480
-8.1085 (6.6810)
-2.5503
-8.1542 (6.7425)
-2.5838
-8.2998 (6.6745)
-2.7224
-2.7278 (0.7167)
-2.4404
-0.3193 (0.2464)
-0.3413

Monte Carlo
-3.4475
0.1002
0.2142
1.7534
-2.2736
-2.4730
-2.3280
-2.5827
-2.7851
-2.4465
-0.3395

95% Διάστημα Εμπιστοσύνης
Ακριβή
Monte Carlo
(-3.9435, 2.9905)
(-3.9551, 2.9655)
( 0.0629, 0.1351)
( 0.0632, 0.1364)
(-0.7897, 1.0618)
(-0.7827, 1.1123)
( 1.0975, 2.3617)
( 1.1006, 2.4187)
( -∞ , -0.4818)
(-∞, -0,4877)
( -∞ , -0.5272)
( -∞ , -0.4757
( -∞ , -0.8199)
( -∞ , -0.6439)
( -∞ , -0.8594)
( -∞ , -0.8981)
( -∞ , -0.9879)
( -∞ , -0.7965)
( -∞ , -0.6608)
( -∞ , -0.6909)
(-1.3670, 0.5291)
(-1.3919, 0.5245)

Πίνακας 2. Πίνακας συνάφειας μεταξύ Y και X t -13 .

X t -13 = 0
X t -13 = 1

Y=0
4677
257

Y =1
356
0

Η προσπάθεια εκτίμησης των παραμέτρων του μοντέλου που δίνεται από την
εξίσωση (1) με τη μέθοδο μέγιστης πιθανοφάνειας οδηγεί σε παραπλανητικά
αποτελέσματα που περιγράφονται στον Πίνακα 1. Είναι προφανές ότι οι εκτιμητές
και οι τυπικές αποκλίσεις των συντελεστών α13 , α19 , α 25 , α 31 και α 37 παίρνουν πολύ
μεγάλες τιμές σε σχέση με τους υπόλοιπους εκτιμητές, ορίζοντας μία προβληματική
περιοχή στην αθροιστική συνάρτηση. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας του
ψευδοδιαχωρισμού που παρατηρείται στον Πίνακα 2 για την παράμετρο X t-13 .
Παρόμοιοι πίνακες συνάφειας προκύπτουν και για τις υπόλοιπες παραμέτρους της
προβληματικής περιοχής, γεγονός που οδηγεί την μέθοδο μέγιστης πιθανοφάνειας σε
απόκλιση. Μία λύση στην περίπτωση αυτή είναι να υπολογίσει κανείς τους ακριβείς
εκτιμητές, οι οποίοι φαίνονται στον Πίνακα 1. Τα κάτω όριο εμπιστοσύνης για τους
εκτιμητές της προβληματικής περιοχής είναι - ‡, γεγονός που αποδεικνύει ότι τα
δεδομένα περιέχουν ακραίες παρατηρήσεις. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν με τη
μέθοδο εκτίμησης Monte Carlo, φαίνονται στον Πίνακα 1 και η γραφική τους
αναπαράσταση δίνεται στην Σχήμα 1. Όλοι οι υπολογισμοί έγιναν σε Pentium IV,
2.53GHz, 1024 MB RAM υπολογιστή. Οι εκτιμητές Monte Carlo απαιτούν το 1/4
του υπολογιστικού χρόνου και το 1/10 της μνήμης σε σχέση με τους ακριβείς
εκτιμητές.
Σχήμα 1. Monte Carlo εκτιμητές για τις συναρτήσεις κατωφλίου, ανάκαμψης και για
την αθροιστική συνάρτηση. Οι διακεκομμένες γραμμές παριστάνουν το 95% διάστημα
εμπιστοσύνης. Η συνάρτηση ανάκαμψης δεν τέμνει το κατώφλι. Το γεγονός όμως ότι
αυξάνει συνεχώς είναι ενδεικτικό πιθανής «αυτοπυροδοτούμενης» συμπεριφοράς. Οι
κάθετες μπάρες στην αθροιστική συνάρτηση παριστάνουν το 95% διάστημα
εμπιστοσύνης των εκτιμητών α u . Η αθροιστική συνάρτηση επιταχύνει για ένα σύντομο
χρονικό διάστημα 2-3 msec και στη συνέχεια επιβραδύνει για τα επόμενα 40 περίπου
msec.
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ABSTRACT
In this work we describe the behavior of the muscle spindle by using a logistic
regression model. The system receives input from an alpha motoneurone and fires
through the Ia sensory axon that transfers the information to the spinal cord and from
there to the brain. Three functions which are of special interest are included in the
model: the threshold, the recovery and the summation function. The most favorable
method of estimating the parameters of the muscle spindle is the maximum likelihood
approach. However, there are cases when this approach fails to converge because
some of the model’s parameters are considered to be perfect predictors. In this case,
the exact likelihood can be used, which succeeds in finding the estimates and the
exact confidence intervals for the unknown parameters. This method has a main
drawback that is computationally very demanding, especially with large data sets. A
good alternative in this case is a special application of the Monte Carlo technique.
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Η Συμπεριφορά των Καταναλωτών στο Χώρο των
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Περίληψη
Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να διερευνήσει τη συμπεριφορά των καταναλωτών
σε χώρους όπως τα supermarkets ή hypermarkets σε σχέση με προϊόντα που κάποιος μπορεί
να βρει εύκολα, οπουδήποτε. Η νοητική διαδικασία του καταναλωτή διερευνήθηκε με την
τεχνική “ανάλυση σε συστάδες”, που είναι μία πολυμεταβλητή τεχνική. Στην παρούσα μελέτη
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του απλού δεσμού ή του εγγύτερου γείτονα που βρίσκει τη
μικρότερη απόσταση των παρατηρήσεων για το σχηματισμό των συστάδων και η μέθοδος του
πλήρους δεσμού ή απώτερου γείτονα που βρίσκει τη μεγαλύτερη απόσταση των
παρατηρήσεων. Η πλειονότητα των καταναλωτών αντιμετωπίζει την αγορά γάλακτος σαν μία
πολυπαραγοντική διαδικασία σε σύγκριση με τη μειονότητα που λαμβάνει υπόψιν
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και δεδομένα. Η ανάλυση σε συστάδες δείχνει ότι παρά την
πληθώρα απαντήσεων και συμπεριφορών, οι καταναλωτές ακολουθούν κοινές συμπεριφορές.
Τέλος, η πρώτη τεχνική ανάλυσης σε συστάδες χωρίζει το δείγμα της έρευνας σε πέντε
κατηγορίες (μετριοπαθείς, απαιτητικοί, αρνητικοί, επιλεκτικοί, ανένταχτοι) ενώ η δεύτερη
τεχνική σε έξι (προσανατολισμός στη γεύση, προσανατολισμός στην τιμή, ανένταχτοι,
προσανατολισμός στην υγεία, αποστασιοποιημένοι, ολιγαρκείς).
Λέξεις-κλειδιά: Συμπεριφορά καταναλωτών, ανάλυση σε συστάδες, εξόρυξη δεδομένων.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τη συμπεριφορά των
καταναλωτών σε χώρους λιανεμπορίου όπως τα supermarkets ή hypermarkets σε
σχέση και σε αναφορά με προϊόντα που είναι ευρείας κατανάλωσης όπως τα
γαλακτοκομικά. Το κίνητρο της μελέτης είναι ότι σε μια εποχή με πληθώρα
προϊόντων και σημείων διανομής έχει ενδιαφέρον να διερευνηθεί πως επιλέγει ο
καταναλωτής ένα προϊόν πρώτης ανάγκης.
Έτσι, αφού εξετάστηκαν εμπειρικές μελέτες, συντάχτηκε ειδικό ερωτηματολόγιο
και με τη χρήση στατιστικών-οικονομετρικών πακέτων (Statgraphics, Minitab), έγινε
επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν. Με τη χρήση τεχνικής, όπου δεν
υπάρχει διαχωρισμός εξαρτημένων και ανεξάρτητων μεταβλητών (interdependence
techniques) και συγκεκριμένα με τη μέθοδο ανάλυσης σε συστάδες (cluster analysis)
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έγινε προσπάθεια για ανακάλυψη νοητικών διαδικασιών που κάνουν οι καταναλωτές
αλλά δεν είναι προφανείς (data mining).
Η συμβολή της έρευνας είναι ότι εξετάζονται παράμετροι που δεν έχουν
αναφερθεί παγκοσμίως και ειδικότερα δεν έχουν εξεταστεί σε ελληνική έρευνα. Για
παράδειγμα τυχαίοι παράγοντες όπως οι γνώμες φίλων και συγγενών, η όρεξη της
στιγμής ή άλλοι παράγοντες όπως ο αριθμός καταστημάτων που συναντούν οι
καταναλωτές. Έτσι προκύπτουν χρήσιμες συμβουλές για την αποτελεσματική
επικοινωνία του τμήματος marketing με τις ανάγκες του καταναλωτή.

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΑΔΕΣ
2.1 Ανασκόπηση εμπειρικών μελετών
Παγκοσμίως, έχουν εκπονηθεί πολλές μελέτες που αναλύουν τη συμπεριφορά των
καταναλωτών στο χώρο των supermarkets, αλλά και ειδικότερα τη συμπεριφορά τους
έναντι των γαλακτοκομικών προϊόντων.
Ο Williams και οι συνεργάτες του το 1978, διεξήγαγαν μία έρευνα με
ερωτηματολόγιο για καταναλωτές supermarket, τα στοιχεία της οποίας
επεξεργάστηκαν με τη μέθοδο ανάλυσης σε συστάδες (cluster analysis), σε δείγμα
γυναικών καταναλωτών. Το 20% του δείγματος χαρακτηρίστηκε ως απαθές, το 27%
ήταν προσανατολισμένο στην τιμή, το 11% προτιμούσε προϊόντα που γνώριζε, ενώ
το 15% του δείγματος δεν μπορούσε να ταξινομηθεί σε κάποια κατηγορία.
Ο Raats το 1992 σχεδίασε ένα ερωτηματολόγιο για την κατανάλωση τριών τύπων
γάλακτος (πλήρες, ημιαποβουτυρωμένο, αποβουτυρωμένο) και το ταχυδρόμησε σε
257 Βρετανούς καταναλωτές. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων είχε περισσότερο
θετική συμπεριφορά απέναντι στο ημιαποβουτυρωμένο γάλα. Το “είναι καλό για την
καρδιά” ήταν η περισσότερο αρνητική εκτίμηση για το πλήρες γάλα, και το “μπορεί
να χρησιμοποιηθεί με δημητριακά” η περισσότερο θετική. Στο ημιαποβουτυρωμένο
γάλα η αντίληψη “είναι υγιεινό” είχε την υψηλότερη αποδοχή και το “είναι
κρεμώδες” είχε τη χαμηλότερη.
Ο Jarratt το 1996, χρησιμοποίησε τη μέθοδο ανάλυσης σε συστάδες (cluster
analysis), σε δείγμα 931 ενήλικων καταναλωτών που διαχώρισε σε πέντε κατηγορίες.
Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τους καταναλωτές που είναι προσανατολισμένοι
στο προϊόν. Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται σε αυτούς που δίνουν ιδιαίτερη
βαρύτητα στην εξυπηρέτηση, ενώ η τρίτη έχει να κάνει με τους εμπειρικούς
καταναλωτές, η τέταρτη με τους μετριοπαθείς και η πέμπτη με τους πρακτικούς
καταναλωτές.
To 2000 o Richardson-Harman και οι συνεργάτες εντόπισαν τέσσερα τμήματα
καταναλωτών μέσω της ανάλυσης σε συστάδες (cluster analysis). Το 38% των
καταναλωτών που δημιουργούσαν την πρώτη συστάδα ήταν προσανατολισμένοι στο
πλήρες γάλα και η πλειοψηφία τους ήταν άντρες. Η δεύτερη και τρίτη συστάδα με
23%, περιελάμβανε η μεν πρώτη νεαρότερα μέλη που προτιμούσαν γάλα με
μειωμένα λιπαρά και η δεύτερη άτομα με υψηλά εισοδήματα που προτιμούσαν
φρέσκα γαλακτοκομικά. Τέλος, η τέταρτη συστάδα στο μεγαλύτερο ποσοστό
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αποτελούνταν από τις γηραιότερες ηλικιακές ομάδες με προτιμήσεις κυρίως
στραγγιστά με όλα τους τα λιπαρά γαλακτοκομικά προϊόντα.
Οι Wave και Decker το 2003 ανέλυσαν τα δημογραφικά στοιχεία νοικοκυριών σε
συνδυασμό με τα θρεπτικά χαρακτηριστικά των γαλακτοκομικών προϊόντων. Ένα
βασικό συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι η χοληστερίνη είναι λιγότερο σημαντική
σαν παράγοντας για την αγορά γαλακτοκομικών, σε σχέση με άλλα συστατικά (π.χ.
ασβέστιο, λίπος) αλλά παραμένει στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας
95% (probability value<0,05), δηλαδή δεν γίνεται δεκτή η υπόθεση (H0) ότι ο
παράγοντας χοληστερίνη ισούτε με το μηδέν.
Ο Hansen to 2003 δημοσίευσε σχετικά μια μελέτη όπου εξετάστηκε αν θα
μπορούσε να μειωθεί ο σχετικά μεγάλος αριθμός των παραγόντων που προσδιορίζουν
την καταναλωτική απόφαση στο super market με τη χρήση της ανάλυσης σε κύριες
συνιστώσες (principal component analysis). Οι τέσσερις διαστάσεις που προέκυψαν
είναι η ποιότητα, η χαμηλή τιμή, η βολικότητα, και η αγοραστική ευκολία.
2.2 Αποτελέσματα της έρευνας
Μία ποσοτική μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την επιλογή αγοράς
παστεριωμένου γάλακτος είναι απαραίτητη για να εντοπιστούν κοινά σημεία και
διαφορές με τις διεθνείς αναφορές ώστε να προκύψει ενάργεια συμπερασμάτων. Γι’
αυτό συντάχτηκε ερωτηματολόγιο που δόθηκε το Μάιο του 2005 σε δείγμα ευκολίας
(convenience sampling) 300 καταναλωτών σε 8 υπεραγορές και supermarkets του
ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Για την ανάλυση των
δεδομένων στο πλαίσιο πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης (multivariate
techniques) με τη μέθοδο της ανάλυσης σε συστάδες (cluster analysis), εφαρμόστηκε
η κλίμακα ισοδιαστήματος (interval scale) που χρησιμοποιείται για ποσοτικά
δεδομένα (Σιάρδος, 2002: Aaker, 2004: Nelson, 2004). Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε η
κλίμακα 5 απαντήσεων (5-point interval scale) όπου 1 σημαίνει καθόλου σημαντικό
και 5 πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δίνει σαφέστερα αποτελέσματα σε σχέση με
μεγαλύτερες ή μικρότερες κλίμακες. Επιπλέον, ο μονός αριθμός απαντήσεων δίνει τη
δυνατότητα στους ερωτώμενους να εκφράσουν ουδετερότητα απέναντι σε ένα
παράγοντα, κάτι το οποίο δεν τους επιτρέπει ο ζυγός αριθμός απαντήσεων. Στη
συγκεκριμένη μελέτη αρχικά εφαρμόστηκε η ιεραρχική ανάλυση σε συστάδες
(hierarchical clustering) με την τεχνική του απλού δεσμού ή του εγγύτερου γείτονα
(Single Linkage ή Nearest-Neighbor), επειδή δεν γνωρίζουμε τον αριθμό των τελικών
συστάδων. Η μέθοδος αυτή αρχικά βρίσκει τις δύο παρατηρήσεις (δηλ. απαντήσεις
καταναλωτών) που έχουν τη μικρότερη απόσταση (ή τη μεγαλύτερη ομοιότητα) και
τις τοποθετούν σε μία ομάδα. Μετά ακολουθεί η επόμενη μικρότερη απόσταση, έτσι
ώστε οι δύο αρχικές παρατηρήσεις να ενωθούν με την τρίτη παρατήρηση ή
δημιουργείται μια καινούργια ομάδα δύο παρατηρήσεων. Η διαδικασία συνεχίζεται
μέχρι που οι 300 παρατηρήσεις βρεθούν σε μια συστάδα, δηλαδη ακολουθείται μία
διαδικασία που ονομάζεται από κάτω προς τα πάνω συσταδοιοποίηση (bottom-up
hierarchical clustering). Ωστόσο, επειδή οι απαντήσεις είναι κοντά εξαιτίας της
κλίμακας 5 απαντήσεων, δημιουργούνται μεγάλου όγκου συστάδες με την τεχνική
του εγγύτερου γείτονα (πίνακας 1). Ο αριθμός των συστάδων που τελικά επιλέχθηκαν
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είναι πέντε επειδή σε εκείνο το σημείο αυξάνεται απότομα η διαφορά στην ομοιότητά
τους. Το προφίλ των συστάδων μπορεί να σκιαγραφηθεί από τα κεντροειδή
(centroids), που είναι ο αριθμητικός μέσος για τις παρατηρήσεις που βρίσκονται σε
μία συστάδα.

Πίνακας 1. Το δημογραφικό και καταναλωτικό προφίλ των πέντε συστάδων με την
τεχνική του απλού δεσμού ή του εγγύτερου γείτονα
(Single Linkage ή Nearest-Neighbor):
Συστάδα/Δημογραφικό προφίλ
1.Μετριοπαθείς (80,3%)

Καταναλωτικό προφίλ
Ουδετερότητα απέναντι στην τιμή. Δεν
ενδιαφέρονται για την επωνυμία. Δείχνουν
ενδιαφέρον για τη θρεπτικότητα. Θέλουν
να είναι κοντά στο χώρο δουλειάς και
κατοικίας και γενικά να υπάρχει μεγάλος
αριθμός καταστημάτων που συναντούν.

Το 53,9% είναι γυναίκες. Το 75,5%
από αυτούς εργάζονται. Το 24% είναι
δημόσιοι υπάλληλοι, το 15,3% ιδιωτικοί υπάλληλοι, ενώ το 14,9% έχει προσωπική επιχείρηση. Επίπεδο εκπαίδευσης το Λύκειο και τεχνικές σχολές.
Δεν ενδιαφέρονται για την τιμή του
2.Αρνητικοί (1%)
γάλακτος. Οι διαιτητικές ιδιότητες και ο
Υπάρχουν δύο γυναίκες και ένας εμπλουτισμός με ασβέστιο/ βιταμίνες είναι
άντρας άνω των 50 χρόνων. Οι σημαντικοί παράγοντες.
γυναίκες εργάζονται ως δημόσιοι
υπάλληλοι ενώ ο άντρας είναι
ιδιωτικός υπάλληλος. Επίπεδο εκπαίδευσης Λυκείου.
Σχετική αδιαφορία για την τιμή. Λίγο έως
3.Ανένταχτοι (4%)
μέτρια σημαντικότητα για οργανοληπΤο 66,6% είναι γυναίκες. Είναι κυρίως τικούς παράγοντες. Ουδετερότητα απέεργαζόμενοι. Το 50% είναι δημόσιοι ναντι στην επωνυμία γάλακτος. Επιλέγουν
υπάλληλοι, το 33,3% τεχνίτες και ερ- νέα προϊόντα. Θέλουν ανθεκτική συσκευασία.
γάτες. Το 41,6% απόφοιτοι Λυκείου.
Το μέγεθος συσκευασίας είναι σημαντικός
4.Επιλεκτικοί. (11%)
παράγοντας. Η θρεπτικότητα και η περιεκΤο 66% είναι γυναίκες. Το 87,8% τικότητα σε λίπη και πρωτεΐνες επίσης.
εργάζεται. Το 48% είναι δημόσιοι, Θέλουν το γάλα να έχει συγκεκριμένη χώδημοτικοί και ιδιωτικοί υπάλληλοι. Το ρα προέλευσης, και να βρίσκεται στην πε27,2% έχουν αποφοιτήσει από κάποια ριοχή κατοικίας τους.
τεχνική σχολή.
5.Απαιτητικοί. (3,67%)
Είναι ουδέτεροι σε προσφορές και στις
τιμές. Θεωρούν πολύ σημαντικούς τους ορΤο 54,5% είναι γυναίκες. Το 72,7%
γανοληπτικούς παράγοντες. Τυχαίοι παράεργάζεται. Το 36,3% είναι δημόσιοι
γοντες είναι σημαντικοί για αυτούς (γνώυπάλληλοι και το 18,1% ιδιωτικοί
μες, όρεξη της στιγμής).
υπάλληλοι.
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Για να ξεπεραστεί ο μεγάλος όγκος των συστάδων, στη συνέχεια εφαρμόστηκε η
τεχνική του πλήρους δεσμού ή του απώτερου γείτονα (Complete Linkage ή FarthestNeighbor), ώστε να προκύψουν ποιό ξεκάθαρα συμπεράσματα. Η μέθοδος αυτή
αρχικά βρίσκει τις δύο παρατηρήσεις που έχουν τη μεγαλύτερη απόσταση και τις
τοποθετεί σε μία ομάδα. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι που οι 300 παρατηρήσεις
βρεθούν σε μία συστάδα, όπως γίνεται και στην τεχνική του εγγύτερου γείτονα.
Ο προσδιορισμός της απόστασης μεταξύ των τιμών των παρατηρήσεων έγινε με
το μέτρο ομοιότητας της Ευκλείδειας απόστασης (Euclidean distance) το οποίο
δίνεται από τη σχέση
p

dij = {Σ(Χik – Χjk)2 }1/2

(1)

k=1

όπου Χik και Χjk είναι αντίστοιχα, η τιμή των κ μεταβλητών με την p διάσταση των
παρατηρήσεων για τα αντικείμενα i και j.
Η πιο συνηθισμένη μέθοδος για την τυποποίηση των αρχικών τιμών των
παρατηρήσεων είναι αυτή της μετατροπής των αρχικών μονάδων σε τυπικούς
βαθμούς z, με αριθμητικό μέσο όρο το 0 και τυπική απόκλιση το 1 σύμφωνα με την
σχέση

(2)

z = (Xi –Xi*) / s

όπου Χi* είναι ο αριθμητικός μέσος των τιμών των παρατηρήσεων της συγκεκριμένης
μεταβλητής και s η τυπική απόκλισή τους. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη έρευνα δεν
χρειάζεται τυποποίηση επειδή οι μεταβλητές έχουν την ίδια κλίμακα μέτρησης. Ο
αριθμός των συστάδων που τελικά επιλέχθηκαν είναι έξι επειδή σε εκείνο το σημείο
(από έξι προς πέντε συστάδες) αυξάνεται απότομα η διαφορά στην ομοιότητά τους
(Συσσωρευτικό σχέδιο, Πίνακας 2). Ενώ το προφίλ των συστάδων (Πίνακας 3)
μπορεί να σκιαγραφηθεί από τα κεντροειδή (centroids), που είναι ο αριθμητικός
μέσος για τις παρατηρήσεις που βρίσκονται σε μία συστάδα.

Πίνακας 2. Συσσωρευτικό σχέδιο των τελευταίων σταδίων (Agglomeration
schedule) με την τεχνική του πλήρους δεσμού ή του απώτερου γείτονα
(Complete Linkage ή Farthest-Neighbor):
Βήμα

Αριθμός
clusters
292
8
293
7
294
6
295
5
296
4
297
3
298
2
299
1

Ομοιότητα Απόσταση Ένωση
clusters
26,57
152,000
12 17
24,64
156,000
32 34
24,64
156,000
1 18
16,43
173,000
1 3
13,04
180,000
28 32
5,80
195,000
1 28
4,83
197,000
12 19
0,00
207,000
1 12
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Αριθμός παρ/σεων
στο νέο cluster
37
29
69
96
118
214
86
300

Πίνακας 3. Το δημογραφικό και καταναλωτικό προφίλ των έξι συστάδων με την
τεχνική του πλήρους δεσμού ή του απώτερου γείτονα (Complete Linkage ή FarthestNeighbor):
Συστάδα/Δημογραφικό προφίλ
1.Ολιγαρκείς (23%)
Το 79% από αυτούς εργάζονται. Επίπεδο
εκπαίδευσης το Λύκειο και τεχνικές σχολές.
2.Προσανατολισμός στην τιμή (9%)

Καταναλωτικό προφίλ
Ενδιαφέρονται για το μέγεθος της συσκευασίας, την περιεκτικότητα σε λίπη,
και για το αν βρίσκεται κοντά στο τόπο
κατοικίας τους. Για τους υπόλοιπους
παράγοντες δείχνουν ουδετερότητα
Ενδιαφέρονται για την τιμή του
γάλακτος, για προσφορές αλλά έχουν
ως μέτρο συγκρισης τις τιμές ή
προσφορές που υπάρχουν σε άλλα
καταστήματα.

Κυρίως εργάζονται ως δημόσιοι υπάλληλοι. Επίπεδο εκπαίδευσης Λυκείου. Το
μεγαλύτερο ποσοστό είναι άνω των 50
χρόνων.
Ενδιαφέρονται για οργανοληπτικούς
3.Προσανατολισμός στη γεύση (12,3%)
παράγοντες (αίσθηση στο στόμα, αλΤο 64% είναι γυναίκες. Είναι κυρίως εργα- μυρή/ λιπαρή γεύση κ.λ.π.)
ζόμενοι. Το 35% έχουν επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Η θρεπτικότητα, ο εμπλουτισμός με
4.Προσανατολισμός στην υγεία (16,3%)
βιταμίνες και ασβέστιο καθώς επίσης
Το 66% είναι γυναίκες. Το 56% εργάζεται. και η περιεκτικότητα σε λίπη και
Η επικρατέστερη ηλικία είναι άνω των 50. πρωτεΐνες είναι σημαντικοί παράγοντες
γι’ αυτούς.
Τυχαίοι παράγοντες είναι σημαντικοί
5.Ανένταχτοι. (29,6%)
για αυτούς (γνώμες, όρεξη της στιγμής,
Το 53% είναι γυναίκες. Το 78,5% από συνήθεια, ημερομηνία λήξης κ.λ.π.).
αυτούς εργάζονται. Επίπεδο εκπαίδευσης
το Λύκειο και τεχνικές σχολές.
Σε όλους τους παράγοντες δίνουν μία
6.Αποστασιοποιημένοι (9,67%)
μέτρια και χαμηλή σημαντικότητα.
Το 41% εργάζονται ως δημόσιοι υπάλληλοι. Επίπεδο εκπαίδευσης Λυκείου.
3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Συχνά οι καταναλωτές συμπεριφέρονται με νόρμες (patterns) που διαπιστώνουμε
αλλά πολλές φορές προσδιορίζονται με βάση τις πιθανότητες, της τυχαίας
αλληλεπίδρασης διαφόρων παραγόντων. Η μέθοδος της ανάλυσης σε συστάδες, μέσα
από τις πολλές απαντήσεις των καταναλωτών κάνει εξόρυξη δεδομένων (data
mining), ως πρώτο βήμα για την πρόβλεψη αυτών των συμπεριφορών.
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Η παρούσα μελέτη εξετάζει για πρώτη φορά τυχαίους παράγοντες που
επηρεάζουν τη γνωμη των καταναλωτών, όπως οι γνώμες φίλων και συγγενών, η
όρεξη της στιγμής ή άλλοι παράγοντες όπως η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.
Ωστόσο, και σε άλλες μελέτες έχουν επισημάνθεί παράγοντες που αναφέρονται
και στην παρούσα μελέτη. Για παράδειγμα, η ουδετερότητα σε ένα σημαντικό
κομμάτι του καταναλωτικού κοινού έχει αναφερθεί στο παρελθόν (Williams, et al.,
1978). Επιπλέον, στη μετριοπάθεια που απορρέει από την κοινή συνισταμένη των
καταναλωτικών αποφάσεων έχουν αναφερθεί και άλλοι ερευνητές (Jarratt, 1996).
Τέλος, σε προγενέστερες έρευνες υπάρχει μία τάση από τις γηραιότερες ηλικιακές
ομάδες να προτιμούν κυρίως στραγγιστά με όλα τους τα λιπαρά γαλακτοκομικά
προϊόντα (Richardson-Harman, 2000). Ωστόσο, με την παρούσα μελέτη γίνεται
κατανοητό ότι και αυτές οι ηλικιακές ομάδες αναζητούν πολλές φορές προϊόντα που
θα συνεισφέρουν στο τομέα της υγείας και της διαιτολογίας.
Ωστόσο, το μεγαλύτερο κομμάτι των εμπειρικών ερευνών που διεξάγονται
βασίζονται σε έρευνες ερωτηματολογίου ή άλλες λεκτικές μεθόδους. Με αυτό τον
τρόπο όμως καταγράφονται συμπεριφορές που είναι σε κάποιο βαθμό γνωσιακά
ελεγχόμενες. Άρα, η παραπέρα έρευνα θα μπορούσε να επεκταθεί σε έρευνα του
καταναλωτή σε εργαστήρια για παράδειγμα με τη χρήση της μαγνητικής τομογραφίας
(Magnetic Resonance Imaging), για την απεικόνιση του εγκεφάλου του στη διάρκεια
των αποφάσεων του (Zaltman, G., 2003).

ABSTRACT
The aim of this survey is to investigate the behaviour of consumers in spaces such as
supermarkets or hypermarkets concerning products that one can easily find anywhere.
The intellectual process of consumer was discovered by the use of cluster analysis,
which is a multivariate technique. This survey uses the method of Single Linkage or
Nearest-Neighbor which finds the smallest distance of observations in order to create
clusters and the method of Complete Linkage or Farthest-Neighbor which finds the
biggest distance of observations. The majority of consumers face purchase of milk as
a multi-attribute process, compared with the minority which takes into account
specific characteristics and data. Cluster analysis indicates that despite the plethora of
answers and attitudes, consumers follow common norms. Finally, the first technique
divides the sample of the survey in five categories (moderate, demanding, negative,
selective, unclassified) whereas the second technique in six categories (oriented to
flavor, oriented to price, unclassified, oriented to health, apathetic, frugal).
Keywords: consumer behavior, cluster analysis, data mining.

- 305 -

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Σιάρδος, Γ. (2002). Μέθοδοι Πολυμεταβλητής Στατιστικής Ανάλυσης, Μέρος
Πρώτο, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
Aaker, D., V. Kumar, and G. Day (2004). Marketing Research, Eighth Edition,
J.Wiley and Sons, Inc.
Hansen T. (2003). Intertype competition: special food stores competing with
supermarkets, Journal of Retailing and Consumer Services, 10, 35-49.
Jarratt, D.G. (1996). A shopper taxonomy for retail strategy development,
International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 6 (2), 196215.
Nelson, D. (2004). Dictionary of Statistics, First Edition, Penguin Reference.
Raats, M. M. (1992). The role of beliefs and sensory responses to milk in determining
the selection of milks of different fat content. Unpublished doctoral dissertation,
University of Reading, England.
Richardson-Harman, N.J., R. Stevens, S. Walker, J. Gamble, M. Miller, M. Wong,
and A. McPherson (2000). Mapping consumer perceptions of creaminess and
liking for liquid dairy products. Food Quality and Preference, 11, 239-246.
Wave, T., W., and M. Decker (2003). Secondary analysis of a marketing research
database reveals patterns in dairy product purchases over time. Journal of the
American Dietetic Association, 103 (4), 445-453
Williams, R.H., et. al. (1978). A policy-oriented typology of grocery shoppers,
Journal of Retailing. 54 (1), 21-42.
Zaltman, G. (2003). How Customers Think, Harvard Business School Press, Boston,
Massachusetts

- 306 -

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο
Πρακτικά 19 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2006), σελ 307-314

- 307 -

- 308 -

- 309 -

- 310 -

- 311 -

- 312 -

- 313 -

- 314 -

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο
Πρακτικά 19 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2006), σελ 315-321

Στατιστικά Διαγράμματα Ελέγχου για Παραγωγικές
Διεργασίες
Μανώλης Μανατάκης
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών
manata@mech.upatras.gr

Περίληψη
Τα στατιστικά διαγράμματα ελέγχου διεργασιών θεωρούνται τα τελευταία χρόνια ως ένα
κοινά αποδεκτό εργαλείο. Ένα από τα πιο σημαντικά διαγράμματα ελέγχου για την
παρακολούθηση και τον έλεγχο των παραγωγικών διεργασιών είναι τα p-διαγράμματα, που
εφαρμόζονται σε κλάσματα /ποσοστά/ αναλογίες για ελαττωματικές / απορριπτόμενες / μη
συμμορφούμενες μονάδες παραγωγής.
Στην εργασία αυτή θα δείξουμε τη χρησιμότητα της κατασκευής των p ή np–
διαγραμμάτων, που επιτρέπουν την αναζήτηση της βελτίωσης της παραγωγικής διεργασίας, η
οποία βασίζεται στα γνωστά 3σ διαγράμματα. Εισηγούμεθα επίσης το απαιτούμενο μέγεθος
δείγματος που χρειάζεται για τον παραπάνω σκοπό, όταν έχουμε δείγματα με μηδενικά
ελαττώματα.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
Σ.Π.Ε. = στατιστικός ποιοτικός έλεγχος, Κ.Γ. = κεντρική γραμμή,
Κ.Ο.Ε. = κάτω όριο ελέγχου, Α.Ο.Ε. = άνω όριο ελέγχου

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα Στατιστικά διαγράμματα ελέγχου διεργασιών θεωρούνται τα τελευταία χρόνια
ως ένα κοινά αποδεκτό εργαλείο σιγουριάς. Ένα από τα ποιο σημαντικά
διαγράμματα ελέγχου για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παραγωγικών
διεργασιών είναι τα p-διαγράμματα που εφαρμόζονται σε κλάσματα / ποσοστά /
αναλογίες / για ελαττωματικές / απορριπτόμενες / μη συμμορφούμενες μονάδες
παραγωγής.
Βασιζόμενοι στις συνήθεις διαδικασίες της τυχαίας δειγματοληψίας και της
Στατιστικής συμπερασματολογίας τα p-διαγράμματα δίνουν πληροφορίες ποιότητας
σε μορφή γραφημάτων του κλάσματος των μη συμμορφούμενων μονάδων στα
επιθεωρούμενα δείγματα ή τα ελεγχόμενα συναρτήσει του χρόνου και στέλνουν μια
σύντομη προειδοποίηση, αν αυτό το κλάσμα είναι εκτός των αποδεκτών ορίων.
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Πολλές βιομηχανικές διεργασίες επιτυγχάνουν σήμερα επίπεδα ποιότητας πολύ
ψηλότερα απ’ αυτά που ο Shewhart (1920) είχε προτείνει. Ορισμένα από τα
διαγράμματα ελέγχου όπως τα p–διαγράμματα και κυρίως τα np-διαγράμματα για
τον έλεγχο των μη συμμορφούμενων μονάδων παραγωγής αντιμετωπίζουν
προβλήματα υλοποίησης όταν το ποσοστό p των μη συμμορφούμενων μονάδων είναι
μικρό και τα μεγέθη των δειγμάτων n δεν είναι αρκετά μεγάλα, δηλ. όταν επιθυμούμε
πολύ ψηλές αποδόσεις. Διαγράμματα που βασίζονται στην 3σ απόκλιση από τη μέση
τιμή της διεργασίας δίνουν συχνά αρνητικές τιμές για το Κ.Ο.Ε., πράγμα που δεν έχει
φυσική σημασία. Στις περιπτώσεις αυτές η διεθνής βιβλιογραφία συμβουλεύει ότι θα
πρέπει το Κ.Ο.Ε ή να αγνοηθεί ή να ληφθεί ίσο με το μηδέν. Παρ’ όλα αυτά τέτοιες
αμφιλεγόμενες πρακτικές πρέπει να αντιμετωπιστούν με μεθοδολογίες του
Στατιστικού Ποιοτικού Ελέγχου, όπως π.χ. προτείνεται από διαφόρους μελετητές,
Calvin (1983), Shaw-Dale (1987), Dale (1989) κ.α.

2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ p
Ένα συνηθισμένο p-διάγραμμα για τον έλεγχο του ποσοστού των μη
συμμορφούμενων μονάδων φτιάχνεται με τη επιθεώρηση ενός αριθμού, έστω k,
προκαταρκτικών δειγμάτων που συλλέγονται από την παραγωγική διεργασία. Έστω
ότι κάθε δείγμα περιέχει ns μονάδες επιθεωρουμένων προϊόντων και ότι το i-δείγμα
με i=1,2,…,k περιέχει di μη συμμορφούμενες μονάδες. Τότε το κλάσμα μη
συμμορφούμενων μανάδων στο i- δείγμα δίνεται από τη σχέση:
pi=di/ns
και η μέση τιμή του κλάσματος μη συμμορφούμενων μονάδων είναι:

p=

1
kns

k

∑d
i =1

(1)

i

Έτσι το p είναι η αληθής τιμή του p, για την παραγωγική διεργασία. Το pδιάγραμμα δημιουργείται από την Κ.Γ. το Α.Ο.Ε. και το Κ.Ο.Ε. και ορίζονται από
τις σχέσεις:
Κ.Γ.= p
Κ.O.E.= p -3

p (1 − p )
,
ns

(2)
Α.Ο.Ε.= p -3

p (1 − p )
,
ns

(3)

Αν κάποιο δείγμα δίνει τιμή για το pi που δεν ικανοποιεί τη σχέση
Κ.Ο.Ε. < pi < Α.Ο.Ε.

(4)

ερευνάται και ξαναγίνονται οι υπολογισμοί με την βοήθεια των σχέσεων (1)-(3),
έτσι ώστε τελικά όλα τα pi να πληρούν τη σχέση (4). Κάθε σειρά νέων τιμών των pi,
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i>k
πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων ελέγχου, όπως φαίνεται στο σχήμα 1,
διαφορετικά η διεργασία θεωρείται εκτός στατιστικού ελέγχου.

Τα p–διαγράμματα στηρίζονται στην υπόθεση οι τιμές των pi προέρχονται από
διωνυμική κατανομή και ότι προσεγγίζονται από κανονική κατανομή με μέση τιμή p
και διασπορά p (1 − p ) / ns . Έτσι το Κ.Ο.Ε. και το Α.Ο.Ε. είναι τρεις τυπικές
αποκλίσεις από την Κ.Γ. και δίνονται από τις σχέσεις (3). Η προσέγγιση αυτή είναι
καλή αν και μόνον αν, το np έχει μεγάλη τιμή. Γενικά αν X N ( μ ,σ 2 ), ισχύει η
σχέση:
P ( X < μ − 3σ ) = P( X > μ + 3σ ) = 0.00135
(5)
Αν το p είναι μικρό και το n όχι αρκετά μεγάλο, τότε είναι δυνατόν το κάτω όριο
ελέγχου να είναι αρνητικό. Η αρνητική αυτή τιμή είναι χωρίς φυσική σημασία και
προφανώς δεν μπορεί να θεωρηθεί ως όριο ελέγχου. Τότε και το A.O.E. είναι εξίσου
αναξιόπιστο. Αν και για το Κ.Ο.Ε. έχει δοθεί σχετικά μικρή προσοχή, θα πρέπει να
τονιστεί ότι για τη βελτίωση μιας παραγωγικής διεργασίας απαιτείται η προσεκτική
χρησιμοποίηση του. Το πρόβλημα εμφανίζεται όταν προκύπτουν αρνητικές τιμές για
το Κ.Ο.Ε. κι αυτό συμβαίνει όταν παραβιάζεται η προσέγγιση με την κανονική
κατανομή. Τότε πρέπει να αναθεωρηθούν και τα δύο όρια ελέγχου. Έτσι όταν δεν
εφαρμόζεται σωστά η κανονική προσέγγιση, το Κ.Ο.Ε. δεν δίνει στον χρήστη το
σωστό διάστημα εμπιστοσύνης που χρειάζεται για να εκτιμήσει την διεργασία.
Στο Σχ.2 φαίνεται η βασική ιδέα ενός συμβατικού np-διαγράμματος, στο οποίο τα
Α.Ο.Ε. και Κ.Ο.Ε. υπολογίστηκαν με τη σχέση μ ± 3σ όπου μ, σ είναι η μέση τιμή και
η τυπική απόκλιση της κανονικής κατανομής, βασισμένα στην προσέγγιση της
διωνυμικής κατανομής από την κανονική.

3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΩΝΥΜΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ
Πρέπει να τονιστεί ότι αν οι χρήστες των διαγραμμάτων ελέγχου θέλουν να είναι
συνεπείς με τα επίπεδα εμπιστοσύνης, τότε τα Κ.Ο.Ε. θα έπρεπε να οριστούν
επακριβώς, έτσι ώστε να είναι συμβατά με τα 3σ-διαγράμματα του Shewhart.
Θεωρούμε ότι ο αριθμός των μη συμμορφούμενων μονάδων για ένα δείγμα
μεγέθους n, ακολουθεί διωνυμική κατανομή. Μπορούμε τότε να υπολογίζουμε την
ακριβή τιμή της πιθανότητας ώστε ο αριθμός των μη συμμορφούμενων μονάδων να
είναι «το πολύ» ή «τουλάχιστον» με ένα δοσμένο αριθμό. Τα όρια ελέγχου, ιδιαίτερα
το Κ.Ο.Ε. θα έπρεπε να τεθούν σύμφωνα με αυτές τις πιθανότητες. Ας θεωρήσουμε
ότι όλα τα δείγματα έχουν το ίδιο μέγεθος.
Η πιθανότητα ότι υπάρχουν ακριβώς k μη συμμορφούμενες μονάδες σε ένα δείγμα
μεγέθους n είναι:

⎛n⎞
P ( X = k ) = ⎜ ⎟ p k (1 − p ) n − k , k = 0,1,..., n
⎝k⎠
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(6)

Συνήθως ενδιαφερόμαστε για την πιθανότητα ότι υπάρχουν «το πολύ» μη
συμμορφούμενες μονάδες σε ένα δείγμα μεγέθους n, κι αυτό υπολογίζεται από τη
σχέση:
k
⎛n⎞
P ( X ≤ k ) = ∑ ⎜ ⎟ p i (1 − p) n −i , k = 0,1,..., n
i =0 ⎝ i ⎠

(7)

Έτσι για 99,865% επίπεδο εμπιστοσύνης μπορούμε να υπολογίσουμε το
Α.Ο.Ε. με τη βοήθεια της σχέσης:
0.99865 =

k

⎛n⎞

i =0

⎝ ⎠

∑ ⎜ i ⎟ p (1 − p)
i

n −i

(8)

Για 99,865% επίπεδο εμπιστοσύνης το Κ.Ο.Ε. υπολογίζεται με το k
ικανοποιεί τη σχέση:
k
⎛n⎞
0.00135 = ∑ ⎜ ⎟ p i (1 − p ) n −i
i =0 ⎝ i ⎠

να

(9)

Για τέτοιους υπολογισμούς υπάρχουν Στατιστικοί πίνακες, αλλά μόνο για μικρές
τιμές του n. Για μικρές τιμές του n και μεσαίες του p, οι Στατιστικοί πίνακες δεν
δίνουν επαρκείς τιμές και γι αυτό απαιτούνται παραπάνω υπολογισμοί. Στον Πίνακα
1 παρουσιάζουμε τιμές του k που χρειάζεται για το Α.O.Ε., για κάποιους
συνδυασμούς των n και p. Οι τιμές του Πίνακα 1 υπολογίστηκαν με τη σχέση:
⎫⎪
n −i
⎪⎧ k ⎛ n ⎞
min ⎨k : ∑ ⎜ ⎟ p i (1 − p ) ≤ 0,00135⎬
⎪⎩ i = 0 ⎝ i ⎠
⎭⎪

(10)

Αν το np είναι αρκετά μεγάλο, έστω μεγαλύτερο του 25, μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε τα τυπικά διαγράμματα ελέγχου, αφού σε αυτήν την περίπτωση
είναι αρκετά ικανοποιητική η προσέγγιση της διωνυμικής από την κανονική
κατανομή. Εξ’ άλλου, αν είναι πολύ μικρά το μέγεθος του δείγματος αλλά και το
ποσοστό των μη συμμορφουμένων μονάδων, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα
3σ διαγράμματα ελέγχου που βασίζονται σ’ ένα μόνο δείγμα, τεχνικές για την
περίπτωση αυτή έχουν μελετηθεί από Calvin (1983), Montgomery and Keats (1994).

4. ΜΕΓΕΘΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙA ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ
ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ
Ενδιαφερόμαστε τώρα για τη διαδικασία των «μηδενικών ελαττωμάτων», που
πράγματι συμβαίνει στις παραγωγικές διεργασίες. Η πρακτική δυσκολία του νάχουμε
μιας τέτοια κατάσταση προκύπτει από το γεγονός ότι ο σχεδιασμός τους στο
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διάγραμμα ελέγχου δίνει σημεία ή επί, ή εκτός του Κ.Ο.Ε., άσχετα από τον τρόπο που
έχει κατασκευαστεί το όριο ελέγχου, οπότε δεν είμαστε σίγουροι ότι υπάρχουν μη
συμμορφούμενες μονάδες στο δείγμα μας.
Για μια διεργασία με ποσοστό μη συμμορφούμενων μονάδων p, η πιθανότητα ότι
δεν υπάρχουν μη συμμορφούμενες μονάδες σε δείγμα μεγέθους δίνεται από τη
σχέση:
P (μη ύπαρξης μη συμμορφούμενων μονάδων, σε n μονάδες παραγωγής)
= (1-p )n ,

n = 1,2…

(11)

Η έκφραση αυτή, αν και είναι απλή, δίνει πληροφορίες, αφού η πιθανότητα μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του «ελάχιστου μεγέθους δείγματος»
που χρειάζεται για την ανίχνευση της βελτίωσης της διεργασίας για ποσοστό p η
συμμορφούμενων μονάδων σε επίπεδο 1- α . Η τιμή του n δίνεται από τη σχέση:
n=

lna
l n(1 − p )

(12)

Στον Πίνακα 2 δίνονται τιμές του n, που υπολογίστηκαν με τη βοήθεια της σχ.12,
για διάφορες τιμές του α και p. Ο πίνακας αυτός μας δίνει την πιθανότητα ότι δεν
υπάρχουν μη συμμορφούμενες μονάδες σ’ ένα δείγμα μεγέθους n όταν το ποσοστό
των μη συμμορφούμενων μονάδων είναι p.
Πρέπει να τονίσουμε ότι, οι συνηθισμένοι πίνακες διωνυμικής κατανομής δεν
είναι οι κατάλληλοι στην περίπτωση μας για τον υπολογισμό του n.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Διάφορα πρακτικά προβλήματα εμφανίζονται κατά την κατασκευή και ερμηνεία
των διαγραμμάτων ελέγχου. Για το λόγο αυτό υιοθετούνται διάφορες τεχνικές
κατασκευής τους, με τις οποίες τεχνικές ανιχνεύονται χειροτερεύσεις αλλά
επιτυγχάνονται και βελτιώσεις των παραγωγικών διεργασιών. Θα πρέπει να τονιστεί
ότι η επιτυχία αυτών των προσπαθειών εξαρτάται από την εγκυρότητα των τιμών των
ορίων ελέγχου που χρησιμοποιούνται.
Στην εργασία αυτή έχουμε δείξει τη χρησιμότητα της κατασκευής των p ή npδιαγραμμάτων, που επιτρέπουν την αναζήτηση της βελτίωσης της παραγωγικής
διεργασίας, που βασίζεται στα γνωστά 3σ διαγράμματα. Εισηγούμεθα επίσης το
απαιτούμενο μέγεθος δείγματος που χρειάζεται για τον παραπάνω σκοπό, όταν
έχουμε δείγματα με μηδενικά ελαττώματα.
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ABSTRACT
In this work, we have shown the refinements needed in constructing p or np charts
to permit their detection of process improvement based on the usual confidence level
for 3σ charts. We have also suggested the sample size needed to achieve the same
purpose when zero defects are encountered in the samples.
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Σχήμα 1. p-διάγραμμα, όταν η διεργασία είναι εντός ελέγχου.
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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η εισαγωγή ενός στατιστικού μοντέλου για 3332 εργατικά
ατυχήματα, με σκοπό την πρόβλεψη του ρυθμού εμφάνισης των εργατικών ατυχημάτων ως
συνάρτηση του έτους που συμβαίνει το ατύχημα και της ηλικίας των εργαζομένων. Τα
αποτελέσματα δίνονται σε μορφή διαστημάτων εμπιστοσύνης και πρόβλεψης και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και για άλλα είδη ατυχημάτων.

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η διαμόρφωση εργασιακού περιβάλλοντος χαμηλών προδιαγραφών έχει ως
αποτέλεσμα την πρόκληση εργατικών ατυχημάτων, τα οποία επιδρούν στην υγεία και
ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και στην οικονομική και κοινωνική ζωή ενός
κράτους (Μπράνης, 1996). Ως Εργατικό Ατύχημα (ΕΑ) ορίζεται «ένα ασυνεχές
συμβάν κατά τη διάρκεια της εργασίας, το οποίο προκαλεί σωματική ή διανοητική
βλάβη».
Ένας αριθμός εργασιών αναφέρεται στην επίδραση διαφόρων παραγόντων όπως
ηλικία, εμπειρία, κλάδος οικονομικής δραστηριότητας κλπ. στην πρόκληση των
εργατικών ατυχημάτων. Όσον αφορά στη σχέση μεταξύ εργατικών ατυχημάτων και
ηλικίας, έχουν γίνει πολλές μελέτες (Laflamme, 1996; Cloutier et al., 1998; Shahani,
1987; Laflamme and Menckel, 1995; Salminen, 2004) από τις οποίες γενικά
συμπεράσματα δεν μπορούν να εξαχθούν εκτός από το ότι η ηλικία είναι ένας
παράγοντας που επιδρά.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η πρόβλεψη του ρυθμού εμφάνισης των
εργατικών ατυχημάτων ως συνάρτηση του έτους που συμβαίνει το ατύχημα και της
ηλικίας των εργαζομένων που έπαθαν το ατύχημα.

2. ΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία για την υγεία και την
ασφάλεια των εργαζομένων, υπάρχει υποχρέωση του Εργοδότη να αναγγέλλει στην
αρμόδια επιθεώρηση εργασίας (ΚΕ.Π.Ε.Κ.) εντός 24 ωρών όλα τα εργατικά
ατυχήματα.
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Τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε η έρευνα προέρχονται από την Εθνική
Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας (Ε.Σ.Υ.Ε.) όσον αφορά στον αριθμό των
απασχολούμενων και στις κλάσεις των ηλικιών και το Κέντρο Πρόληψης
Επαγγελματικού Κινδύνου Ανατολικής Αττικής (ΚΕ.Π.Ε.Κ.) όσον αφορά στον
αριθμό των εργατικών ατυχημάτων και καλύπτουν τα έτη 1999-2005.
Ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων (στοιχεία ΚΕ.Π.Ε.Κ) που προκλήθηκαν σε
εργαζόμενους στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής κατά την περίοδο 1999-2005 με
τον αντίστοιχο συνολικό αριθμό των απασχολούμενων στην ίδια περιοχή για την ίδια
χρονική περίοδο (στοιχεία Ε.Σ.Υ.Ε.) καταγράφονται για δύο μεταβλητές: έτος
πρόκλησης και ηλικία. Η μεταβλητή έτος καθορίζεται ως: έτος
αναφοράς=ημερολογιακό έτος–1999. Η ηλικία εισάγεται στο μοντέλο με 6 κλάσεις:
15-19, 20-24, 25-29, 30-44, 45-64, 65+.
Έχουμε δύο ανεξάρτητες μεταβλητές: έτος που συνέβη το ατύχημα και ηλικία. Ο
ρυθμός εμφάνισης των εργατικών ατυχημάτων είναι το πηλίκο του συνολικού
αριθμού των ατυχημάτων με το συνολικό αριθμό των απασχολούμενων και είναι η
εξαρτημένη μεταβλητή.
Στον Πίνακα 1, δίνεται ο συνολικός αριθμός απασχολούμενων στην Ανατολική
Αττική και ο συνολικός αριθμός εργατικών ατυχημάτων που συνέβησαν σε αυτούς
στην περιοχή αυτή για τα έτη 1999-2005. Στον Πίνακα 2, δίνεται ο αριθμός των
εργατικών ατυχημάτων ανά κλάση ηλικίας και στον Πίνακα 3 δίνεται ο αριθμός των
απασχολούμενων ανά κλάση ηλικίας για την περιοχή της Ανατολικής Αττικής για τα
έτη 1999-2005.

3.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
Στην παρούσα εργασία, στοχεύουμε στην πρόβλεψη του ρυθμού εμφάνισης
εργατικών ατυχημάτων, ως συνάρτηση της ηλικίας των εργαζομένων και του έτους
που συμβαίνει το ατύχημα (Bailer et al., 1999). Επιλέγουμε τις παραπάνω
μεταβλητές, διότι ο ρυθμός εμφάνισης των εργατικών ατυχημάτων ποικίλλει ανάλογα
με την ηλικία και το έτος που συνέβη το ατύχημα (NIOSH, 1993).
Θεωρούμε αρχικά το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης:
Lnλ = βο + β1 x1
(1)
όπου λ είναι ο ρυθμός των εργατικών ατυχημάτων για κάθε έτος και x1 είναι το έτος
πρόκλησης του ατυχήματος.
Κατόπιν προσθέτουμε και την παράμετρο της ηλικίας, για να δούμε εάν η
παρατηρηθείσα τάση στο ρυθμό εμφάνισης των εργατικών ατυχημάτων, είναι η ίδια
όταν ελέγχεται για την ηλικία.
Θεωρούμε επομένως το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης:
Lnλ = βο + β1 x1 + β2 x2
(2)
όπου λ είναι ο ρυθμός των εργατικών ατυχημάτων για κάθε έτος, x1 είναι το έτος
πρόκλησης του ατυχήματος και x2 είναι η ηλικία του εργαζομένου που υπέστη το
ατύχημα.
Το μοντέλο αυτό έχει ήδη προταθεί και από άλλους ερευνητές (Breslow and Day,
1987; Johnson and Wichern, 1992; Mανατάκης, 1997; Montgomery et al., 2001) για
άλλες μελέτες, εφαρμόζεται εδώ για την περίπτωση των εργατικών ατυχημάτων που
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συνέβησαν στους εργαζομένους στο χώρο της Ανατολικής Αττικής κατά την περίοδο
1999-2005.
Ας υποθέσουμε ότι η σχέση μεταξύ της τυχαίας μεταβλητής Y (ρυθμός εμφάνισης
εργατικών ατυχημάτων) και των ανεξάρτητων μεταβλητών x1 (έτος), x2 (ηλικία)
δίνεται από το μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης:
Yi = βoi + βi1 xi + βi2xi + ei i=1,2,…,n
(3)
όπου ei είναι τα σφάλματα.
Ένα σύνολο m μετρήσεων έχει τη μορφή:
Y1 = βo1 + β11 x 1 + β 12 x 2 + e 1
Y2 = βo2 + β21 x1 + β22 x2 + e2
(4)
…………………………………….
Yi = βom + β1m x1 + β2m x2 + em
Τα σφάλματα e=[e1, e2, …, em]’ έχουν μέση τιμή και διασπορά αντίστοιχα
E(e) = 0, Var(e) = Σ
(5)
Ας θεωρήσουμε ότι η μορφή [xjo, xj1] δηλώνει τις τιμές των προβλεπουσών
τυχαίων μεταβλητών για την jth δοκιμή και έστω Yj = [Yj1, Yj2, …, Yjm]’ ο
ανάστροφος των εξαρτημένων τ.μ. Υ και e=[e1, e2, …, em]’ ο ανάστροφος των
σφαλμάτων.
Τότε σε μορφή πίνακα, το μοντέλο της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης των
μετρήσεων είναι:
Y=Xβ+e
(6)
όπου Y, X, β και e είναι πίνακες τάξεων n x m, n x (2x1), (2x1) x m και n x m
αντίστοιχα, για τους οποίους ισχύουν
E(ei) = 0
cov(ei, ek) = σiκ I, i = 1,2,…, m
(7)
Χρησιμοποιώντας τους εκτιμητές μέγιστης πιθανοφάνειας

β̂

= (Χ1Χ )-1 Χ-1 Υ

β̂

έχουμε:
(8)

Διαστήματα εμπιστοσύνης.
Θα κατασκευάσουμε διαστήματα εμπιστοσύνης για μια συγκεκριμένη τιμή του x,
έστω την xo (Frome, 1983; Breslow and Day, 1987; Johnson and Wichern, 1992;
Manatakis, 1997). Αυτό είναι ένα διάστημα εμπιστοσύνης για το E(Y/xo) = μY/X και
είναι γνωστό ως διάστημα εμπιστοσύνης ως προς την ευθεία παλινδρόμησης. Αφού
είναι
E (Y/Xo) = μΥ/Χ = βο + β1x10 + β2x20
(9)
μπορούμε να πάρουμε ένα σημειοεκτιμητή του μΥ/Χo από το μοντέλο προσαρμογής,
δηλ.

μ̂ Y

xo

= β ο + β 1 x1o + β 2 x 2o

- 325 -

(10)

όπου βˆο , βˆ1 , βˆ 2 είναι οι αμερόληπτοι εκτιμητές των βo, β1, β2 αντίστοιχα. Τότε το

μ̂ Y

xo

είναι ένας αμερόληπτος εκτιμητής του μΥ/Χo εφόσον τα βˆο , βˆ1 , βˆ 2 είναι οι

αμερόληπτοι εκτιμητές των βo, β1, και β2. Η διασπορά (variance) του μΥ/Χο είναι

⎡1
⎣n

2
σ2Y/Xo = σ ⎢ +

Επίσης το μ̂ Y

xo

( x0 − x ) 2 ⎤
⎥
S xx ⎦

(11)

ακολουθεί την κανονική κατανομή, επειδή τα βˆο , βˆ1καιβˆ 2

ακολουθούν κανονική κατανομή και εάν χρησιμοποιήσουμε το σˆ 2 σαν εκτιμητή του
σ2, εύκολα φαίνεται ότι η τ.μ.

μˆ Υ

χο

− μΥ

xo

⎡ 1 (x − x)2 ⎤
σ2⎢ + 0
⎥
S xx ⎦
⎣n

(12)

ακολουθεί t-κατανομή με n-2 βαθμούς ελευθερίας.
Τότε ένα 100(1-α) % διάστημα εμπιστοσύνης για το μέσο στην τιμή του x=
xo, έστω μY/xo δίνεται από τη σχέση

μˆ Y

XO

όπου

- ta
το

⎡ 1 ( x0 - x ) 2 ⎤
( x0 - x ) 2 ⎤
2 ⎡1
σˆ ⎢ +
⎥ ΅άμˆ Y x ΅άμˆ Y x + t a 2,n 2 σˆ ⎢ +
⎥ (13)
2
S xx ⎦
S xx ⎦
o
o
⎣n
⎣n
μˆ Y = αˆ + b̂xo υπολογίζεται από το προσαρμοσμένο μοντέλο
2

2

,n

Xo

παλινδρόμησης.
Διαστήματα πρόβλεψης για τις μελλοντικές παρατηρήσεις.
Μια σημαντική εφαρμογή του μοντέλου παλινδρόμησης είναι η πρόβλεψη νέων ή
μελλοντικών παρατηρήσεων Y που αντιστοιχούν σε μια συγκεκριμένη τιμή της
παλινδρομούσης τιμής x (Frome, 1983; Breslow and Day, 1987; Johnson and
Wichern, 1992). Εάν xo είναι η τιμή της παλινδρομούσης τιμής που μας ενδιαφέρει,
τότε

Yˆo = βˆο + βˆ1 x1o + βˆ 2 x 2o

(14)

είναι ένας σημειοεκτιμητής της νέας ή μελλοντικής τιμής της Yo .
Ας θεωρήσουμε τη διαδικασία δημιουργίας διαστήματος πρόβλεψης για
μελλοντική τιμή της Yo. Η νέα αυτή τιμή (παρατήρηση) είναι ανεξάρτητη από τις
παρατηρήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του μοντέλου
παλινδρόμησης.
Συνεπώς, το διάστημα εμπιστοσύνης για το μΥ/xo, στην εξίσωση (13) είναι
ακατάλληλο, αφού βασίζεται μόνο στις παρατηρήσεις που δημιουργήθηκε το μοντέλο
παλινδρόμησης. Το διάστημα εμπιστοσύνης για μΥ/Χο αναφέρεται στην αληθινή
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απόκριση όταν x=xo (παράμετρος πληθυσμού) και όχι στις μελλοντικές
παρατηρήσεις.
Έστω Yo οι μελλοντικές παρατηρήσεις για x=xo και έστω Ŷo , όπως δίνεται από
την εξίσωση (11), είναι ο εκτιμητής της Yo. Σημειώνεται ότι το σφάλμα πρόβλεψης
(15)
Ψ = Yo – Ŷo
είναι μια τυχαία μεταβλητή που ακολουθεί κανονική κατανομή με μέσο 0 και
διασπορά
V(Ψ) = V (Yo – Ŷo ) =

⎡1
⎣n

σ 2⎢ +

( x0 − x ) 2 ⎤
⎥
S xx ⎦

(16)

επειδή το Υο είναι ανεξάρτητο του Ŷo .
Χρησιμοποιώντας το Yˆ 2 για να εκτιμήσουμε το σ2, μπορούμε να δείξουμε ότι η
τ.μ.

Y0 − Yˆ0

1 ( x0 − x ) 2 ⎤
2⎡
ˆ
σ ⎢1 + +
⎥
S xx ⎦
⎣ n

(17)

ακολουθεί t-κατανομή με n-2 βαθμούς ελευθερίας. Έτσι το 100(1-α)% διάστημα
πρόβλεψης της μελλοντικής παρατήρησης yo στην τιμή xo είναι

yˆ 0 - t a

⎡

2

,n-2

σˆ 2 ⎢1 +
⎣

1 ( x0 - x ) 2 ⎤
1 ( x0 - x ) 2 ⎤
2⎡
ˆ
ˆ
΅ά
΅ά
1
+
y
y
+
t
+
+
σ
⎥
⎢
⎥ (18)
0
0
a ,n − 2
2
n
S xx ⎦
n
S
xx
⎣
⎦

όπου η τιμή yo υπολογίζεται από το μοντέλο παλινδρόμησης.

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Χρησιμοποιώντας αρχικά το μοντέλο παλινδρόμησης της σχ. (1) :
(19)
Lnλ = βο + β1 (YEAR)
όπου λ είναι ο ρυθμός εμφάνισης εργατικών ατυχημάτων προκύπτουν τα
αποτελέσματα του Πίνακα 4. Οι συντελεστές βρέθηκαν ότι είναι βο = -5.897 and
β1=0.03711 με τυπικό σφάλμα (βο) = 0.086 και τυπικό σφάλμα (β1) = 0.024, δηλαδή
έχουμε το μοντέλο:
Lnλ = -5.897 + 0.03711 x1
(20)
Αυτό το μοντέλο δείχνει ότι ο ρυθμός των εργατικών ατυχημάτων αυξάνει κατά
0.03711 ετησίως. Η εκτιμώμενη αλλαγή στο ρυθμό των εργατικών ατυχημάτων από
το πρώτο έτος στο επόμενο ήταν exp (0.03711) = 1.037807 που μεταφράζεται σε μια
ετήσια αύξηση των ατυχημάτων περίπου 3,7807% [ = 100 Χ (11.037807)% ]. Το
κατά προσέγγιση 95% διάστημα εμπιστοσύνης για την παράμετρο που συνδέεται με
το έτος είναι 0.03711 +/- 1,96 (024) = (0.43329, 0.50751). Εφόσον το β1 = 0, δεν
περιλαμβάνεται σε αυτό το διάστημα, παρατηρούμε μια σημαντική αλλαγή στο
ρυθμό των ατυχημάτων ετησίως.

- 327 -

Χρησιμοποιούμε αρχικά το μοντέλο παλινδρόμησης της σχ. (1) με μία μεταβλητή
(το έτος πρόκλησης). Επειδή θέλουμε να επισημάνουμε την επίδραση και των δύο
παραμέτρων στα αποτελέσματα και μέσω και των δύο αυτών μεταβλητών (έτος
πρόκλησης, ηλικία) να διαπιστώσουμε την αλλαγή της τάσης στο ρυθμό εμφάνισης
των εργατικών ατυχημάτων, χρησιμοποιούμε το μοντέλο παλινδρόμησης της σχ.(2):
Lnλ = βο + β1 (YEAR)+ β2 (AGE)
(21)
όπου λ είναι ο ρυθμός εμφάνισης εργατικών ατυχημάτων για συγκεκριμένο
συνδυασμό έτους-ηλικίας προκύπτουν τα αποτελέσματα του Πίνακα 5.
Η εκτίμηση της παραμέτρου που συνδέεται με το έτος έχει αλλάξει από 0.03711
έως 0.04106 (τυπικό σφάλμα 0.040). Υπάρχει κάποια ένδειξη της επίδρασης εφόσον
η εκτίμηση του συντελεστή της μεταβλητής "έτος" αλλάζει κατά 11%
(0.04106/0.03711).
Έγιναν πειράματα για κάθε έτος για μια χρονική περίοδο επτά ετών. Όλα τα
στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν με στόχο την καλύτερη προσαρμογή των άγνωστων
συντελεστών βο, β1, β2 στη σχέση (18). Η επεξεργασία των στοιχείων έδωσε:
βο = -5.063
β1 = 0.04106
β2= -0.248
(22)
Έτσι με την καλύτερη προσαρμογή των πειραματικών δεδομένων στη Σχέση (2),
προκύπτει το ακόλουθο μοντέλο:
Lnλ = -5.063 + 0.04106 x1 - 0.248 x2
(23)
Οι σχέσεις για το διάστημα εμπιστοσύνης και το διάστημα πρόβλεψης του ρυθμού
των εργατικών ατυχημάτων, με βάση τη στατιστική ανάλυση που προαναφέρθηκε,
δίνονται από τις σχέσεις (24) και (25) αντίστοιχα:

μY
μY

XO

XO

⎡
( x + 2.53) 2 ⎤
m 2.571 0.017 ⎢0.143 + 0
⎥
8.185 ⎦
⎣

(24)

⎡
( x + 2.53) 2 ⎤
m 2.571 0.017 ⎢1.143 + 0
⎥
8.185 ⎦
⎣

(25)

Ένα ειδικό υπολογιστικό πρόγραμμα δημιουργήθηκε για την εφαρμογή της
προαναφερόμενης στατιστικής θεωρίας και έδωσε τα διαστήματα εμπιστοσύνης και
πρόβλεψης στον Πίνακα 6.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της παλινδρόμησης για την ανάλυση του ρυθμού
εμφάνισης των εργατικών ατυχημάτων και από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε μια
σημαντική ετήσια αύξηση στα εργατικά ατυχήματα στην Ανατολική Αττική για το
χρονικό διάστημα 1999-2005. Τα διαστήματα εμπιστοσύνης για το ρυθμό εμφάνισης
των εργατικών ατυχημάτων παρουσιάζουν αυξητική τάση για τα έτη 2001-2004 λόγω
της μεγάλης οικοδομικής δραστηριότητας που παρουσιάστηκε στην Ανατολική
Αττική με την κατασκευή των ολυμπιακών έργων. Επίσης, στην αυξητική τάση του
ρυθμού εμφάνισης των εργατικών ατυχημάτων, συνέβαλλε και η έντονη παρουσία
της Επιθεώρησης Εργασίας στο χώρο των ολυμπιακών εργοταξίων για την
ενημέρωση και τον έλεγχο των εργοδοτών σχετικά με την εφαρμογή της εργατικής
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νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την αναγγελία των
εργατικών ατυχημάτων.
Επιπλέον, η αλληλεπίδραση μεταξύ του έτους πρόκλησης των εργατικών
ατυχημάτων και της ηλικίας των εργαζομένων που έπαθαν ατύχημα έδειξε ότι ο
ρυθμός εμφάνισης εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα μπορεί να αποδοθεί στην
επίδραση της ηλικίας.
Η πρακτική σημασία αυτής της μελέτης είναι ότι το μοντέλο μπορεί να
εφαρμοστεί για κάθε είδους μεταβλητή και έχει τη δυνατότητα να κάνει συστηματική
πρόβλεψη του ρυθμού εμφάνισης εργατικών ατυχημάτων.

ABSTRACT
A statistical model was made for evaluating and predicting the occupational accident
occurrence rate in the region of East Attica. The method is based on the statistical
theory of regression analysis. The results are expressed, as a functional expansion and
the stochastic model that gives the solution to the problem are confidence zones and
prediction zones of accidents and are valid in every similar case.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.Απασχολούμενοι και εργατικά ατυχήματα (που συνέβησαν σε αυτούς)

Εργατικά

Σύνολο

Έτος

Ατυχήματα Απασ/νων

λ (x 10-4)

lnλ

Έτος Αναφοράς

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

426
347
424
547
518
561
509

30.18
24.02
27.52
35.71
33.33
34.79
31.27

-5,803280771
-6,031620037
-5,895584630
-5,634985458
-5,703975506
-5,661083348
-5,767829716

0
1
2
3
4
5
6

141170
144487
154094
153190
155430
161265
162800

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Εργατικά Ατυχήματα και οι κλάσεις ηλικίας των εργαζομένων

Εργατικά Ατυχήματα ανά έτος
Κλάσεις Ηλικιών

Σύνολο / κλάση
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Ηλικίας

(15-19) 1
(20-24) 2
(25-29) 3
(30-44) 4
(45-64) 5
(65+) 6
Σύνολο ανά έτος

6
49
81
168
120
2
426

1
35
59
174
77
1
347

3
56
97
176
89
3
424

14
65
118
215
133
2
547
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6
79
96
235
101
1
518

8
70
80
257
143
3
561

2
66
96
228
117
0
509

40
420
627
1453
780
12

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Απασχολούμενοι και οι κλάσεις ηλικίας τους

Κλάσεις ηλικίας

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Απασχολούμενοι 15-19

20-24

25-29 30-44 45-64 65+-

141170
144487
154094
153190
155430
161265
162800

8429
8627
9201
9147
9281
9629
9721

20802
21290
22706
22573
22903
23763
23989

1088
1114
1188
1181
1198
1243
1255

62238
63700
67935
67537
68524
71097
71774

47212
48321
51534
51232
51981
53932
54446

1401
1434
1529
1520
1543
1601
1616

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.Παράμετροι μοντέλου σχ. (19)
Μη τυπ/νοι
συντ/στές

Τυπ/νοι
συντ/τές

B
Std. Εrror Beta
(Constant) -5.897
.086
Έτος
3.711Ε -02 .024
.571
αν/ράς

t

Sig.

95% δ.ε. για B

-68.612
1.557

Κατ/ρο όριο
.000 -6.118
.180 -.024

Αν/ρο όριο
-5.676
.098

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Παράμετροι μοντέλου σχ. (21)
Μη τυπ/νοι
συντ/στές
(Constant)
Έτος
αναφοράς
Ηλικία

Τυπ/νοι t
συντ/τές

Sig.

95% δ.ε. για B

B
Std.Εrror Beta
-5.063
.220
4.106E-02 .040
.124

Κατ/ρο όριο
-22.998 .000 -5.508
1.021 .314 -.040

Αν/ρο όριο
-4.617
.123

-0.248

-5.266

-.153

.047

-.642

.000 -.343

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.Διαστήματα εμπιστοσύνης και πρόβλεψης για το λ

X0
1
2
3
4
5
6
7

Διάστημα εμπιστοσύνης (x 10-4)
[19.30, 47.01]
[15.65, 36.98]
[18.00, 42.12]
[22.43, 52.48]
[22.43, 49.42]
[23.58, 51.44]
[20.91, 46.54]
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Διάστημα πρόβλεψης (x 10-4)
[17.82, 50.92]
[13.88, 41.28]
[15.65, 48.44]
[21.33, 59.76]
[19.89, 55.72]
[20.91, 58.00]
[18.55, 52.47]
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Περίληψη
Τα
συστήματα
αξιοπιστίας
μονάδων
με
πολλαπλά
επίπεδα
αποτυχίας
( Multiple Failure Mode systems, MFM ), αποτελούν γενίκευση των απλών συστημάτων
(Single Failure Mode systems, SFM), στα οποία τόσο οι μονάδες όσο και ολόκληρο το
σύστημα, έχουν δυο μόνο δυνατές καταστάσεις (λειτουργίας ή μη λειτουργίας). Στα
συστήματα MFM , κάθε μονάδα μπορεί να λειτουργεί ή να βρεθεί σε κατάσταση αποτυχίας
τύπου m (όπου m ≥ 2 ). Σε κάθε τύπο αποτυχίας, αντιστοιχείται μια οικογένεια ελάχιστων
συνόλων διακοπής, με αποτέλεσμα το σύστημα να μη λειτουργεί αν και μόνο αν υπάρχει
τουλάχιστον ένα ελάχιστο σύνολο διακοπής (ε.σ.δ.), από κάποια οικογένεια C s , με όλες τις
μονάδες του σε κατάσταση αποτυχίας τύπου s (όπου s ∈ {1,2,..., m} ). Η συνάρτηση
αξιοπιστίας ενός συστήματος MFM προσδιορίζει, όπως και στα απλά συστήματα, την
πιθανότητα το σύστημα να λειτουργεί.
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα κάτω φράγμα, πολλαπλασιαστικού τύπου, για τη
συνάρτηση αξιοπιστίας ενός συστήματος MFM , κάνοντας χρήση της θεωρίας των
στοχαστικών διατάξεων ( Stochastic Ordering ).

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Έστω ένα σύστημα αξιοπιστίας MFM , με σύνολο μονάδων I = {1,2,..., n} . Κάθε
μονάδα του συστήματος μπορεί να λειτουργεί ή να βρίσκεται σε κατάσταση
αποτυχίας τύπου m ≥ 2 . Οι καταστάσεις των μονάδων, σε μια συγκεκριμένη χρονική
στιγμή, μπορούν να περιγραφούν από τις ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές (τ.μ.) X i ,
που ορίζονται ως εξής

*

Η εργασία υποστηρίχθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
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⎧0, όταν η μονάδα i λειτουργεί
⎪1, όταν η μονάδα i είναι στην κατάσταση αποτυχίας τύπου 1
⎪
,
Xi = ⎨
⎪M
⎪⎩m, όταν η μονάδα i είναι στην κατάσταση αποτυχίας τύπου m

για i = 1,2,..., n . Επίσης, για την κατανομή των X i θεωρούμε ότι
P ( X i = 0) = pi = q0i και P ( X i = s ) = q si ,

για i = 1, 2,..., n και s = 1, 2, ..., m (με q0i + q1i + ... + qmi = 1 ).
Για την περιγραφή των καταστάσεων όλων των μονάδων του συστήματος, θα
μπορούσαμε εναλλακτικά να χρησιμοποιήσουμε τον τυχαίο πίνακα (Boutsikas &
Koutras (2002))

X = ( X si ) m×n

⎛ X 11
⎜
⎜ X 21
=⎜
M
⎜
⎜X
⎝ m1

X 12
X 22
M
X m2

X 1n ⎞
⎟
X 2n ⎟ ,
O
M ⎟
⎟
L X mn ⎟⎠
L
L

(1)

όπου
⎧0, όταν η μονάδα i είναι στην κατάσταση αποτυχίας τύπου s
X si = ⎨
⎩1, διαφορετικ ά

για i = 1, 2,..., n και s = 1, 2,..., m (κάθε στήλη του πίνακα X , θα έχει το πολύ ένα
μηδενικό και εύκολα διαπιστώνουμε ότι, P ( X si = 1) = 1 − qsi , P ( X si = 0) = qsi ).
Σε κάθε τύπο αποτυχίας, αντιστοιχείται μια οικογένεια ελάχιστων συνόλων
διακοπής C s , s = 1,..., m (όπου C s ⊆ P(I ) ). Τότε, το σύστημα θα βρίσκεται σε
κατάσταση μη λειτουργίας (ή αλλιώς, θα αποτυγχάνει) αν και μόνο αν υπάρχει
τουλάχιστον ένα ελάχιστο σύνολο διακοπής (ε.σ.δ.), από κάποια οικογένεια C s , με
όλες τις μονάδες του σε κατάσταση αποτυχίας τύπου s ( s ∈ {1, 2, ..., m} ). Ο τρόπος
με τον οποίο ορίζονται τα συστήματα MFM , τα διαφοροποιεί από τα συστήματα
πολλών καταστάσεων, με μονάδες, επίσης πολλών καταστάσεων (multistate systems
consisting of multistate components). Ένα βασικό χαρακτηριστικό των τελευταίων
συστημάτων, τα οποία έχουν μελετηθεί εκτενώς τις τελευταίες δεκαετίες (Barlow &
Wu (1978), Meng (1994, 2002) κ.α.), είναι ότι υπάρχει διάταξη ανάμεσα στo σύνολο
των διαφορετικών καταστάσεων (ordinable operating modes), ξεκινώντας από
τέλεια λειτουργία έως πλήρη αποτυχία .
Ας εισάγουμε τις παρακάτω δίτιμες συναρτήσεις (και αύξουσες κατά
συντεταγμένη)
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φ s ( X s⋅ ) =

⎛

∏ ⎜⎜1 − ∏ (1 − X

C∈C s ⎝

i∈C

⎞
⎟ , X s ⋅ = ( X s1 , X s 2 , ..., X sn ) ( s = 1, ..., m) .
⎠

si ) ⎟

Αν υπάρχει ένα C ∈ C s , με X i = s, ∀i ∈ C , τότε θα λέμε ότι το σύστημα αποτυγχάνει,
(τουλάχιστον) λόγω αποτυχιών τύπου s .Στην περίπτωση αυτή θα ισχύει
φ s ( X s ⋅ ) = 0 , και αντίστροφα. Επομένως, η πιθανότητα το σύστημα να μην
αποτυγχάνει, λόγω αποτυχιών τύπου s , είναι
Rs (q s. ) = E (φ( X s. )) ,

όπου qs ⋅ = ( qs1 , qs 2 , ..., qsn ) και s ∈ {1, 2, ..., m} (ουσιαστικά η Rs (qs. ) είναι η
αξιοπιστία ενός συστήματος SFM , με ε.σ.δ. τα C s και μονάδες με πιθανότητες
αποτυχίας q s ⋅ ).
Άρα, η κατάσταση του συστήματος θα δίδεται από την αύξουσα κατά
συντεταγμένη δίτιμη συνάρτηση, m× n μεταβλητών
φ MFM ( X ) =

m

∏

φ s ( X s⋅ ) =

s =1

m

⎛

⎛

∏ ⎜⎜ ∏ ⎜⎜⎝1 − ∏ (1 − X
s =1

⎝ C∈C s

i∈C

⎞ ⎞⎟
⎟
⎠ ⎟⎠

si ) ⎟

( φ MFM ( X ) = 1, αν και μόνο αν το σύστημα λειτουργεί) και η αξιοπιστία του είναι ίση
με

⎛ m ⎛
⎛ m
⎞
⎛
⎞⎞⎞
RMFM (q) = E (φ MFM ( X )) = E ⎜⎜ ∏ φ s ( X s⋅ ) ⎟⎟ = E ⎜ ∏ ⎜⎜ ∏ ⎜⎜1 − ∏ (1 − X si ) ⎟⎟ ⎟⎟ ⎟ ,
⎜ s =1 C∈C ⎝ i∈C
⎝ s =1
⎠
⎠ ⎠ ⎟⎠
⎝ ⎝ s
όπου q = ( qsi ) m × n .

2. ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οι ακόλουθοι δυο ορισμοί, αφορούν τη στοχαστική διάταξη ανάμεσα σε τυχαίες
μεταβλητές, άλλα και ανάμεσα σε τυχαία διανύσματα (Muller & Stoyan (2002)).
Ορισμός 1 Η τυχαία μεταβλητή Ζ, είναι μικρότερη από την τυχαία μεταβλητή Υ, με
(συμβολικά,
εάν
βάση
τη
συνήθη
στοχαστική
διάταξη
Z ≤ st Y ),
FX (t ) ≥ FY (t ), ∀t (δηλαδή, P( X ≤ t ) ≥ P(Y ≤ t ), ∀t ).
Ορισμός 2 Έστω δυο τυχαία διανύσματα (τ.δ.) Ζ και Υ, του R n . Θα λέμε ότι το Ζ είναι
μικρότερο από το τυχαίο διάνυσμα Υ, με βάση τη συνήθη στοχαστική διάταξη
(συμβολικά, Z ≤ st Y ), εάν E ( f ( Z )) ≤ E ( f (Y )) , για κάθε φραγμένη και αύξουσα
συνάρτηση f : R n → R .
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Από τον Ορισμό 2, είναι φανερό ότι η εξακρίβωση μιας σχέσεως της μορφής
Z ≤ st Y ή Y ≤ st Z , δεν είναι πολύ απλό πρόβλημα. Το παρακάτω θεώρημα (Muller &
Stoyan (2002)), δίνει ένα χρήσιμο εργαλείο, για τη διαπίστωση μιας τέτοιας σχέσης.
Θεώρημα 1 Έστω δυο τυχαία διανύσματα Z = ( Z1 , ..., Z n ) και Y = (Y1 , ..., Yn ) , του
R n . Εάν ισχύει
Z1 ≤ st Y1 ,

και για i = 2,..., n

[ Z i Z1 = z1 , ..., Z i −1 = zi −1 ] ≤ st [Yi Y1 = y1 , ..., Yi −1 = yi −1 ] ,
για όλα τα z j ≤ y j (για j = 1,..., i − 1 ), τότε
Z ≤ st Y .

Ο συμβολισμός [ Z i Z1 = z1 , ..., Z i −1 = z i −1 ] (όμοια ο [Yi Y1 = y1 , ..., Yi −1 = yi −1 ] )
χρησιμοποιήθηκε παραπάνω για να υποδηλώσει την τυχαία μεταβλητή με κατανομή,
τη δεσμευμένη κατανομή της Z i δοθέντος Z 1 = z1 , ..., Z i −1 = z i −1 .
Πριν προχωρήσουμε στην Πρόταση 1, είναι χρήσιμο να αναφέρουμε ότι το τ.δ.
m

∏X

(

si ,

1 − X 1i , ..., 1 − X mi ) , ακολουθεί την πολυωνυμική κατανομή με παραμέτρους,

s =1

1 και qi = ( q0 i , q1i , ..., qmi ) , ∀i ∈ I (δηλαδή, την M (1, qi ) ). Υπενθυμίζουμε επίσης ότι
εάν για κάποιο τ.δ. ισχύει ( N1 , ..., N k ) ~ M ( d , p) , με p = ( p1 ,..., pk ) , τότε για κάθε
j ∈ {1, ..., k} και {a1 , a2 ,..., al } ⊆ {1, 2, ..., k } \ { j} (με 1 ≤ l ≤ k − 1 ), η δεσμευμένη
κατανομή του N j δοθέντος ότι ( N a1 = na1 , N a2 = na2 ,..., N al = nal ) , είναι διωνυμική
l

l

i =1

i =1

b(d ' , p ' ) , όπου d ' = d − ∑ nai , p' = ( p j ) /(1 − ∑ p ai ).

Πρόταση 1 Έστω ένα σύστημα MFM με m διαφορετικά είδη αποτυχίας και n
ανεξάρτητες μονάδες, των οποίων οι καταστάσεις περιγράφονται από τον τυχαίο
πίνακα (1). Τότε, για τις ανεξάρτητες δίτιμες τ.μ. Tsi , i = 1, 2,..., n και s = 1, 2,..., m , με
P (Tsi = 0) = (q si ) /(1 −

s −1

∑

q ji ), P (Tsi = 1) = (1 −

j =1

ισχύει,

X •' i

T•'i ≤ st X •' i ,

για

κάθε

s

∑
j =1

i ∈ I = 1, 2,..., n (όπου,

= ( X 1i , X 2i ,..., X mi ) ).
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q ji ) /(1 −

s −1

∑q

ji ),

j =1

T•'i = (T1i , T2i ,..., Tmi )

και

Απόδειξη Για την απόδειξη θα χρησιμοποιήσουμε το Θεώρημα 1 και τις ιδιότητες
της πολυωνυμικής κατανομής. Κατ’ αρχάς παρατηρούμε ότι, αφού οι τ.μ. παίρνουν
μόνο τις τιμές 0 ή 1, θα ισχύει P (T1i ≤ t ) ≥ P ( X 1i ≤ t ) , ∀t , εάν και μόνο εάν
P (T1i = 0) ≥ P ( X 1i = 0) .

Όμως
P (T1i = 0) = ( q1i ) /(1 −

1−1

∑q

ji )

= q1i ≥ q1i = P ( X 1i = 0) ,

j =1

και επομένως T1i ≤ st X 1i , για όλα τα i = 1, 2,..., n ( με

0

∑q

ji

= 0 ). Επειδή οι τ.μ. Tsi

j =1

είναι ανεξάρτητες, έχουμε
[Tsi T1i = t1i , ..., Ts −1,i = t s −1,i ] = st [Tsi ] ,
m

∏X

∀s ∈ {2, ..., m} . Ακόμη, (

si , 1 −

X 1i , 1 − X 2i ,...,1 − X mi ) ~ M (1, qi ) , οπότε,

s =1

[1 − X si = xsi 1 − X 1i = x1i , ..., 1 − X s −1i = xs −1,i ] ~ b(1 −

s −1

∑x

ji , r )

,

j =1

όπου r = ( q si ) /(1 −

s −1

∑

q ji ) και 0 ≤ xsi ≤ 1 −

s −1

∑x

ji

. Έτσι

j =1

j =1

P( X si = 0 X1i = x1' i ,K, X s−1i = xs' −1,i ) = P(1 − X si = 1 1 − X1i = 1 − x1' i ,K,1 − X s−1i = 1 − xs' −1,i ).

Εάν υπάρχει ένα τουλάχιστον μηδενικό ανάμεσα στα {x ' ji , j = 1,..., s − 1} , τότε η
παραπάνω πιθανότητα είναι μηδέν. Εάν {x ' ji = 1, ∀j = 1,..., s − 1} , τότε
P( X si = 0 X1i = x1' i , ..., X s−1i = x 's−1,i ) = P(1 − X si = 1 1 − X1i = 0, ..., 1 − X s−1i = 0) = (qsi ) /(1 −

s −1

∑q

ji ).

j =1

Άρα,
P ( X si = 0 X 1i = x1i , ..., X s −1i

s −1
⎧
q ji ), εάν x ji = 1, ∀j = 1,..., s − 1 .
⎪( q si ) /(1 −
= x s −1,i ) = ⎨
j =1
⎪0, αλλο ύ
⎩

∑

Έτσι για κάθε t ji ≤ x ji , j = 1,..., s − 1 , έχουμε
[Tsi T1i = t1i , ..., Ts −1,i = t s −1,i ] ≤ st [ X si X 1i = x1i , ..., X s −1i = x s −1,i ] ,

καθώς,
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P(Tsi = 0) = (q si ) /(1 −

s −1

∑q

ji )

≥ P( X si = 0 X 1i = x1i , ..., X s −1i = x s −1,i ).

j =1

Άρα, T •' i ≤ st X '• i ,για κάθε i = 1, 2,..., n .
Πρόταση 2 Έστω ένα σύστημα MFM , όμοιο με αυτό της προηγούμενης πρότασης.
Τότε για τη συνάρτηση αξιοπιστίας RMFM (q ) ( q = ( qsi ) m × n ), του συστήματος ισχύει
RMFM (q) ≥

m

∏ R (Q
s

=L

s. )

s =1

όπου Rs (Qs. ), Qs. = (Qs1 ,..., Qsn ), s = 1,..., m , είναι η συνάρτηση αξιοπιστίας ενός
συστήματος SFM , με ε.σ.δ. C s και n μονάδες, οι οποίες έχουν πιθανότητες
αποτυχίας
Qsi = (q si ) /(1 −

s −1

∑q

ji )

, i = {1, ..., n} .

j =1

Απόδειξη Λόγω ανεξαρτησίας των μονάδων του συστήματος και των Tsi , παίρνουμε
(T•'1 , T•'2 , T•'3 ,..., T•'n ) ≤ st ( X •'1 , X •' 2 , X •' 3 ,..., X •' n ) .
Και αφού η συνάρτηση φ MFM είναι αύξουσα και φραγμένη (ως γινόμενο αύξουσων
και φραγμένων συναρτήσεων), συμπεραίνουμε με βάση τον Ορισμό 2, ότι θα ισχύει
E (φ MFM (T )) ≤ E (φ MFM ( X )) .

Όμως
⎛
E (φ MFM (T )) = E ⎜⎜
⎝

m

∏ φ (T

⎞
⎟
⎠

s⋅ ) ⎟

s

s =1

(όπου Ts. = (Ts1 , Ts 2 ,..., Tsn ), s = 1,..., m ) και χρησιμοποιώντας το γεγονός ότι οι τ.μ.
Tsi είναι ανεξάρτητες, παίρνουμε
⎛
E (φ MFM (T )) = E ⎜⎜
⎝

⎞
φ s (Ts ⋅ ) ⎟⎟ =
s =1
⎠
m

∏

m

∏ E (φ (T
s

s ⋅ ))

= L.

s =1

Πριν αναφέρουμε κάποια αλλά κάτω φράγματα, από την πρόσφατη βιβλιογραφία,
αξίζει να παρατηρήσουμε ότι ο υπολογισμός του L , βασίζεται σε μια διάταξη των m
οικογενειών ε.σ.δ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι για την απόδειξη της Πρότασης 1,
χρησιμοποιήσαμε το Θεώρημα 1(στο οποίο π.χ. οι τ.μ. ως προς τις οποίες
δεσμεύουμε, μπορεί να είναι οποιεσδήποτε).
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Οι Boutsikas & Koutras (2002) έδωσαν για τα συστήματα MFM , τα επόμενα
κάτω φράγματα
LS =

m

∏ R (q '
s

), όπου q ' s = ( q' s1 , ..., q ' sn ), με q ' si = q si /( pi + q si ),

s

s =1

LBonf =

m

∑ R (q
s

s⋅ )

− m + 1,

s. )

−

s =1

m

∏ R (q

LCov =

s

∑c

st

όπου c st =

1≤ s <t ≤ m

s =1

∑ ∑ ∏q ∏q
si

C∈C s D∈Ct
i∈C
D ∩C ≠ ∅

tj

j∈D

Το δεύτερο φράγμα στηρίζεται στην ανισότητα Bonferroni ενώ το τρίτο σε μια
ανισότητα συνδιακύμανσης, που δόθηκε από τους Boutsikas & Koutras (2000).
Εύκολα κάποιος μπορεί να διαπιστώσει ότι το L , είναι πάντοτε καλύτερο από το LS ,
δηλαδή L > LS . Γνωρίζοντας ότι αύξουσες συναρτήσεις, ανεξάρτητων τ.μ., είναι
συναφείς τ.μ. (associated random variables), μπορούμε επίσης να δημιουργήσουμε
τα επόμενα τέσσερα κάτω φράγματα (για τον ορισμό και τις ιδιότητες των συναφών
τ.μ., βλ. Barlow & Proschan (1981) ), τα οποία εκφράζονται μέσω των οικογενειών
των συνόλων διακοπής του συστήματος και των πιθανοτήτων να βρίσκεται κάθε
μονάδα, στην κατάσταση s ( s = 1,..., m)
L' =
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Παράδειγμα.
Θα
μελετήσουμε
στη
συνέχεια
το
σύστημα
consecu tive − k1 , k 2 , k3 − out − of − n : MFM (Koutras (1997), Boutsikas & Koutras
(2002)), το οποίο αποτελείται από n μονάδες, συνδεδεμένες σε σειρά, ενώ δε
λειτουργεί εάν βρεθούν k1 συνεχόμενες μονάδες σε κατάσταση αποτυχίας τύπου 1 ή
k 2 συνεχόμενες μονάδες σε κατάσταση αποτυχίας τύπου 2 ή k3 συνεχόμενες
μονάδες σε κατάσταση αποτυχίας τύπου 3 (δηλαδή, m = 3 ).
Θεωρώντας ότι οι μονάδες είναι ανεξάρτητες και ισόνομες ( iid ), με,
P ( X si = 0) = qs , ∀s ∈ {1, 2, 3} και ∀i ∈ {1, ..., n} , βρίσκουμε τον επόμενο πίνακα (για
k

k

την ποσότητα cst εκμεταλλευτήκαμε τη σχέση, cst ≤ (n − k s + 1)(k s + kt − 1)qs s qt t ),
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Πίνακας 1. k1 = 3, k 2 = 3, k3 = 4, n = 10.000 (iid )
q1

q2

q3

L

LCov

LBonf

LS

0.08 0.01

0.01

0.00883

0.00882

-0.001

0.00663

0.08 0.04

0.01

0.00407

0.0032

-0.4502

0.00185

0.05 0.01

0.02

0.3008

0.30142

0.29349

0.26884

0.08 0.04

0.04

0.00391

0.00299

-0.47437

0.00096

0.08 0.05

0.05

0.00177

-0.00087

-0.74379

0.00025

0.07 0.02

0.01

0.03724

0.03782

-0.03444

0.02757

Παρατηρούμε ότι το νέο φράγμα είναι πάντα καλύτερο από τα υπόλοιπα, εκτός από
την τρίτη περίπτωση και έβδομη περίπτωση, όπου το Lcov έχει μεγαλύτερη τιμή.
Γενικώς (μελετώντας διάφορα συστήματα), το L φαίνεται να έχει καλύτερη
συμπεριφορά από το LBonf , και σε πολλές περιπτώσεις και από το Lcov . Τέλος, να
σημειώσουμε ότι τα LBonf και Lcov , μπορούν να πάρουν και αρνητικές τιμές, κάτι
που δε συμβαίνει με το L.

ABSTRACT
The multiple failure mode systems (MFM) consist a generalization of the binary
systems (Single Failure Mode systems, SFM), i.e. systems whose components are
either operating or failed. In MFM systems, each component may either work or
experience one of m different failure types (failure modes). A family of minimal cut
sets is assigned to each failure mode, so that the whole systems fails if and only if a
minimal cut set from the s-th family, s ∈ {1,2,..., m} , has all its components in failure
mode s. The MFM system’s reliability function defines (as in the SFM systems) the
operating probability of the system.
This work presents a lower product-type bound for the MFM system’s reliability
function, using the theory of stochastic ordering. Numerical calculations are also
carried out to compare the new bound to other bounds that have appeared recently in
the literature.
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Περίληψη
Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να παρουσιάσει και να αξιολογήσει τον πραγματικό πλούτο
των πρωτογενών στατιστικών δεδομένων που είναι διαθέσιμα από τις επίσημες έρευνες
νοικοκυριών για τη χώρα μας. Ειδικότερα, θα παρουσιασθούν και θα αξιολογηθούν οι
χρησιμοποιούμενες στατιστικές τεχνικές δειγματοληψίας καθώς και τα διάφορα στατιστικά
και άλλα προβλήματα που ανακύπτουν από το σχεδιασμό μιας έρευνας νοικοκυριών έως τη
διάθεση των μηχανογραφικών της αρχείων στους τελικούς χρήστες. Εκτιμάται, ότι η διάχυση
της γνώσης, τόσο σε σχέση με τη διαθεσιμότητα και ποιότητα τέτοιων πρωτογενών
στοιχείων, όσο και με τις εναλλακτικές επιλογές στα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν
κατά την υλοποίηση των ερευνών νοικοκυριών, θα συμβάλει πολλαπλά στο ερευνητικό έργο
της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Έχει γίνει πλέον σαφές στην επιστημονική και ερευνητική κοινότητα ότι η
επισταμένη διερεύνηση των οικονομικών και κυρίως των κοινωνικών φαινομένων
και επιπλέον, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των επιμέρους μέτρων
πολιτικής, δεν μπορεί να γίνει με την αξιοποίηση συγκεντρωτικών στοιχείων (π.χ
μακροοικονομικά δεδομένα, διοικητικά στοιχεία). Στην κατεύθυνση αυτή τα
τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και
στην Ελλάδα, για τη συγκέντρωση και αξιοποίηση των αναγκαίων πρωτογενών
μικροοικονομικών στατιστικών στοιχείων που σε επίπεδο νοικοκυριού απαιτούνται
για την αξιόπιστη ανάλυση τέτοιων πολυδιάστατων φαινομένων.
Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να παρουσιάσει και να αξιολογήσει τον
πραγματικό πλούτο των πρωτογενών στατιστικών δεδομένων που είναι διαθέσιμα
από τις επίσημες έρευνες νοικοκυριών για τη χώρα μας. Ειδικότερα, στην επόμενη
ενότητα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των τριών πιο σημαντικών ερευνών
νοικοκυριών στην Ελλάδα (Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών, Έρευνα
Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών, Έρευνα Εργατικού
Δυναμικού). Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα διάφορα στατιστικά και άλλα
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προβλήματα που ανακύπτουν από το σχεδιασμό μιας έρευνας νοικοκυριών έως τη
διάθεση των μηχανογραφικών της αρχείων στους τελικούς χρήστες.

2. ΈΡΕΥΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΝΑΣ ΠΛΟΥΤΟΣ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα τελευταία χρόνια, η βελτίωση και η διαθεσιμότητα των στατιστικών
δεδομένων έχει κάνει δυνατή τη διερεύνηση σημαντικών πτυχών των οικονομικών,
κοινωνικών και πολιτικών μεταβολών στη χώρα μας. Ωστόσο, πολύ συχνά στο
δημόσιο διάλογο διατυπώνονται ισχυρισμοί, οι οποίοι είτε δεν έχουν επαρκή
τεκμηρίωση είτε έρχονται σε αντίθεση με τα ευρήματα των διαθέσιμων πρωτογενών
ερευνών. Επιπλέον, παραμένει ιδιαίτερα σημαντικό το πρόβλημα της διάχυσης και
διάθεσης της πρωτογενούς πληροφόρησης στην ερευνητική κοινότητα αλλά και
στους υπεύθυνους άσκησης της πολιτικής. Σ’αυτό θετικά θα συμβάλει και ο τρόπος
με τον οποίο η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας (ΕΣΥΕ) -που είναι ο
κατ΄εξοχήν δημόσιος φορέας συγκέντρωσης στοιχείων- χειρίζεται τα ζητήματα της
προβολής, διάθεσης και τιμολόγησης των πρωτογενών στατιστικών δεδομένων.
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε τα χαρακτηριστικά των τριών ευρύτερα
διαδεδομένων δειγματοληπτικών ερευνών νοικοκυριών που διεξάγονται στη χώρα
μας.
2.1 Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ)
Οι ΕΟΠ διενεργούνται και δημοσιεύονται σε ομαδοποιημένη μορφή από την
ΕΣΥΕ. 1 Η πρώτη ΕΟΠ πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα Απρίλιος 1957 Μάρτιος 1958 στις αστικές περιοχές της χώρας, ενώ η δεύτερη στο διάστημα Μάιος
1963 - Απρίλιος 1964 στις αγροτικές και ημιαστικές περιοχές. Όλες οι επόμενες ΕΟΠ
κάλυψαν δειγματοληπτικά το σύνολο του πληθυσμού της χώρας και
πραγματοποιήθηκαν στις περιόδους: Ιανουάριος 1974 - Δεκέμβριος 1974, Νοέμβριος
1981 - Οκτώβριος 1982, Νοέμβριος 1987 - Οκτώβριος 1988, Οκτώβριος 1993 Σεπτέμβριος 1994 και Οκτώβριος 1998 - Σεπτέμβριος 1999. Η πλέον πρόσφατη
έρευνα υλοποιήθηκε στην περίοδο Φεβρουάριος 2004 έως Ιανουάριος 2005. Κάθε
αναφορά στη συνέχεια της μελέτης στις ΕΟΠ θα αφορά τις έξι τελευταίες έρευνες,
1974, 1981/82, 1987/88, 1993/94, 1998/99 και 2004/05 οι οποίες γενικά
ακολούθησαν την ίδια μεθοδολογία και κάλυψαν δειγματοληπτικά όλα τα νοικοκυριά
της χώρας ανεξάρτητα από το μέγεθος ή άλλα χαρακτηριστικά τους.
Ο κύριος σκοπός των ΕΟΠ είναι η αναθεώρηση από την ΕΣΥΕ του Δείκτη Τιμών
Καταναλωτή με τον υπολογισμό νέων συντελεστών στάθμισης των διαφόρων
κατηγοριών καταναλωτικής δαπάνης. Ωστόσο, το στατιστικό υλικό των ερευνών
αυτών μπορεί να αξιοποιηθεί για τη μέτρηση και διερεύνηση των οικονομικών
ανισοτήτων, την ανάλυση των διαχρονικών μεταβολών του επιπέδου διαβίωσης και
1

Για μία αναλυτική περιγραφή και παρουσίαση των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων των
ΕΟΠ βλ. ΕΣΥΕ (1977, 1986, 1990, 1998, 2004).
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των διαφόρων χαρακτηριστικών των νοικοκυριών, την εκτίμηση της συνολικής
ιδιωτικής κατανάλωσης, κ.λπ. Οι έρευνες αυτές συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με
τις καταναλωτικές δαπάνες (πραγματικές και τεκμαρτές), τα εισοδήματα, τις ανέσεις
κατοικίας, τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά και τα κοινωνικοοικονομικά
χαρακτηριστικά των νοικοκυριών και των μελών τους. Καλύπτουν το σύνολο του
πληθυσμού της χώρας με εξαίρεση τις κάθε είδους συλλογικές συμβιώσεις (όπως
οικοτροφεία, νοσοκομεία, φυλακές), τα νοικοκυριά που είχαν περισσότερους από
τρεις οικότροφους, και τα νοικοκυριά με μέλη ξένους υπηκόους που υπηρετούν σε
ξένες διπλωματικές αποστολές.
Η συλλογή των πληροφοριών γίνεται με τη μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης
κατά την οποία οι ερευνήτριες - υπάλληλοι της ΕΣΥΕ, για τη συμπλήρωση των
ερωτηματολογίων επισκέπτονται τα επιλεγόμενα νοικοκυριά επί 7 συνεχείς ημέρες
(από την ΕΟΠ 1993/94 και για όλες τις επόμενες επί 14 ημέρες). Για την επιλογή του
δείγματος εφαρμόζεται η μέθοδος της πολυσταδιακής στρωματοποιημένης
δειγματοληψίας με ενιαίο γενικό κλάσμα δειγματοληψίας 2/1000 (για την ΕΟΠ 1974
ήταν 3/1000) και μονάδα έρευνας και ανάλυσης είναι το νοικοκυριό. Με βάση το
σχέδιο δειγματοληψίας που υιοθετείται, η τελική μονάδα δειγματοληψίας είναι η
κατοικία. Έτσι, ερευνώνται όλα τα νοικοκυριά που κατά το χρόνο της έρευνας
μένουν στις κατοικίες που έχουν επιλεγεί. 2 Για τη στρωματοποίηση του δείγματος
χρησιμοποιούνται συνήθως οι γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας (Υπηρεσίες
Περιφερειακής Ανάπτυξης -ΥΠΑ), ο βαθμός αστικότητας, και ο δήμος ή η κοινότητα
ή το οικοδομικό τετράγωνο. Το δείγμα ισοκατανέμεται μέσα στο έτος, με τρόπο ώστε
να επιλέγονται 4 ισοδύναμα και ανεξάρτητα μεταξύ τους δείγματα, που αντιστοιχούν
στα 4 τρίμηνα της κάθε έρευνας. Μονάδα έρευνας και ανάλυσης των ΕΟΠ αποτελεί
το νοικοκυριό. Μέλη του νοικοκυριού είναι τα άτομα συγγενικά ή μη τα οποία το
αποτελούν, δηλαδή διαμένουν στην κατοικία και τρώνε κυρίως εκεί. Για τους
σκοπούς της έρευνας, ένα από τα μέλη κάθε νοικοκυριού το οποίο αναγνωρίζεται από
τα υπόλοιπα μέλη ως υπεύθυνος, με την έννοια ότι έχει την ευθύνη για τη λήψη των
κυριότερων αποφάσεων που αφορούν τη διαχείριση του νοικοκυριού γενικά,
θεωρείται ως υπεύθυνος αυτού.
Για μία σειρά λόγων, οι ΕΟΠ αποτελούν τις πλέον κατάλληλες πηγές στατιστικών
στοιχείων για τη μελέτη πολλών κοινωνικών φαινομένων όπως είναι η ανισότητα, η
φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός κ.ά. Είναι οι μόνες έρευνες νοικοκυριών οι
οποίες συλλέγουν ταυτόχρονα πληροφορίες σχετικά με τις πραγματικές και
τεκμαρτές καταναλωτικές δαπάνες (σε ανάλυση 900 περίπου διαφορετικών
κωδικών/ειδών), τα εισοδήματα (σε ανάλυση 70 περίπου διαφορετικών πηγών
προέλευσης), τις ανέσεις κατοικίας (είδος κατοικίας, τετραγωνικά, αριθμός
δωματίων, έτος κατασκευής κ.ά), τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά (ύπαρξη ΙΧ
αυτοκινήτου, οικιακών συσκευών, κ.λπ.) και τα κοινωνικοοικονομικά
2

Αν η κατοικία που έχει επιλεγεί είναι κενή, δευτερεύουσα ή εξοχική, εγκαταλείπεται. Αν σε
μια κατοικία μένει νοικοκυριό με το οποίο η επικοινωνία της ερευνήτριας δεν είναι δυνατή
λόγω προσωρινής απουσίας, άρνησης συνεργασίας, κ.λπ., η ερευνήτρια αντικαθιστά την
κατοικία με την αμέσως επόμενη.
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χαρακτηριστικά των νοικοκυριών και των μελών τους (επαγγελματική κατάσταση,
δημογραφικά χαρακτηριστικά, κ.λπ.).
Τα κύρια χαρακτηριστικά των ΕΟΠ αλλά και των άλλων δύο ερευνών που
ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 1.
2.2 Έρευνες Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EUSILC)
Η έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC,
European Union-Statistics on Income and Living Conditions) στις χώρες της ΕΕ είναι
μία επαναλαμβανόμενη δειγματοληπτική έρευνα, με την οποία σε διαφορετικές
χρονικές στιγμές (“κύματα”) συλλέχθηκαν πληροφορίες από τα ίδια νοικοκυρά
(περίπου 60.000 στις 15 χώρες της ΕΕ) και άτομα του αρχικού δείγματος, ανεξάρτητα
αν τα άτομα αυτά μετακινήθηκαν ή όχι σε άλλο νοικοκυριό. Τα αποτελέσματα της
τελευταίας για το 2003 και το 2004 για τη χώρα μας είναι ήδη διαθέσιμα από την
ΕΣΥΕ. Η έρευνα καλύπτει δειγματοληπτικά όλα τα ιδιωτικά νοικοκυριά με
συγχρονικό (cross sectional) και διαχρονικό (longitudinal) τρόπο, προβλέποντας την
αντικατάσταση του ¼ των νοικοκυριών κάθε χρόνο. Ο κοινός σχεδιασμός και η
κατάρτιση των ερωτηματολογίων του EU-SILC σύμφωνα με τις οδηγίες και την
επίβλεψη της Eurostat φαίνεται να έχει εξασφαλίσει σε υψηλό βαθμό τη
συγκρισιμότητα των στοιχείων μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Βασικός στόχος της έρευνας είναι η μελέτη, σε ευρωπαϊκό και εθνικό
επίπεδο, των συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών σε σχέση, κυρίως, με το
εισόδημα τους. Η έρευνα πρόκειται να αποτελέσει την πηγή αναφοράς των
συγκριτικών στατιστικών για την κατανομή του εισοδήματος και τον
κοινωνικό αποκλεισμό σε επίπεδο ΕΕ. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται
αφορούν το χρηματικό εισόδημα όλων των μελών των νοικοκυριών από οποιαδήποτε
πηγή και αν προέρχεται (με ιδιαίτερη έμφαση στις κοινωνικές παροχές), την
απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας τους, τις συνθήκες στέγασής τους, το επίπεδο
εκπαίδευσης και την επαγγελματική τους κατάρτιση, την κατάσταση της υγείας τους
και διάφορους άλλους κοινωνικούς δείκτες σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσής τους.
Το πλούσιο αυτό στατιστικό υλικό αποτελεί την συνέχεια των πρωτογενών ερευνών
του Ευρωπαϊκού Πάνελ Νοικοκυριών (European Community Household Panel, βλ.
Eurostat 1996a, 1996b,1997) που κάλυψε για όλες τις χώρες της ΕΕ την περίοδο
1994-2001 (για την Ελλάδα και ορισμένες άλλες χώρες η έρευνα υλοποιήθηκε και για
το 2002). Και οι δύο προηγούμενες έρευνες υλοποιούνται για την χώρα μας από την
ΕΣΥΕ.
Το προηγούμενο υλικό φαίνεται ιδιαίτερα χρήσιμο στη μελέτη θεμάτων κυρίως
σχετικά με τις οικονομικές ανισότητες (διαστάσεις, δομή, εξελίξεις κ.λπ.), τη φτώχεια
(χαρακτηριστικά φτωχών, προσδιοριστικοί παράγοντες, διαστάσεις κ.λπ.) και τον
κοινωνικό αποκλεισμό, την κοινωνική συνοχή, τις ανισότητες στις συνθήκες
διαβίωσης των νοικοκυριών, τη διάρθρωση της απασχόλησης, την εκτίμηση
συναρτήσεων αμοιβών και άλλα. Επιπλέον, το πρωτογενές υλικό μπορεί να
αξιοποιηθεί στην ανάλυση της αποτελεσματικότητας των επιμέρους κοινωνικών
παροχών και επιδομάτων και συνεπώς στη διαμόρφωση και στην άσκηση της
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κοινωνικής πολιτικής στη χώρα μας. 3 Τέλος, ο κοινός σχεδιασμός και η κατάρτιση
των ερωτηματολογίων της έρευνας, σύμφωνα με τις οδηγίες και την επίβλεψη της
Eurostat, φαίνεται να εξασφαλίζει σε υψηλό βαθμό την συγκρισιμότητα των
στοιχείων μεταξύ όλων των χωρών της ΕΕ.
Η έρευνα είναι δειγματοληπτική, με έναν «κυλιόμενο ενσωματωμένο σχεδιασμό»
(rotational integrated design), που επιλέχτηκε ως ο πλέον κατάλληλος για ενιαία
συγχρονική και διαχρονική έρευνα. Η τελική δειγματοληπτική μονάδα είναι το
νοικοκυριό και οι μονάδες ανάλυσης είναι τα νοικοκυριά και τα μέλη τους. Η
διαχρονική δομή του δείγματος είναι τέσσερα εναλλασσόμενα υποδείγματα (panels),
καθένα από τα οποία είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού και διάρκειας
τεσσάρων χρόνων. Για κάθε δύο διαδοχικά χρόνια υπάρχει μερική επικάλυψη

(75%) του δείγματος. Κάθε χρόνο ένα panel εγκαταλείπει το δείγμα και ένα
νέο επιλέγεται. Το σχήμα εναλλαγής έχει αρχίσει από τον πρώτο χρόνο
(2003). Για να υπάρξει πλήρες δείγμα τον πρώτο χρόνο της έρευνας, τα
τέσσερα panels άρχισαν ταυτόχρονα. Για τη διαχρονική συνιστώσα της
έρευνας, τα άτομα που επιλέχθηκαν αρχικά θα ερευνηθούν για περίοδο
τεσσάρων χρόνων ίση με τη διάρκεια του κάθε panel.
Το μέγεθος του δείγματος της έρευνας EU-SILC έχει προσδιοριστεί σε 8000
περίπου νοικοκυριά, ώστε να επιτευχθεί το ‘ελάχιστο αποτελεσματικό μέγεθος
δείγματος’ των 4750 και 3500 νοικοκυριών για τη συγχρονική και διαχρονική
συνιστώσα της έρευνας, αντίστοιχα, όπως ορίζει ο κανονισμός της Eurostat. Η
έρευνα EU-SILC βασίζεται σε δισταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία
νοικοκυριών με πλαίσιο δειγματοληψίας, που έχει δημιουργηθεί με βάση τα στοιχεία
της Απογραφής Πληθυσμού του 2001 και καλύπτει πλήρως τον πληθυσμό αναφοράς.
Ειδικότερα, το δείγμα των ιδιωτικών νοικοκυριών επιλέγεται σε δύο στάδια. Στο
πρώτο στάδιο ένα τυχαίο δείγμα μονάδων επιφάνειας (κατοικημένων γεωγραφικών
περιοχών που περικλείονται από φυσικά ή τεχνητά όρια) επιλέγεται με συστηματική
δειγματοληψία από κάθε τελικό στρώμα με πιθανότητα επιλογής της κάθε μονάδας,
αναλογική του αριθμού των ιδιωτικών νοικοκυριών που αυτή περιέχει. Στο δεύτερο
στάδιο ένα συστηματικό τυχαίο δείγμα ιδιωτικών νοικοκυριών επιλέγεται, με
δεδομένο δειγματοληπτικό κλάσμα, από το σύγχρονο πληθυσμό νοικοκυριών (με
βάση προμέτρηση που γίνεται) κάθε επιλεγμένης μονάδας επιφάνειας.
Η επιτυχία της έρευνας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα του
ερευνητή να δημιουργήσει κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τα μέλη του
νοικοκυριού, έτσι, ώστε να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που απαιτούνται με τη
μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη συμπλήρωση
των ερωτηματολογίων είναι η προσωπική συνέντευξη, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι
ερευνητές καταχωρούσαν τις πληροφορίες κατευθείαν σε φορητούς ηλεκτρονικούς
υπολογιστές (μέθοδος CATI). Η τεχνική ήταν η Face to Face, δηλαδή η επικοινωνία

3

Για μια επισκόπηση των μελετών που αξιοποιούν το υλικό αυτό βλ. Μητράκος και
Τσακλόγλου (1998).
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με κάθε ερευνώμενο, ενώ σε περιπτώσεις προσωρινής απουσίας η συμπλήρωση των
ερωτηματολογίων γινόταν, κατ’εξαίρεση, δι’αντιπροσώπου.
Ας σημειωθεί τέλος ότι κάθε χρόνο την EU-SILC συνοδεύουν ειδικές
επικεντρωμένου στόχου έρευνες (ανάπτυξη και διενέργεια modules με
επικεντρωμένο στόχο). Τέτοιες είναι η έρευνα για τη διαγεννεακή μεταβίβαση της
φτώχειας (2005), η έρευνα για την πολιτιστική και κοινωνική συμμετοχή (2006), ενώ
στο ίδιο πλαίσιο έχουν προγραμματιστεί η έρευνα για την καταλληλότητα της στέγης
(2007) και η έρευνα για την υπερχρέωση και οικονομική επιβάρυνση των
νοικοκυριών (2008).
2.3 Έρευνες Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ)
Η έρευνα Εργατικού Δυναμικού διενεργείται δειγματοληπτικά από την ΕΣΥΕ σε
τριμηνιαίο επίπεδο από το 1998 (παλαιότερα μόνο κατά το Β’ τρίμηνο κάθε έτους).
Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η συγκέντρωση πολύ αναλυτικών στοιχείων
απασχόλησης και ανεργίας των μελών των νοικοκυριών ηλικίας 15 ετών και άνω.
Ειδικότερα επιδιώκεται: Πρώτον, η αναλυτική καταγραφή της κατάστασης
απασχόλησης των μελών του νοικοκυριού ηλικίας 15 ετών και άνω σε συνδυασμό με
το φύλο, την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης. Δεύτερον, η μελέτη της διάρθρωσης
του εργατικού δυναμικού (απασχολούμενοι, άνεργοι) κατά κλάδους οικονομικής
δραστηριότητας, ομάδες ατομικών επαγγελμάτων, θέση στο επάγγελμα, ώρες
εργασίας κ.λ.π. Τρίτον, η παρακολούθηση της χρονικής διάρκειας της ανεργίας, σε
συνδυασμό με το φύλο, την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, την περιοχή και
ορισμένα χαρακτηριστικά της τελευταίας τους εργασίας όπως κλάδος οικονομικής
δραστηριότητας και ομάδες ατομικών επαγγελμάτων. Τέταρτον, η μελέτη της
κατάστασης απασχόλησης των μελών του νοικοκυριού ένα χρόνο πριν, η μελέτη της
ύπαρξης ή μη δεύτερης εργασίας για τους απασχολούμενους κ.ά.
Ως προς το σχεδιασμό της έρευνας, η μονάδα επιφάνειας είναι ένα σύνολο
γειτονικών κτιρίων, μέσα στα οποία βρίσκονται οι κατοικίες που θα ερευνηθούν. Μια
μονάδα επιφάνειας μπορεί να είναι ένα ή περισσότερα οικοδομικά τετράγωνα και
συνήθως περιλαμβάνει τουλάχιστον 80 κατοικούμενες κατοικίες. Οι κατοικίες της
κάθε μονάδας επιφάνειας έχουν χωριστεί σε τρία υποσύνολα, το δείγμα δ1, το δείγμα
δ2 και το δείγμα δ3. Κάθε νοικοκυριό που ανήκει στο δείγμα της έρευνας (δ1, δ2, ή
δ3) ερευνάται επί έξι διαδοχικά τρίμηνα. Όταν συμπληρωθούν έξι επισκέψεις στα
νοικοκυριά μιας μονάδας επιφάνειας (δηλαδή έπειτα από ενάμιση χρόνο) αλλάζει
συνολικά το δείγμα για τη συγκεκριμένη μονάδα, δηλαδή, αν μέχρι στιγμής
ερευνώνται οι κατοικίες του δείγματος δ1, αρχίζουν στη συνέχεια να ερευνώνται οι
κατοικίες του δείγματος δ2. Όταν ερευνηθούν επί έξι φορές και οι κατοικίες του
δείγματος δ3 τότε γίνεται νέα επιλογή μονάδας επιφάνειας και καινούργιος
κατάλογος.
Αφού η έρευνα διεξάγεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους είναι λογικό να
αναμένεται ότι ο ερευνητής θα βρει (τους θερινούς κυρίως μήνες) κατοικούμενες από
νοικοκυριά κάποιες κατοικίες που είναι χαρακτηρισμένες ως κενές ή δευτερεύουσες.
Σε αυτή την περίπτωση το νοικοκυριό δεν ερευνάται. Μια κατοικία θεωρείται
δευτερεύουσα ακόμα και στην περίπτωση που το νοικοκυριό μένει σε αυτή και τους
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έξι θερινούς μήνες. Έτσι δεν συμπληρώνεται δελτίο της έρευνας για τις κατοικίες που
είναι κενές, δευτερεύουσες, εξοχικές, αποτελούν επαγγελματική στέγη κλπ. καθώς
και για αυτές που δεν είναι δυνατή η συνεργασία με τα νοικοκυριά που διαμένουν ή
διαμένουν νοικοκυριά με μέλη ξένων διπλωματικών αποστολών. Επισημαίνουμε ότι,
οι κατοικίες αυτές δεν αντικαθίστανται.
Το μέγεθος του δείγματος της τελευταίας έρευνας Εργατικού Δυναμικού
υπολογίσθηκε λαμβάνοντας υπόψη τα δειγματοληπτικά σφάλματα (συντελεστής
μεταβλητότητας) της ΕΕΔ από το 1998 και μετά και τα αποτελέσματα της απογραφής
πληθυσμού του 2001. Αρχικά προσδιορίστηκαν τα τυπικά σφάλματα (συντελεστές
μεταβλητότητας - CV) των εκτιμήσεων της έρευνας όπως προκύπτουν από την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στο διάστημα 1998-2003, για μεγέθη
ίσα με το 5% του ενεργού πληθυσμού κάθε περιοχής. Ακολούθως με βάση την
υπόθεση ότι τα αναμενόμενα τυπικά σφάλματα των εκτιμήσεων της νέας έρευνας θα
ήταν ανάλογα με τα τυπικά σφάλματα της προηγούμενης, εκτιμήθηκαν τα μεγέθη του
δείγματος σε κάθε περιφέρεια, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα τυπικά σφάλματα της
έρευνας θα βρίσκονται μέσα στα όρια που προβλέπει ο κανονισμός της Eurostat (CV
μικρότερος του 8%). Τέλος στον υπολογισμό του μεγέθους του δείγματος ελήφθη
υπόψη και το ποσοστό αρνήσεων σε κάθε περιφέρεια αφού οι μη απαντήσεις θα
μειώσουν το τελικό μέγεθος δείγματος, λόγω μη αντικαταστάσεων των νοικοκυριών
σε περίπτωση άρνησης ή απουσίας τους.
Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι κάθε χρόνο την ΕΕΔ συνοδεύουν ειδικές
επικεντρωμένου στόχου έρευνες. Για τα τελευταία και επόμενα έτη οι έρευνες αυτές
αφορούν την φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων (2005), τη μετάβαση από την
απασχόληση στη σύνταξη (2006), τα εργατικά ατυχήματα και συνθήκες υγείας στο
χώρο εργασίας (2007)και την απασχόληση των μεταναστών (2008).

3. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Τα στοιχεία των ερευνών νοικοκυριών υπόκεινται σε δειγματοληπτικά και μη
δειγματοληπτικά σφάλματα. Τα δειγματοληπτικά σφάλματα οφείλονται στο γεγονός
ότι τα στοιχεία συγκεντρώνονται από δείγμα και όχι από το σύνολο των νοικοκυριών
της χώρας. Έτσι, καταγράφουν τη διακύμανση των εκτιμήσεων η οποία μπορεί να
αποδοθεί στη μέθοδο και στο πλαίσιο της δειγματοληψίας που κάθε φορά
εφαρμόζεται. Η αριθμητική έκφραση των σφαλμάτων αυτών είναι γνωστή ως
συντελεστής μεταβλητότητας. Τα μη δειγματοληπτικά σφάλματα οφείλονται στο
γεγονός ότι τα νοικοκυριά δεν παρέχουν πάντα πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες,
ιδίως προκειμένου για προσωπικού κυρίως χαρακτήρα δεδομένα (δαπάνες ΠΡΟ-ΠΟ,
λαχεία, κ.λπ.). Επιπλέον, τα σφάλματα μνήμης είναι σημαντικά κυρίως για δαπάνες
μικρής συχνότητας που καταγράφονται με τη μέθοδο της αναδρομικότητας κατά την
οποία τα νοικοκυριά καλούνται να θυμηθούν δαπάνες που πραγματοποίησαν μέχρι
και ένα χρόνο πριν. Ακόμα, λόγω του γεγονότος ότι τα νοικοκυριά γνωρίζουν την
καταγραφή των δαπανών ή χαρακτηριστικών τους κατά την έρευνα, υπάρχει πάντα ο
κίνδυνος επηρεασμού των συνηθειών τους. Εκτός από την πλευρά των νοικοκυριών,
τα μη δειγματοληπτικά σφάλματα φαίνεται να σχετίζονται και με την ικανότητα των
ερευνητριών, είτε να πείσουν τους ερωτώμενους να αποκαλύψουν τις σχετικές
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πληροφορίες, είτε να εξηγήσουν σ’ αυτούς επακριβώς το περιεχόμενο των
ερωτήσεων. Αν και είναι αδύνατη η εκτίμηση του μεγέθους των μη
δειγματοληπτικών σφαλμάτων, πιστεύεται ότι η εμπειρία, η ειδική εκπαίδευση, και η
εποπτεία της εργασίας των ερευνητριών της ΕΣΥΕ, περιορίζουν τα σφάλματα αυτά
σε παραδεκτά όρια.
Τέλος, τα κυριότερα προβλήματα που καλούνται να επιλύσουν οι υπεύθυνοι κατά
την υλοποίηση αλλά και οι χρήστες των στοιχείων των ερευνών νοικοκυριών είναι τα
εξής:
(α) Δειγματοληπτικά σφάλματα
Εκτίμηση τυπικών σφαλμάτων και συντελεστών μεταβλητότητας
(β) Mη δειγματοληπτικά σφάλματα
Πλαίσιο δειγματοληψίας και σφάλματα κάλυψης
Σφάλματα μέτρησης και επεξεργασίας
(γ) Non-response rates
Σε επίπεδο νοικοκυριού: NRh=1-(Ra*Rh), λόγω ακατάλληλων κατοικιών (Ra) και
λόγω άρνησης των νοικοκυριών (Rh)
Σε επίπεδο ατόμου: NRp=1-(Ra*Rh*Rp) όπου Rp: λόγω μη συνεργασίας μέλους)
(δ) Επαναστάθμιση δείγματος και αναγωγή στον πληθυσμό
Weighting: λόγω Design factor, Non-response, προσαρμογή σε διοικητικά
δεδομένα
(ε) Missing data – Imputation
Ελλιπείς απαντήσεις σε ερωτήματα
(ζ) Σύγκριση με άλλα στοιχεία
Σύγκριση με διοικητικά στοιχεία
Σύγκριση με micro data άλλων ερευνών
(η) “Τακτοποίηση» στατιστικού υλικού
Διορθώσεις στοιχείων δαπάνης και εισοδήματος
Μηδενικά εισοδήματα και ακραίες περιπτώσεις
Αποπληθωρισμός των στοιχείων
(θ) Άλλα προβλήματα
Αναθεωρήσεις στοιχείων
Διάθεση στοιχείων (επικαιρότητα, τιμολόγηση κ.ά.)
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Πίνακας 1. Στοιχεία δειγματοληψίας ερευνών νοικοκυριών
Στοιχεία έρευνας

ΕΟΠ

EU-SILC

ΕΕΔ

Συχνότητα διεξαγωγής
της έρευνας

5 - 7 έτη

Ετήσια

Τριμηνιαία
συνεχής

Τελευταία διαθέσιμη
περίοδος
Προηγούμενες διαθέσιμες
περίοδοι (που κάλυψαν το
σύνολο της χώρας)

2004/05

2004

2005 IV

1974,
1981/82,
1987/88,
1993/94,
1998/99
Αναθεώρησ
η ΔΤΚ,
HICP
Συγχρονική

ECHP: 19942001 και
2002, EUSILC: 2003

1981-97 Β’
τρίμηνο, 19982005 όλα τα
τρίμηνα

To EU-SILC
αντικατέστησε το
ECHP

Εισοδήματα,
συνθήκες
διαβίωσης
Συγχρονική
και
διαχρονική
Εναλλαγή
(rotation)
κάθε έτος του
1/4 του
δείγματος

Απασχόληση,
ανεργία

Πλήθος άλλων
στοιχείων

Κύριος σκοπός έρευνας
Τύπος έρευνας
Τεχνική δειγματοληψίας

Κλάσμα δειγματοληψίας

Πλαίσιο δειγματοληψίας,
απογραφή:
Τελική μονάδα
δειγματοληψίας
Στρωματοποίηση κατά:

Μονάδα έρευνας

Παρατηρήσεις
Πριν το 1998 η
ΕΕΔ διεξαγόταν
μόνο στο Β’
τρίμηνο κάθε
έτους

Συγχρονική και
διαχρονική
Εναλλαγή
(rotation) κάθε
τρίμηνο του 1/6
του δείγματος

Και στις τρεις
έρευνες η
δειγματοληψία
είναι δισταδιακή
και στρωμματοποιημένη

2/1000

Περίπου 2/100

3/1000 στην ΕΟΠ
του 1974.
ΕΕΔ: Δεν είναι
σταθερό για όλες
τις περιοχές

2001

2001

2001

Κατοικία

Κατοικία

Κατοικία

1ο στάδιο:
ΥΠΑ
2ο:
Αστικότητα
Οικοδομικό
τετράγωνο
Ιδιωτικά
νοικοκυριά

1ο στάδιο:
ΥΠΑ
2ο:
ΑστικότηταΟικοδομικό
τετράγωνο

1ο στάδιο: ΥΠΑ
2ο: ΑστικότηταΟικοδομικό
τετράγωνο

Ιδιωτικά
νοικοκυριά

Ιδιωτικά
νοικοκυριά

Τυχαία
επιλογή
δείγματος
με ενιαίο
γενικό
κλάσμα
δειγματοληψίας
2/1000
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Εξαιρούνται οι
συλλογικές
συμβιώσεις και οι
ξένες
διπλωματικές
αποστολές

Στοιχεία έρευνας
Τεχνική συγκέντρωσης
στοιχείων

Σύνολο δείγματος
κατοικιών (τελευταία
διαθέσιμη έρευνα)
Κατοικίες κατοικούμενες
που ερευνήθηκαν
Response rate (%)
Non-response rate (%)
Γεωγραφική κάλυψη
Στοιχεία:
Εισοδήματα
Καταναλωτικές
δαπάνες

Τεκμαρτά

Δημογραφικά χαρ.
μελών νοικοκυριών

Απασχόληση μελών
Συνθήκες στέγασης
και κοινωνικοί δείκτες
διαβίωσης, πρόσβασης
κ.λπ.



ΕΟΠ

EU-SILC

ΕΕΔ

Προσωπική
συνέντευξη
με
ερωτηματολ
όγιο (PAPI)

Προσωπική
συνέντευξη με
ερωτηματολόγ
ιο (PAPI), με
Η/Υ (CAPI)
και με
τηλέφωνο
(CATI)

Προσωπική
συνέντευξη με
ερωτηματολόγιο
(PAPI) και με
τηλέφωνο
(CATI)

6801

7175

46602

6718

6252

31378

61,2%
39,8%
13 ΥΠΑ

88%
12%
13 ΥΠΑ
(Ελλάδα), 15
χώρες ΕΕ

90,6%
9,4%
13 ΥΠΑ

9
9
9
9

9
Μερικώς
9

Μισθοί
9
9

15+

15+

15+

9

9

-

Παρατηρήσεις
ΕΟΠ:
Ερευνήτριες
υπάλληλοι της
ΕΣΥΕ
EU-SILC, ΕΕΔ:
Ιδιώτες
συνεργάτες και
υπάλληλοι της
ΕΣΥΕ

ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ.

ABSTRACT
The study presents some methodological and technical issues regarding the three
more important Greek household surveys: the Household Budget Survey, the
European Union-Statistics on Income and Living Conditions and the Labor Force
Survey. More specifically, the used statistical techniques of sampling as well as the
various other problems that emerge from the planning of a household survey until the
release of its raw data to the final users (eg the frame of sampling, the choice of
sample, cross sectional and longitudinal techniques, the estimation of sampling and
not sampling errors, non response rate, missing values and imputation) are discussed.
It is appreciated, that the diffusion of this knowledge, so much concerning the
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availability and quality of such primary data, will contribute multiple in economic
and social research.
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Περίληψη
Η παράδοση ποιοτικού λογισμικού μέσα στα προκαθορισμένα χρονικά όρια και τα
προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα είναι ο σημαντικότερος στόχος πολλών οργανισμών σε όλο
τον κόσμο. Η εκτίμηση του κόστους ανάπτυξης λογισμικού με μεγάλη ακρίβεια είναι μία από
τις σπουδαιότερες δραστηριότητες και για το λόγο αυτό έχουν προταθεί διάφορες τεχνικές
εκτίμησης, οι οποίες ποικίλουν από αυθαίρετες, εμπειρικές προσεγγίσεις μέχρι τεκμηριωμένες
μαθηματικά τεχνικές. Γενικά, υπάρχει μεγάλη συζήτηση για την επιλογή της καλύτερης
τεχνικής που πρέπει να εφαρμόζει ένας οργανισμός. Στην πράξη, η επιλογή αυτή βασίζεται
κυρίως σε κάποια στατιστικά μέτρα ακρίβειας που υπολογίζονται από τα σφάλματα των
εκτιμήσεων. Η συνήθης πρακτική όμως της απλής σύγκρισης των τιμών τους χωρίς περαιτέρω
ελέγχους υποθέσεων συχνά προκαλεί παραπλανητικά συμπεράσματα. Σε αυτή την εργασία,
προτείνουμε τον συστηματικό έλεγχο, με χρήση στατιστικής συμπερασματολογίας, για τον
καθορισμό της ανωτερότητας μιας μεθόδου σε σχέση με κάποια άλλη. Οι μέθοδοι που
χρησιμοποιούμε βασίζονται σε τεχνικές κατασκευής διαστημάτων εμπιστοσύνης μέσω
επαναληπτικής δειγματοληψίας (bootstrap) και ελέγχους μεταθέσεων (permutation tests).

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αυξανόμενη ζήτηση για ποιοτικό λογισμικό και τα υπέρογκα ποσά που
δαπανώνται στα έργα λογισμικού δείχνουν ότι η τεχνολογία λογισμικού αποτελεί μία
από τις κυριότερες αγορές παγκοσμίως. Ταυτόχρονα, αυξάνεται με ταχύτατο ρυθμό η
ποικιλομορφία και πολυπλοκότητα των εφαρμογών.
Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα για το σχεδιασμό και τη διοίκηση των
έργων είναι ο προσδιορισμός των δαπανών τους. Οι ανακρίβειες στις εκτιμήσεις
κόστους και χρονοπρογραμματισμού αποδεικνύονται συχνά καταστροφικές για έναν
οργανισμό. Η υποεκτίμηση είναι επιζήμια για τη φήμη της εταιρείας, τον
ανταγωνισμό της αγοράς και την απόδοση ενώ η υπερεκτίμηση μπορεί να
προκαλέσει την άστοχη ανάθεση των πόρων.
Η εκτίμηση κόστους λογισμικού θεωρείται αρκετά δυσκολότερο πρόβλημα από
αντίστοιχα άλλων βιομηχανιών. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι οι οργανισμοί
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λογισμικού αναπτύσσουν συνεχώς καινούργια προϊόντα σύμφωνα με τους
ανταγωνιστικούς κανόνες της αγοράς. Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη πραγματοποιείται
από ομάδα ανθρώπων των οποίων οι δραστηριότητες υπόκεινται σε πολλαπλούς
εξωτερικούς παράγοντες αβεβαιότητας. Οι δυσκολίες εκτίμησης σχετίζονται ακόμα
με τη μεγάλη ποικιλία των πρακτικών μέτρησης και των μοντέλων που
χρησιμοποιούνται.

2. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
Η ακριβής εκτίμηση της προσπάθειας (effort) που καταβάλλεται από την ομάδα
ανάπτυξης για την παραγωγή λογισμικού είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα
(Myrtveit et al., 2005). Η σχετική βιβλιογραφία, αναφέρει τρεις βασικές κατηγορίες
μεθόδων πρόβλεψης: την κρίση των ειδικών, την εκτίμηση με αναλογίες και τα
αλγοριθμικά
μοντέλα.
Συνεχώς
παρουσιάζονται
εργασίες
οι
οποίες
διαπραγματεύονται το ερώτημα για το ποια μέθοδος δίνει ακριβέστερα και
ασφαλέστερα αποτελέσματα, χωρίς όμως να υπάρχει μία καθολική άποψη και
συμφωνία των ερευνητών.
Στην εργασία των Shepperd and Schofield (2000) συγκρίνεται η μέθοδος των
αναλογιών με μοντέλα παλινδρόμησης και υπερτερούν τα πρώτα ενώ αντίθετο
αποτέλεσμα προκύπτει από τους Myrtveit and Stensrud (1999). Οι Briand et al.
(1999) αναφέρουν ότι τα δέντρα παλινδρόμησης και κατηγοριοποίησης
(Classification And Regression Trees-CART) δίνουν καλύτερα αποτελέσματα από
την ανάλυση παλινδρόμησης ενώ αντίθετο αποτέλεσμα προκύπτει από άλλη εργασία
σε διαφορετικά δεδομένα (Briand et al., 2000). Σε άλλη εργασία, με χρήση
προσομοίωσης, (Shukla, 2000) συγκρίθηκε η ακρίβεια πρόβλεψης των CART με τρία
μοντέλα νευρωνικών δικτύων (Backpropagation, Quickpropagation και Genetic
Algorithm) και τα αποτελέσματα έδειξαν την ανωτερότητα του γενετικού
αλγόριθμου.
Συνήθως, οι συγκρίσεις των μεθόδων γίνονται με απλή παράθεση
συγκεκριμένων μέτρων ακρίβειας, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην
πρακτική της Τεχνολογία Λογισμικού και περιγράφονται παρακάτω. Σε μερικές
εργασίες, έχει γίνει χρήση του παραμετρικού ελέγχου για τις μέσες τιμές δύο
συσχετισμένων δειγμάτων (paired t-test) (Myrtveit and Stensrud, 1999 και Shukla,
2000) και του μη-παραμετρικού ελέγχου Wilcoxon signed rank test (Briand et al.,
1999 και Jeffery et al., 2001) για να ελεγχθεί εάν υπάρχει στατιστικά σημαντική
διαφορά μεταξύ των προβλέψεων που προκύπτουν από δύο μοντέλα εκτίμησης
κόστους.

3. ΜΕΤΡΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Τα μέτρα ακρίβειας που χρησιμοποιούνται στην πράξη από τους τεχνολόγους
λογισμικού βασίζονται σε δύο ποσότητες, την πραγματική (yA) και την εκτιμώμενη
(yE) τιμή του κόστους ενός έργου. Συγκεκριμένα, έχουν προταθεί δύο μέτρα τα οποία
αφορούν το σφάλμα εκτίμησης για κάθε έργο του συνόλου των δεδομένων: το MRE
(Magnitude of Relative Error) (Conte et al., 1986) και το ΜER (Magnitude of
Relative Error to the Estimate) (Kitchenham et al., 2001, Foss et al., 2003) όπου
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MRE =

y A − yE
yA

και

MER =

y A − yE
yE

Από τα παραπάνω μέτρα ενός συνόλου δεδομένων προκύπτουν τα μέτρα
σφάλματος του μοντέλου που δίνονται παρακάτω.
MMRE =

1 n | y A i − y Ei |
∑
n i =1
y Ai

MMER =

⎧ | y A i − y Ei | ⎫
MdMMRE = median ⎨
⎬
y Ai
⎩
⎭

PREDmre ( p ) =

# (έργα με MRE ≤ p )
# (έργων )

1 n | y A i − y Ei |
∑
n i =1
y Ei

⎧ | y A i − y Ei | ⎫
MdMMER = median ⎨
⎬
yE i
⎩
⎭

PREDmer ( p ) =

# (έργα με MER ≤ p )
# (έργων )

Η συνήθης πρακτική είναι λοιπόν η επιλογή μοντέλου πρόβλεψης με βάση την
απλή αντιπαράθεση των προαναφερόμενων μέτρων. Ένα μοντέλο θεωρείται ότι
υπερτερεί έναντι ενός άλλου, όταν εμφανίζει μικρότερα MMRE, MMER, MdMMRE
και MdMMER και μεγαλύτερα PREDmre(p) και PREDmer(p). Οι ενδεικνυόμενοι
έλεγχοι υποθέσεων (που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί) για τη διαφορά των μέτρων
MMRE και MMER είναι το παραμετρικό paired t-test ενώ για την περίπτωση των
MdMMRE και MdMMER το μη-παραμετρικό κριτήριο Wilcoxon. Για τα
PREDmre(p) και PREDmer(p) που βασίζονται σε ποσοστά επιτυχίας (συνήθως
p=0,25), προτείνουμε τον έλεγχο McNemar για δύο συσχετισμένα δείγματα. Αξίζει
να σημειωθεί ότι στα δεδομένα της Τεχνολογίας Λογισμικού το σύνηθες
χαρακτηριστικό είναι ο μικρός αριθμός των έργων στα δεδομένα, ενώ κάποιες
υποθέσεις (π.χ. κανονικότητα) που απαιτούνται για παραμετρικούς ελέγχους δεν
ισχύουν.
Οι περισσότερες μελέτες μέχρι τώρα αφορούσαν το MRE (Shepperd and
Schofield, 2000, Myrtveit and Stensrud, 1999, Briand et al. 2000, Shukla, 2000,
Jeffery et al. 2001) ενώ το εναλλακτικό μέτρο MER δεν έχει μελετηθεί. Επίσης,
κανένας στατιστικός έλεγχος δεν έχει εφαρμοστεί για τα μέτρα PRED που βασίζονται
στα ποσοστά. Για μια συστηματική λοιπόν μελέτη προτείνουμε τις μεθόδους της
επαναληπτικής δειγματοληψίας που περιγράφονται παρακάτω.

4. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Στην εργασία αυτή χρησιμοποιούνται δύο βασικές τεχνικές επαναληπτικής
δειγματοληψίας: η μέθοδος bootstrap και οι έλεγχοι μεταθέσεων (Efron and
Tibshirani, 1994). Συγκεκριμένα, κατασκευάζουμε 90% και 95% διαστήματα
εμπιστοσύνης για τη διαφορά των μέσων τιμών των MRE και MER, με τρεις
τρόπους: (α) Bootstrap-t διαστήματα εμπιστοσύνης, (β) Διαστήματα εμπιστοσύνης
που βασίζονται στα ποσοστιαία σημεία της bootstrap κατανομής (Bootstrap
Empirical Percentile Confidence Interval) και (γ) Bias-Corrected and Accelerated
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(BCA) διαστήματα εμπιστοσύνης. Στη συνέχεια, ο έλεγχος για τη διαφορά των μέσων
τιμών γίνεται εξετάζοντας εάν στα διαστήματα εμπιστοσύνης περιέχεται η μηδενική
τιμή.
Οι έλεγχοι μεταθέσεων βασίζονται στην αναδιάταξη των δεδομένων και μπορούν
να εφαρμοστούν σε προβλήματα δύο συσχετισμένων δειγμάτων. Το σημαντικότερο
βήμα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η επαναληπτική δειγματοληψία και ο
οποίος θα πρέπει να είναι συνεπής με τη σχεδίαση του προβλήματος των δύο
συσχετισμένων δειγμάτων και με τη μηδενική υπόθεση (Hesterberg et al. 2003). Η
επαναληπτική δειγματοληψία αναθέτει τυχαία το ένα MRE (MER) στο ένα μοντέλο
πρόβλεψης και το αντίστοιχο ΜRE (MER) του εκάστοτε ζεύγους στο άλλο μοντέλο.
Η κυριότερη διαφορά μεταξύ των δύο μεθόδων είναι ότι η μέθοδος bootstrap επιλέγει
τυχαία δείγματα με επανάθεση ενώ οι έλεγχοι μεταθέσεων δείγματα με μεταθέσεις
των αρχικών δειγμάτων. Η κατανομή του στατιστικού που ελέγχεται υπολογίζεται
από την επαναληπτική δειγματοληψία.
Οι μέθοδοι εκτίμησης που επιλέχθηκαν για μια πρώτη σύγκριση είναι οι
αναλογίες και η ανάλυση παλινδρόμησης. Για την ακρίβεια της κάθε μεθόδου
πρόβλεψης χρησιμοποιείται η γνωστή τεχνική jackknife, δηλαδή το κόστος κάθε
έργου σε ένα σύνολο δεδομένων εκτιμάται από όλα τα υπόλοιπα χωρίς το ίδιο να
συμμετέχει στη διαδικασία εκτίμησης.
Η μέθοδος των αναλογιών περιλαμβάνει τη χρήση μίας ιστορικής βάσης
δεδομένων από ολοκληρωμένα έργα λογισμικού, στα οποία η εξαρτημένη μεταβλητή
είναι κάποια μέτρηση κόστους. Η εκτίμηση του κόστους ενός νέου έργου γίνεται
υπολογίζοντας τα κοντινότερα (με βάση κάποιο μέτρο απόστασης) έργα και
συνδυάζοντας τα κόστη τους, συνήθως με τη μέση τιμή (Angelis and Stamelos,
2000).
Η ανάλυση παλινδρόμησης έχει εφαρμοστεί ευρύτατα στο πρόβλημα της
εκτίμησης κόστους λογισμικού για τη μοντελοποίηση της σχέσης μεταξύ των
ανεξάρτητων μεταβλητών (παράγοντες κόστους) και της εξαρτημένης μεταβλητής
(κόστος ως προσπάθεια ή παραγωγικότητα). Για την εύρεση ικανοποιητικού
μοντέλου για τα δεδομένα λογισμικού συνήθως απαιτείται μετασχηματισμός (π.χ.
λογαριθμικός) των αρχικών μεταβλητών. Για την περίπτωση των κατηγορικών
μεταβλητών χρησιμοποιήθηκαν τα γενικά γραμμικά μοντέλα (general linear models).
Για τις δύο μεθόδους πρόβλεψης υπολογίζονται οι τιμές των MRE και MER για
κάθε έργο ενός συνόλου δεδομένων. Αυτές είναι και οι μεταβλητές που
χρησιμοποιούνται στη σύγκριση των μέτρων. Αρχικά για τα MMRE και MMER
εκτελούμε το t-test για συσχετισμένα δείγματα ενώ για τα MdMMRE και MdMMER
τον μη παραμετρικό έλεγχο Wilcoxon. Για την περίπτωση των μέτρων PRED
χρησιμοποιούμε τον έλεγχο McNemar για δίτιμες μεταβλητές.
Για να κατασκευάσουμε bootstrap διαστήματα εμπιστοσύνης για τη διαφορά των
μέσων τιμών υπολογίζονται δύο νέες μεταβλητές, οι MREdif και MERdif ως διαφορές
των σφαλμάτων για κάθε έργο ανάμεσα στις δυο μεθόδους. Με τα bootstrap
διαστήματα εμπιστοσύνης εξετάζουμε εάν οι δύο μέθοδοι πρόβλεψης δίνουν
σημαντικά διαφορετικά αποτελέσματα. Οι έλεγχοι μεταθέσεων χρησιμοποιούνται για
τα μέτρα ακρίβειας που βασίζονται στη μέση τιμή, τη διάμεσο και τα ποσοστά.
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Για να συγκρίνουμε στην πράξη την απόδοση των δύο μεθόδων πρόβλεψης
εκτελέσαμε όλους τους ελέγχους που προαναφέραμε σε πέντε γνωστά από την
βιβλιογραφία σύνολα δεδομένων: των Albrecht and Gaffney (1983), των Abran &
Robillard (1996), της Maxwell (2002)], του Boehm (1981) και του οργανισμού
ISBSG (2001). Λόγω του περιορισμένου χώρου παρουσιάζονται ενδεικτικά
αποτελέσματα μόνο για το πρώτο σύνολο (γνωστό ως σύνολο Albrecht).

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το σύνολο δεδομένων Albrecht περιλαμβάνει 24 έργα λογισμικού με 6
ανεξάρτητες συνεχείς μεταβλητές (Αριθμός εξωτερικών δεδομένων εισόδου, Αριθμός
εξωτερικών δεδομένων εξόδου, Αριθμός εξωτερικών / εσωτερικών αρχείων, Αριθμός
ερωταποκρίσεων χρηστών, Βαθμοί λειτουργίας, Γραμμές κώδικα) ενώ η υπό
εκτίμηση εξαρτημένη συνεχής (effort) μεταβλητή είναι εκφρασμένη σε
εργατοημέρες.
Στον Πίνακα 1 δίνονται περιγραφικά στατιστικά μέτρα των μεταβλητών
σφάλματος κάθε έργου για τις δύο μεθόδους πρόβλεψης. Τα μέτρα ακρίβειας είναι
καλύτερα για την παλινδρόμηση. Ο συντελεστής λοξότητας και το Σχήμα 1α
δείχνουν ότι η MREdif παρουσιάζει λοξότητα προς τα δεξιά. Σημειώνεται ότι η
διάμεσος της μεταβλητής MREdif δεν ισούται αναγκαστικά με τη διαφορά των
διαμέσων των MREanal και MREreg.
Πίνακας 1 Περιγραφική στατιστική των μέτρων σφάλματος
Μέση τιμή
Διάμεσος
Ποσοστό έργων με MRE ≤ 25%
Συντελεστής λοξότητας

MREanal MREreg MREdif
0,8207 0,2761 0,5446
0,2949 0,2503 0,1292
41,67%
50%
─
4,521
0,629
4,470

Η μεγάλη διαφορά των MMRE (0,5446) των δύο μεθόδων, μας οδηγεί στην
υπόθεση ότι το μοντέλο παλινδρόμησης διαφέρει, και μάλιστα υπερτερεί, από τη
μέθοδο των αναλογιών. Η σημαντικότητα όμως του t-test είναι 0,1958>0,10 (Πίνακας
2) και δεν τεκμηριώνει σημαντική διαφορά. Λόγω της λοξότητας της MREdif ο
παραμετρικός έλεγχος δεν είναι αξιόπιστος και επομένως για να την εξαγωγή
ασφαλέστερων συμπερασμάτων καταφεύγουμε στις τεχνικές επαναληπτικής
δειγματοληψίας. Η bootstrap κατανομή της μεταβλητής MREdif (Σχήμα 1β) φαίνεται
να μην είναι κανονική και παρουσιάζει μεγάλη λοξότητα στα δεξιά. Γι’ αυτό
προτείνεται η χρήση των bootstrap διαστημάτων εμπιστοσύνης που βασίζονται στα
ποσοστιαία σημεία της κατανομής και ιδιαίτερα της BCA μεθόδου, η οποία
προσαρμόζει την bootstrap κατανομή έτσι ώστε να διορθωθεί η λοξότητα. Όπως
βλέπουμε στον Πίνακα 3, τα 90% και 95% διαστήματα εμπιστοσύνης που βασίζονται
στις δύο τελευταίες μεθόδους δεν περιλαμβάνουν τo μηδέν και μπορούμε να
συμπεράνουμε σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων τιμών των δύο μοντέλων
πρόβλεψης.
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Εικόνα 1. Εκτίμηση πυκνότητας (α) και bootstrap κατανομή (β) της MREdif
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Πίνακας 2. Έλεγχοι των μέτρων ακρίβειας
Paired t-test Wilcoxon signed rank test McNemar test
0,1958
─
─
MMRE
─
0,1355
─
MdMMRE
─
─
0,754
PREDmre(0,25)
Πίνακας 3. 90% και 95% διαστήματα εμπιστοσύνης (C.I.) της μεταβλητής MREdif
t-C.I.
Bootstrap t-C.I.
Bootstrap Empirical Percentile C.I.
Bootstrap BCA C.I.

2.5%
5%
95%
97.5%
-0,3009 -0,1559 1,2451 1,3901
-0,2816 -0,1397 1,2289 1,3708
0,0073 0,0354 1,3346 1,4344
0,0747 0,1028 1,7817 2,2060

Ο έλεγχος μεταθέσεων για τη διαφορά των μέσων τιμών των μεταβλητών
MREanal και MREreg δίνει σημαντικότητα 0,066 (Πίνακας 4) και αποτελεί ένδειξη
σημαντικής διαφοράς μεταξύ των μέσων τιμών των δύο μεθόδων πρόβλεψης. Το
αποτέλεσμα είναι συνεπές με τα bootstrap διαστήματα εμπιστοσύνης. Οι έλεγχοι
μεταθέσεων για τα δύο εναλλακτικά μέτρα MdMMRE και PREDmre(0,25)
συμφωνούν με τους μη παραμετρικούς ελέγχους Wilcoxon και McNemar.
Οι παραμετρικοί και μη παραμετρικοί έλεγχοι, τα bootstrap διαστήματα
εμπιστοσύνης και οι έλεγχοι μεταθέσεων για τα μέτρα ακρίβειας που βασίζονται στο
σφάλμα MER και υπολογίστηκαν με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, συμφωνούν στο ότι δεν
υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο μεθόδους.
Πίνακας 4. Έλεγχοι μεταθέσεων των μέτρων ακρίβειας
Test statistic
Permutation test p-value
0,066
MMRE
0,676
MdMMRE
0,770
PREDmre(0,25)
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Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από την όλη ανάλυση είναι ότι η
παλινδρόμηση έχει μια βελτιωμένη απόδοση κατά μέσο όρο σε σχέση με τη μέθοδο
των αναλογιών η οποία φαίνεται σε όλα τα μέτρα ακρίβειας που βασίζονται στο
MRE.
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκαν δύο τεχνικές επαναληπτικής
δειγματοληψίας για τον καθορισμό των διαφορών μεταξύ των μέτρων ακρίβειας δύο
μοντέλων πρόβλεψης κόστους έργων λογισμικού. Συγκεκριμένα, έγινε η χρήση των
bootstrap διαστημάτων εμπιστοσύνης και των ελέγχων μεταθέσεων για στατιστική
συμπερασματολογία. Οι δύο τεχνικές δίνουν χρήσιμα αποτελέσματα για τη διαφορά
της ακρίβειας των μεθόδων πρόβλεψης χωρίς να απαιτούνται κάποιες υποθέσεις για
την κατανομή των σφαλμάτων.
Στόχος της μελλοντικής ερευνητικής δουλειάς μας, είναι η εισαγωγή και
καθιέρωση συστηματικότερων ελέγχων στο πρόβλημα της εκτίμησης κόστους
λογισμικού για τον εντοπισμό διαφορών ανάμεσα σε πολλές μεθόδους πρόβλεψης με
τη βοήθεια εναλλακτικών μεθόδων επαναληπτικής δειγματοληψίας. Ακόμα, οι
έλεγχοι θα πρέπει να εφαρμοστούν και σε άλλα μέτρα ακρίβειας, τα οποία έχουν
πρόσφατα προταθεί και δεν έχουν μελετηθεί από την ερευνητική κοινότητα του
χώρου.

ABSTRACT
The delivery of qualitative software in predetermined time limits, budget and
according to predefined schedules is one of the most important objectives of the
organizations around the world. The accurate software cost estimation is a topic that
has occupied the researchers’ interest the last decades. A crucial issue in software
development is the selection of the prediction model. Usually, this selection is based
on the most commonly used accuracy measures. The previous policy of determining
the most accurate prediction model is not been validated by hypothesis tests and could
lead to unstable and erroneous conclusions. In this paper, we present two statistical
simulation tools in order to test the significance of the difference between two
comparative models, namely the bootstrap and permutation tests. Three bootstrap
techniques are used for the construction of accurate confidence intervals for the
difference of means, whereas permutation tests are utilized to test whether the most
widely known accuracy measures are significantly different for the comparative
models.
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Περίληψη
Στόχος της έρευνας είναι η μελέτη της χρονικής πορείας – από Ιανουάριο του 2000 έως και
Ιούνιο 2001 – των επενδύσεων των επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και ο
εντοπισμός τυχόν διαφορών στη χρονική πορεία επενδύσεων μεταξύ διαφόρων ομάδων
επενδυτών, σχηματισμένων με βάση τη μέση αξία ιδιωτών επενδυτών και τη συχνότητα
πράξεων, μέσω ανάλυσης παλινδρόμησης. Η έρευνα αποτελεί τμήμα της έρευνας που
διεξήχθη με χρήση ανάλυσης διακύμανσης και άλλων μεθόδων, καθώς και άλλων
ομαδοποιήσεων.. Τα δεδομένα αποτελούνται από την αξία χαρτοφυλακίου και μετρητών
δείγματος επενδυτών, καθώς και τις τιμές του δείκτη του ΧΑΑ από Ιανουάριο του 2000 έως
και Ιούνιο 2001. Η παλινδρόμηση πήρε τη μορφή: ποσοστιαία μεταβολή μέσης αξίας (από την
αρχική τιμή) = β1·μήνα + ε και έγινε για κάθε επενδυτή χωριστά. Η στατιστική σύγκριση των
μέσων τιμών των συντελεστών βι, μεταξύ των ομάδων, αποτελεί ένα μέτρο σύγκρισης του
ρυθμού των απωλειών κάθε ομάδας. Οι μέσες τιμές των συντελεστών βι, συγκρίθηκαν
επιπλέον με τη μέση απώλεια του δείκτη του ΧΑΑ.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η βασική μεταβλητή ανάλυσης της έρευνας είναι η ποσοστιαία μεταβολή από την
αρχική τιμή της συνολικής αξίας – σε μετοχές και μετρητά – κάθε επενδυτή. Οι τιμές
είναι κατά μέσον όρο μικρότερες του 0 αφού συνολικά το Χ.Α.Α. παρουσίαζε πτώση
κατά την υπό εξέταση περίοδο.
Τα δεδομένα προέρχονται από την βάση δεδομένων του Κεντρικού Αποθετηρίου
Αξιών Α.Ε. (ΚΑΑ) και καλύπτουν την χρονική περίοδο από τον Ιανουάριο του 2000
έως τον Ιούνιο 2001. Ως επενδυτές είχαν οριστεί μόνον τα φυσικά πρόσωπα. Από την
βάση αυτή επελέγη τυχαίο δείγμα με απλή τυχαία δειγματοληψία, μεγέθους 2000
κωδικών. Για την τυχαία δειγματοληψία χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο
SPSS v6.1.3. Το τελικό δείγμα περιέχει 1565 κωδικούς, μετά την διαγραφή κωδικών
που είχαν μηδενική αξία και δεν παρουσίασαν καμία κίνηση στη διάρκεια της υπό
μελέτη περιόδου (κυρίως), ή όσους περιείχαν λάθη (435 κωδικοί).
Το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. παρέδωσε στην πρώτη φάση της έρευνας
στον ερευνητή 18 αρχεία, ένα για κάθε μήνα, από τον Ιανουάριο του 2000 έως τον
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Ιούνιο 2001. Τα αρχεία αυτά συσσωματώθηκαν σε ένα αρχείο, το οποίο περιείχε τη
συνολική αξία κάθε επενδυτή, υπολογισμένη με τον ακόλουθο τρόπο: για κάθε ημέρα
του μήνα υπολογίστηκε το ποσόν (μετρητά) ήταν στη διάθεση του επενδυτή από
πώληση μετοχών. Εάν κατά την ίδια ημέρα δεν έγινε αγορά μετοχών το ποσό
μεταφέρθηκε αθροιστικά στην επόμενη ημέρα. Για κάθε ημέρα που έγινε αγορά
μετοχών, εάν τα διαθέσιμα μετρητά δεν επαρκούσαν για την αγορά, το επιπλέον ποσό
που δαπανήθηκε για αγορά μετοχών μεταφέρθηκε στην αρχή του μήνα ως κεφάλαιο
διαθέσιμο προς επένδυση.
Η ημερήσια αξία του επενδυτή υπολογίστηκε ως το άθροισμα της αξίας των
μετοχών, των διαθέσιμων μετρητών και του κεφαλαίου που χρησιμοποιήθηκε προς
επένδυση. Τα μεν διαθέσιμα μετρητά συμμετείχαν στο άθροισμα από την ημερομηνία
που εμφανίστηκαν, το δε κεφάλαιο προς επένδυση μέχρι την προηγούμενη
ημερομηνία από αυτήν που επενδύθηκε (διότι από την ημερομηνία αυτή και μετά
ήταν τμήμα της αξίας των μετοχών). Η διαδικασία επαναλήφθηκε για κάθε ημέρα,
κάθε μήνα ξεχωριστά. Επίσης υπολογίστηκε το άθροισμα των πράξεων κάθε
επενδυτή για κάθε μήνα. Από το αρχείο αυτό υπολογίστηκε η μέση συνολική αξία
και ο μέσος αριθμός πράξεων κάθε επενδυτή ανά μήνα και η μέση αξία κάθε
επενδυτή για το συνολικό υπό εξέταση διάστημα.
Όλοι οι υπολογισμοί και οι στατιστικές εκτιμήσεις και έλεγχοι υποθέσεων που
ακολουθούν πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του λογισμικού SAS 8.1.2.
Με βάση το μέσο αριθμό πράξεων κάθε επενδυτή κατασκευάστηκε μια
ομαδοποιητική μεταβλητή: η συχνότητα με την αντιστοίχηση 1 = μια ή λιγότερες
πράξεις το μήνα κατά μέσον όρο, 2 = από μία έως δύο πράξεις το μήνα κατά μέσον
όρο και 3 = περισσότερες από δύο πράξεις το μήνα κατά μέσον όρο.
Με βάση τη συνολική μέση αξία κάθε επενδυτή κατασκευάστηκε μια
ομαδοποιητική μεταβλητή το αξία επενδυτή με την αντιστοίχηση 1 = αξία ίση η
μικρότερη των 4.000.000 δραχμών, 2 = αξία μεγαλύτερη των 4.000.000 και ίση η
μικρότερη των 20.000.000 δραχμών. 3 = αξία μεγαλύτερη των 20.000.000 και ίση η
μικρότερη των 100.000.000 δραχμών και 4 = αξία μεγαλύτερη των 100.000.000
δραχμών.

2. ΑΝΑΛΥΣΗ
Ως στατιστική μέθοδος ανάλυσης των διαφορών μεταξύ των ομάδων όσον αφορά
την μέση μηνιαία αξία και την μηνιαία ποσοστιαία μεταβολή κάθε επενδυτή επελέγη
η ανάλυση παλινδρόμησης Η παλινδρόμηση πήρε τη μορφή: ποσοστιαία μεταβολή
μέσης αξίας (από την αρχική τιμή) = β1·μήνα + ε και έγινε για κάθε επενδυτή
χωριστά. Η μεταβλητή «μήνας» πήρε τις τιμές {1=Ιανουάριος 2000, 2=Φεβρουάριος
2000, …, 18=Ιούνιος 2001}. Η στατιστική σύγκριση των μέσων τιμών των
συντελεστών βι, μεταξύ των ομάδων, αποτελεί ένα μέτρο της διαφοράς του ρυθμού
των απωλειών κάθε ομάδας. Οι μέσες τιμές των συντελεστών βι, συγκρίθηκαν
επιπλέον με την απώλεια του δείκτη του ΧΑΑ, υπολογισμένη και αυτή ως
συντελεστή παλινδρόμησης της ποσοστιαίας μεταβολής του δείκτη από την αρχική
του τιμή, ως προς το χρόνο.
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Οι διαφορές μεταξύ των ομάδων ως προς την τιμή του συντελεστή παλινδρόμησης
αναλύθηκαν με απαραμετρική ανάλυση διασποράς κατά Kruskal-Wallis, (Lehmann
& D’Arbera, 1975), διότι η μεταβλητή απείχε από την κανονική κατανομή και
συνεπώς δεν τηρούνταν οι όροι εφαρμογής της κλασσικής ανάλυσης διασποράς. Οι
ομάδες συγκρίθηκαν και κατά ζεύγη, με τον έλεγχο του Wilcoxon, (Lehmann &
D’Arbera, 1975), ώστε να γίνει δυνατή η κατάταξή τους. Σημειωτέον ότι, όταν ο
έλεγχος και των 4 ομάδων συγχρόνως είναι στατιστικά σημαντικός, η δεσμευμένη
πιθανότητα των ανά δύο ελέγχων εξακολουθεί να θεωρείται στατιστικά σημαντική
όταν είναι μικρότερη του 0.05, χωρίς να χρειάζεται ρύθμιση (π.χ. Bonferoni). Η
ρύθμιση Bonferoni είναι συντηρητική, αλλά στην πράξη αυτό δεν έχει σημασία, διότι
οι πιθανότητες σημαντικότητας είναι ιδιαίτερα μικρές στη συντριπτική πλειοψηφία
των στατιστικά σημαντικών περιπτώσεων. Η σύγκριση με την τιμή του δείκτη έγινε
με τον προσημικό έλεγχο τάξης (Signed rank test, Lehmann & D’Arbera, 1975).

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οι μέσες τιμές των συντελεστών ανά ομάδα και στο σύνολο, καθώς και οι
πιθανότητες σημαντικότητας περιέχονται στον ακόλουθο πίνακα 1:
Πίνακας 1. Μέσες τιμές των συντελεστών ανά ομάδα
ΟΜΑΔΑ
βι
Τυπική απόκλιση βι
Ν
Έλεγχος κανονικότητας
Μέγεθος 1
– 0,01438
0,02732
764
<0,0001
Μέγεθος 2
– 0,02369
0,01585
445
<0,0001
Μέγεθος 3
– 0,02685
0,01213
250
<0,0001
Μέγεθος 4
– 0,02868
0,01408
106
<0,0001
Συχνότητα 1 – 0,01804
0,02535 1043
<0,0001
Συχνότητα 2 – 0,02091
0,01441
231
<0,0001
Συχνότητα 3 – 0,02623
0,01384
291
<0,0001
ΣΥΝΟΛΟ
– 0,01999
0,02245 1565
<0,0001
Η τάση εντός κάθε ομάδας είναι πτωτική και φαίνεται να υπάρχει μια σχέση διάταξης
στις απώλειες, με σταδιακή αύξηση των απωλειών, όσο το μέγεθος του επενδυτή και
η συχνότητα πράξεων μεγαλώνει. Ο επόμενος πίνακας (πίνακας 2), περιέχει τα
αποτελέσματα των συγκρίσεων (Wilcoxon test) μεταξύ των μεγεθών των επενδυτών.
Πίνακας 2. Σύγκριση μεταξύ των ομάδων με βάση το μέγεθος
Σύγκριση μεταξύ:
Πιθανότητα σημαντικότητας
Μέγεθος 1 και μέγεθος 2
– 0,01438 – 0,02369
< 0,0001
Μέγεθος 1 και μέγεθος 3
– 0,01438 – 0,02685
< 0,0001
Μέγεθος 1 και μέγεθος 4
– 0,01438 – 0,02868
< 0,0001
Μέγεθος 2 και μέγεθος 3
– 0,02369 – 0,02685
0,0089
Μέγεθος 2 και μέγεθος 4
– 0,02369 – 0,02868
0,0002
Μέγεθος 3 και μέγεθος 4
– 0,02685 – 0,02868
0,0380
Όλα τα μεγέθη
< 0,0001
Τα αποτελέσματα των ελέγχων πιστοποιούν την αρχική παρατήρηση, ότι δηλαδή
υπάρχει μια διάταξη των απωλειών ανάλογη με το μέγεθος του επενδυτή. Τα
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αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με τα αποτελέσματα παλαιότερης ανάλυσης,
(Μπασιάκος, 2002), η οποία έγινε με χρήση ανάλυσης διασποράς με
επαναλαμβανόμενες μετρήσεις.
Ο επόμενος πίνακας (πίνακας 3), περιέχει τα αποτελέσματα των συγκρίσεων
(Wilcoxon test) μεταξύ των συχνοτήτων πράξεων των επενδυτών.
Πίνακας 3. Σύγκριση μεταξύ των ομάδων με βάση τη συχνότητα
Σύγκριση μεταξύ:
Πιθανότητα σημαντικότητας
Συχνότητα 1 & 2
– 0,01804 – 0,02091
0,1181
Συχνότητα 1 & 3
– 0,01804 – 0,02623
< 0,0001
Συχνότητα 2 & 3
– 0,02091 – 0,02623
< 0,0001
Όλες οι συχνότητες
< 0,0001
Στην περίπτωση αυτή το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι οι επενδυτές με τη
μεγαλύτερη συχνότητα πράξεων έχουν και τις μεγαλύτερες απώλειες. Τα
αποτελέσματα αυτά συμφωνούν εν μέρει με τα αποτελέσματα παλαιότερης
ανάλυσης, (Μπασιάκος, 2002), η οποία έγινε με χρήση ανάλυσης διασποράς με
επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. Τότε εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές
και μεταξύ των συχνοτήτων 1 και 2.
Ο επόμενος πίνακας (πίνακας 4), παρουσιάζει τα αποτελέσματα των συγκρίσεων
(Signed rank test) των τεσσάρων ομάδων μεγέθους με το δείκτη τιμών του ΧΑΑ.
Πίνακας 4. Σύγκριση μεταξύ ομάδων με βάση το μέγεθος και δείκτη ΧΑΑ
Σύγκριση μεταξύ:
Πιθανότητα σημαντικότητας
Μέγεθος 1 & δείκτη ΧΑΑ – 0,01438 – 0,02118
< 0,0001
Μέγεθος 2 & δείκτη ΧΑΑ – 0,02369 – 0,02118
< 0,0001
Μέγεθος 3 & δείκτη ΧΑΑ – 0,02685 – 0,02118
< 0,0001
Μέγεθος 4 & δείκτη ΧΑΑ – 0,02868 – 0,02118
< 0,0001
Όπως γίνεται φανερό από τον πίνακα, οι επενδυτές με το μικρότερο σε μέγεθος
χαρτοφυλάκιο είχαν καλύτερα αποτελέσματα από τον δείκτη τιμών του ΧΑΑ, ενώ οι
υπόλοιπες τρεις ομάδες χειρότερα.
Η παρατήρηση αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τα τότε σχόλια του ημερήσιου
και οικονομικού τύπου που έθεταν ζήτημα «καταλήστευσης» των μικροεπενδυτών
από τους «μεγαλοκαρχαρίες» της αγοράς. Σημειωτέον ότι και άλλα στοιχεία για τους
θεσμικούς επενδυτές δείχνουν ότι οι μικροεπενδυτές έχουν αντίστοιχη απόδοση
(απώλεια) με τους ξένους θεσμικούς επενδυτές. Τα στοιχεία αυτά τείνουν στο
συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν κατηγορίες κερδισμένων με βάση τις πάγιες
συμπεριφορές. Αλλού πρέπει να αναζητηθούν οι κερδισμένοι …
Ο επόμενος πίνακας (πίνακας 5), παρουσιάζει τα αποτελέσματα των συγκρίσεων
(Signed rank test) των τεσσάρων ομάδων μεγέθους με το δείκτη τιμών του ΧΑΑ.
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Πίνακας 5. Σύγκριση μεταξύ ομάδων με βάση τη συχνότητα και δείκτη ΧΑΑ
Σύγκριση μεταξύ:
Συχνότητα 1 & δείκτη
Συχνότητα 2 & δείκτη
Συχνότητα 3 & δείκτη

– 0,01804
– 0,02091
– 0,02623

– 0,02118
– 0,02118
– 0,02118

Πιθανότητα σημαντικότητας
(έλεγχος Wilcoxon)
0,0086
0,5702
< 0,0001

Όπως γίνεται φανερό από τον πίνακα, οι επενδυτές με τη μικρότερη συχνότητα
πράξεων είχαν καλύτερα αποτελέσματα από τον δείκτη τιμών του ΧΑΑ, οι επενδυτές
με τη μέση συχνότητα πράξεων ακολούθησαν την πορεία του δείκτη, ενώ οι
επενδυτές με τη μεγάλη συχνότητα πράξεων είναι σημαντικά χειρότερες αποδόσεις.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συνολικά τα αποτελέσματα ενισχύουν τις υποθέσεις λειτουργίας χρηματαγορών. Πιο
συγκεκριμένα: επενδυτές με μεγάλο χαρτοφυλάκιο έχουν υψηλότερες απώλειες διότι
είναι κυρίως μέτοχοι-ιδιοκτήτες και στην προσπάθειά τους να αποτρέψουν την
κατάρρευση της τιμής της (των) επιχείρησής (επιχειρήσεών) τους κατά τη διάρκεια
σημαντικής πτώσης τιμών στο Χρηματιστήριο, αντί να «βγουν» από την αγορά και
να περιορίσουν τις απώλειές τους, όχι μόνον παραμένουν αλλά «μπαίνουν» βαθύτερα
αγοράζοντας τις μετοχές της επιχείρησής τους. Όσον αφορά τη συχνότητα πράξεων,
κατά τη διάρκεια πτωτικής πορείας των αγορών, όσο πιο συχνά προβαίνει σε
αγοραπωλησίες ένας επενδυτής τόσο μεγαλύτερες είναι οι απώλειές του, αφού η
προσδοκώμενη τιμή των μετοχών βαίνει μειούμενη.

ABSTRACT
The objective of the present study is the analysis of the time trend– from January
2000 to June 2001 – of the total wealth of investors in the Athens Stock Exchange,
and the assessment of potential differences among groups of investors formed using
their mean wealth over time and the monthly mean value of the number of their
transactions, using regression analysis. This study is part of a more general one,
which used a greater set of investors, additional grouping variables and a variety of
statistical methods, including Repeated Measures ANOVA. The data is consisted of
the total value of stocks and cash for each investor selected from a sample of
investors, as well as the daily values of the Athens Stock Exchange Index for the
same time period. The regression model was: percent change from baseline =
β1·month + ε, and was estimated for each investor separately. The comparison of the
mean values of the regression coefficients βι across the groups, gives a measure of the
loss (or gains) rate for each group. The mean values of the coefficients were also
compared to the corresponding values of the Stock Index.
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Περίληψη
Στοχοθεσία της παρούσας έρευνας αποτελεί ο καθορισμός της σχέσης τριών μεταβλητών που
αφορούν στην εργασία: των κινήτρων, της ικανοποίησης και της αφοσίωσης. Για το σκοπό
της έρευνας κατασκευάστηκε, διανεμήθηκε και συμπληρώθηκε ένα ερωτηματολόγιο από το
προσωπικό του νοσοκομείου της Έδεσσας ώστε να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε τη σχέση
ανάμεσα στην αφοσίωση, τα κίνητρα και την ικανοποίηση της εργασίας στον τομέα της
υγείας. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 70 εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων στο
συγκεκριμένο νοσοκομείο.
Τα αποτελέσματα συμπίπτουν με τη διεθνή βιβλιογραφία καθώς υποδεικνύουν ότι η έλλειψη
κινήτρων και η απουσία ικανοποίησης είναι ανασταλτικοί παράγοντες οι οποίοι τροχοπεδούν
την αφοσίωση των εργαζομένων και επηρεάζουν τη στάση τους απέναντι στον οργανισμό που
εργάζονται. Από την άλλη μεριά η παρουσία κινήτρων και η ικανοποίηση από την εργασία
οδηγούν στην αύξηση του επιπέδου της αφοσίωσης. Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, οι
οποίοι είναι ευχαριστημένοι από το περιβάλλον, τις συνθήκες εργασίας και το αντικείμενό
τους φαίνεται ότι καταβάλουν τη μέγιστη προσπάθεια.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Παρά το γεγονός ότι πολλές φορές η εργασία μπορεί να θεωρηθεί ως αναγκαίο
κακό ή απλώς ως μέσο για την κάλυψη βιοτικών αναγκών, εν τούτοις η συμβολή της
στην όλη κοινωνική υπόσταση του ανθρώπου είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι
αποτελεί στοιχείο που συνδέει τον άνθρωπο με την κοινωνία. Έτσι η εργασία
αποτελεί το μέσον με το οποίο μπορούμε να διαπιστώσουμε: α)Το πνευματικό
επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ένα άτομο. β)Την οικονομική και κοινωνική κατάσταση
του ανθρώπου που εκτελεί μια συγκεκριμένη εργασία καθώς και τις μελλοντικές του
προοπτικές. Από την άλλη πλευρά όταν ξέρουμε την εργασία με την οποία
ασχολείται κάποιος είναι δυνατό να κάνουμε ορισμένες υποθέσεις για την εν γένει
συμπεριφορά του.
Η ρευστότητα και η αβεβαιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος στις μέρες μας
απαιτούν δραματικές αλλαγές στη δομή της διοίκησης και στους ρόλους των
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διοικούντων και των εργαζομένων προϋποθέτοντας εμπιστοσύνη, κίνητρα, αφοσίωση
και συνεργασία. Επομένως η διοίκηση του ανθρώπινου εργατικού δυναμικού
καθίσταται υψίστης σημασίας για την κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή. Σ’
αυτό ακριβώς το σημείο έγκειται και η σημασία της συγκεκριμένης εργασίας, καθώς
κεντρικό άξονά της αποτελεί ο καθορισμός της σχέσης τριών μεταβλητών που
αφορούν στην εργασία: των κινήτρων, της ικανοποίησης και της αφοσίωσης.
Η σχέση αυτή των τριών αυτών μεταβλητών έχουν διερευνηθεί σε μεγάλη
έκταση διεθνώς (Kinner et al., 2000, McKenna, 2000, Τesta 2001). σε ένα ευρύ πεδίο
εργασιακού χώρου (δημόσιου και ιδιωτικού) και στηρίχτηκαν σε θεωρίες που έχουν
αναπτυχθεί εδώ και πολλές δεκαετίες όπως η ιεραρχία αναγκών του Maslow (1954),
η θεωρία ERG του Alderfer (1972) και νεότερες όπως η θεωρία του Goal-setting του
McKenna (2000). Στις έρευνες αυτές η μεταβλητή αφοσίωση θεωρήθηκε ως
εξαρτημένη ενώ οι άλλες δύο ως ανεξάρτητες. Ωστόσο υπάρχουν και άλλες
μεταβλητές που επηρεάζουν την αφοσίωση στην εργασία όπως αυτή της απόδοσης
της εργασίας ή της αποχής (Τesta 2001), οι οποίες όμως δεν συμπεριλήφθησαν στην
παρούσα έρευνα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα αποτελέσματα
της παρούσας έρευνας θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά αν το δείγμα της έρευνας
προερχόταν από κάποιον άλλο οργανισμό ή εταιρεία
Κίνητρα: Οι λέξεις «ελατήριο», «ανάγκες», «παρορμήσεις», «επιθυμίες»,
«προσπάθειες» κ.λ.π, χρησιμοποιούνται σχεδόν σαν συνώνυμες. Το παρακάτω απλό
μοντέλο δείχνει με σαφήνεια την υπάρχουσα σχέση μεταξύ «αναγκών», «κινήτρων»,
και «στόχων»:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ

→ ΘΕΣΗ-ΒΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΡΟΥ → ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΜΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ-ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΟΥ

Το μοντέλο δείχνει ότι το κίνητρο είναι εκείνος ο αόρατος δεσμός που συνδέει τις
ανάγκες με τους στόχους ή, απλούστερα, την ανάγκη του ατόμου για την
ικανοποίησή της. Οι κινητήριες αυτές δυνάμεις είναι τα λεγόμενα «ελατήρια» π.χ. η
επιθυμία να πετυχαίνει το άτομο το στόχο του. Τα κίνητρα διακρίνονται στα: α)Το
κίνητρο της επιτυχίας. β)Το κίνητρο της αποδοχής.
Ικανοποίηση των εργαζόμενων από την εργασία: Η ικανοποίηση ως έννοια,
ταυτίζεται με την εκπλήρωση επιθυμιών. Το θέμα της ικανοποίησης του προσωπικού
από την εργασία, αποτελεί ένα κρίσιμο τομέα, στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων,
καθ’ όσον συνδυάζεται τόσο με την ίδια την ζωή των ανθρώπων και την ψυχική τους
υγεία, όσο και με την επιβίωση και ανάπτυξη των οργανισμών. Η ικανοποίηση ως
έννοια, έχει δύο σκέλη. Από την μια πλευρά σημαίνει ικανοποίηση του προσωπικού
από την εργασία και τον οργανισμό γενικότερα και από την άλλη, ικανοποίηση του
οργανισμού από την εν γένει συμπεριφορά και απόδοση του προσωπικού.
Οι ειδικότεροι παράγοντες ή οι πηγές από τις οποίες το άτομο αντλεί
ικανοποίηση περιγράφονται ως εξής: α)Ικανοποίηση από την εργασία καθαυτή.
β)Ικανοποίηση από το σύστημα αμοιβών. γ)Ικανοποίηση από τις παρεχόμενες
δυνατότητες εξελίξεως. δ)Ικανοποίηση από τους συναδέλφους. ε)Ικανοποίηση από το
σύστημα άσκησης της εποπτείας.
Αφοσίωση: Η δέσμευση που καλλιεργείται στους εργαζομένους από την εταιρία,
έτσι ώστε ο κάθε εργαζόμενος να θεωρεί την επιχείρηση την οποία εργάζεται ως
οικογένειά του και να ταυτίζει τους προσωπικούς τους στόχους με τους στόχους της
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εταιρείας. Σε αυτήν την περίπτωση, η αφοσίωση μπορεί να συνδέεται θετικά ή
αρνητικά με την επαγγελματική ικανοποίηση, μπορεί να είναι αποτέλεσμα της
επαγγελματικής ικανοποίησης του ατόμου και να συνδέεται με την παραγωγικότητα
και την υγεία μπορεί όμως να περιλαμβάνει αρνητικούς δείκτες, όπως π.χ. απουσίες.

2. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 33 ερωτήσεις. Από αυτές οι 6 είναι
δημογραφικές και αφορούν στο φύλο, στην ηλικία, στην οικογενειακή κατάσταση,
στο μορφωτικό επίπεδο, στην ειδικότητα και τέλος στα χρόνια υπηρεσίας. Οι
υπόλοιπες 27 ανιχνεύουν τα εργασιακά κίνητρα, την ικανοποίηση από την εργασία
και την αφοσίωση. Πιο συγκεκριμένα οι 9 αφορούν στα κίνητρα της εργασίας στον
τομέα της υγείας (π.χ. Οι προσπάθειες μου στη δουλειά αναγνωρίζονται από την
εργοδοσία), οι 9 αφορούν στην ικανοποίηση (π.χ. Είμαι ευχαριστημένος/η από τη
δουλειά μου διότι είναι ενδιαφέρουσα), και τέλος οι υπόλοιπες 9 στη δέσμευση των
εργαζομένων στο συγκεκριμένο οργανισμό (π.χ. Είμαι πρόθυμος/η να καταβάλω
κάθε προσπάθεια ώστε το νοσοκομείο να είναι πολύ πετυχημένο). Οι ερωτήσεις ήταν
δεδομένης απάντησης κλίμακας Likert 5 βαθμών που εκτεινόταν από το 1 για την
απόλυτη διαφωνία έως το 5 για την απόλυτη συμφωνία.

3. ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Το δείγμα της έρευνάς μας αποτέλεσαν 70 εργαζόμενοι στο νοσοκομείο της
Έδεσσας. Από τους 70 ερωτηθέντες το 30% (21) είναι άνδρες και το 70% (49)
γυναίκες. Από τους 70 ερωτηθέντες, οι 7 (10%) είναι από 18-25 ετών, οι 29 (41.4%)
είναι από 26-35 ετών, οι 14 (20%) είναι από 36-45, οι 19 (27.1%) είναι από 46-55,
και τέλος 1 (1.4%) είναι πάνω από 56. Από τους 70 ερωτηθέντες το 65.7% (46) είναι
παντρεμένοι, το 28.6% (20) ανύπαντροι, και τέλος το 5.7% (4) είναι διαζευγμένοι.
Όσον αφορά στο μορφωτικό επίπεδο των εργαζόμενων 2 (2.9%) έχουν τελειώσει
μόνο το δημοτικό, 4 (5.7%) το γυμνάσιο, 11 (15.7%) το Λύκειο, 45 (64.3%) έχουν
πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 5 (7.1%) μεταπτυχιακό, και τέλος 3 (4.3%)
διδακτορικό.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η Παραγοντική Ανάλυση
Αντιστοιχιών (AFC) που εισήγαγε ο Benzecri (1973), και χρησιμοποιήθηκε το
λογισμικό MAD (Καραπιστόλης 2000). Η μέθοδος αυτή επιτρέπει την ταυτόχρονη
στατιστική επεξεργασία κατηγοριοποιημένων ποιοτικών και ποσοτικών μεταβλητών.
Μέσω αυτής επιτυγχάνεται η ομαδοποίηση των κυρίαρχων ομάδων παρατηρήσεων,
και έτσι φτάνουμε στη σχεδόν καθολική περιγραφή του φαινομένου, το οποίο
εκφράζει ο πίνακας που αναλύουμε με τη βοήθεια ενός μικρότερου αριθμού νέων
σύνθετων μεταβλητών-παραγόντων. Τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης
ερμηνεύτηκαν με τη βοήθεια της αδράνειας, της συνεισφοράς και της συσχέτισης.
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5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ο πρώτος παραγοντικός άξονας e1 , που είναι η πλησιέστερη ευθεία στο σύνολο
των σημείων και ταυτόχρονα η ευθεία εκείνη κατά μήκος της οποίας εκφράζεται η
εντονότερη αντιπαράθεση, εμφανίζει ποσοστό αδράνειας 66.02 %, ο δεύτερος
παραγοντικός άξονας e2 ποσοστό 24.36% και ο τρίτος e3 ποσοστό 9.62%. Κατά
συνέπεια το πρώτο παραγοντικό επίπεδο e1 × e2 εκφράζει το 90.38 %, σχεδόν όλη
την παρεχόμενη πληροφορία. Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1) δίνονται τα
ποσοστά αδράνειας των αξόνων.
Πίνακας 1: Αδράνεια-Χαρακτηριστικές ρίζες
Άξονες

e1
e2
e3

Αδράνεια
0.1472219

Ερμηνεία %
66.02 %

Άθροισμα
66.02 %

Ιστόγραμμα χαρακ/στικών ριζών
************************

0.0537615

24..36 %

90.38 %

**************

0.0124076

9.62 %

100 %

***

Κατασκευή και ερμηνεία του πρώτου παραγοντικού άξονα e1 : Ο πρώτος
παραγοντικός άξονας e1 (Διάγραμμα 1), με ιδιοτιμή 0.15 και ποσοστό αδράνειας
66.02% εκφράζει μία αντίθεση μεταξύ των δηλώσεων που αναφέρονται στα υψηλά
επίπεδα αφοσίωσης από την πλευρά των εργαζόμενων που ενδιαφέρονται για το
μέλλον και το καλό του νοσοκομείου ενθουσιασμό αναδεικνύοντας την παρουσία
ισχυρών κίνητρων και προοπτικές εξέλιξης και των δηλώσεων που αναφέρονται σε
χαμηλά επίπεδα αφοσίωσης τα οποία σχετίζονται με έλλειψη αναγνώρισης και
προοπτικών εξέλιξης και η απουσία ευχαρίστησης συνεπάγεται την ανυπαρξία
απόδοσης. Πιο συγκεκριμένα παρατηρώντας από το αριστερά προς τα δεξιά τον
άξονα διαπιστώνουμε ότι οι κινητήριες δυνάμεις όπως το κίνητρο της εργασίας καθ’
εαυτής και το κίνητρο της εξέλιξης συμβάλλουν στην ανάπτυξη του επιπέδου
ικανοποίησης του προσωπικού, σε συνδυασμό βέβαια, με την ανάπτυξη της
παραγωγικότητας στα ανώτερα δυνατά επίπεδα.
Στα δεξιά αυτού του άξονα διαπιστώνουμε την έντονη παρουσία αρνητικής
υποκίνησης και συμπεριφοράς διότι απουσιάζει το κίνητρο της εξέλιξης, της
αναγνώρισης και της αποδοχής. Δεν υπάρχει, λοιπόν, ικανοποίηση του προσωπικού
από την εργασία και τον οργανισμό γενικότερα.
Διάγραμμα 1: Πρώτος παραγοντικός άξονας e1

ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΕΝΟΣ

ΜΑΘΑΙΝΩ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΟΥΛΕΙΑ
ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΕΛΛΕΙΨΗ
ΕΛΛΕΙΨΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ

ΕΛΛΕΙΨΗ
ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΛΛΕΙΨΗ
ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ

Ο
ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ

ΧΑΛΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ
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ΕΛΛΕΙΨΗ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Κατασκευή και ερμηνεία του δεύτερου παραγοντικού άξονα e2 : Ο δεύτερος
παραγοντικός άξονας e2 (Διάγραμμα 2) με ιδιοτιμή 0.05 ερμηνεύει το 24.36 % της
συνολικής παρεχόμενης αδράνειας και αναφέρεται σε μέτρια επίπεδα αφοσίωσης.
Η έλλειψη αποκρυσταλλωμένης άποψης αποτυπώνεται στα αριστερά του άξονα.
Οι ερωτώμενοι δεν έχουν άποψη σχετικά με επίπεδο αφοσίωσής τους την
επιχείρηση, με το κατά πόσο έχουν πρόσβαση σ΄ όλους τους τομείς του οργανισμού
και αν αισθάνονται υπερηφάνεια που ανήκουν στο προσωπικό του νοσοκομείου
επειδή δεν έχουν σαφή εικόνα σχετικά με το αν έχουν ευκαιρία να αναπτύξουν τις
ικανότητές τους. Συνεχίζοντας παρατηρούμε ότι στα αριστερά του άξονα
παρατηρείται έλλειψη συγκεκριμένης τοποθέτησης αναφορικά με το κατά πόσο ο
οργανισμός που απασχολούνται είναι αξιόλογος και αν τους προσφέρει ασφάλεια,
ικανοποίηση και απόλαυση και τέλος αν συμφωνούν με την εργασιακή πολιτική του
νοσοκομείου. Ως προς τις διαβαθμίσεις των θέσεων, μεγάλη συνεισφορά στη
κατασκευή του δεύτερου άξονα εμφανίζει η ουδέτερη στάση για την αφοσίωση και
λιγότερο η ουδέτερη στάση για την καταλληλότητα της εργασιακής πολιτικής.
Διάγραμμα 2: Δεύτερος παραγοντικός άξονας e2

ΜΕΤΡΙΑ
ΑΦΟΣΙΟΣΗ

ΜΕΤΡΙΑ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΜΕΤΡΙΑ
ΜΕΤΡΙΑ
ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΜΕΤΡΙΩΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΟ

ΜΕΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΜΕΤΡΙΑ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΤΡΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ

ΜΕΤΡΙΑ
ΑΠΟΛΑΥΣΗ

ΜΕΤΡΙΑ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Ο

ΜΕΤΡΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ

Κατασκευή και ερμηνεία του τρίτου παραγοντικού άξονα e3 : Ο τρίτος
παραγοντικός άξονας e3 (Διάγραμμα 3), με ιδιοτιμή 0.01 και με ποσοστό 9.62% επί
της συνολικής αδράνειας, είναι ο άξονας που διαχωρίζει τις δημογραφικές
μεταβλητές.
Διάγραμμα 3: Τρίτος παραγοντικός άξονας e3

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ

ΠΤΥΧΙΟ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ/ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ

Ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ
ΥΨΗΛΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ/ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ
ΧΑΜΗΛΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ

Οι δηλώσεις αναφορικά με τα κίνητρα, την ικανοποίηση και την αφοσίωση δεν
συμμετέχουν σ’ αυτόν τον άξονα. Εδώ, οι μεταβλητές στις οποίες οφείλεται η
κατασκευή του άξονα, είναι το μορφωτικό επίπεδο.
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Πιο συγκεκριμένα στα αριστερά παρατίθεται το υψηλό μορφωτικό επίπεδων των
διοικητικών υπαλλήλων που είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ενώ στα
δεξιά το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των καθαριστριών/ τραπεζοκόμων της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης
Πρώτο παραγοντικό επίπεδο (e1 ,e2 ) . Το πρώτο παραγοντικό επίπεδο (e1 ,e2 )
ερμηνεύει (Διάγραμμα 4) το 90.38% της συνολικής αδράνειας – πληροφορίας,
ποσοστό ιδιαίτερα ικανοποιητικό.
Διάγραμμα 4: Το πρώτο παραγοντικό επίπεδο (e1 ,e2 )
ΕΛΛΕΙΨΗ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΈΝΟΣ

ΕΛΛΕΙΨΗ
ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ
ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ
ΔΟΥΛΕΙΑ

ΕΛΛΕΙΨΗ
ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ
ΕΛΛΕΙΨΗ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ

ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ

ΜΑΘΑΙΝΩ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΛΛΕΙΨΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΜΕΤΡΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ

ΜΕΤΡΙΑ
ΑΠΟΛΑΥΣΗ

ΜΕΤΡΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΜΕΤΡΙΩΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΟ
ΜΕΤΡΙΑ
ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΜΕΤΡΙΑ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΜΑ ΠΟΛΤΙΚΗ
ΜΕΤΡΙΑ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΤΡΙΑ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΜΕΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΜΕΤΡΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΤΡΙΑ
ΑΦΟΣΙΩΣΗ

Επειδή ο πρώτος παραγοντικός άξονας αντιπαραθέτει τις ακραίες περιπτώσεις
και ο δεύτερος τις ενδιάμεσες από τις ακραίες, παρατηρούμε ότι η εικόνα του νέφους
του πρώτου παραγοντικού επιπέδου δημιουργεί τρεις μεγάλες ομάδες. Στο επίπεδο
(e1,e2 ) , στο πάνω μέρος στα αριστερά και δεξιά συναντούμε τις ακραίες
καταστάσεις ενώ στο κάτω τις ενδιάμεσες. Πράγματι, το πάνω μέρος του επιπέδου
εμφανίζει τα επίπεδα αφοσίωσης στην εργασία που αντιπαρατίθενται μεταξύ τους,
τα υψηλά επίπεδα στο αριστερό μέρος, έναντι των χαμηλών στο δεξιό. Οι
ενδιάμεσες καταστάσεις τοποθετούνται κάτω και στο κέντρο του επιπέδου (e1 ,e2 )
όπου συναντούμε τις ουδέτερες στάσεις με τα επίπεδα κινήτρων και συνεπώς
αφοσίωσης. Μεταξύ του άνω μέρους και του κάτω από αριστερά προς τα δεξιά
συναντούμε τα υψηλά επίπεδα αφοσίωσης και τα χαμηλά επίπεδα αφοσίωσης. Στη
περιοχή του κάτω μέρους και γύρω από το κέντρο βάρους τοποθετούνται ουδέτερες
αναφορικά με την αφοσίωση στάσεις
Δεύτερο παραγοντικό επίπεδο ( e1 , e3 ) : Το δεύτερο παραγοντικό επίπεδο

( e1 , e3 ) (Διάγραμμα

5) ερμηνεύει το 75.64% της συνολικής αδράνειας –
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πληροφορίας, ποσοστό επίσης ιδιαίτερα ικανοποιητικό. Διαπιστώθηκε ότι ο πρώτος
παραγοντικός άξονας (Διάγραμμα 1) αντιπαραθέτει το υψηλό επίπεδο αφοσίωσης
των εργαζόμενων του νοσοκομείου της Έδεσσας με το χαμηλό και ο τρίτος
(Διάγραμμα 3) το υψηλό επίπεδο μόρφωσης των εργαζόμενων με το χαμηλό. Η
εικόνα του νέφους του δεύτερου παραγοντικού επιπέδου που σχηματίζεται από τους
δύο αυτούς άξονες παρουσιάζει δύο νέφη σημείων που δημιουργούν δύο μεγάλες
ομάδες εργαζομένων.
Η πρώτη ομάδα που βρίσκεται στα αριστερά του παραγοντικού επιπέδου
συγκεντρώνει εργαζόμενους με υψηλό μορφωτικό επίπεδο που εκφράζουν πολύ
υψηλό επίπεδο αφοσίωσης. Η δεύτερη ομάδα που βρίσκεται στα δεξιά και άνω είναι
η ομάδα που απαρτίζεται από εργαζόμενους με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο που
εκφράζουν χαμηλό επίπεδο αφοσίωσης στη εργασία τους.
Διάγραμμα 5: Το δεύτερο παραγοντικό επίπεδο ( e1 , e3 )
ΕΛΛΕΙΨΗ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ/
ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ
ΕΛΛΕΙΨΗ
ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ

ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΈΝΟΣ

ΕΛΛΕΙΨΗ
ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ
ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΕΛΛΕΙΨΗ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ
ΕΛΛΕΙΨΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΟ
ΜΑΘΑΙΝΩ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ
ΔΟΥΛΕΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ

ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Tα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εργαζόμενοι με πανεπιστημιακή
μόρφωση καταλαμβάνουν τόσο υψηλές θέσεις εργασίας όσο και θέσεις που οι ίδιοι
έχουν επιλέξει για την επαγγελματική τους πορεία και εξέλιξη. Το κίνητρο της
επιτυχίας, το κίνητρο της αποδοχής, το κίνητρο της αναγνώρισης, το κίνητρο της
εργασίας καθ’ εαυτής, το κίνητρο της ανάληψης ευθυνών και ανάπτυξης
πρωτοβουλιών και το κίνητρο της εξέλιξης που χαρακτηρίζει εργαζόμενους με
υψηλό μορφωτικό επίπεδο, ικανότητες και δεξιότητες που κατέχουν σε υψηλές
θέσεις ή διοικητικές θέσεις με πολλές δυνατότητες συμμετοχής σε λήψη αποφάσεων
είναι επίσης ευνόητο να οδηγεί σε υψηλά επίπεδα αφοσίωσης. Όσο το άτομο
προωθείται στις βαθμίδες της ιεραρχικής κλίμακας, μέσα στον οργανισμό,
παρατηρούμε ότι οι απαιτήσεις της εργασίας σε ικανότητες πείρα και γνώση,
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συνεχώς αυξάνουν. Αυτό με τη σειρά του απαιτεί μια ευρύτερη και περισσότερο
συστηματοποιημένη εκπαίδευση, μεγαλύτερη επένδυση χρόνου στην εργασία,
μεγαλύτερη ωριμότητα όσον αφορά στην προσωπικότητα του ατόμου.
Η δυνατότητα λήψεως αποφάσεων είναι το στοιχείο που μας οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι, εκείνοι που ασκούν τη διοίκηση, μέσα στον οργανισμό και
γενικότερα το προσωπικό που βρίσκεται στα ανώτερα επίπεδα, απολαμβάνουν σε
μεγαλύτερο βαθμό το αίσθημα της ικανοποίησης και της εσωτερικής πληρότητας,
πλησιάζοντας ταυτόχρονα στα όρια της ολοκλήρωσης της προσωπικότητας. Όσο
λοιπόν υψηλότερο είναι το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ένας εργαζόμενος μέσα
στην ιεραρχία του οργανισμού, τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι η συμβολή των
εσωτερικών κινήτρων στην υποκίνηση, όπως π.χ. ικανοποίηση των κοινωνικών και
ψυχολογικών αναγκών, σε αντίθεση με τα εξωτερικά κίνητρα, όπως π.χ.
ικανοποίηση οικονομικών αναγκών, που η επίδρασή τους παρουσιάζεται
περιορισμένη. Αντίθετα το προσωπικό που βρίσκεται σε κατώτερα επίπεδα της
ιεραρχίας, δύσκολα μπορεί να απολαμβάνει από την εργασία του την εσωτερική
πληρότητα τουλάχιστον στο βαθμό που την απολαμβάνει το προσωπικό των
ανώτερων διοικητικών κλιμακίων. Έτσι ο βαθμός σπουδαιότητας την οποία
προσλαμβάνει η εργασία για το προσωπικό των κατωτέρων ιεραρχικών επιπέδων,
κατά την υποκειμενική του κρίση, είναι σημαντικά περιορισμένος.

ABSTRACT
In this paper we present the relationship between the following variables: job
motivation, job satisfaction and job commitment. For the purposes of the study a
questionnaire was designed and administered to 70 workers in the hospital of Edessa.
The results of the study coincide with the literature review as they indicate that low
motivation and lack of job satisfaction are factors that affect employee’s commitment
and attitude towards the organization. On the contrary employees that are satisfied
with their job and the working environment are putting a maximum effort in their
work.
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Περίληψη
Στην εργασία αυτή διερευνάται η συμμετοχή του φύλου στη δημοτική εκπαίδευση από την ίδρυση του Ελληνικού κράτους μέχρι το 2000, στη βάση στατιστικών στοιχείων που αφορούν
τους μαθητές και τις μαθήτριες της δημοτικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη της συμμετοχής του φύλου μέσα από τα διαγράμματα της ποσοστιαίας κατανομής των εγγεγραμμένων και αποφοίτων μαθητών και μαθητριών. Οι διαφοροποιήσεις που εμφανίζονται ως προς τη συμμετοχή του φύλου, όπου στο μεγαλύτερο μέρος τους αφορούν σε
ανισότητα σε βάρος των κοριτσιών, αναλύονται υπό το φως της επίδρασης διαφόρων παραγόντων στο επίκεντρο των οποίων τίθενται ο βαθμός εφαρμογής του νόμου περί υποχρεωτικής
εκπαίδευσης, οι οργανωτικές αδυναμίες του κράτους και τα κοινωνικά στερεότυπα. Η εργασία
αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης μελέτης σχετικά με τη συμμετοχή του φύλου σε όλα τα
επίπεδα της Ελληνικής εκπαίδευσης.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η περίοδος της Αναγέννησης αρχικά και η βιομηχανική επανάσταση αργότερα, έθεσαν τα θεμέλια για τη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών συστημάτων σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, με τη μορφή που λίγο πολύ τα γνωρίζουμε σήμερα. Αναπόσπαστο
και καθοριστικό κομμάτι αυτών των εκπαιδευτικών συστημάτων συνιστά η στοιχειώδης ή αλλιώς, δημοτική εκπαίδευση η οποία θέτει τις βάσεις για την περαιτέρω εκπαιδευτική εξέλιξη και πνευματική ανάπτυξη του ατόμου. Για το λόγο αυτό, η στοιχειώδης εκπαίδευση καθίσταται υποχρεωτική για κάθε παιδί το οποίο βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο στάδιο γνωστικής ανάπτυξης, είναι δηλαδή μεταξύ 6 και 12 ετών.
Πράγματι, ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της στοιχειώδους εκπαίδευσης θεσπίζεται σε
όλες σχεδόν τις ανεπτυγμένες χώρες (Ευρώπη, ΗΠΑ) κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Σε αυτή τη λογική η Ελλάδα δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της στοιχειώδους εκπαίδευσης στη χώρα μας θεσπίζεται με τον πρώτο νόμο για
τη δημοτική εκπαίδευση το 1834, λίγο μετά δηλαδή, την ίδρυση του Ελληνικού κράτους. Επισημαίνουμε εδώ, ότι στην Ελλάδα η στοιχειώδης εκπαίδευση ονομάστηκε
δημοτική, επειδή η λειτουργία της είχε ανατεθεί αρχικά στους δήμους. Τίθεται
επομένως, ως βασικό δεδομένο, η εισαγωγή και η ολοκλήρωση του δημοτικού σχολείου από όλα τα παιδιά της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, ανεξαρτήτως φύλου.
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Ωστόσο, παρακάτω θα διαπιστώσουμε ότι ο νόμος αυτός δεν εφαρμόστηκε πάντοτε
αυστηρά.
Στην παρούσα εργασία εξετάζεται το πώς ο διαφορετικός βαθμός εφαρμογής του
νόμου επέδρασε στη συμμετοχή του φύλου στη δημοτική εκπαίδευση, στο διάστημα
από το 1830 έως το 2000. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζονται, ο ρόλος του κράτους και
ειδικότερα οι ενδεχόμενες οργανωτικές του αδυναμίες καθώς και ο ρόλος του στερεότυπου που ακολουθεί την εκπαίδευση των γυναικών γενικότερα.

2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η συμμετοχή του φύλου στη δημοτική εκπαίδευση διερευνάται διαχρονικά στη βάση
των ποσοστιαίων κατανομών των εγγεγραμμένων και αποφοίτων μαθητών και μαθητριών της δημοτικής εκπαίδευσης, συγκεντρωτικά σε επίπεδο κράτους. Με βάση τα
ποσοστά συμμετοχής μαθητών και μαθητριών στη δημοτική εκπαίδευση (Διάγραμμα
1), διακρίνουμε τρεις περιόδους.
Διάγραμμα 1. Ποσοστιαίες κατανομές των εγγεγραμμένων μαθητών και μαθητριών
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Η πρώτη περίοδος αρχίζει από την ίδρυση του Ελληνικού κράτους το 1830 και
φτάνει έως και το 1890. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από στασιμότητα καθώς
παρατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκειά της, χαμηλά ποσοστά τόσο ως προς τη συμμετοχή των μαθητριών σε σχέση με αυτή των μαθητών όσο και ως προς τη συμμετοχή
γενικά των παιδιών σχολικής ηλικίας στο μαθητικό δυναμικό της δημοτικής εκπαίδευσης. Η δεύτερη περίοδος ξεκινάει το 1891 και φτάνει έως το 1957. Είναι η περίοδος ανάπτυξης της εκπαίδευσης, καθώς έχουμε αύξηση του συνολικού αριθμού των
παιδιών που φοιτούν στη δημοτική εκπαίδευση, ενώ παράλληλα αυξάνεται σταδιακά
και το ποσοστό συμμετοχής των μαθητριών σε αυτή. Η τρίτη περίοδος αρχίζει το
1958 και φτάνει έως και το 2000. Είναι η περίοδος που το ποσοστό συμμετοχής των
μαθητριών φτάνει το 48.5% και των μαθητών το 51.5%. Τα ποσοστά αυτά ταυτίζονται με εκείνα των αντίστοιχων ηλικιακών ομάδων του πληθυσμού και παραμένουν
πλέον σταθερά. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε εδώ ότι, τα ποσοστά αγοριών και
κοριτσιών στις αντίστοιχες ηλικιακές ομάδες είναι περίπου 51.5% και 48.5% αντιστοίχως, τα οποία και παραμένουν σταθερά σε όλη τη διάρκεια της περιόδου που
εξετάζουμε (1830-2000). Κατά την τελευταία αυτή, περίοδο επομένως, οριοθετείται
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και το τέλος της ανισότητας της συμμετοχής των μαθητριών στη δημοτική εκπαίδευση.
Στις τρεις ενότητες που ακολουθούν αναπτύσσονται ξεχωριστά οι τρεις προαναφερόμενες περίοδοι. Σε κάθε ενότητα στόχος είναι η ανάδειξη των βασικών εκείνων
σημείων (νόμοι, μεταρρυθμίσεις, ιστορικά γεγονότα) τα οποία επέδρασαν καθοριστικά στην πορεία που πήρε η συμμετοχή του φύλου στη δημοτική εκπαίδευση. Η ανάλυση της τελευταίας περιόδου στην πέμπτη ενότητα, είναι εκ των πραγμάτων συνοπτική, καθώς επισημαίνεται απλά η άρση της ανισότητας η οποία είναι απόρροια
γεγονότων που προηγήθηκαν χρονικά και τα οποία έχουν ήδη αναφερθεί στις προηγούμενες ενότητες. Η εργασία ολοκληρώνεται στην τελευταία έκτη ενότητα, όπου
και επισημαίνεται η χρησιμότητα και το ενδιαφέρον περαιτέρω διερεύνησης του
ζητήματος της ανισότητας στην εκπαίδευση, στη χώρα μας.

3. ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1830-1890
Ο πρώτος νόμος για τη δημοτική εκπαίδευση το 1834 θεσπίζει μεταξύ άλλων: την υποχρεωτική εκπαίδευση και για τα δύο φύλα, την ίδρυση χωριστών σχολείων για
τα αγόρια και τα κορίτσια (σχολεία αρρένων και θηλέων αντίστοιχα) τετραετούς διάρκειας, ενώ δεν απαγορεύει τη συνεκπαίδευση, τη φοίτηση δηλαδή μαθητριών σε
σχολεία αρρένων και αντιστρόφως (Βενθύλος, 1884). Το στοιχείο ωστόσο, που χαρακτηρίζει την πρώτη αυτή περίοδο, είναι οι εμφανείς οργανωτικές αδυναμίες του κράτους στην εφαρμογή του νόμου περί υποχρεωτικής εκπαίδευσης και στην παροχή ίσων ευκαιριών για εκπαίδευση σε αγόρια και κορίτσια, γεγονός που επιδρά καθοριστικά στη δημιουργία ανισότητας σε βάρος των κοριτσιών ως προς την πρόσβασή
τους στη δημοτική εκπαίδευση. Πιο αναλυτικά:
Σε ό,τι αφορά τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της συμμετοχής στη δημοτική εκπαίδευση, διαπιστώνεται ότι δεν εφαρμόζεται καθώς το ποσοστό των μαθητριών σε επίπεδο κράτους, κατά την πρώτη αυτή περίοδο, δεν ξεπερνάει το 20% του συνολικού
μαθητικού δυναμικού της δημοτικής εκπαίδευσης (βλ. Διάγραμμα 1). Το χαμηλό αυτό ποσοστό συνδέεται άμεσα με τον τρόπο ανάπτυξης του σχολικού δικτύου το οποίο, όπως θα φανεί αμέσως παρακάτω, δεν ευνόησε την εύκολη πρόσβαση των κοριτσιών στο σχολείο.
Η ίδρυση και η συντήρηση των δημοτικών σχολείων ανατέθηκε αρχικά στους δήμους, με αποτέλεσμα η λειτουργία τους να είναι άμεσα συνδεδεμένη με την οικονομική δυνατότητα των δήμων. Με δεδομένο ότι ο νόμος έδινε προτεραιότητα στην εκπαίδευση των αγοριών, οι δήμοι, των οποίων τα οικονομικά συνήθως δεν επαρκούσαν για τη συντήρηση δύο δημοτικών σχολείων, ίδρυαν κυρίως σχολεία αρρένων.
Άρχισαν έτσι, να αναπτύσσονται με πολύ διαφορετικές ταχύτητες, δύο σχολικά δίκτυα, το ένα με τα σχολεία αρρένων και το άλλο με τα σχολεία θηλέων. Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 2, για κάθε 100 σχολεία που ιδρύονταν την περίοδο αυτή, τα 15
περίπου από αυτά ήταν θηλέων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1890 στους 432 δήμους
της χώρας λειτουργούσαν 1491 σχολεία αρρένων, ενώ σχολεία θηλέων λειτουργούσαν μόνο σε 215 δήμους και ο αριθμός τους ανέρχονταν σε 296.
Αρχικά και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, σχολεία θηλέων ιδρύονταν μόνο σε
μεγάλες πόλεις. Αυτό είχε ως συνέπεια η δυνατότητα πρόσβασης των κοριτσιών να
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διαφοροποιείται έντονα ανάμεσα στις μεγάλες πόλεις, στις κωμοπόλεις και στα χωριά. Πιο συγκεκριμένα, στην Αθήνα το 1879 και το 1890 (χρονιές που διαθέτουμε
στοιχεία) παρατηρούμε ότι το φύλο δε δημιουργεί ανισότητα σε βάρος των κοριτσιών: Το 1879 το μαθητικό δυναμικό στη δημόσια δημοτική εκπαίδευση περιελάμβανε
43.94% μαθητές και 56.06% μαθήτριες (Στατιστική της Ελλάδος: Πληθυσμός 1879).
Έντεκα χρόνια αργότερα, το 1890, τα ποσοστά συμμετοχής δεν αλλάζουν ουσιαστικά
από τα αντίστοιχα του 1879 (43.14% μαθητές και 56.86% μαθήτριες). Για την ίδια
χρονιά, σε οκτώ μεγάλες πόλεις, τα ποσοστά συμμετοχής, αθροιστικά, είναι 48.38%
μαθητές και 51.2% μαθήτριες (Παπαμάρκος, 1890).
Διάγραμμα 2. Σχολεία Αρένων -Θηλέων ( %)
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Αντίθετα στις μικρότερες πόλεις και κωμοπόλεις τα ποσοστά αυτά διαφοροποιούνται. Σε σύνολο 206 πόλεων και κωμοπόλεων, που έχουμε στοιχεία για το μαθητικό
δυναμικό τους και στις οποίες λειτουργούσαν σχολεία και των δύο φύλων, είχαμε:
220 σχολεία αρρένων με 16.398 μαθητές και 215 θηλέων με 8.668 μαθήτριες, όπου
το ποσοστό των μαθητριών ήταν 34.6%. Στα χωριά τέλος, που συγκέντρωναν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, δε λειτουργούσαν δημοτικά σχολεία αλλά τα γραμματοδιδασκαλεία που ήταν ένα είδος υποτυπώδους δημοτικού σχολείου με φτωχότερα αναλυτικά προγράμματα και δασκάλους με περιορισμένες γνώσεις. Έτσι η πρόσβαση των κοριτσιών σε δημοτικά σχολεία, για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού
που ζούσε στα χωριά και στις μικρές κωμοπόλεις, ήταν ανέφικτη.
Σε ό,τι αφορά τέλος, τη συνεκπαίδευση, παρά το γεγονός ότι ο νόμος δεν την απαγόρευε, εντούτοις διαπιστώνουμε ότι αυτή δεν ενθαρρύνθηκε, εμποδίζοντας έτσι από
μια άλλη σκοπιά, τη φοίτηση όσων κοριτσιών κατοικούσαν σε περιοχές όπου δεν υπήρχε σχολείο θηλέων. Η συνεκπαίδευση γνώρισε μάλιστα, και εποχές πλήρους απαγόρευσης: το 1852 με την εγκύκλιο 2077 του υπουργείου παιδείας απαγορευόταν
ακόμα και η συστέγαση σχολείων αρρένων και θηλέων. Από στοιχεία που διαθέτουμε, το 1890 φαίνεται ότι η συνεκπαίδευση είχε αρχίσει να επαναλειτουργεί, αν
και εξακολουθούσε να βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Με βάση όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι, οι οργανωτικές αδυναμίες του κράτους
κατά την περίοδο αυτή, είναι μεγάλες, με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται η δυνατότητα ίσης πρόσβασης αγοριών και κοριτσιών στη δημοτική εκπαίδευση. Παράλληλα ωστόσο, το χαμηλό ποσοστό των μαθητριών (περίπου 34%) στις μικρές πόλεις και
κωμοπόλεις, παρά την ύπαρξη σχολείων θηλέων, δηλώνει ότι πέρα από τις οργανω-
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τικές αυτές αδυναμίες, υπήρχαν και άλλα στοιχεία που εμπόδιζαν τη συμμετοχή τους.
Το ότι η εκπαίδευση των γυναικών δε θεωρούνταν κοινωνικά αναγκαία μπορεί να
θεωρηθεί ως ένα τέτοιο στοιχείο που λειτούργησε ως στερεότυπο, καθορίζοντας τις
επιλογές των κοριτσιών και των οικογενειών τους.

4. ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1891-1954. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ένα σημαντικό στοιχείο που χαρακτηρίζει την περίοδο αυτή είναι ότι κατά τη διάρκειά της, το Ελληνικό κράτος διπλασιάζεται γεωγραφικά και πληθυσμιακά με την
προσάρτηση της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης και των νησιών του Αιγαίου
ενώ παράλληλα δέχεται ένα μεγάλο κύμα προσφύγων κυρίως από τη Μικρά Ασία
(1912-1922). Ειδικότερα σε ότι αφορά το θέμα που εξετάζουμε εδώ, η εν λόγω περίοδος είναι καθοριστική για την εξέλιξη του φαινομένου της συμμετοχής του φύλου
στη δημοτική εκπαίδευση καθώς τίθενται οι νομικές βάσεις για την άρση των ανισοτήτων σε βάρος των κοριτσιών. Αυτό γίνεται μέσα κυρίως, από τη σταδιακή λειτουργία των μικτών σχολείων, σχολείων που επέτρεπαν τη διδασκαλία μαθητών και μαθητριών σε ένα ενιαίο εκπαιδευτικό σύστημα. Πιο αναλυτικά:
Ο νόμος ΒΠΕ΄ του 1892 προέβλεπε ότι όταν ο συνολικός αριθμός των μαθητών ήταν μικρότερος από 75 τότε ένας δημοδιδάσκαλος αναλάμβανε να διδάσκει από κοινού αγόρια και κορίτσια. Πρακτικά αυτό έγινε με τη μετατροπή των μικρών σχολείων
αρρένων της περιφέρειας σε μικτά, δημιουργώντας έτσι ένα νέο τύπο σχολείου που
λειτουργούσε παράλληλα με τα σχολεία αρρένων και θηλέων. Φαίνεται επομένως,
ότι είχε γίνει αντιληπτό πως η λύση για την εκπαίδευση των κοριτσιών –η οποία
σταδιακά άρχισε να αποκτά νόημα στη συνείδηση των πολιτών– δε μπορούσε να
γίνει μέσα από τα σχολεία θηλέων αφού κάτι τέτοιο ήταν οικονομικά ανέφικτο, αλλά
μέσα από μικτά δημοτικά σχολεία.
Τρία χρόνια αργότερα το 1895 με τον νόμο ΒΤΜΘ’, επιχειρείται μια ουσιαστική
μεταρρύθμιση στη δημοτική εκπαίδευση, ως απόρροια των κοινωνικών πιέσεων που
ασκούνταν για περισσότερη και ουσιαστικότερη μόρφωση. Ειδικότερα, με το νόμο
αυτό θεσμοθετήθηκαν τρεις τύποι σχολείων: τα πλήρη εξαετούς διάρκειας για τις αστικές περιοχές, τα κοινά τετραετούς διάρκειας που ιδρύονταν όπου δεν μπορούσε να
ιδρυθεί πλήρες και τα γραμματοδιδασκαλεία για τα χωριά. Ουσιαστικά, η συνεισφορά της εκπαιδευτικής αυτής μεταρρύθμισης ήταν η μερική επέκταση της διάρκειας
σπουδών από τέσσερα σε έξι χρόνια, χωρίς ωστόσο να αλλάξει κάτι αναφορικά με τις
δυνατότητες της συμμετοχής του φύλου στη δημοτική εκπαίδευση. Η μεταρρύθμιση
του 1895 δεν επέκτεινε τη λειτουργία των μικτών σχολείων, για τα οποία χρειάστηκε
να περάσουν 34 ακόμα χρόνια για την καθολική εφαρμογή τους, κάτι που έγινε με τη
μεταρρύθμιση του Βενιζέλου το 1929.
Πράγματι, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1929 η οποία και εναρμόνισε το εκπαιδευτικό σύστημα των νέων προσαρτημένων περιοχών με αυτό της παλιάς Ελλάδας, έλυσε μεταξύ άλλων, το πρόβλημα της άνισης δυνατότητας πρόσβασης των κοριτσιών στη δημοτική εκπαίδευση. Αυτό έγινε με τη θεσμοθέτηση του μικτού εξατάξιου δημοτικού σχολείου για όλη την επικράτεια, με τη δομή που λειτουργεί μέχρι
σήμερα, καταργώντας όλους τους άλλους τύπους σχολείων. Αξίζει να σημειωθεί ότι
την εποχή αυτή ξεκίνησε μια προσπάθεια ουσιαστικής εφαρμογής του νόμου περί
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υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Τζουμελέας-Παναγόπουλος, 1933), γεγονός που επέδρασε όχι μόνο στην αύξηση της συμμετοχής των κοριτσιών, αλλά και στη αύξηση του
συνόλου των παιδιών που συμμετείχαν στη δημοτική εκπαίδευση (Διάγραμμα 3).
Επομένως οι όποιες ανισότητες ως προς το φύλο κατά τη δεύτερη περίοδο, θα πρέπει
να αναζητηθούν κυρίως, σε στερεότυπα και προκαταλήψεις της εποχής για την εκπαίδευση των κοριτσιών, αφού πλέον το κράτος δίνει ίσες δυνατότητες πρόσβασης στο
δημοτικό σχολείο, σε αγόρια και κορίτσια.
Διάγραμμα 3. Αριθμός μαθητών που αντιστοιχούν σε 100 κατοίκους
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Μέχρι το 1926 όπου η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας (ΕΣΥΕ) αρχίζει
να εκδίδει τη «Στατιστική της Δημοτικής Εκπαίδευσης», δεν υπήρχαν οργανωμένα
στατιστικά στοιχεία. Για το μόνο έτος που διαθέτουμε τέτοια στοιχεία είναι το 1910.
Συγκεκριμένα, ο Πίνακας 1 μας δίνει την εικόνα του μαθητικού δυναμικού της δημοτικής εκπαίδευσης κατά το έτος 1910 (λίγο πριν τη διεύρυνση του Ελληνικού
κράτους). Από τα στοιχεία του πίνακα φαίνεται ότι έχει αυξηθεί το ποσοστό των μαθητριών σε σχέση με αυτό της προηγούμενης περιόδου, παραμένει ωστόσο, σημαντικά χαμηλότερο από αυτό των μαθητών.
Πίνακας 1. Μαθητικό δυναμικό της Δημοτικής εκπαίδευσης το 1910-11
Εγγεγραμμένοι/νες
Μαθητές

Μαθήτριες

Παρόντες/Παρούσες

Μαθητριών
%

Μαθητές

177.396
82.458
31.73 160.901
7.510
6.434
46.14
6.008
184.906
88.892
32.46 169.909
(πηγή: Στατιστική της εθνικής εκπαιδεύσεως 1910-11, Αθήνα 1912)

Δημόσια
Ιδιωτική
Σύνολο

Μαθήτριες

Μαθητριών
%

72.263
5.982
78.245

30.99
49.89
31.53

Εστιάζοντας ωστόσο, στο μαθητικό δυναμικό της δημόσιας εκπαίδευσης στις
πρωτεύουσες των νομών και στις πόλεις με πληθυσμό πάνω από 10.000 κατοίκους διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές αποτελούν το 52.7% του μαθητικού πληθυσμού και οι μαθήτριες το 47.3%. Για παράδειγμα, στην Αθήνα έχουμε 18 δημόσια σχολεία αρρένων
και 18 θηλέων με 5.296 μαθητές και 5.361 μαθήτριες, που αντιστοιχούν σε ποσοστά
49.69% και 50.31%. Φαίνεται εδώ, όπως και στην προηγούμενη περίοδο, ότι το φύλο
δεν αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα ανισότητας σε περιοχές που δίνονταν οι δυνατότητες στα κορίτσια να φοιτήσουν στη δημοτική εκπαίδευση.
Από το 1926 και μετά, με τα στοιχεία που διαθέτουμε από την ΕΣΥΕ για το μαθητικό δυναμικό, μας δίνεται η δυνατότητα να εξετάσουμε ουσιαστικότερα τη συμμετοχή του φύλου στη δημοτική εκπαίδευση μέσα από την ποσοστιαία κατανομή των α-

- 382 -

ποφοίτων (Στατιστική της Δημοτικής Εκπαίδευσης, 1926-2000). Η κατανομή αυτή
είναι αντιπροσωπευτική της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος.
Στο Διάγραμμα 4 παρατηρούμε ότι οι καμπύλες των εγγεγραμμένων και των αποφοίτων μαθητριών ακολουθούν ανοδική πορεία. Η ανάλυση έδειξε ότι η απόσταση
που παρατηρείται μεταξύ των δύο καμπυλών, οφείλεται στη μεγαλύτερη διαρροή των
μαθητριών σε σχέση με αυτή των μαθητών. Τα κορίτσια δηλαδή, εγκαταλείπουν το
δημοτικό σχολείο περισσότερο από τα αγόρια. Αυτό θεωρείται, ότι είναι άμεσα
συνδεδεμένο με το στερεότυπο για τη γυναικεία εκπαίδευση.
Διάγραμμα 4. Οι καμπύλες των σχετικών συχνοτήτων κατά φύλο των αποφοίτων και
των εγγεγραμμένων
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Συμπερασματικά για την περίοδο αυτή, προκύπτει ότι η δημοτική εκπαίδευση από
το 1890 μέχρι και την εποχή του μεσοπολέμου βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης όσον
αφορά τη συμμετοχή των μαθητριών (Διάγραμμα 1) αλλά και τη συμμετοχή των
παιδιών γενικά στη εκπαίδευση (Διάγραμμα 3). Η πορεία αυτή ανακόπτεται για λίγο
με τη μεσολάβηση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου όπως και για την αμέσως επόμενη
δεκαετία (1944-54), για να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί όπως θα δούμε, κατά την
τρίτη και τελευταία περίοδο.

5. ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1955-2000
Στη διάρκεια του περιόδου αυτής, η αυστηρή εφαρμογή του υποχρεωτικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης οδήγησε στη σταθεροποίηση των ποσοστών των εγγεγραμμενων
και αποφοίτων μαθητών και μαθητριών στα επίπεδα που αντιστοιχούν στις ηλικιακές
τους ομάδες (51.5% και 48.5% αντίστοιχα). Το φύλο πλέον δεν αποτελεί παράγοντα
ανισότητας στη δημοτική εκπαίδευση. Αυτό δηλαδή, που στη μεγαλύτερη διάρκεια
της περιόδου που εξετάσαμε (1830-2000), ήταν ο κανόνας, ότι δηλαδή η πρόσβαση
των κοριτσιών στη δημοτική εκπαίδευση ήταν εξαιρετικά περιορισμένη, λόγω κυρίως
της μη εφαρμογής του νόμου περί υποχρεωτικής εκπαίδευσης, της δομής του
εκπαιδευτικού δικτύου (σχολεία αρρένων και θηλέων) και των στερεοτυπικών
αντιλήψεων για τη μόρφωση των κοριτσιών, δεν υφίσταται πλέον.
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6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Στην Ελλάδα σήμερα, όπως και σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, αφενός δεν υπάρχει
ανισότητα ως προς το φύλο, αφετέρου το σύνολο σχεδόν των παιδιών σχολικής ηλικίας εισάγονται και ολοκληρώνουν τη δημοτική εκπαίδευση, κάτι που δεν ισχύει, δυστυχώς, για πολλές ακόμα αναπτυσσόμενες ή υπό ανάπτυξη χώρες (Unicef, 2005).
Ολοκληρώνοντας την παρούσα εργασία θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και χρήσιμο να μελετηθεί περαιτέρω η πορεία της συμμετοχής
του φύλου τόσο ως προς και τα άλλα δύο επίπεδα εκπαίδευσης στη χώρα μας, όσο
και συγκριτικά με τις άλλες χώρες. Επίσης έχει ενδιαφέρον να διερευνηθεί η ύπαρξη
ενός στατιστικού-μαθηματικού μοντέλου που θα περιγράφει την πορεία εξέλιξης στη
συμμετοχή του φύλου στα τρία επίπεδα της εκπαίδευσης αλλά και συνολικά και που
θα δίνει τη δυνατότητα προβλέψεων. Οι μελέτες αυτές δίνουν τη δυνατότητα να δούμε πώς διαμορφώθηκαν εξελικτικά, μέσα από την επίδραση κοινωνικών, οικονομικών και άλλων παραγόντων, οι στάσεις, οι αντιλήψεις και οι πρακτικές ως προς την
εκπαίδευση των γυναικών αλλά και ως προς την οργάνωση και τους στόχους των
εκπαιδευτικών συστημάτων γενικότερα. Στα παραπάνω προτιθέμεθα να αναφερθούμε
σε μελλοντικές εργασίες.

ABSTRACT
In this paper we examine the sex participation in Greek primary education from the
establishment of the Greek nation 1830 till 2000. For that purpose frequency tables
for the enrolled and graduated boys and girls have been constructed. It came out, that
initially, there was a large inequality between boys and girls since the girls hardly
participated in primary education. This took over one hundred years to change so as
to enable the girls to participate equally at this level of education. The reasons that
affected this route, are related to the non-application of the compulsory education
law, the economical and institutional weaknesses of the state, and the stereotypes that
concern women’s education
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Μελέτη του Χρόνου Αναμονής Μέχρι την Πρώτη
Εμφάνιση μιας Σχεδόν Πλήρους Ροής
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Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς,
sbersim@unipi.gr, mkoutras@unipi.gr
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία μελετάμε το χρόνο αναμονής T μέχρι την πρώτη εμφάνιση μιας
«σχεδόν πλήρους ροής» (almost perfect run) επιτυχιών σε μια ακολουθία ανεξάρτητων
δοκιμών Bernoulli. Ο όρος «σχεδόν πλήρης ροή» επιτυχιών χρησιμοποιείται για να περιγράψει
μια συνάρτηση σάρωσης (scan) του τύπου (k-1)/k, δηλαδή ένα παράθυρο μήκους k στο οποίο
να περιέχονται τουλάχιστον k-1 επιτυχίες. Η κατανομή της τυχαίας μεταβλητής Τ έχει
απασχολήσει πολλούς ερευνητές λόγω της πληθώρας των εφαρμογών που βρίσκει σε μια
σειρά από εφαρμοσμένα επιστημονικά πεδία.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο κύριος στόχος της εργασίας αυτής είναι η μελέτη τυχαίων μεταβλητών που
σχετίζονται με το χρόνο αναμονής T μέχρι την πρώτη εμφάνιση συγκεκριμένων
σχηματισμών σε ακολουθίες πειραμάτων με δύο αποτελέσματα, γνωστών και ως
«σχεδόν πλήρεις ροές» επιτυχιών (almost perfect success runs). Η μελέτη αυτή
επιτυγχάνεται με τη μέθοδο εμφύτευσης τυχαίας μεταβλητής σε Μαρκοβιανή
αλυσίδα.
Αναλυτικότερα, ο όρος «σχεδόν πλήρης ροή» επιτυχιών χρησιμοποιείται για να
περιγράψει μια συνάρτηση σάρωσης (scan) του τύπου (k-1)/k, δηλαδή ένα παράθυρο
μήκους k στο οποίο να περιέχονται τουλάχιστον k-1 επιτυχίες. Προκειμένου να
διευκρινίσουμε την έννοια της «σχεδόν πλήρους ροήs» ας δούμε το ακόλουθο
παράδειγμα.
Έστω ότι εκτελούμε n=10 διαδοχικές επαναλήψεις ενός πειράματος τύχης το
οποίο αφορά τη ρίψη ενός νομίσματος και ας συμβολίσουμε με επιτυχία (S) την
ένδειξη κεφαλή και με αποτυχία (F) την ένδειξη γράμματα. Αν υποθέσουμε ότι
προέκυψε η ακολουθία αποτελεσμάτων SFFSFSSSSF, μπορούμε εύκολα να
παρατηρήσουμε ότι η πρώτη σχεδόν πλήρης ροή μήκους k=4 εμφανίζεται στην 7η
δοκιμή (με άλλα λόγια η τυχαία μεταβλητή T λαμβάνει την τιμή 7) ενώ αντίστοιχα η
πρώτη σχεδόν πλήρης ροή μήκους k=3 εμφανίζεται στην 6η δοκιμή (με άλλα λόγια η
τυχαία μεταβλητή T λαμβάνει την τιμή 6).
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Η κατανομή της τυχαίας μεταβλητής Τ έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές λόγω
της πληθώρας των εφαρμογών που βρίσκει σε μια σειρά από εφαρμοσμένα
επιστημονικά πεδία όπως στην ανάλυση των αλυσίδων DNA, στην ανάλυση
αλυσίδων πρωτεϊνών, στον τομέα της ψυχομετρίας και ιδιαίτερα στις μελέτες
εκμάθησης και μνήμης, καθώς και στο στατιστικό έλεγχο ποιότητας.
Πρόσφατα, οι Han and Hirano (2003) μελέτησαν την τυχαία μεταβλητή Τ στην
περίπτωση Μαρκοβιανά εξαρτημένων δοκιμών, με χρήση γεννητριών συναρτήσεων,
ενώ οι Chang et al. (2003) προχώρησαν στην εξέταση μιας γενικής οικογένειας
χρόνων αναμονής, η οποία εμπεριέχει και το συγκεκριμένο χρόνο αναμονής χωρίς
όμως να τον μελετούν αναλυτικά.
Στην παρούσα εργασία μελετάμε την κατανομή της Τ κάνοντας χρήση της
τεχνικής της εμφύτευσης σε Μαρκοβιανή αλυσίδα (για λεπτομέρειες βλέπε
Balakrishnan and Koutras (2002) και Fu and Lou (2003)).

2. ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΣΕ ΜΑΡΚΟΒΙΑΝΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Γενικά, μπορούμε να μελετήσουμε μια οποιαδήποτε τυχαία μεταβλητή Τ ορισμένη
σε μια ακολουθία δίτιμων δοκιμών, με χρήση μιας Μαρκοβιανής αλυσίδας
{Yt,t=0,1,2,…} κατάλληλα ορισμένης στο χώρο καταστάσεων Ω ={α1, α2,…, αs} με
τέτοιο τρόπο ώστε να ισχύει ότι
P(T ≤ n) = P(Yn = a s ) ⇔ P(T > n) = P(Yn ≠ as ) ,
όπου αs είναι η απορροφητική κατάσταση της αλυσίδας.
Δηλαδή, η T αντιστοιχεί στο χρόνο κατά τον οποίο η Μαρκοβιανή αλυσίδα
εισέρχεται για πρώτη φορά στην απορροφητική κατάσταση. Έτσι, εάν συμβολίσουμε
με
π′0 = ( P(Yo = a1 ), P(Yo = a2 ),..., P(Yo = as ))
το διάνυσμα αρχικών πιθανοτήτων και με
Λ = [ P (Yt = a j | Yt −1 = ai )]s×s

τον πίνακα πιθανοτήτων μετάβασης, είναι φανερό ότι

P (Yn = as ) = π′0 Λ n e s ,
όπου e′s = (0,0,0,...,0,1)1×s είναι ένα διάνυσμα στήλη του Rs.
Σε αυτή την περίπτωση η κατανομή της τυχαίας μεταβλητής T μπορεί να
υπολογισθεί παρατηρώντας ότι

P(T = n) = P(T > n − 1) − P(T > n) = P(Yn ≠ a s ) − P (Yn −1 ≠ a s )
και γνωρίζοντας ότι P (Yn = a s ) = π′0 Λ n e s έχουμε

P (T = n) = π ′0 ( Λ n − Λ n −1 )e s = π ′0 Λ n −1 ( Λ − I )e s .
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Συνεπώς, για τον υπολογισμό της κατανομής του χρόνου αναμονής T μέχρι την
εμφάνιση της πρώτης σχεδόν πλήρους ροής δεν χρειάζεται παρά να ορίσουμε μια
κατάλληλη Μαρκοβιανή αλυσίδα.
Έτσι, για το πρόβλημα που μελετάμε, ορίζουμε μια Μαρκοβιανή αλυσίδα Yt με
χώρο καταστάσεων Ω της μορφής
Ω = {(i, j ) : i = 0,1,2,..., k − 2, j = 0,1,2,..., i} ∪ {∗} ,
όπου το σύμβολο * χρησιμοποιείται για να υποδείξει την απορροφητική κατάσταση
(absorbing state) της αλυσίδας. Οι δείκτες i, j που σχηματίζουν τα ζεύγη (i, j ) του
χώρου καταστάσεων Ω έχουν την ακόλουθη ερμηνεία:
• Ο δείκτης i καταγράφει τον αριθμό των επιτυχιών στη σχηματιζόμενη
ακολουθία, οι οποίες είναι δυνατόν να αποτελούν μέρος μιας σχεδόν πλήρους
ροής, ενώ
• ο δείκτης j καταγράφει τη θέση της τελευταίας αποτυχίας στη σχηματιζόμενη
ακολουθία, μετρώντας από το τέλος.
Προκειμένου να υπολογίσουμε την ακριβή κατανομή της τυχαίας μεταβλητής Τ,
το μόνο που απαιτείται, είναι η Μαρκοβιανή αλυσίδα να μπορεί να καταγράφει τη
θέση της τελευταίας αποτυχίας καθώς και, να κρατά στη μνήμη της τον αριθμό των
επιτυχιών που μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας σχεδόν πλήρους ροής. Για
παράδειγμα ας θεωρήσουμε τον ακόλουθο πίνακα ο οποίος δίνει μια ακολουθία
δίτιμων δοκιμών και ας εξετάσουμε την περίπτωση που μας ενδιαφέρει ο χρόνος
αναμονής μέχρι την εμφάνιση της πρώτης σχεδόν πλήρους ροής μήκους k=5.
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Όπως βλέπουμε, με την πρώτη δοκιμή, η οποία είναι επιτυχία (S), ο δείκτης i
λαμβάνει την τιμή 1, ενώ την ίδια τιμή λαμβάνει και ο δείκτης j (εξ ορισμού). Με τη
δεύτερη δοκιμή, ο δείκτης i λαμβάνει την τιμή 2 δεδομένου ότι έχουμε δύο επιτυχίες
οι οποίες είναι δυνατόν να αποτελούν μέρος μιας σχεδόν πλήρους ροής, ενώ και ο
δείκτης j λαμβάνει την τιμή 2 δεδομένου ότι απέχουμε δύο δοκιμές από την εμφάνιση
της τελευταίας αποτυχίας (στη συγκεκριμένη περίπτωση από την εκκίνηση της
σχηματιζόμενης ακολουθίας). Με την εμφάνιση της τρίτης στη σειρά επιτυχίας
έχουμε τους δείκτες i, j να λαμβάνουν την τιμή 3. Το αποτέλεσμα της τέταρτης
δοκιμής όμως είναι αποτυχία (F). Συνεπώς, ο δείκτης j λαμβάνει την τιμή 0,
δεδομένου ότι στην παρούσα δοκιμή εμφανίστηκε αποτυχία ενώ ο δείκτης i
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παραμένει 3, δεδομένου ότι οι τρεις προηγούμενες επιτυχίες είναι δυνατόν να
αποτελούν μέρος μιας υπό-ακολουθίας μήκους k=5 με τέσσερις επιτυχίες και μια
αποτυχία. Αυτό θα συμβεί στην περίπτωση που η επόμενη δοκιμή (πέμπτη δοκιμή)
είναι επιτυχία οπότε θα έχουμε την εμφάνιση της υπό-ακολουθίας SSSFS. Τελικά,
στη συγκεκριμένη ακολουθία, η πέμπτη δοκιμή είναι αποτυχία (F), και συνεπώς ο
δείκτης j εξακολουθεί να λαμβάνει την τιμή 0, ενώ ο δείκτης i μηδενίζεται (λαμβάνει
την τιμή 0) δεδομένου ότι πλέον οι τρεις προηγούμενες επιτυχίες δεν είναι δυνατόν
να συνεισφέρουν στην εμφάνιση μιας σχεδόν πλήρους ροής.
Έχοντας λοιπόν ορίσει κατάλληλα το χώρο καταστάσεων Ω , το επόμενο βήμα
είναι να ορίσουμε τον πίνακα πιθανοτήτων μετάβασης Λ .
Στην περίπτωση που μελετάμε, ο πίνακας Λ μπορεί να εκφρασθεί ως ένας
πίνακας υποπινάκων της μορφής
⎡ C B
⎤
⎢
⎥
E ( 0)
⎢
⎥
⎢
⎥
D(1)
E(1)
⎢
⎥
D(2)
E( 2)
⎢
⎥
⎢
Λ= a
D(3)
O
h⎥ ,
⎢
⎥
D(4)
E(k − 3)
⎢
⎥
⎢
⎥
O
⎢
⎥
D(k − 2)
⎢
⎥
⎢
⎥
1⎦
⎣

όπου ο πίνακας C, έχει διάσταση (k-2)×(k-2), και είναι της μορφής
C = (Pr[Yt = ( x + 1, x + 1) | Yt −1 = ( x, x))] = p ), x = 0,1,..., k − 3 ,
ο πίνακας Β, έχει διάσταση (k-2)×(k-2), και εκφράζεται ως
B = (Pr[Yt = ( x,0) | Yt −1 = ( x, x))] = q ), x = 0,1,..., k − 2 ,
ο πίνακας D(y), έχει διάσταση (k-y-2)×(k-y-2), (μεταβάλλεται με την τιμή του y) και
είναι μορφής
D( y) = (Pr[Yt = ( x − 1, y − 1) | Yt −1 = ( x, y))] = q ), x = 2,3,..., k − 2, y = 1,2,..., x − 1 ,
ενώ ο πίνακας E(y), έχει διάσταση (k-y-2)×(k-y-2), (μεταβάλλεται με την τιμή του y)
και γράφεται ως
E( y) = (Pr[Yt = ( x + 1, y + 1) | Yt −1 = ( x, y))] = p ), x = 1,..., k − 3, y = 0,1,..., x − 1 ,
και τέλος τα διανύσματα στήλες a και h είναι της μορφής
a = (Pr[Yt = (0,0) | Yt −1 = ( y,0))] = q ), y = 0,1,..., k − 2 ,
h = (Pr[Yt = (∗,∗) | Yt −1 = (k − 2, y))] = p ), y = 0,1,..., k − 2 .
Συμβολίζοντας με P τον πίνακα που απομένει αφαιρώντας από τον Λ την
τελευταία γραμμή και την τελευταία στήλη (h) έχουμε την επόμενη εναλλακτική
έκφραση για τον υπολογισμό της κατανομής της τυχαίας μεταβλητής T
P (T = n) = π 0 P n −1h .
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Χρησιμοποιώντας την παραπάνω έκφραση μπορούμε να γράψουμε τη γεννήτρια
∞

G ( z ) = ∑ P (T = n) z n ,
n =1

στη μορφή
∞
⎛ ∞
n −1 ⎞
G ( z ) = ∑ ( π 0 P n −1h) z n = zπ 0 ⎜ ∑ (zP ) ⎟h ,
n =1
⎝ n =1
⎠

που καταλήγει στην

G ( z ) = zπ 0 (I − zP ) h .
Από την τελευταία έκφραση μπορεί να λάβει κανείς εύκολα ένα τύπο για την
γεννήτρια ως πηλίκο δύο πολυωνύμων, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
εύρεση αναδρομικών εκφράσεων για τη συνάρτηση πιθανότητας της T.
Για παράδειγμα, για k=3 έχουμε ότι
Q( z )
G( z ) =
,
P( z )
με
Q( z ) = p 2 z 2 + p 2 qz 3
και
P( z ) = 1 − qz − pq 2 z 3 .
Γράφοντας την παραπάνω έκφραση για τη γεννήτρια στη μορφή
−1

∞

P( z )∑ P(T = n) z n = Q( z )
n =1

και εξισώνοντας τις δυνάμεις των συντελεστών του z n για n = 0,1,2,3,.... στα δυο
μέλη της παραπάνω ισότητας, μπορούμε να πάρουμε το επόμενο αναδρομικό σχήμα
για τον υπολογισμό της συνάρτηση πιθανότητας της T:
P(T = n) = qP(T = n − 1) + pq 2 P(T = n − 3), n > 4 ,
με αρχικές συνθήκες τις
n = 0,1
⎧ 0,
⎪ p2,
n=2
⎪
P (T = n) = ⎨
2
n=3
⎪ 2qp ,
⎪⎩2q 2 p 2 , n = 4.
Στα Σχήματα 1 έως 4, δίνεται η κατανομή της T για διάφορες τιμές του p όπως
υπολογίσθηκε από το παραπάνω αναδρομικό σχήμα.

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Η εφαρμογή που θα παρουσιάσουμε, προέρχεται από το πεδίο των πειραματικών
μελετών μνήμης και εκμάθησης. Σε τέτοιου είδους μελέτες, ένα άτομο υποβάλλεται
συνήθως από ψυχολόγους σε μια διαδικασία σειριακών ερωτήσεων προκειμένου να
αποφασιστεί ο τερματισμός μιας θεραπευτικής αγωγής. Στη διεθνή βιβλιογραφία έχει
προταθεί ένας μεγάλος αριθμός κριτηρίων τερματισμού. Ένα από τα πιο γνωστά
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κριτήρια είναι το "κριτήριο ροής" (runs criterion) του Grand (1946), το οποίο
απορρίπτει την υπόθεση της μη εκμάθησης, αν το αντικείμενο μελέτης απαντά σωστά
σε συγκεκριμένο αριθμό διαδοχικών ερωτήσεων. Η λογική του κριτηρίου βασίζεται
στο ότι η εμφάνιση k διαδοχικών σωστών απαντήσεων θεωρείται ένδειξη ότι το
άτομο έχει εκπαιδευτεί.
Σήμερα, οι πειραματικές μελέτες μνήμης και εκμάθησης είναι συνθετότερες και
συνήθως γίνονται με τη βοήθεια υπολογιστών και τη χρήση των λεγόμενων
προσαρμοστικών δοκιμών (computerized adaptive tests (Lord (1971)). Στις
διαδικασίες αυτές, το άτομο υποβάλλεται διαδοχικά σε ερωτήσεις ενός βασικού
επιπέδου ενώ με την εκπλήρωση κάποιου κατάλληλου κριτηρίου, το άτομο συνεχίζει
τη διαδικασία απατώντας σε ερωτήσεις ενός ανώτερου επιπέδου, κτλ. Στην
περίπτωση των προσαρμοστικών δοκιμών με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών,
οι βάσεις με τις ερωτήσεις έχουν πολύ μεγάλο όγκο, ενώ οι ερωτήσεις είναι
πολλαπλών επιπέδων και θεματολογίας. Έτσι, το άτομο είναι αδύνατο να απαντήσει
σε όλες τις ερωτήσεις και αναζητούνται κατάλληλα κριτήρια προκειμένου να
εναλλάσσεται το άτομο από θέμα σε θέμα ή από επίπεδο σε επίπεδο.
Σχήμα 1: p=0.5
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Σχήμα 2: p=0.8
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Σχήμα 3: p=0.3
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Στην περίπτωση των προσαρμοστικών δοκιμών με τη βοήθεια ηλεκτρονικών
υπολογιστών, τα κριτήρια τα οποία στηρίζονται σε ροές επιτυχιών είναι δυνατόν να
αποδειχθούν πολύ χρήσιμα. Όμως το κλασικό κριτήριο του Grand (1946) δεν
εμφανίζεται ως κατάλληλο. Για να καταλάβουμε το λόγο, ας δούμε το επόμενο
παράδειγμα. Έστω ότι βασίζουμε την πειραματική μελέτη που δίνεται στον Πίνακα 2
στο κριτήριο του Grand (1946) με k=5. Όπως μπορούμε να δούμε, στο πρώτο
επίπεδο, το άτομο εκπληρώνει το κριτήριο του Grand (1946) με k=5, στην 10η
ερώτηση, δηλαδή, απαντά σε συνολικά 10 ερωτήσεις εκ των οποίων στις 7 σωστά
(ποσοστό επιτυχίας 70%). Στη συνέχεια, στο δεύτερο επίπεδο, το άτομο εκπληρώνει
το κριτήριο του Grand (1946) με k=5, στην 16η ερώτηση, δηλαδή, απαντά σε
συνολικά 16 ερωτήσεις εκ των οποίων στις 8 σωστά (ποσοστό επιτυχίας 50%).
Τέλος, στο τρίτο επίπεδο, το άτομο δεν καταφέρνει να εκπληρώσει το κριτήριο του
Grand (1946) με k=5, και το test λήγει ανεπιτυχώς αυτόματα στην 20 δοκιμή.
Δηλαδή, αν και το άτομο φτάνει στο μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας (80%), δεν
καταφέρνει να εκπληρώσει το αυστηρό κριτήριο του Grand (1946). Αντίθετα, έχει
εκπληρώσει μόλις από την 7η δοκιμή ένα πιο χαλαρό κριτήριο στηριζόμενο στη
σχεδόν πλήρη ροή επιτυχιών μήκους k=5.
Πίνακας 2

Επίπεδο
1
2
3

Ακολουθία Ερωτήσεων

Κατάσταση
Επιτυχία

FSFFFSSSSS

Επιτυχία

FFSFFFSFSFFSSSSS
SSFSSSSFSSFSSSSFSSSS
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Αποτυχία

Ως εκ τούτου, μπορούμε να κατασκευάσουμε ανάλογα με τις παραμέτρους κάθε
πειραματικής μελέτης, κατάλληλα κριτήρια τα οποία να στηρίζονται στην κατανομή
του χρόνου αναμονής μέχρι την πρώτη εμφάνιση μιας σχεδόν πλήρους ροής, τα οποία
θα έχουν καλύτερες ιδιότητες.

ABSTRACT
In the present paper, we study a random variable T, which denotes the waiting
time until the first appearance of an almost perfect (complete) success run, in a
sequence of independent Bernoulli trials. In other words, we are interested in the
distribution of the waiting time variable until the first appearance of a window of
length at least k-1 and at maximum k-1, which contains at least k-1 successes. The
exact distribution of T is obtained through a Markov chain embedding technique. An
example from the area of educational learning processes, where the theoretical results
can be applied, is also given.
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Περίληψη
Στην εργασία αυτή μελετάται το πρόβλημα εκτίμησης της παραμέτρου κλίμακας, σ,
διπαραμετρικής εκθετικής κατανομής από την πλευρά της Στατιστικής Θεωρίας Αποφάσεων
ως προς την τετραγωνική συνάρτηση ζημίας καθώς και τη συνάρτηση ζημίας εντροπίας.
Δίνονται ικανές συνθήκες τύπου Strawderman (1974) έτσι ώστε ένας αναλλοίωτος κατά
κλίμακα (scale equivariant) εκτιμητής να βελτιώνει τον κλασικό εκτιμητή του σ. Ακολούθως,
με τη χρήση γενικευμένων Bayes εκτιμητών κατασκευάζεται μία κλάση εκτιμητών που
ικανοποιούν τις παραπάνω συνθήκες και επομένως βελτιώνουν τον κλασικό εκτιμητή του σ.
Επιπλέον, η ανωτερότητα μιας υποκλάσης αυτών των εκτιμητών δεν μπορεί να προκύψει από
τις υπάρχουσες στη βιβλιογραφία ικανές συνθήκες των Brewster and Zidek (1974), διότι δεν
τις ικανοποιούν.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Έστω X 1 ,..., X n , n ≥ 2 , τυχαίο δείγμα από τη διπαραμετρική εκθετική κατανομή
⎧(1 / σ ) exp{−( x − μ ) / σ } , x ≥ μ
. Η
f ( x; μ , σ ) = ⎨
0
, αλλιώς
⎩
παράμετρος θέσης μ και η παράμετρος κλίμακας σ είναι άγνωστες με − ∞ < μ < ∞
και σ > 0 . Η (ελάχιστη) επαρκής στατιστική συνάρτηση είναι ( X (1) , S ) , όπου

E (μ , σ )

με

πυκνότητα

X (1) = min{ X 1 ,..., X n } ~ E ( μ , σ / n)

και

S = ∑i =1 ( X i − X (1) ) ~ G (n − 1, σ ) .
n

Αντικείμενο της εργασίας είναι η εκτίμηση της παραμέτρου κλίμακας, σ, ως προς την
τετραγωνική συνάρτηση ζημίας L1 (δ , σ ) = (δ / σ − 1) 2 και τη συνάρτηση ζημίας
εντροπίας L2 (δ , σ ) = δ / σ − ln δ / σ − 1 . Δύο εκτιμητές συγκρίνονται με κριτήριο τη
μέση ζημία τους (risk function) και καλύτερος είναι αυτός με τη μικρότερη μέση
ζημία, για κάθε τιμή των παραμέτρων ( μ , σ ) . Ο εκτιμητής με τη μικρότερη μέση

1
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ζημία για κάθε ( μ , σ ) αναφέρεται και ως βελτιωμένος (improved) εκτιμητής, ενώ
αυτός με τη μεγαλύτερη λέγεται μη αποδεκτός (inadmissible).
Οι κλασικοί εκτιμητές του σ , S /(n − 1) (ΑΟΕΔ) και S / n (ΕΜΠ) ανήκουν στην
κλάση των αναλλοίωτων εκτιμητών (location and scale equivariant), C = {cS : c > 0} .
Ο καλύτερος εκτιμητής στην κλάση C ως προς την τετραγωνική συνάρτηση ζημίας
είναι ο

δ0 = S /n
Θεωρώντας την ευρύτερη κλάση αναλλοίωτων κατά κλίμακα (scale equivariant)
εκτιμητών του σ , D = {δ : δ = φ * (W ) S / n} , όπου W = nX (1) / S , για τη βελτίωση του

δ 0 = S / n υπό την τετραγωνική συνάρτηση ζημίας έχουν χρησιμοποιηθεί εκτιμητές
⎧φ (W ) S / n , αν W > 0
της μορφής δ = ⎨
. Συγκεκριμένα, ο Arnold (1970) και ο Zidek
, αν W ≤ 0
⎩ S/n
(1973) έδειξαν ότι ένας καλύτερος εκτιμητής του δ 0 = S / n υπό την τετραγωνική
συνάρτηση ζημίας είναι ο
n
⎧
⎪min{1,
(1 + W )}S / n , αν W > 0
δS = ⎨
n +1
⎪⎩
S /n
, αν W ≤ 0

(1).

Για την κατασκευή του δ S , ο Zidek (1973) στηρίχθηκε σε μία ιδέα του Stein (1964)
για την εκτίμηση διασποράς κανονικής κατανομής. Ακολούθως, ο Brewster (1974),
επεκτείνοντας μία μέθοδο του Brown (1968), παρήγαγε τον καλύτερο (από τον δ 0 )
εκτιμητή

δ BZ

⎧ 1 − (1 + W ) − n S
⎪
= ⎨1 − (1 + W ) − n −1 n
⎪
S /n
⎩

, αν W > 0

(2)

, αν W ≤ 0

ενώ οι Petropoulos and Kourouklis (2002) με μία μέθοδο ανάλογη του Maruyama
(1998), παρήγαγαν μία κλάση βελτιωμένων εκτιμητών {δ α : α ≥ 1} , όπου
1
⎧
λα −1 (1 + λW ) −α ( n +1) dλ
⎪
∫
S
⎪⎪ n 0
δ α = ⎨ n + 1 1 α −1
n
−α ( n +1) −1
dλ
⎪
∫ λ (1 + λW )
⎪
0
⎪⎩
S /n
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, αν W > 0
, αν W ≤ 0

(3)

η οποία για α = 1 δίνει τον εκτιμητή δ BZ και για α → ∞ δίνει τον δ S . Επιπλέον, ο
⎧φ (W ) S / n , αν W > 0
Brewster (1974), έδειξε ότι ένας εκτιμητής δ = ⎨
, με
, αν W ≤ 0
⎩ S /n
W = nX (1) / S , έχει μικρότερη ή ίση μέση τετραγωνική ζημία από τον εκτιμητή

δ 0 = S / n , εφ’ όσον η φ (w) ικανοποιεί τις συνθήκες
BZ1. φ (w) είναι αύξουσα στο (0, ∞)
ΒΖ2. φ BZ ( w) = (1 − (1 + w) − n ) /(1 − (1 + w) − n −1 ) ≤ φ ( w) ≤ 1 , για κάθε w > 0 .
Όλοι οι παραπάνω βελτιωμένοι εκτιμητές του σ ικανοποιούν τις συνθήκες BZ1 και
BZ2, οι οποίες είναι γνωστές ως συνθήκες των Brewster and Zidek (1974). Ανάλογα
αποτελέσματα υπάρχουν και για τη συνάρτηση ζημίας εντροπίας, Zidek (1973),
Brewster (1974), Petropoulos and Kourouklis (2002).
Στην παρούσα εργασία, για τη βελτίωση του δ 0 = S / n υπό την τετραγωνική
συνάρτηση ζημίας, χρησιμοποιούνται εκτιμητές που ανήκουν στην κλάση D αλλά
έχουν τη μορφή
⎧(1 − ε (U )U d ) S n , αν 0 < U < 1
,
S n
, αλλιώς
⎩

δ =⎨

(4)

όπου d > 0 , U = S /( S + nX (1) ) = 1 /(1 + W ) και ε (u ) μία συνάρτηση. Αυτή η μορφή
εκτιμητών εισήχθηκε από τον Strawderman (1974) και μελετήθηκε περαιτέρω από
τους Maruyama and Strawderman (2005) για την εκτίμηση της διασποράς κανονικής
κατανομής. Δια τούτο, οι εκτιμητές της σχέσης (4) θα αναφέρονται ως εκτιμητές
τύπου Strawderman (1974). Στην επόμενη ενότητα, δίνονται ικανές συνθήκες, που θα
αναφέρονται ως συνθήκες τύπου Strawderman (1974), έτσι ώστε ένας εκτιμητής
τύπου Strawderman (1974) να βελτιώνει τον δ 0 . Ακολούθως, με τη χρήση
γενικευμένων Bayes εκτιμητών κατασκευάζεται μία κλάση εκτιμητών που
ικανοποιούν τις συνθήκες τύπου Strawderman (1974) (Πρόταση 2) . Ένα βασικό
συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η παραπάνω κλάση αποτελείται από δύο
υποκλάσεις. Μία υποκλάση εκτιμητών που ικανοποιούν ταυτόχρονα και τις συνθήκες
των Brewster and Zidek (1974) και μία υποκλάση εκτιμητών η ανωτερότητα των
οποίων δεν μπορεί να προκύψει από τις συνθήκες των Brewster and Zidek (1974),
διότι δεν τις ικανοποιούν (Πρόταση 4). Αριθμητικά αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι
οι νέοι βελτιωμένοι εκτιμητές τύπου Strawderman (1974) της δεύτερης υποκλάσης
έχουν μικρότερη μέγιστη βελτίωση από τους δ S στην (1) και δ BZ στην (2), αλλά
μεγαλύτερη περιοχή βελτίωσης. Ανάλογα αποτελέσματα δίνονται και για τη
συνάρτηση ζημίας εντροπίας.
Απ’ όσο γνωρίζουμε, εκτιμητές τύπου Strawderman (1974) για παράμετρο
κλίμακας άλλη από τη διασπορά κανονικής κατανομής δεν έχουν εμφανιστεί στη
βιβλιογραφία.
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2. ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η παράθεση των αποτελεσμάτων του προβλήματος εκτίμησης της παραμέτρου
κλίμακας, σ, γίνεται με τον διαχωρισμό τους, αρχικώς σε αποτελέσματα που αφορούν
την τετραγωνική συνάρτηση ζημίας και έπειτα τη συνάρτηση ζημίας εντροπίας.
2.1 Τετραγωνική συνάρτηση ζημίας

Στην πρόταση που ακολουθεί, δίνονται ικανές συνθήκες, τύπου Strawderman
(1974), ώστε ένας εκτιμητής της μορφής (4) να βελτιώνει τον δ 0 .
Πρόταση 1. Ο εκτιμητής τύπου Strawderman (1974) της μορφής (4), όπου η ε (u )
ικανοποιεί τις συνθήκες

ST1. ε (u ) είναι αύξουσα στο (0,1)
ST2. 0 ≤ ε (u ) ≤ D ( d ) = min{2 ( n + 1) , 2d ( n + 2d + 1) [( n + 1)( n + d + 1)( n + d )]}
έχει μικρότερη ή ίση μέση τετραγωνική ζημία από τον καλύτερο αναλλοίωτο
δ 0 = S / n , για κάθε ( μ , σ ) .
Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε εκτιμητές που ικανοποιούν τις συνθήκες ST1 και
ST2 της Πρότασης 1. Προς το σκοπό αυτό πρώτα κατασκευάζουμε ένα γενικευμένο
Bayes εκτιμητή του σ επιλέγοντας εκ των προτέρων κατανομή ως ακολούθως. Για
η = 1 / σ , θεωρούμε η και λ ανεξάρτητα με πυκνότητες π (η ) ∝ η a I ( 0,∞) (η ) και

π (λ ) ∝ λa (1 − λ ) b Ι (0,1) (λ ) , αντίστοιχα. Ορίζουμε ως δεσμευμένη κατανομή του
μ /η, λ

την π ( μ / η , λ ) = exp{− nηλμ}Ι ( −∞ ,∞ ) ( μ ) , οπότε η εκ των προτέρων

κατανομή του ( μ , η ) είναι π ( μ ,η ) ∝

1

∫e
0

− nηλμ

η a λa (1 − λ ) b dλ . Αυτή η κατανομή δεν

είναι γνήσια, δηλαδή το ολοκλήρωμα της απειρίζεται. Για αυτό το λόγο, ο
αντίστοιχος εκτιμητής αναφέρεται ως γενικευμένος Bayes εκτιμητής του σ και ως
προς τη τετραγωνική συνάρτηση ζημίας για W > 0 δίνεται από τη σχέση
W
t ) n −b dt
1
1
+
W
S
=
W
a + n +1 1 a
,
b −1
n +1− b
∫0 t (1 − t ) (1 − 1 + W t ) dt
= φ a ,b (W ) S
1 a

δ GB

∫0 t

(1 − t ) b −1 (1 −

(5)

W = nX (1) / S , a > −1 , b ≥ 1 και ισχύουν τα εξής αποτελέσματα.
⎧φ (W ) S , αν W > 0
Πρόταση 2. Ο εκτιμητής δ a ,b = ⎨ a ,b
ικανοποιεί τις συνθήκες
, αν W ≤ 0
⎩ S/n
τύπου Strawderman (1974) της Πρότασης 1 για:
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α) b = 1, − 1 < a ≤ −1 + max min{−1 + n / d , nD(d ) /(1 − D (d ))}
d

β) 1 < b ≤ n + 1, − 1 < a ≤ −1 + max min{nD (d ) /(1 − D(d )), max{n / d − b, n − b}}
d

γ) b > n + 1, − 1 < a ≤ −1 + max min{nD( d ) /(1 − D (d )), (n − bd ) /(b − (1 + n) + d )} .
d

⎧φ (W ) S , αν W > 0
Πρόταση 3. Ο εκτιμητής δ a ,b = ⎨ a ,b
ικανοποιεί τις συνθήκες
, αν W ≤ 0
⎩ S/n
Brewster and Zidek (1974) για b = 1 , − 1 < a ≤ 0 .

Σημειώνουμε ότι ο εκτιμητής δ 0,1 συμπίπτει με τον εκτιμητή δ BZ , ενώ η κλάση

{δ α ,1 : −1 < α < 0} είναι μία νέα κλάση βελτιωμένων εκτιμητών που ικανοποιούν τις
συνθήκες BZ1 και BZ2, πέραν των (1), (2) και (3).
Πρόταση 4. Οι εκτιμητές της Πρότασης 2α ικανοποιούν ταυτόχρονα τις συνθήκες
τύπου Strawderman (1974) και τις συνθήκες Brewster and Zidek (1974), ενώ οι
εκτιμητές της Πρότασης 2β και 2γ δεν ικανοποιούν τις συνθήκες Brewster and Zidek
(1974).
Σχήμα 1. % βελτίωση της μέσης τετραγωνικής ζημίας για n = 4
6

δS
δ BZ
δ 0.093, 4

5
4
3
2
1
2

ϑ = μ /σ

4

6

Σχήμα 2. % βελτίωση της μέσης τετραγωνικής ζημίας για n = 10
4

δS
δ BZ
δ 0.017 ,10

3

2

1

2

ϑ = μ /σ
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4

6

Ένας απλός στην μορφή εκτιμητής τύπου Strawderman (1974) προκύπτει από τη
(5) για a ∗ = (1 + a) / n και b = n . Σε αυτή την περίπτωση έχουμε τον εκτιμητή
⎧(1 + a ∗ /(W + 1)) −1 S / n , αν W > 0
,
S/n
, αν W ≤ 0
⎩

δ α ∗ ,n = ⎨
ο

οποίος σύμφωνα με την

Πρόταση

2β βελτιώνει

τον

δ0 = S /n

για

∗

0 < a ≤ max min{D(d ) /(1 − D(d )),1 / d − 1} . Στα Σχήματα 1-2, για n = 4 και n = 10
d

αντίστοιχα, παρουσιάζεται η γραφική παράσταση της ποσοστιαίας βελτίωσης
[ R (δ 0 ; μ , σ ) − R (δ * ; μ , σ )] ⋅ 100 / R (δ 0 ; μ , σ ) ως συνάρτηση του μ / σ , όπου
R ( ⋅ ; μ , σ ) = EL1 ( ⋅ ; μ , σ ) και δ * = δ S , δ BZ , δ a* , n . Η τιμή του a ∗ που χρησιμοποιείται

στους υπολογισμούς, είναι η τιμή του άνω φράγματος (με ακρίβεια τριών δεκαδικών
ψηφίων). Όπως φαίνεται στα Σχήματα 1-2, ο εκτιμητής δ a ∗ , n τύπου Strawderman
(1974), παρουσιάζει μεν μικρότερη μέγιστη βελτίωση σε σχέση με τους δ S , δ BZ ,
αλλά μεγαλύτερη περιοχή βελτίωσης.
2.2 Συνάρτηση ζημίας εντροπίας

Ανάλογα με τα παραπάνω είναι και τα αποτελέσματα που ισχύουν υπό τη
συνάρτηση ζημίας εντροπίας. Στην περίπτωση αυτή, ο καλύτερος εκτιμητής της
κλάσης C είναι ο δ 1 = S /( n − 1) (που συμπίπτει με τον ΑΟΕΔ εκτιμητή).
Πρόταση 5. Ο εκτιμητής τύπου Strawderman (1974) της μορφής

⎧(1 − ε (U )U d ) S (n − 1) , αν 0 < U < 1
,
S (n − 1)
, αλλιώς
⎩

δ =⎨

όπου U = S /( S + nX (1) ) = 1 /(1 + W ) και ε (u ) ικανοποιεί τις συνθήκες
ST1. ε (u ) είναι αύξουσα στο (0,1)
ST2. 0 ≤ ε (u ) ≤ D( d ) ,
με
D(d ) = min{1 /( d + 1), D * ,2d (n + 2d − 1) /[2d (n + 2d − 1) + (n − 1)(n + d )(n + d − 1)]}
όπου D * η μοναδική λύση της εξίσωσης n /(n − 1) + (1 / D) ln(1 − D) = 0 , έχει
μικρότερη ή ίση μέση ζημία εντροπίας από τον δ 1 = S /( n − 1) , για κάθε ( μ , σ ) .
Θεωρώντας την ίδια όπως προηγουμένως εκ των προτέρων κατανομή, προκύπτει
ότι ο γενικευμένος Bayes εκτιμητής του σ ως προς τη συνάρτηση ζημίας εντροπίας
για W > 0 είναι
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1

δ GB

1
=
a+n

∫ t (1 − t )
∫ t (1 − t )
0

1

w
t ) n −b −1 dt
1+ w
S
w
b −1
n −b
(1 −
t ) dt ,
1+ w

b −1

a

a

0

(1 −

(6)

= φ a ,b ( w) S

W = nX (1) / S , a > −1 , b ≥ 1 .
⎧φ (W ) S , αν W > 0
ικανοποιεί τις συνθήκες
Πρόταση 6. Ο εκτιμητής δ a ,b = ⎨ a ,b
⎩ S /(n − 1)

, αν W ≤ 0

της Πρότασης 5 για:
α) b = 1, − 1 < a ≤ −1 + max min{(n − 1) D(d ) /(1 − D (d )),−1 + ( n − 1) / d }
d

β) 1 < b ≤ n, − 1 < a ≤ −1 + max min{(n − 1) D(d ) /(1 − D(d )), max{
d

n −1
− b, n − 1 − b}}
d

γ) b > n, − 1 < a ≤ −1 + max min{(n − 1) D( d ) /(1 − D(d )), (n − 1 − bd ) /(b − n + d )} .
d

Σχήμα 3. % βελτίωση της μέσης ζημίας εντροπίας για n = 10
5

δS
δ BZ
δ 0.021,9

4
3
2
1

2

ϑ = μ /σ

4

6

Για a ∗ = (1 + a ) /( n − 1) , b = n − 1 από την (6) προκύπτει ο εκτιμητής τύπου
Strawderman (1974)
⎧(1 + a ∗ /(W + 1)) −1 S /( n − 1) , αν W > 0
.
S /(n − 1)
, αν W ≤ 0
⎩

δ a ∗ , n −1 = ⎨

Σύμφωνα με την Πρόταση 6β, ο εκτιμητής δ a ∗ ,n −1 βελτιώνει τον δ 1 = S /( n − 1) για

0 < a ∗ ≤ max min{D(d ) /(1 − D( d )),1 / d − 1} . Στο Σχήμα 3, για n = 10 , παρουσιάζεται
d

η

γραφική

παράσταση

της
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ποσοστιαίας

βελτίωσης

[ R (δ 1 ; μ , σ ) − R (δ * ; μ , σ )] ⋅ 100 / R (δ 1 ; μ , σ ) ως συνάρτηση του μ / σ , όπου
R ( ⋅ ; μ , σ ) = EL 2 ( ⋅ ; μ , σ ) και δ * = δ S , δ BZ , δ a* ,n −1 . Tα συμπεράσματα που

προκύπτουν για τη βελτίωση που παρέχει ο εκτιμητής δ a ∗ ,n −1 είναι ανάλογα με την
περίπτωση της τετραγωνικής συνάρτησης ζημίας.

ABSTRACT
Under quadratic and entropy loss, the problem of estimation of the scale parameter σ
of an exponential distribution with unknown location is studied from the decision
theoretic point of view. Strawderman-type (1974) sufficient conditions are given so
that a scale equivariant estimator dominates the best location and scale equivariant
estimator of σ. Using generalized Bayes estimators, a class of estimators that satisfy
the above conditions is constructed. Furthermore, the superiority of a subclass of
these estimators can not arise from the existing in the literature sufficient conditions
of Brewster and Zidek (1974), since the latter are not satisfied.
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Περίληψη
O αλγόριθμος reversible jump Markov Chain Monte Carlo αφορά τη σύγκριση στατιστικών
μοντέλων. Η σωστή εφαρμογή και αποδοτικότητα του αλγορίθμου εξαρτάται από την εύρεση
κατάλληλων προτάσεων για τις παραμέτρους των στατιστικών μοντέλων. Επικεντρώνουμε το
ενδιαφέρον μας στη σύγκριση μη-φωλιασμένων μοντέλων. Προτείνουμε μία νέα μεθοδολογία
για την εύρεση κατάλληλων κατανομών από τις οποίες θα προτείνονται τιμές για τις
παραμέτρους των μοντέλων. Για την αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθόδου χρησιμοποιούμε
μη-φωλιασμένα γενικά γραμμικά μοντέλα. Η μεθοδολογία εφαρμόζεται και στην περίπτωση
όπου συγκρίνονται μη-φωλιασμένα γενικευμένα γραμμικά μοντέλα για Poisson
παρατηρήσεις.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η μεθοδολογία reversible jump Markov chain Monte Carlo προτάθηκε από τον
Green (1995). Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των εκ των υστέρων
πιθανοτήτων συγκρινόμενων μοντέλων, καθώς και των εκ των υστέρων κατανομών
των παραμέτρων των μοντέλων. Δημιουργεί μία Μαρκοβιανή αλυσίδα η οποία
μεταβαίνει σε μοντέλα που ορίζουν παραμετρικούς χώρους διαφορετικής διάστασης,
ενώ ικανοποιεί τις απαραίτητες συνθήκες ώστε να συγκλίνει στη σωστή κατανομή.
Έστω ότι δεδομένα y προέρχονται από μοντέλο M i ∈ M όπου M είναι ένα
πεπερασμένο σύνολο συγκρινόμενων μοντέλων. Κάθε ένα από τα μοντέλα καθορίζει
πιθανοφάνεια P ( y | θ i , M i ) δοθέντων των παραμέτρων θ i ∈ Θ i , όπου

Θ i ⊆ R ni είναι ο παραμετρικός χώρος που αντιστοιχεί στο μοντέλο M i . Έστω ότι
(θ i , M i ) είναι η παρούσα κατάσταση της Μαρκοβιανής αλυσίδας. Τότε ο
αλγόριθμος reversible jump περιγράφεται ως εξής:
•

Πρόταση για μετάβαση σε νέο μοντέλο M

•

Δημιουργία διανύσματος u από κάποια κατανομή q(u | θ i , i, j ) .
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j

με πιθανότητα π(i,j).

•

'
Ορισμός (u , θ j ) = g i , j (u, θ i ) όπου ο ντετερμινιστικός μετασχηματισμός g
−1
και ο αντίστροφός του είναι διαφορίσιμοι. Σημειώνεται ότι g i , j = g j ,i και ότι

p j + dim(u ' ) = pi + dim(u) , όπου p i και p j είναι οι διαστάσεις των

θ i και θ j αντίστοιχα.
•

Η προτεινόμενη μετάβαση από το μοντέλο M i στο μοντέλο M

j

γίνεται

δεκτή με πιθανότητα που είναι το ελάχιστο μεταξύ της μονάδας και της
ποσότητας

P(y | θ j , M j ) P(θ j | M j ) P( M j )π ( j , i )q (u ' | θ j , i, j )
P (y | θ i , M i ) P(θ i | M i ) P( M i )π (i, j )q (u | θ i , i, j )

×

∂ (u ' , θ j )
∂ (u, θ i )

.

Όταν προτείνουμε να παραμείνουμε στο ίδιο μοντέλο ο αλγόριθμος λαμβάνει τη
γνωστή μορφή Metropolis ή Gibbs. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον
αλγόριθμο reversible jump βλέπε Green et al. (2003).
Η επιτυχής εφαρμογή του αλγορίθμου εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο
γίνονται οι προτάσεις για τη μετάβαση από ένα μοντέλο σε άλλο καθώς και οι
προτάσεις πιθανών τιμών για τις παραμέτρους των μοντέλων. Για παράδειγμα, εάν
ένα μεγάλο ποσοστό από τα προτεινόμενα μοντέλα έχει σχεδόν μηδενική πιθανότητα,
τότε ο αριθμός των προτεινόμενων μεταβάσεων που απορρίπτεται θα είναι μεγάλος,
και η αλυσίδα θα καθυστερήσει σημαντικά να συγκλίνει. Όμοια η αλυσίδα θα
συγκλίνει με καθυστέρηση εάν οι προτεινόμενες τιμές για τις παραμέτρους των
μοντέλων δεν βοηθούν τη διερεύνηση των αντίστοιχων εκ των υστέρων κατανομών.
Σε αυτήν την εργασία δεν ασχοληθήκαμε με το πρόβλημα της αποδοτικής
διερεύνησης του χώρου των μοντέλων. Λεπτομέρειες για αυτό το πρόβλημα δίνονται
από την Clyde (1999). Ασχοληθήκαμε με το δεύτερο πρόβλημα, αυτό της αποδοτικής
διερεύνησης των εκ των υστέρων κατανομών των παραμέτρων των μοντέλων κατά
την εφαρμογή του αλγορίθμου reversible jump.
Στην επόμενη ενότητα θα περιγράψουμε τη βασική ιδέα της εργασίας. Στη
συνέχεια θα ασχοληθούμε με την περίπτωση των συγκρινόμενων γενικών γραμμικών
μοντέλων. Τέλος, θα αναφερθούμε στη γενίκευση των αποτελεσμάτων για την
περίπτωση των συγκρινόμενων γενικευμένων γραμμικών μοντέλων και θα δώσουμε
ένα απλό παράδειγμα.

2. Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Έστω (θ i , M i ) η παρούσα κατάσταση της Μαρκοβιανής αλυσίδας. Έστω επίσης
ότι προτείνουμε τη μετάβαση στο μοντέλο M j . Θεωρούμε ότι μία κατάλληλη
κατανομή P ( z j | θ i , i, j , y ) , από την οποία θα προκύψουν οι προτεινόμενες τιμές για
τις παραμέτρους θ j του μοντέλου M

j

θα πρέπει να ικανοποεί την παρακάτω σχέση,

- 402 -

P(y | θ i , M i ) = ci , j E z j |θi ,i , j ,y P(y | θ j = z j , M j )

(1)

όπου με Ε συμβολίζουμε την αναμενόμενη τιμή ως προς την κατανομή
P (z j | θ i , i, j , y ) . Διαισθητικά, θεωρούμε ότι οι προτεινόμενες τιμές για τις
παραμέτρους του μοντέλου M

j

θα πρέπει να δίνουν κατά μέσο όρο την ίδια

πιθανοφάνεια που δίνει το μοντέλο M i .
Ο ρόλος της παραμέτρου ci,j είναι η στάθμιση της πιθανοφάνειας του μοντέλου
στο οποίο θέλουμε να μεταβούμε ώστε να μπορεί πάντα να ισχύει η εξίσωση (1).
Χρησιμοποιώντας εκτιμητές θ̂ i και θ̂ j η σταθερά ci,j παίρνει την μορφή

P ( y | θˆ i , M i )
.
P (y | θˆ , M )

ci , j =

j

j

Υπάρχει κάποια ομοιότητα ανάμεσα σε αυτήν την ιδέα και μία από τις μεθόδους
που είχαν προτείνει οι Brooks et al. (2003). Εκεί οι συγγραφείς επεδίωκαν την
ισότητα ανάμεσα στις δύο πιθανοφάνειες, με σκοπό να παράγουν κεντραρισμένες
συναρτήσεις (centring functions) οι οποίες τους έδιναν τις προτάσεις για τις
παραμέτρους. Όμως αυτή η μεθοδολογία πάντα υποθέτει ακριβή ισότητα ανάμεσα
στις πιθανοφάνειες και η εφαρμογή της περιορίζεται σε φωλιασμένα συγκρινόμενα
μοντέλα.

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ
Έστω συγκρινόμενα γενικά γραμμικά μοντέλα ώστε η κατανομή του y δοθέντος
του (θ i , M i ) να είναι N ( X i θ i , σ i2 I ) , όπου οι διακυμάνσεις σ i2 είναι γνωστές,

X i είναι ο πίνακας σχεδιασμού, Ι είναι ο μοναδιαίος πίνακας και pi είναι ο αριθμός
των παραμέτρων του μοντέλου. Για αυτά τα μοντέλα υπάρχουν αναλυτικά
αποτελέσματα σχετικά με τις εκ των υστέρων πιθανότητές τους και τις εκ των
υστέρων κατανομές των παραμέτρων τους, αποτελούν όμως ένα καλό σημείο
εκκίνησης για την εφαρμογή της προτεινόμενης μεθόδου.
Έστω θ̂ i οι συνήθεις εκτιμητές μέγιστης πιθανοφάνειας (ΕΜΠ) των παραμέτρων
θ i . Θέτουμε,
ci , j =

P (y | θˆ i , σ i2 , M i )
.
P (y | θˆ , σ 2 , M )
j

j

j

Τώρα, η εξίσωση (1) παίρνει τη μορφή,

P (y | θ i , σ i2 , M i ) =

P (y | θˆ i , σ i2 , M i )
E z j |θi ,i , j , y P ( y | θ j = z j , σ 2j , M j )
2
ˆ
P(y | θ , σ , M )
j

j

j
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( 2)

όπου οι παραπάνω πιθανοφάνειες είναι όλες πολυδιάστατες κανονικές κατανομές.
Θεωρούμε κανονική κατανομή N (m, S ) από την οποία θα προτείνουμε τιμές για τις
παραμέτρους θ j του μοντέλου στο οποίο σκοπεύουμε να μεταβούμε. Υπάρχουν
βέβαια άπειρα διανύσματα m και άπειροι πίνακες S που να ικανοποιούν την εξίσωση
(2). Σε αυτή την εργασία δεν θα αναφερθούμε στην ιδιαίτερα εκτεταμένη μαθηματική
επεξεργασία της εξίσωσης (2). Απλά θα αναφέρουμε μία από τις πιθανές λύσεις που
δίνουν κατανομές N (m, S ) που κάνουν αποδοτική την εφαρμογή της μεθοδολογίας
reversible jump Markov chain Monte Carlo. Σύμφωνα με τη λύση αυτή, η
T
−1
διακύμανση της κατανομής πρότασης είναι S = k × ( X j X j ) με μέση τιμή,
−1

m = (X X j ) X y +
T
j

T
j

σ j q 1 + kσ −j 2
σ iv

× ( X Tj X j ) −1 X Tj d ,

όπου,

d = X i ( X Ti X i ) −1 X Ti y − X i θ i ,

q = d T d − σ i2 p j log(1 + kσ −j 2 ) ,
και

v = d T X i ( X Ti X i ) −1 X Ti d ,
Η παράμετρος k μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή έτσι ώστε,
0 ≤ k ≤ σ 2j exp{d T d /(σ i2 p j )} − 1 .

(

)

Η παραπάνω κατανομή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην περίπτωση όπου έχουμε
συγκρινόμενα γενικευμένα γραμμικά μοντέλα, αφού γίνει χρήση ενδεδειγμένων
μετασχηματισμών. Παραδείγματος χάριν, όταν το διάνυσμα y περιγράφει
παρατηρήσεις από την κατανομή Poisson, μπορούμε να εφαρμόσουμε κάποιον από
τους γνωστούς μετασχηματισμούς σταθεροποίησης της διακύμανσης (βλέπε Clyde,
1999) ώστε το μετασχηματισμένο διάνυσμα y ' να ακολουθεί κανονική κατανομή με
μέση τιμή X i θ i .

5. ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Έστω παρατηρήσεις yi, i=1,...,30 από την κατανομή Poisson και επεξηγηματικές
μεταβλητές xi και wi όπως φαίνονται στον Πίνακα 1. Έστω δύο εκ των προτέρων
ισοπίθανα
μη-φωλιασμένα
γενικευμένα
γραμμικά
μοντέλα,
M 1 : E ( y i ) = exp{β 0 + β1 xi } και M 2 : E ( y i ) = exp{γ 0 + γ 1 wi } . Οι εκ των
προτέρων κατανομές για τις παραμέτρους των μοντέλων καθορίστηκαν ως κατανομές
μοναδιαίας πληροφορίας (unit information, βλέπε Ntzoufras et al., 2003). Για τον
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υπολογισμό των εκ των υστέρων πιθανοτήτων χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος
reversible jump με 100000 επαναλήψεις. Η περίοδος burn-in είχε διάρκεια 20000
επαναλήψεις. Οι κατανομές από τις οποίες προτείναμε τιμές για τις παραμέτρους
υπολογίστηκαν με τη μέθοδο που παρουσιάσαμε στην προηγούμενη ενότητα. Η εκ
των υστέρων πιθανότητα για το Μ1 είναι ίση με 0.44 και για το Μ2 είναι ίση με 0.56.
Το ποσοστό αποδοχής προτεινόμενων μεταβάσεων ήταν 24%, ποσοστό που
θεωρείται αρκετά ικανοποητικό. Σημειώνεται ότι το ποσοστό αποδοχής
προτεινόμενων μεταβάσεων όταν προτείναμε τιμές για τις παραμέτρους από
κατανομές όμοιες με τις εκ των υστέρων κατανομές (υπολογισμένες με μεθόδους
Newton-Raphson) ήταν 34%.
Πίνακας 1. Παρατηρήσεις yi και επεξηγηματικές μεταβλητές xi και wi.
y
x
w
y
x
w
y
x
w

7.96
0
1
8.74
0
11
9.61
1
21

8.03
0
2
8.83
0
12
9.70
1
22

8.11
0
3
8.91
0
13
9.79
1
23

8.19
0
4
8.99
0
14
9.89
1
24

8.26
0
5
9.08
0
15
9.98
1
25

8.34
0
6
9.17
1
16
1.00
1
26

8.42
0
7
9.25
1
17
1.01
1
27

8.50
0
8
9.34
1
18
1.02
1
28

8.58
0
9
9.43
1
19
1.03
1
29

8.66
0
10
9.52
1
20
1.04
1
30

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην εργασία αυτή προτείνουμε μια νέα μεθοδολογία για την κατασκευή
κατανομών απο τις οποίες προτείνονται τιμές για τις παραμέτρους μοντέλων
συγκρινόμενων με τον αλγόριθμο reversible jump Markov chain Monte Carlo. Το
συγκριτικό πλεονέκτημα αυτής της μεθοδολογίας είναι ότι εφαρμόζεται εύκολα στην
περίπτωση όπου συγκρίνουμε μη-φωλιασμένα στατιστικά μοντέλα. Τα παραδείγματα
που έχουμε αναλύσει δείχνουν ότι οι κατανομές που προκύπτουν βοηθούν στην
αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή του αλγορίθμου reversible jump. Επιπλέον
έρευνα σχετικά με την εφαρμογή της παραπάνω μεθόδου σε συγκρινόμενα
γενικευμένα γραμμικά μοντέλα έχει δώσει ενθαρυντικά αποτελέσματα. Ο αμέσως
επόμενος στόχος είναι η επέκταση της μεθόδου για συγκρινόμενα μοντέλα τυχαίων
επιδράσεων.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
Η εργασία αυτή αποτελεί περίληψη εργασίας που θα δημοσιευθεί αλλού και
εντάσσεται στο έργο Πυθαγόρας ΙΙ. Το έργο Πυθαγόρας ΙΙ συγχρηματοδοτείται από
το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση (κατά 25% από Εθνικούς Πόρους και κατά
75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
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ABSTRACT
A major difficulty when implementing the reversible jump Markov chain Monte
Carlo methodology lies in the choice of good proposals for the parameters of the
competing statistical models. We focus on the comparison of non-nested models. A
novel methodology is proposed for the construction of proposal distributions for the
RJMCMC algorithm. Non-nested general linear competing models are considered in
order to evaluate the performance of the proposed approach and investigate some of
its properties.
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1

Περίληψη
Στην παρούσα εργασία διερευνώνται τα αίτια επιλογής του ΤΕΕ (Τεχνικό-Επαγγελματικό
Εκπαιδευτήριο) από τους μαθητές που παρακολουθούν τον τομέα Πληροφορικής, οι εκπαιδευτικές
και επαγγελματικές τους προσδοκίες, καθώς και οι προοπτικές τους μετά το ΤΕΕ. Από την
ανάλυση των δεδομένων της έρευνάς μας προκύπτει ότι οι βασικότεροι λόγοι επιλογής του ΤΕΕ
είναι ότι: (α) το θεωρούν σχολείο χαμηλότερων απαιτήσεων από το Ενιαίο Λύκειο, κατά συνέπεια
μπορούν να αποκτήσουν ευκολότερα ένα τίτλο ο οποίος να πιστοποιεί την ολοκλήρωση της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, (β) επιθυμούν να μάθουν Πληροφορική, αφενός διότι τους αρέσει
και αφετέρου διότι θα τους βοηθήσει να αναζητήσουν εργασία με καλύτερους όρους ή να
αναβαθμίσουν τη θέση τους στην εργασία έχουν, (γ) θεωρούν ευκολότερη την εισαγωγή τους στα
ΤΕΙ μέσω των ειδικών πανελλαδικών εξετάσεων για τους αποφοίτους των ΤΕΕ και (δ) θέλουν να
βρουν γρήγορα δουλειά. Η Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών και η Ιεραρχική Ταξινόμηση
ανέδειξαν διαφοροποιήσεις αναφορικά με τα αίτια επιλογής, τις προσδοκίες και προοπτικές των
μαθητών. Αυτές σχετίζονται με την κοινωνική και μορφωτική τους προέλευση, τη σχολική
καριέρα, την ηλικία, το φύλο, την επαγγελματική τους δραστηριότητα παράλληλα με το σχολείο
και το ωράριο λειτουργίας του σχολείου.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
«Πρώτα απ’ όλα είναι το οικονομικό [...] το επίπεδο δυσκολίας είναι που επιλέγεις τα
ΤΕΕ, γιατί άμα ήτανε το Ενιαίο έστω και λίγο πιο εύκολο από ότι είναι, δεν θα κάναμε και
φροντιστήρια, οπότε δεν θα χρειαζόμασταν και χρήματα...», είπαν χαρακτηριστικά μαθητές
από το ΤΕΕ Βάρης.
Όλη η σχετική βιβλιογραφία επιβεβαιώνει την αποστροφή της πλειοψηφίας των νέων
στην Ελλάδα προς την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και το ότι σε αυτήν
στρέφονται τελικά μαθητές μη προνομιούχας κοινωνικής προέλευσης οι οποίοι είναι
αναγκασμένοι -για οικονομικούς λόγους- να ενταχθούν γρήγορα στην αγορά εργασίας.
Είναι μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση και χαμηλό μορφωτικό επίπεδο γονέων.
[Αποστολίδης κ.α. (1989), Ζάγκα Α. (2003), Κόκκος (1982), Κωστόπουλος (2001),
Σιδηροπούλου (1993), Φραγκουδάκη (1979), Χατζηαναστασίου (2001)].
Κοινωνικο-οικονομικά και μορφωτικά εμπόδια ωθούν τους νέους προς τα ΤΕΕ και
την ουσιαστική εγκατάλειψη της φιλοδοξίας συνέχισης σπουδών στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, μαζί με τη συνακόλουθη κοινωνική ανέλιξη. Με αυτά τα δεδομένα δεν
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μπορούμε να μιλάμε για θεληματική επιλογή. Η οικογένεια δεν μπορεί να αντεπεξέλθει
σε έξοδα πολυετών σπουδών, με αποτέλεσμα η γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση
να θεωρείται επιβεβλημένη [Κασιμάτη (1998), Σιδηροπούλου (1993)].
Οι επιθυμίες, όπως γράφει ο Πιερ Μπουρντιέ, είναι ασυνείδητη αναγνώριση των
αντικειμενικών πιθανοτήτων, εσωτερίκευση και μετάφραση σε ατομική επιλογή της
ποσοστιαίας πιθανότητας που εξαρτάται από την ταξική θέση. Ή όπως ο ίδιος
συγγραφέας γράφει αλλού, «τα μέλη των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων παίρνουν
την πραγματικότητα για όνειρά τους» [Φραγκουδάκη (1985)].
«Έτσι όπως είναι αυτό εδωπέρα, είναι το σχολείο που ονειρευόμαστε», είπε
χαρακτηριστικά μαθήτρια εσπερινού ΤΕΕ της Αθήνας.

2. Η ΕΡΕΥΝΑ
Η εργασία αυτή στηρίχτηκε σε έρευνα που διενεργήσαμε στο χώρο της
δευτεροβάθμιας τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης και συγκεκριμένα σε δεκατρία
ΤΕΕ του νομού Αττικής, κατά τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο 2004. Απευθύνθηκε σε 227
μαθητές της Β΄ τάξης του τομέα Πληροφορικής – Δικτύων ΗΥ. Περιέλαβε συμπλήρωση
ερωτηματολογίου και συνεντεύξεις. Στόχος μας ήταν η καταγραφή των απόψεων και των
στάσεων των μαθητών για το γνωστικό αντικείμενο Προγραμματισμός Υπολογιστών και
τη διδασκαλία του στο περιβάλλον των ΤΕΕ. Στην παρούσα εργασία αναλύουμε την
ενότητα του ερωτηματολογίου «Επιλογή ΤΕΕ – Επάγγελμα», η οποία αντιστοιχεί σε 22
κατηγορικές μεταβλητές.

3. ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η ανάλυση περιλαμβάνει δύο επίπεδα. Στο πρώτο γίνεται Περιγραφική Στατιστική
Ανάλυση των δεδομένων και στο δεύτερο χρησιμοποιούνται μέθοδοι της Πολυδιάστατης
Ανάλυσης Δεδομένων: (1) Ανάλυση Πολλαπλών Αντιστοιχιών και (2) Ιεραρχική
Ταξινόμηση.

3.1 Περιγραφική Στατιστική
Θα παρουσιάσουμε ορισμένα στοιχεία υπό μορφή ραβδογραμμάτων, θέλοντας να
δώσουμε μια εικόνα του μαθητικού πληθυσμού. Αυτά αφορούν στον τόπο γέννησης, το
φύλο, την ηλικία -η οποία για το 52% των μαθητών είναι μεγαλύτερη από την
προσιδιάζουσα στην τάξη φοίτησης- το σχολικό ωράριο, την επαγγελματική
δραστηριότητα παράλληλα με το σχολείο -η οποία είναι αξιοσημείωτα μεγάλη- και τους
τρεις επικρατέστερους λόγους επιλογής του ΤΕΕ από τους μαθητές (σχήμα 1).
Σχήμα 1: Ραβδογράμματα της εικόνας του μαθητικού πληθυσμού
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3.2 Ανάλυση Πολλαπλών Αντιστοιχιών –Ερμηνεία αξόνων
Η Ανάλυση Πολλαπλών Αντιστοιχιών είναι μια παραγοντική μέθοδος κατάλληλη για
την επεξεργασία δεδομένων που προέρχονται από έρευνες με ερωτηματολόγια,
«αναντικατάστατη» στην περίπτωση που έχουμε κατηγορικές μεταβλητές [Μπεχράκης
(1999)]. Η ανάλυσή μας έγινε χρησιμοποιώντας το λογισμικό SPAD [Morineau (1999)].
Αναλύεται ο πίνακας λογικής περιγραφής (227 x 71). Οι γραμμές του πίνακα αυτού
αντιστοιχούν στα άτομα του αρχικού πίνακα δεδομένων, ενώ οι στήλες στις τιμές των 22
μεταβλητών της ενότητας «Επιλογή ΤΕΕ – Επάγγελμα». Χρησιμοποιούνται δε ως
συμπληρωματικές, οι ερωτήσεις των υπολοίπων ενοτήτων του ερωτηματολογίου, οι
οποίες αντιστοιχούν σε 245 μεταβλητές με 1073 τιμές.
Οι δύο πρώτοι άξονες είναι οι βέλτιστοι για την απεικόνιση του νέφους των ατόμων
του δείγματός μας σε ένα χώρο δύο διαστάσεων (σχήμα 2).
• Ο πρώτος παραγοντικός άξονας (λ1= 0.1578, τ1= 6.75) εκφράζει την αντίθεση
ανάμεσα στους μαθητές που επέλεξαν το ΤΕΕ Πληροφορικής, κυρίως με την προσδοκία
να περάσουν ευκολότερα σε ΤΕΙ -μέσω των ειδικών πανελλαδικών εξετάσεων- και να
συνεχίσουν εκεί τις σπουδές τους (θετικό τμήμα), και σε εκείνους που προσανατολίζονται
στο να εργαστούν μετά την αποφοίτησή τους από το ΤΕΕ (αρνητικό τμήμα). Ο πρώτος
παραγοντικός άξονας εκφράζει την αντίθεση ανάμεσα στις σπουδές και την εργασία, ως
προοπτική των μαθητών μετά το ΤΕΕ. Χαρακτηρίζεται ως ο άξονας της μετά το ΤΕΕ
προοπτικής.
Χαρακτηριστικά οι μαθητές απαντούν. Στο μεν θετικό τμήμα: πήγα στο ΤΕΕ για να
μπω ευκολότερα σε ΤΕΙ, μετά το ΤΕΕ σκέπτομαι να σπουδάσω σε ΤΕΙ, θα πάω και σε ΤΕΙ
άλλης πόλης αν είναι καλή η σχολή, δεν εργάζομαι τώρα, ίσως εργαστώ παράλληλα με τις
σπουδές.
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Στο δε αρνητικό τμήμα: δεν πήγα στο ΤΕΕ για να μπω ευκολότερα σε ΤΕΙ, μετά το ΤΕΕ
σκοπεύω να εργαστώ, εργάζομαι τώρα, εργασία πλήρους απασχόλησης τώρα, μετά το ΤΕΕ
θα παραμείνω σε δουλειά που ήδη έχω.
Σχήμα 2: Διάγραμμα των δύο πρώτων αξόνων με κύριες μεταβλητές
(το + σημαίνει «ναι» και το – «όχι»)

• Ο δεύτερος παραγοντικός άξονας (λ2= 0.1440, τ2= 6.16) εκφράζει την
αντίθεση ανάμεσα στους μαθητές που προσβλέπουν σε επαγγελματική αξιοποίηση του
πτυχίου και των γνώσεων Πληροφορικής, είτε αμέσως μετά την αποφοίτηση, είτε μετά
από περαιτέρω σπουδές και εξειδίκευση (αρνητικό τμήμα), και σε εκείνους που
προσβλέπουν απλά σε ευκολότερη απόκτηση ενός τίτλου ολοκλήρωσης της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με ενδεχόμενη μελλοντική αξιοποίηση της Πληροφορικής
(θετικό τμήμα). Χαρακτηρίζεται ως ο άξονας της χρηστικότητας του ΤΕΕ
Πληροφορικής.
Χαρακτηριστικά απαντούν. Στο μεν αρνητικό τμήμα: επέλεξα το ΤΕΕ για να μάθω
Πληροφορική και να βρω καλύτερη δουλειά, μου χρειάζεται το πτυχίο για να βελτιώσω τη
θέση μου στην εργασία που έχω, θεωρώ χρήσιμα αυτά που μαθαίνω στο σχολείο, πήγα στο
ΤΕΕ για να μάθω Πληροφορική επειδή μ’ αρέσει, δεν θα πήγαινα στο Ενιαίο Λύκειο ακόμα
κι αν δεν είχε πανελλαδικές εξετάσεις.
Στο δε θετικό: δεν επέλεξα το ΤΕΕ Πληροφορικής για να βρω καλύτερη δουλειά, πήγα
στο ΤΕΕ γιατί είναι πιο εύκολο από το Ενιαίο, δεν θεωρώ χρήσιμα αυτά που μαθαίνω στο
σχολείο, θα πήγαινα στο Ενιαίο Λύκειο αν δεν είχε πανελλαδικές, μετά το ΤΕΕ σκοπεύω να
σπουδάσω στο εξωτερικό.

3.3 Ιεραρχική ταξινόμηση – Περιγραφή ομάδων
Περιγράφουμε την ταξινόμηση σε τέσσερις ομάδες, διότι αφενός αντιστοιχεί σε
σημαντική αύξηση του δείκτη αύξησης της ενδοομαδικής αδράνειας (κριτήριο για καλή
ταξινόμηση), και αφετέρου αποδεικνύεται ενδιαφέρουσα για τους σκοπούς της έρευνάς
μας [Μπεχράκης (1999)].
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Η περιγραφή των ομάδων βασίστηκε στις χαρακτηριστικές απαντήσεις που μας έδωσε
η Αυτόματη Περιγραφή Ομάδων και στη δημιουργία πινάκων διασταύρωσης μεταβλητών
με την ομαδοποίηση στην οποία καταλήξαμε, οι οποίοι μας έδωσαν τη δυνατότητα να
έχουμε, για κάθε ομάδα, τα ακριβή ποσοστά των απαντήσεων που εκτιμήσαμε ότι είχαμε
ανάγκη προκειμένου να συμπληρώσουμε το προφίλ της.
Οι ομάδες 2 και 3 (35% και 29% του δείγματος αντίστοιχα), προβάλλονται στο θετικό
τμήμα του πρώτου άξονα (σχήμα 3) και περιλαμβάνουν μαθητές που στην πλειοψηφία
τους δεν εργάζονται παράλληλα με το σχολείο και δεν έχουν ως στόχο την εργασία μετά
το ΤΕΕ. Επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους μετά το ΤΕΕ, κυρίως σε ΤΕΙ αλλά
και λίγοι στο εξωτερικό. Είναι μικροί σε ηλικία και γεννημένοι στην Ελλάδα, στη
συντριπτική τους πλειοψηφία. Οι ομάδες 1 και 4 (9% και 27% του δείγματος αντίστοιχα),
προβάλλονται στο αρνητικό τμήμα του πρώτου άξονα και περιλαμβάνουν μαθητές που
στην πλειοψηφία τους εργάζονται παράλληλα με το σχολείο και δεν έχουν ως πρώτο
στόχο τις σπουδές σε ΤΕΙ. Προσανατολίζονται, σε μεγάλα ποσοστά, προς εργασία μετά
το ΤΕΕ. Στις ομάδες αυτές παρατηρούνται υψηλά ποσοστά μεγάλων ηλικιών καθώς και
αλλοδαπών μαθητών.
Επιβεβαιώνεται η αντίθεση μεταξύ σπουδών και εργασίας, ως προοπτικής των
μαθητών μετά το ΤΕΕ, που εκφράζεται από τον πρώτο παραγοντικό άξονα.

Σχήμα 3: Κέντρα τεσσάρων ομάδων με χαρακτηριστικές κύριες (■) και
συμπληρωματικές (♦) μεταβλητές

Μελετώντας τις ομάδες σε σχέση με τις προβολές τους στο δεύτερο άξονα,
παρατηρούμε τα εξής: οι ομάδες 1 και 2 οι οποίες προβάλλονται στο θετικό τμήμα του
δεύτερου άξονα, περιλαμβάνουν άτομα τα οποία επέλεξαν το ΤΕΕ γιατί είναι
χαμηλότερων απαιτήσεων από το Ενιαίο Λύκειο και τα οποία στην πλειοψηφία τους δεν
θα ήταν αρνητικά απέναντι στο Ενιαίο, αν ήταν πιο εύκολο. Πρόκειται για άτομα που δεν
επέλεξαν το ΤΕΕ με στόχο να αξιοποιήσουν επαγγελματικά τις γνώσεις πληροφορικής
που θα αποκτήσουν, αλλά κυρίως για να αποκτήσουν ένα τίτλο που να πιστοποιεί την
ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ευκολότερα από ότι στο Ενιαίο
Λύκειο. Ο τίτλος-πτυχίο τούς είναι αναγκαίος για μεταδευτεροβάθμια κατάρτιση σε

411

κάποια σχολή ή ΙΕΚ, για σπουδές σε ΤΕΙ ή στο εξωτερικό, για καλύτερη θέση (γραφείο)
στο στρατό, αλλά και για αναζήτηση εργασίας. Στις δύο αυτές ομάδες οι μαθητές
προέρχονται από οικογένειες με σχετικά υψηλό μορφωτικό και κοινωνικό επίπεδο. Όμως,
είτε είναι πολύ αδύνατοι μαθητές, είτε η οικογένεια αντιμετωπίζει έντονο οικονομικό
πρόβλημα-ανεργία, οπότε καθίσταται δύσκολη η επιτυχής ολοκλήρωση του Ενιαίου
Λυκείου και ακόμα περισσότερο η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Περίπου το
¼ από αυτούς είχε ολοκληρώσει την Α΄ τάξη του Ενιαίου πριν γραφτεί στο ΤΕΕ, γεγονός
που αποδεικνύει ότι το ΤΕΕ δεν ήταν η πρώτη τους επιλογή. Επίσης στις ομάδες αυτές
παρατηρούνται τα μεγαλύτερα ποσοστά δυνατότητας εργασίας σε οικογενειακή
επιχείρηση μετά την ολοκλήρωση των σπουδών.
Οι ομάδες 3 και 4 οι οποίες προβάλλονται στο αρνητικό τμήμα του δεύτερου άξονα,
περιλαμβάνουν άτομα τα οποία επέλεξαν το ΤΕΕ για να μάθουν Πληροφορική, αφενός
διότι τους αρέσει και αφετέρου διότι θα τους βοηθήσει να βρουν καλύτερη εργασία, ή να
αναβαθμίσουν τη θέση τους στην εργασία που ήδη έχουν. Δεν θα πήγαιναν στο Ενιαίο
Λύκειο, ακόμα κι αν ήταν πιο εύκολο και θεωρούν χρήσιμες τις γνώσεις που αποκτούν
στο σχολείο. Πρόκειται για άτομα που επέλεξαν «συνειδητά» τον τομέα Πληροφορικής
των ΤΕΕ με στόχο να βελτιώσουν την επαγγελματική τους θέση μέσω των γνώσεων
στην Πληροφορική. Στη μεν τρίτη ομάδα, έχουμε μαθητές που φοιτούν σε πρωινά
σχολεία, ανήκουν σε μεσαία κοινωνικά στρώματα και δεν εργάζονται. Είναι αγόρια
κυρίως, μικρά σε ηλικία, που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Είναι οι καλύτεροι μαθητές
στα μαθηματικά και τον προγραμματισμό, επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε
αντίστοιχο ΤΕΙ και να ασκήσουν επάγγελμα εξειδικευμένο σε συγκεκριμένο αντικείμενο
της πληροφορικής (Τεχνικού ΗΥ-Δικτύων ή Προγραμματιστή). Αντίθετα με την τρίτη,
στην τέταρτη ομάδα οι μαθητές φοιτούν σε απογευματινά - εσπερινά σχολεία, έχουν τη
χαμηλότερη κοινωνική προέλευση (το υψηλότερο ποσοστό αλλοδαπών), εργάζονται και
μάλιστα με πλήρη απασχόληση. Είναι μεγάλοι σε ηλικία που «επιστρέφουν στα θρανία»
μετά από διακοπή των σπουδών τους και το ¼ έχει ήδη απολυτήριο κάποιου τύπου
Λυκείου. Είναι η ομάδα με το μεγαλύτερο ποσοστό κοριτσιών. Η βασική τους επιδίωξη
είναι να βελτιώσουν τη θέση τους στην εργασία που ήδη έχουν, με το πτυχίο και τις
γνώσεις Πληροφορικής, ή να βρουν καλύτερη. Επιβεβαιώνεται και εδώ ο χαρακτηρισμός
του δεύτερου παραγοντικού άξονα, ως άξονα χρηστικότητας του ΤΕΕ Πληροφορικής,
που προέκυψε από την Ανάλυση Πολλαπλών Αντιστοιχιών.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
⇒ Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι η κοινωνική και μορφωτική
προέλευση καθορίζει τα κριτήρια επιλογής του ΤΕΕ και τις στάσεις των νέων
απέναντι σε αυτό. Οι μαθητές από τα υψηλότερα στρώματα του δείγματός μας (ομάδες
1, 2) «δοκίμασαν» τις δυνάμεις τους πρώτα στο Ενιαίο Λύκειο, δυσκολεύτηκαν,
απέτυχαν, και ακολούθως στράφηκαν προς το ΤΕΕ. Επιλέγουν με βασικό κριτήριο την
«ευκολία». Δεν φαίνεται να εκτιμούν την επιλογή τους, μάλλον τη θεωρούν ως λύση
ανάγκης, προκειμένου να αποκτήσουν από κάπου τον αναγκαίο τίτλο δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης για εργασία ή περαιτέρω σπουδές. Να σημειώσουμε ότι δεν επιλέγουν μια
καθαρά χειρωνακτική ειδικότητα των ΤΕΕ (μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων κλπ) η οποία
θα οδηγούσε και στο αντίστοιχο επάγγελμα, αλλά έναν τομέα με περιεχόμενο που
χρησιμοποιείται παντού σήμερα, «όλα γίνονται με την πληροφορική πλέον» είπε
χαρακτηριστικά μαθητής. Οι μαθητές από τα μεσαία και κατώτερα στρώματα του
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δείγματός μας, περιβάλλουν με μεγαλύτερη εκτίμηση την επιλογή του ΤΕΕ. Θεωρούν
χρήσιμες τις γνώσεις που αποκτούν στο σχολείο και δεν θα πήγαιναν στο Ενιαίο Λύκειο,
ακόμα κι αν ήταν πιο εύκολο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν αφενός οι μικροί μη
εργαζόμενοι μαθητές των μεσαίων στρωμάτων (ομάδα 3), οι οποίοι φοιτούν σε πρωινά
σχολεία, είναι οι «καλοί» μαθητές, προσδοκούν να σπουδάσουν και να εξασκήσουν
επάγγελμα ειδικευμένο στην πληροφορική και αφετέρου, οι προερχόμενοι από τα
χαμηλότερα στρώματα του δείγματός μας (ομάδα 4), μεγάλοι σε ηλικία, εργαζόμενοι
μαθητές των απογευματινών - εσπερινών σχολείων, οι οποίοι στοχεύουν σε βελτίωση της
επαγγελματικής τους θέσης μέσω του πτυχίου και των γνώσεων που θα αποκτήσουν από
τη φοίτηση στο ΤΕΕ. Είναι μαθητές που «έρχονται για να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και
τη θέση τους μέσα στην κοινωνία... έρχονται για να πάρουν ένα συμπληρωματικό εφόδιο
για οποιαδήποτε δουλειά», είπαν καθηγητές εσπερινών ΤΕΕ, διότι «πωλήτρια δεν μπορεί
να είσαι μια ζωή, ούτε να είσαι αποθηκάριος μια ζωή. Θες κάτι καλύτερο για τη ζωή σου»,
είπε χαρακτηριστικά μαθήτρια εσπερινού ΤΕΕ.
⇒ Από τη χαμηλή εκπροσώπηση του γυναικείου φύλου στον τομέα Πληροφορικής,
αποδεικνύεται ότι η επιλογή ειδικότητας καθώς και επαγγέλματος καθορίζεται
σαφώς από τα κοινωνικά στερεότυπα για το φύλο. «Η πληροφορική ανδροκρατείται
[...] η νοσοκόμα ή η κομμώτρια γυναικείο επάγγελμα ενώ ο προγραμματιστής αντρικό. Αυτό
το σχήμα λειτουργεί ακόμα στο μυαλό των παιδιών», είπαν χαρακτηριστικά καθηγητές
ΤΕΕ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή
κοριτσιών παρατηρείται στην ομάδα των απογευματινών - εσπερινών σχολείων (στα
απογευματινά το 56% των μαθητών είναι κορίτσια, στα εσπερινά το 37%, ενώ στα
πρωινά το 31%). Από την ανάλυσή μας και από περαιτέρω επεξεργασίες ανά φύλο και
κατηγορία σχολείου (πρωινό, απογευματινό, εσπερινό), προκύπτει ότι τα κορίτσια γυναίκες των απογευματινών - εσπερινών σχολείων έχουν τη χαμηλότερη κοινωνική
και μορφωτική προέλευση. Πρόκειται, είτε για μικρά κορίτσια, είτε για μεγάλες
γυναίκες (αρκετές παντρεμένες με παιδιά), που δεν έχουν άλλη επιλογή. Έχουν ανάγκη
να εργάζονται με πλήρες ωράριο παράλληλα με τις σπουδές τους. Επιλέγουν κυρίως τα
απογευματινά σχολεία, ώστε να συνδυάζουν την εργασία και να μην κυκλοφορούν αργά
τη νύχτα έξω. Ως προοπτική μετά το ΤΕΕ «βλέπουν» την εργασία «σ’ ένα γραφείο με
υπολογιστή» και όχι εξειδικευμένη στην πληροφορική. Καμία γυναίκα δεν θέλει να
εργαστεί ως τεχνικός ΗΥ, ενώ ελάχιστες ως προγραμματίστριες. Ακόμα και πολύ καλές
μαθήτριες δεν μπορούν να φανταστούν τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους και
συχνά αρκούνται στην απόκτηση του πτυχίου μόνο του α΄ κύκλου του ΤΕΕ (δύο χρόνια
φοίτησης), διότι «υπάρχει πολύ πίεση χρόνου. Είναι πολύ δύσκολα να δουλεύεις το πρωί
και το απόγευμα να έχεις σχολείο, να έχεις να πας στο σπίτι να συμμαζέψεις, να κάνεις.
Είναι πολύ δύσκολο...». Αντίθετα τα αγόρια, ακόμα και των απογευματινών – εσπερινών
σχολείων, έχουν υψηλότερες φιλοδοξίες (εξειδίκευση, ΤΕΙ) παρότι έχουν υπάρξει πιο
αδύνατοι μαθητές από τα κορίτσια (45% επανάληψη τάξης, έναντι 26% στα κορίτσια).
ABSTRACT
In this paper we examine the reasons students chose to follow the Informatics courses of
Secondary Technological Vocational Schools (TEE), as well as their educational and their
employment expectations after finishing their studies. The main reasons for choosing TEE
are that the students believe TEE to be “less demanding”, that is easier to continue their
studies in Technological Educational Institutes (special examinations for the TEE
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graduates), that they like Informatics and they believe it would aid them finding a job or
improve their existing employment situation and because they would like to find a job as
quickly as possible. Multiple Correspondence Analysis and Classification of data showed
diversifications according to the social and educational background of the students, their
schooling experience, their age, sex, whether they are working in parallel with their
studies, as well as their school hours.
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Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια μη-γραμμικές μέθοδοι ανάλυσης χρονοσειρών, συχνά με μεγάλη
υπολογιστική πολυπλοκότητα, έδειξαν να είναι πιο χρήσιμοι από γραμμικές μεθόδους στην
πρόβλεψη επιληπτικής κρίσης. Εδώ συγκρίνουμε στο ίδιο πρόβλημα δύο μέτρα συσχέτισης,
τη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης r(τ) που μετράει γραμμικές συσχετίσεις και τη συνάρτηση
αμοιβαίας πληροφορίας I(τ), που μετράει γραμμικές και μη-γραμμικές συσχετίσεις. Τα μέτρα
αυτά είναι άμεσα συγκρίσιμα αφού υπολογίζονται και τα δύο για υστέρηση τ. Για τον
εντοπισμό της μη-γραμμικής συσχέτισης χρησιμοποιείται η p-τιμή από τον έλεγχο
τυχαιοποίησης για μη-γραμμικότητα (surrogate data test for nonlinearity) με το στατιστικό
I(τ). Τα μέτρα υπολογίστηκαν σε διαδοχικές επικαλυπτόμενες χρονοσειρές από πολυ-κάναλες
μετρήσεις ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων (EEG) σε 8 ασθενείς και σε χρονική περίοδο 1'-2'
πριν την επιληπτική κρίση (pre-ictal state), καθώς και σε χρόνο από μια ως και αρκετές ώρες
πριν την κρίση (prepre-ictal state). Για τη βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη κρίσης (1'-2') γίνεται
έλεγχος τάσης στα μέτρα συσχέτισης από τις αντίστοιχες διαδοχικές χρονοσειρές. Για την
εκτίμηση μεταβολής της συσχέτισης στην περίοδο πριν την κρίση γίνεται έλεγχος για τις
μέσες τιμές και διάμεσους των μέτρων συσχέτισης από τις δύο καταστάσεις (pre-ictal και
prepre-ictal). Τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται με τον ασθενή, το κανάλι και το μέτρο. Στις
περιπτώσεις εντοπισμού σημαντικής τάσης αυτή βρέθηκε αρνητική που δηλώνει μείωση της
συσχέτισης λίγο πριν την κρίση. Η διάκριση των δύο καταστάσεων βρέθηκε να είναι
στατιστικά σημαντική στους περισσότερους ασθενείς και σε μεγάλο ποσοστό καναλιών και
μέτρων. Η μελέτη δεν έδειξε κάποια συστηματική διαφορά στα γραμμικά και μη-γραμμικά
μέτρα.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ανάλυση χρονοσειρών έχει εφαρμοστεί σε δεδομένα EEG για την πρόβλεψη
επιληπτικής κρίσης [Hirsch et al (2006), Lehnertz et al (2000)]. Έχουν
χρησιμοποιηθεί γραμμικά και μη-γραμμικά μέτρα, όπως ο μέγιστος εκθέτης
Lyapunov [Pardalos et al (2003)] και μέτρα εντροπίας [Quian Quiroga et al (2000)],
καθώς και μέτρα συγχρονισμού [Le Van Quyen et al (2005)]. Πολλές εργασίες, όπως
οι παραπάνω, εκτιμούν αλλαγές στο δυναμικό του εγκεφάλου κατά την περίοδο
κανονικής λειτουργίας (inter-ictal state) και την περίοδο πριν την επιληπτική κρίση
(αναφέρεται εδώ ως pre-ictal για 1'-2' πριν την κρίση ή prepre-ictal για περισσότερες
ώρες πριν), αλλά δεν υπάρχουν ακόμα συνεπείς στατιστικές ενδείξεις που θα
επιτρέψουν τη χρήση των μεθόδων στην κλινική πράξη [Mormann et al (2006].
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Στην εργασία αυτή αξιολογούμε τη δυνατότητα πρόγνωσης επιληπτικής κρίσης
δύο χαρακτηριστικών μέτρων συσχέτισης, της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης r(τ) που
μετράει γραμμικές συσχετίσεις και της συνάρτησης αμοιβαίας πληροφορίας I(τ) που
μετράει γραμμικές και μη-γραμμικές συσχετίσεις. Επιπλέον ως μέτρο αποκλειστικά
μη-γραμμικής συσχέτισης χρησιμοποιείται η p-τιμή από τον έλεγχο τυχαιοποίησης
για μη-γραμμικότητα (surrogate data test for nonlinearity) με το στατιστικό Ι(τ)
[Schreiber and Schmitz (2000)]. Η εφαρμογή αυτών των μέτρων σε χρονοσειρές EEG
πριν την κρίση έχει ως σκοπό τη διερεύνηση μέτρου με διακριτική ικανότητα ώστε να
εντοπίζει τυχόν μεταβολές στο EEG, που σηματοδοτεί επερχόμενη κρίση.

2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ EEG
Τα δεδομένα είναι εξω-κρανιακές πολύ-κάναλες καταγραφές EEG από 8 ασθενείς
με σύστημα 25 ή 63 καναλιών σε 6 περιοχές του κρανίου, όπως δίνεται στην Εικόνα
1. Οι περιοχές είναι δεξιό και αριστερό μπροστινό μέρος (RF και LF), δεξιό και
αριστερό πλάγιο μέρος (RT και LT), πίσω μέρος (OC) και κεντρικό μέρος (MI).
Εικόνα 1 Το σύστημα καταγραφής στο κρανίο με 25 κανάλια στο (a) και 63 στο (b).

Για όλους τους ασθενείς έχουμε καταγραφές pre-ictal (1'-2' πριν την κρίση, για 2
ασθενείς έχουμε 2 τέτοιες καταγραφές) και για 6 ασθενείς έχουμε επίσης καταγραφές
prepre-ictal. Ο συμβολισμός των καταγραφών παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1 Συμβολισμός των EEG καταγραφών. Οι prepre-ictal καταγραφές για μια
ώρα πριν την κρίση ξεχωρίζουν με το s ενώ για αρκετές ώρες πριν με το γράμμα l
Ασθενής
Pre-ictal
Prepre-ictal

1ος
A
-

2ος
B
Bl, Bs

25 κανάλια
3ος
4ος
5ος
C
D
E1, E2
Cs
Dl
El

6ος
F
Fs, Fl

63 κανάλια
7ος
8ος
G1, G2
H
Gl
-

Η διάρκεια των καταγραφών είναι μεταξύ 1' και 2'. Για τις καταγραφές prepre-ictal
είχαμε στη διάθεση μας μεγαλύτερες περιόδους αλλά περιορίσαμε τη διάρκεια σε
αυτήν της αντίστοιχης pre-ictal καταγραφής. Για κάθε καταγραφή και κανάλι EEG
δημιουργούμε διαδοχικές επικαλυπτόμενες χρονοσειρές διάρκειας 30" με παράθυρο
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επικάλυψης 15" (παρόμοια μελέτη έγινε στην εργασία [Kugiumtzis and Larsson,
(2000)]).

3. ΜΕΤΡΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ
Για μια χρονοσειρά {Xt}, t=1,...,n, θεωρούμε τη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης r(τ)

r (τ ) =

1
n −τ

n

∑ (x

i

− x )( xi −τ − x )

i =1+τ

n

1
( xi − x ) 2
n − 1 i =1+τ

∑

και τη συνάρτηση αμοιβαίας πληροφορίας Ι(τ)
I (τ ) = I ( x i , x i −τ ) =

∑p

X i , X i −τ

p X i , X i −τ ( x i , x i −τ )

( x i , x i −τ ) log

p X i ( x i ) p X i −τ ( x i −τ )

(1)

για υστέρηση τ. Το άθροισμα στη (1) αναφέρεται σε διαμέριση του πεδίου τιμών των
(xi, xi-τ) και οι συναρτήσεις μάζας πιθανότητας p X i , X i −τ , p X i , p X i −τ (κοινή και
περιθώριες) ορίζονται για κάθε περιοχή της διαμέρισης [Kantz & Schreiber (1997),
Ch.9]. Η διαμέριση γίνεται είτε σε διαστήματα ίσου μήκους είτε ίσης σχετικής
συχνότητας και εδώ ακολουθούμε το δεύτερο [Moddemeijer (1999)]. Τα μέτρα που
χρησιμοποιούμε είναι η r(τ) και Ι(τ) για τ=1,5,10,20,30, προσπαθώντας έτσι να
εντοπίσουμε την κατάλληλη υστέρηση (αν υπάρχει). Επιπλέον θεωρούμε το
άθροισμα των r(τ) και Ι(τ) που δίνονται αντίστοιχα ως
Q(τ max ) =

τ max

∑
τ

r (τ ) , M (τ max ) =

=1

τ max

I (τ ) .
∑
τ
=1

Το πλεονέκτημα με αυτά τα αθροιστικά μέτρα είναι η εξάλειψη του προβλήματος
επιλογής κατάλληλης υστέρησης. Επιλέξαμε ως μέγιστη υστέρηση τmax=40, όπου
φαίνεται η Ι(τ) να συγκλίνει προς κάποια μη-μηδενική τιμή, που σημαίνει ότι για
μεγαλύτερες υστερήσεις δεν θα έχουμε επιπλέον πληροφορία (δες Εικόνα 1).
Εικόνα 2 r(τ) και Ι(τ) για τον ασθενή Α, κανάλι 1 για όλη την καταγραφή (105").
1.2
r(τ)
I(τ)

1

r(τ), I(τ)

0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.2
0

50

100
lags (τ)
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200

Τέλος, θεωρούμε ένα νέο μέτρο απόκλισης από τη γραμμικότητα που ορίζεται από
την p-τιμή του τυχαιοποιημένου ελέγχου με στατιστικό q το Ι(τ) για τ=1,5,10,20,30,
καθώς και το Μ(τmax). H μηδενική υπόθεση Η0 είναι ότι η αρχική χρονοσειρά
προέρχεται από μια γραμμική στοχαστική διαδικασία. Για τον τυχαιοποιημένο
έλεγχο, δημιουργούμε Μ υποκατάστατες χρονοσειρές με τη μέθοδο STAP
(Statistically Transformed Autoregressive Process), ώστε να έχουν τις ίδιες
αυτοσυσχετίσεις και την ίδια περιθώρια κατανομή με την αρχική χρονοσειρά
[Kugiumtzis (2002)]. Αν θεωρήσουμε ότι q0 είναι η τιμή στατιστικού από την αρχική
χρονοσειρά και q1,...,qM οι τιμές στατιστικού από τα υποκατάστατα δεδομένα, τότε η
Η0 απορρίπτεται αν το q0 δεν ανήκει στην κατανομή των q1,...,qM για κάποια στάθμη
σημαντικότητας α. Το στατιστικό κανονικοποιείται ως s = q0 − q / sq , όπου q είναι
η μέση τιμή των q1,...,qM και sq η τυπική απόκλιση τους. Θεωρώντας τυπική κανονική
κατανομή του s, ορίζεται η p-τιμή του ελέγχου ως p=2(1-Φ(s)), όπου Φ είναι η
αθροιστική συνάρτηση της τυπικής κανονικής κατανομής. Τα υποκατάστατα
δεδομένα ακολουθούν τη γραμμικότητα της κάθε χρονοσειράς EEG. Άρα το
αποτέλεσμα p<α, όπου α η στάθμη σημαντικότητας, υποδηλώνει πως υπάρχει
επιπλέον μη-γραμμικότητα στη χρονοσειρά. Γι αυτό η p-τιμή χρησιμοποιείται ως
μέτρο απόκλισης από την γραμμικότητα. Στην εργασία [Andrzejak et al (2001)],
έγινε παρόμοια προσέγγιση, αλλά αντί της p τιμής χρησιμοποιήθηκε η διαφορά
q0 − q και για κάποιο άλλο στατιστικό (μέτρο διαχωρισμού αιτιοκρατίας και
στοχαστικότητας).
4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Η εκτίμηση του κάθε μέτρου στα επικαλυπτόμενα τμήματα του pre-ictal EEG
δημιουργεί μια νέα σειρά και διερευνούμε την ύπαρξη τάσης στη σειρά αυτή για την
βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη της κρίσης. Για τη γραμμική παλινδρόμηση της σειράς
των τιμών του κάθε μέτρου ως προς τα n επικαλυπτόμενα τμήματα χρονοσειρών το
στατιστικό ελέγχου της Η0 ότι δεν υπάρχει κλίση είναι
T=

βˆ
sβ

~ t n−2

(2)

Αν για την αντίστοιχη p-τιμή του T ισχύει p<0.05, η Η0 απορρίπτεται και δεν
εντοπίζεται κλίση, δηλαδή δεν υπάρχει ένδειξη επικείμενης κρίσης.
Για την διάκριση των καταστάσεων pre-ictal και prepre-ictal εφαρμόζουμε δύο
ελέγχους. Ο πρώτος είναι έλεγχος για την Η0 ότι οι μέσες τιμές των μέτρων είναι ίσες
(t-test), όπου θεωρούμε ότι η κάθε χρονοσειρά των τιμών ενός μέτρου είναι
ανεξάρτητη, ακολουθεί κανονική κατανομή και ότι οι χρονοσειρές έχουν την ίδια
τυπική απόκλιση s. Οι συνθήκες αυτές δεν περιμένουμε να τηρούνται απόλυτα από
τα EEG δεδομένα. Για δύο χρονοσειρές {x}, { y} με μέσες τιμές x, y και μήκη
n x , n y , το στατιστικό ελέγχου είναι
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T=

x−y
1
1
s
+
nx n y

(3)

~ t nx + n y −2

Ο δεύτερος έλεγχος είναι ο έλεγχος αθροίσματος διατάξεων του Wilcoxon (Wilcoxon
rank sum test) για την Η0 πως οι διάμεσοι των μέτρων είναι ίσες. Θεωρούμε ότι οι
μετρήσεις προέρχονται από ανεξάρτητα δείγματα και ότι οι κατανομές τους έχουν
την ίδια γενική μορφή. Όλες οι τιμές διατάσσονται σε αύξουσα σειρά. Το μικρότερο
άθροισμα διατάξεων W ακολουθεί προσεγγιστικά κανονική κατανομή:
W − μW
ZW =
~ N (0,1)
(4)
sW

όπου

μW =

n x (n x + n y + 1)
2

,

sW =

n x n y (n x + n y + 1)
12

και

nx , n y

το μήκος των

χρονοσειρών με το μικρότερο και μεγαλύτερο άθροισμα διατάξεων αντίστοιχα.
5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Εκτιμούμε τα μέτρα συσχέτισης στις επικαλυπτόμενες χρονοσειρές και ελέγχουμε αν
υπάρχει τάση αύξησης ή μείωσης τους καθώς πλησιάζει η κρίση (ως 2' πριν την
κρίση). Στην Εικόνα 3a και 3b παρουσιάζονται ενδεικτικά το EEG σε δύο κανάλια
στην αρχή και στο τέλος της καταγραφής των 105" πριν την κρίση για τον ασθενή Α.
Από το σήμα EEG δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα
για μεταβολές στο σήμα. Όταν όμως εκτιμάμε για παράδειγμα το I(10) στις
επικαλυπτόμενες χρονοσειρές της καταγραφής, φαίνεται να υπάρχει τάση μείωσης
του I(10), δηλαδή αύξηση της στοχαστικότητας ή πολυπλοκότητας (Εικόνα 3c).
Εικόνα 3 (a) EEG σήμα ασθενούς Α για τα κανάλια 19, 24 στην αρχή της καταγραφής
105" πριν την κρίση. (b) Το ίδιο για το τέλος της καταγραφής. (c) Οι τιμές του I(10)
στις επικαλυπτόμενες χρονοσειρές της καταγραφής σε κλίμακα γκρι χρώματος (από
μαύρο για την κατώτερη τιμή σε άσπρο για την ανώτερη). Τα κανάλια στην περίπτωση
του (a) και (b) σημειώνονται στο σχήμα.
(c)

(b)

(a)

ch19
MI
OC

ch24

ch24

ch19

RT
c
h
a ch24
n LT
n
e
l
s
RF

ch19

LF

time

1

time

2

3
4
overlapping segments

5

6

5.1 Αποτελέσματα ύπαρξης τάσης των μέτρων λίγο πριν την κρίση
Θέλουμε να εξετάσουμε την ύπαρξη κλίσης στις τιμές των μέτρων. Οι παράγοντες
που εξετάζουμε για τον κάθε ασθενή είναι τα κανάλια (ανά περιοχές του εγκεφάλου),
τα μέτρα και η ύπαρξη κλίσης. Τα αποτελέσματα παριστάνονται σε διαγράμματα
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όπου στον άξονα x είναι τα κανάλια, στον άξονα y τα μέτρα για κάθε ασθενή και με
γκρι παριστάνεται η ύπαρξη αρνητικής κλίσης, με μαύρο η ύπαρξη θετικής κλίσης
και με άσπρο δηλώνεται ότι δεν υπάρχει κλίση. Αν εντοπισθεί πρόβλημα στο σήμα
(artifact) τότε στο διάγραμμα υπάρχει Χ.
Στην Εικόνα 4 δίνονται τα αποτελέσματα για ύπαρξη κλίσης για όλα τα περιστατικά
pre-ictal με σύστημα καταγραφής 25 καναλιών. Δεν είναι εμφανής η ύπαρξη κάποιας
γενικής τάσης, παρά μόνο σε κάποια κανάλια και για κάποια μέτρα στον κάθε
ασθενή. Μόνο για τον ασθενή Α φαίνεται να υπάρχει σημαντική αρνητική κλίση,
δηλαδή μείωση των τιμών των περισσότερων μέτρων σε πολλά κανάλια. Ομοίως
παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει εμφανής τάση στα pre-ictal περιστατικά όπου οι
μετρήσεις έγιναν σε 63 κανάλια.
Εικόνα 4 Αποτελέσματα ύπαρξης κλίσης για τους 6 ασθενείς με 25 κανάλια (a) για τις
αυτοσυσχετίσεις, (b) για την αμοιβαία πληροφορία και (c) για τις p-τιμές. Δεξιά
αναγράφονται τα αθροίσματα των θετικών – αρνητικών κλίσεων για κάθε μέτρο για τον
κάθε ασθενή.

5.2 Αποτελέσματα διάκρισης μεταξύ pre-ictal και prepre-ictal state
Οι παράγοντες που εξετάζουμε είναι πάλι τα κανάλια, τα μέτρα και η διακριτική τους
ικανότητα να ξεχωρίσουν pre-ictal από prepre-ictal καταστάσεις. Στην Εικόνα 5
παραθέτουμε τα αποτελέσματα από το t-test για όλους τους ασθενείς με καταγραφές
25 καναλιών για prepre-ictal δεδομένα 1 ώρα πριν την κρίση. Στον άξονα x είναι τα
κανάλια και στον άξονα y τα μέτρα για τον κάθε ασθενή. Το γκρι χρώμα υποδηλώνει
ότι το μέτρο είναι μεγαλύτερο στην pre-ictal κατάσταση, το μαύρο ότι το μέτρο είναι
μικρότερο στην pre-ictal κατάσταση και το άσπρο σε μη σημαντική διαφορά των δύο
καταστάσεων. Τα μέτρα δείχνουν κάποια σημαντική διακριτική ικανότητα εκτός του
μέτρου των p-τιμών αλλά χωρίς να αναδεικνύουν συστηματική κατεύθυνση της
διαφοράς και ίσως με μείωση της συσχέτισης στις περισσότερες περιπτώσεις. Τα ίδια
αποτελέσματα προκύπτουν με τον έλεγχο Wilcoxon (Εικόνα 6).
Εικόνα 5 Αποτελέσματα του t-test για 25 κανάλια για την αυτοσυσχέτιση στο (a),
αμοιβαία πληροφορία στο (b) και p-τιμές στο (c). Τα δεδομένα prepre-ictal είναι για 1
ώρα πριν την κρίση και διάρκειας ίσης με αυτή των αντίστοιχων pre-ictal δεδομένων.
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Εικόνα 6 Ομοίως με Εικόνα 5 αλλά για έλεγχο Wilcoxon.

Τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά όταν κάνουμε τον ίδιο αλλά για prepre-ictal
δεδομένα αρκετές ώρες πριν την κρίση. Η διάκριση των δύο καταστάσεων είναι τώρα
εμφανής με όλα τα μέτρα ακόμα και για τις p-τιμές σε κάποιες περιπτώσεις, όπως
φαίνεται στην Εικόνα 7. Μάλιστα για τους περισσότερους ασθενείς (εκτός του
ασθενή F) οι τιμές των μέτρων συσχέτισης 2' πριν την κρίση είναι μεγαλύτερες, το
οποίο υποδηλώνει ότι η λειτουργία στον εγκέφαλο μακριά από την κρίση είναι πιο
πολύπλοκη (ή στοχαστική) απ’ ότι πολύ κοντά στην κρίση. Τα ίδια αποτελέσματα
προκύπτουν και με τον έλεγχο Wilcoxon.
Εικόνα 7. Ομοίως με Εικόνα 5 για prepre-ictal δεδομένα αρκετές ώρες πριν την
κρίση.
(a)
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13 − 0
16 − 0
19 − 0
22 − 0
21 − 0
20 − 0
20 − 0
20 − 0
22 − 0
23 − 0
1− 3
1− 5
0− 6
5− 1
8− 2
3− 2
14 − 1
6− 1
8− 1
21 − 1
19 − 1
3− 1

M(40)
I(30)
I(20)
I(10)
I(5)
I(1)
M(40)
El I(30)
I(20)
vs I(10)
E2 I(5)
I(1)
M(40)
El I(30)
I(20)
vs I(10)
E1 I(5)
I(1)
M(40)
Dl I(30)
vs I(20)
I(10)
D I(5)
I(1)
M(40)
Bl I(30)
I(20)
vs I(10)
B I(5)
I(1)

Fl
vs
F

LF

RF

LT
channels

RT

OC

MI

Fl
vs
F
El
vs
E2
El
vs
E1
Dl
vs
D
Bl
vs
B

0−
0−
1−
2−
1−
14 −
16 −
6−
7−
12 −
18 −
3−
18 −
9−
8−
22 −
22 −
1−
1−
2−
1−
2−
5−
3−
12 −
2−
2−
11 −
4−
0−

pM40
pI30
pI20
pI10
pI5
pI1
pM40
pI30
pI20
pI10
pI5
pI1
pM40
pI30
pI20
pI10
pI5
pI1
pM40
pI30
pI20
pI10
pI5
pI1
pM40
pI30
pI20
pI10
pI5
pI1

LF

RF

LT
channels

RT

OC

3
5
1
2
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
4
1
1
4
0
0
1
0
0
0
1
0
4

MI

Τα ίδια αποτελέσματα προκύπτουν και για τον έβδομο ασθενή (63 κανάλια) για
prepre-ictal δεδομένα από αρκετές ώρες πριν την κρίση.
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από τα παραπάνω αποτελέσματα φαίνεται ότι οι στατιστικοί έλεγχοι εντοπίζουν
κάποια τάση στις χρονοσειρές των μέτρων συσχέτισης αλλά μόνο με επιλογή
κατάλληλων μέτρων και κατάλληλων καναλιών για τον κάθε ασθενή. Στις
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περισσότερες περιπτώσεις εντοπισμού τάσης αυτή βρέθηκε αρνητική, που δηλώνει
μείωση της συσχέτισης λίγο πριν την κρίση. Επίσης φάνηκε ότι τα μέτρα συσχέτισης
έχουν καλή διακριτική ικανότητα καθώς μπορούν να διαχωρίσουν μεταξύ pre-ictal
και prepre-ictal καταστάσεων, ιδιαίτερα όταν τα prepre-ictal δεδομένα είναι αρκετές
ώρες πριν την κρίση. Οι έλεγχοι για μέσες τιμές και διαμέσους δίνουν παρόμοια
αποτελέσματα. Είναι αξιοσημείωτο ότι η μελέτη δεν έδειξε κάποια συστηματική
διαφορά στα γραμμικά και μη γραμμικά μέτρα.
Ευχαριστούμε τον Pål Larsson από το Κρατικό Κέντρο Επιληψίας της Νορβηγίας για
την παραχώρηση των EEG δεδομένων και τα χρήσιμα σχόλια του.

ABSTRACT
We assess the use of 18 measures of correlation for prediction of epileptic seizure.
Linear measures are taken from the autocorrelation function r(τ) for different τ, and
non-linear measures from the mutual information I(τ) for the same τ, and measures of
departure from linearity are the p-values from surrogate data test for nonlinearity
using as statistics the corresponding I(τ). The data are multi-channel extra-cranial
EEG measurements from 8 patients recorded 1-2 minutes before seizure (pre-ictal
state) and 1 to many hours before seizure (prepre-ictal state). The measures were
estimated on successive overlapping segments of 30sec (with overlapping window
15sec) from each record and channel. Significant trend test on measure values from
the segments at 1-2min prior to seizure onset was conducted in order to detect
changes in the correlations of EEG at the last pre-ictal stage and predict thus the
forthcoming seizure. We also examined whether measures of correlation can
discriminate between pre-ictal and prepre-ictal state using t-test for means and
Wilcoxon rank sum test for medians of the corresponding measure time series. The
test results vary with the patient, channel and measure. When trend in the late preictal stage was detected, it was negative, which means that correlations decrease just
before the seizure onset. The discrimination between pre-ictal and prepre-ictal states
was found often statistical significant, especially when using prepre-ictal records
many hours before seizure. There was no systematic difference between linear and
non-linear measures, a fact that corresponds to the poor performance of the measures
of departure from linearity.
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Περίληψη
Είναι γενικώς αποδεκτό στις μέρες μας ότι η μείωση της κοινωνικής αβεβαιότητας, η οποία
σχετίζεται με τη δυνατότητα να μπορούμε να κατανοούμε, να προβλέπουμε και να ελέγχουμε τη
συμπεριφορά των άλλων ανθρώπων, είναι μία σημαντική δύναμη παρακίνησης της ανθρώπινης
συμπεριφοράς. Όταν οι επίσημοι κανόνες δεν είναι επαρκείς, οι άνθρωποι προσπαθούν να
βασίζονται στην εμπιστοσύνη και στην οικειότητα ως βασικούς μηχανισμούς μείωσης αυτής
της μορφής αβεβαιότητας. Η έλλειψη κανονισμών στο Διαδίκτυο καθιστά την εμπιστοσύνη και
την οικειότητα του καταναλωτή ιδιαιτέρως σημαντικές στην περίπτωση μίας ηλεκτρονικής
συναλλαγής. Αυτή η μελέτη βασίζεται σε μία τεσσάρων διαστάσεων κλίμακα εμπιστοσύνης
στα πλαίσια των ηλεκτρονικών προϊόντων και δείχνει την επίδρασή της στην αγορά προϊόντων
από τους ηλεκτρονικούς καταναλωτές. Η μελέτη παρουσιάζει στη συνέχεια την σημασία της
κοινωνικής παρουσίας σε αυτές τις διαστάσεις εμπιστοσύνης και τον σημαντικό της ρόλο στις
προθέσεις αγορών μέσω του Διαδικτύου από τους καταναλωτές.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μια από τις κεντρικές πτυχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς είναι η ανάγκη να
ελέγχει και να προβλέπει ή τουλάχιστον να καταλαβαίνει το κοινωνικό περιβάλλον.
Οι κανόνες και τα έθιμα
παρέχουν κάποιο μέτρο κοινωνικής μείωσης
πολυπλοκότητας με τη ρύθμιση πολλών πτυχών της κοινωνικής συμπεριφοράς, αλλά
το να κατανοηθεί πλήρως αυτός ο σύνθετος κοινωνικός κόσμος είναι πέρα από την
ανθρώπινη ικανότητα επειδή τα άλλα άτομα είναι εντελώς ανεξάρτητα και η
συμπεριφορά τους δεν είναι πάντα προφανής. Κατά συνέπεια, όταν υπάρχει
αλληλεπίδραση με άλλους, τα άτομα πρέπει να εξετάσουν έναν απέραντο αριθμό
πιθανών αλληλένδετων συμπεριφορών που τα άλλα άτομα μπορεί να εκθέσουν
(Luhmann, 1979). Ένας τρόπος να αντιληφθεί κάποιος αυτή τη κοινωνική
πολυπλοκότητα είναι να θεωρήσει ότι οι άλλοι θα συμπεριφερθούν με τρόπο
κοινωνικά αποδεκτό και δεν θα συμπεριφερθούν με απρόβλεπτους και κοινωνικά

απαράδεκτους τρόπους. Όταν οι κανόνες και τα έθιμα δεν είναι αρκετά, η
εμπιστοσύνη γίνεται ο εγγυητής που αντικαθιστά τους σχετικούς κανόνες και
υπόσχεται ότι οι αναμενόμενες εκβάσεις της σχέσης θα υλοποιηθούν (Kelley, 1979).
Αυτή η υπόθεση, είναι η ουσία της εμπιστοσύνης (Luhmann, 1979). Συνεπώς, η
εμπιστοσύνη είναι μια πολυδιάστατη κοινωνική έννοια της οποίας οι σχετικές
σημαντικές διαστάσεις εξαρτώνται από την περίσταση της αλληλεπίδρασης (Lewis
και Weigert, 1985; Butler, 1991; Ganesan, 1994) και περιέχει και τις προθέσεις
συμπεριφοράς και τα γνωστικά στοιχεία (McKnight et. al., 1998). Στο παρακάτω
κεφάλαιο παρουσιάζονται διαφορετικοί ορισμοί της εμπιστοσύνης.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
Στην προσπάθεια να δοθεί ένας ακριβής ορισμός για την εμπιστοσύνη ως προς
τις διαστάσεις της, ανά τους καιρούς έχουν δοθεί πάρα πολλοί ορισμοί από
διάφορους μελετητές: Οι Moorman et. al. (1993) αντιλαμβάνονται την εμπιστοσύνη
ως “μια προθυμία να στηριχθείς σε έναν συνεργάτη στον οποίο έχεις εμπιστοσύνη”.
Οι Morgan και Hunt (1994) θεωρούν την εμπιστοσύνη ως πεποίθηση στην αξιοπιστία
και την ακεραιότητα ενός άλλου προσώπου. Ο Ganesan (1994) επίσης ορίζει την
εμπιστοσύνη ως προθυμία να εξαρτηθεί κάποιος από κάποιον άλλο, βασισμένος στις
πεποιθήσεις ή την προσδοκία που προκύπτουν από την εμπειρία, την αξιοπιστία και
την καλή πρόθεση του συνεργάτη. Οι Korsgaard et. al. (1995) υποστηρίζουν ότι η
εμπιστοσύνη είναι η αυτοπεποίθηση που τα μέλη των ομάδων έχουν στην τιμιότητα
(δηλαδή στην καλή πρόθεση και ακεραιότητα) του ηγέτη τους. Οι Hart και Saunders
(1997) έχουν ορίσει την εμπιστοσύνη ως την πεποίθηση ότι ένα άλλο συμβαλλόμενο
μέρος θα συμπεριφερθεί όπως αναμένεται, σε συνδυασμό με τις προσδοκίες για καλή
θέληση αυτού του άλλου συμβαλλόμενου μέρους. Oι Rousseau et. al. (1998)
σημειώνουν ότι η εμπιστοσύνη διαφέρει ανάλογα με την ιστορία και τη φύση της
σχέσης των συμβαλλόμενων μερών. Σε περιπτώσεις όπως η “αρχική εμπιστοσύνη”, η
εμπιστοσύνη αποτελείται από τις πεποιθήσεις που εξετάζουν την ικανότητα, την καλή
θέληση, την ακεραιότητα, την προβλεψιμότητα και την πρόθεση για εμπιστοσύνη
ενώ σε άλλες περιπτώσεις, όπως η λεγόμενη “καιροσκοπική προδοσία”, η
εμπιστοσύνη αποτελείται από την καλή πρόθεση και την ακεραιότητα μόνο. Τέλος, οι
Jarvenpaa et. al. (1999) βρήκαν ότι η εμπιστοσύνη αποτελείται από τρεις
ευδιάκριτους παράγοντες: την ικανότητα, την ακεραιότητα και την καλή πρόθεση.

3. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ
Είναι γεγονός ότι η εμπιστοσύνη χτίζεται βαθμιαία μέσω εκτενών
αλληλεπιδράσεων που επιτρέπουν στα άτομα να δημιουργήσουν προσδοκίες για αυτά
που άλλά πρόσωπα ή οργανώσεις ισχυρίζονται ότι θα κάνουν (Luhmann, 1979).
Αφού η ανθρώπινη αλληλεπίδραση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, είτε
πρόσωπο με πρόσωπο είτε με οποιαδήποτε μέσα, είναι μια προϋπόθεση της
εμπιστοσύνης η αντίληψη για έναν υψηλό βαθμό κοινωνικής παρουσίας,
υπονοούμενο άμεσο ή η έμμεση ανθρώπινη επαφή, στις σχέσεις πρέπει,
αναμφισβήτητα, να συμβάλει στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης. Ως κοινωνική
παρουσία εννοείται η αντίληψη ότι υπάρχει προσωπική, κοινωνική και ευαίσθητη
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ανθρώπινη επαφή. Εάν φωτογραφίες ανθρώπων μπορούν να μεταβιβάσουν μια
αίσθηση προσωπικής, κοινωνικής και ευαίσθητης ανθρώπινης επαφής, τόσο επίσης
μπορούν και οι ιστοχώροι πολυμέσων. Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο μπορεί να
χτιστεί εμπιστοσύνη στους ιστοχώρους είναι μέσω της προσθήκης μιας “κοινωνικής
αφής” στην αλληλεπίδραση, όπως το καλωσόρισμα στον καταναλωτή με κάποιο
ονοματεπώνυμο καθώς εισάγεται και συνεπώς, κάνοντας τον ιστοχώρο και τις
επόμενες επικοινωνίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εξατομικευμένες και
προσωποποιημένες ως προς τον καταναλωτή. Η αντίληψη ότι ο ηλεκτρονικός
προμηθευτής ενσωματώνει έναν υψηλό βαθμό κοινωνικής παρουσίας στον ιστοχώρο
του θα πρέπει να αυξήσει την εμπιστοσύνη του καταναλωτή, στο βαθμό που τέτοιες
ενδείξεις αναμένονται (Gefen και Straub, 1997). Παρακάτω παραθέτονται οι
υποθέσεις της έρευνας.

4. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Υπόθεση 1: Η εμπιστοσύνη του καταναλωτή στην ακεραιότητα ενός
ηλεκτρονικού προμηθευτή αυξάνει τις προθέσεις του να αγοράσει μέσω του
διαδικτύου.
Υπόθεση 2: Η εμπιστοσύνη του καταναλωτή στην προβλεψιμότητα ενός
ηλεκτρονικού προμηθευτή αυξάνει τις προθέσεις να αγοράσει μέσω του διαδικτύου.
Υπόθεση 3: Η εμπιστοσύνη του καταναλωτή στην ικανότητα ενός ηλεκτρονικού
προμηθευτή αυξάνει τις προθέσεις του αγοράσει μέσω του διαδικτύου.
Υπόθεση 4: Η εμπιστοσύνη του καταναλωτή στην καλή πρόθεση ενός
ηλεκτρονικού προμηθευτή αυξάνει τις προθέσεις του να αγοράσει μέσω του
διαδικτύου.
Υπόθεση 5: Υψηλά επίπεδα κοινωνικής παρουσίας που εμπεριέχονται σε ένα
ιστοχώρο αυξάνουν την εμπιστοσύνη του καταναλωτή στην ακεραιότητα του
ηλεκτρονικού προμηθευτή.
Υπόθεση 6: Υψηλά επίπεδα κοινωνικής παρουσίας που εμπεριέχονται σε ένα
ιστοχώρο αυξάνουν την εμπιστοσύνη του καταναλωτή στην προβλεψιμότητα του
ηλεκτρονικού προμηθευτή.
Υπόθεση 7: Υψηλά επίπεδα κοινωνικής παρουσίας που εμπεριέχονται σε ένα
ιστοχώρο αυξάνουν την εμπιστοσύνη του καταναλωτή στην ικανότητα του
ηλεκτρονικού προμηθευτή.
Υπόθεση 8: Υψηλά επίπεδα κοινωνικής παρουσίας που εμπεριέχονται σε ένα
ιστοχώρο αυξάνουν την εμπιστοσύνη του καταναλωτή στην καλή πρόθεση του
ηλεκτρονικού προμηθευτή. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι έχουν υπάρξει
προγενέστερες έρευνες (Gefen et. al., 2003) οι οποίες προτείνουν 1) ότι η
εμπιστοσύνη εξαρτάται από την εμπιστευτική διάθεση και την οικειότητα του
καταναλωτή-πελάτη και 2) ότι η αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή όσον
αφορά το διαδίκτυο, εξαρτάται επίσης και από την οικειότητα. Συνεπώς, στη
συγκεκριμένη μελέτη, η οικειότητα, αλλά και η εμπιστευτική διάθεση, προστίθενται
ως μεταβλητές ελέγχου.
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5. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 110 φοιτητές και σπουδαστές από το
νομό της Θεσσαλονίκης και της Καβάλας. Το ερωτηματολόγιο χωρίστηκε σε δύο
μέρη. Το πρώτο μέρος περιελάμβανε ερωτήσεις καθαρά δημογραφικού
περιεχομένου, ενώ το δεύτερο μέρος περιελάμβανε οχτώ ομάδες ερωτήσεων. Για να
γίνουν κατανοητές αυτές οι ομάδες ερωτήσεων και κατά συνέπεια να δοθούν
απαντήσεις που ανταποκρίνονται στη πραγματικότητα, ζητήθηκε από τους
σπουδαστές αρχικά να μπουν μέσω του Διαδικτύου στη σελίδα του Αmazon
(www.Amazon.com) το οποίο είναι από τους μεγαλύτερους προμηθευτές
ηλεκτρονικών προϊόντων στο Διαδίκτυο αφού πωλεί βιβλία, CDs, και DVDs σε
περισσότερους από 17 εκατομμύρια πελάτες. Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους
σπουδαστές να περιπλανηθούν στον ιστοχώρο, να ψάξουν για κάποιo βιβλίο, cd
μουσικής ή ταινία που τους ενδιαφέρει και τέλος να μπουν στη διαδικασία να
αγοράσουν κάποιο από αυτά χωρίς φυσικά να το αγοράσουν στη πραγματικότητα.
Έτσι, οι σπουδαστές ήταν έτοιμοι να απαντήσουν στις οχτώ ομάδες των ερωτήσεων.
Η αξιολόγηση στις ερωτήσεις έγινε με τη μέθοδο βαθμολόγησης Likert επτά
σημείων, όπου 1=Συμφωνώ σπόλυτα, έως και 7=Διαφωνώ απόλυτα.
Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης των
δεδομένων.
5.1 Αποτελέσματα παραγοντικής ανάλυσης
Στην έρευνα εξετάστηκαν 31 μεταβλητές-ερωτήσεις. Στον παρακάτω πίνακα 1 η
τιμή του δείκτη Κaiser-Meyer-Olkin είναι 0,807 όπότε είναι αρκετά καλή για να
συνεχίσουμε την ανάλυση των μεταβλητών μας. Υπενθυμίζουμε ότι τιμές κοντά στη
μονάδα δηλώνουν ότι τα δεδομένα είναι κατάλληλα για παραγοντική ανάλυση.
Εξίσου ενδιαφέρον είναι και ο βαθμός σημαντικότητας (sig.) του δείκτη Bartlett's
Test of Sphericity, το οποίο είναι 0. Αυτό δηλώνει ότι υπάρχουν σημαντικές
συσχετίσεις μεταξύ κάποιων μεταβλητών.
Πίνακας 1. KMO και Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
Sampling Adequacy.

.807

Bartlett's Test
Approx.
of Sphericity
Chi-Square

2259.436

Df

465

Sig.

.000

Στη συνέχεια τα αποτελέσματα έδεξαν ότι σχηματίστηκαν εφτά παράγοντες με
τις αντίστοιχες φορτίσεις των μεταβλητών σε αυτούς τους παράγοντες. Οι
παράγοντες που δημιουργήθηκαν είναι με τη σειρά οι εξής: 1) ΑκεραιότηταΙκανότητα, 2) Εμπιστευτική Διάθεση, 3) Κοινωνική Παρουσία, 4) Οικειότητα, 5)
Καλή Πρόθεση, 6) Προβλεψιμότητα, 7) Πρόθεση Αγοράς. Ο πρώτος παράγοντας
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έχει την ιδιαιτερότητα ότι η παραγοντική ανάλυση έχει συγχωνεύσει σε αυτόν δύο
μεταβλητές, την ακεραιότητα και την ικανότητα με συνέπεια να παρουσιάζονται ως
ένας παράγοντας.
5.2 Εξέταση των υποθέσεων της έρευνας
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 7 παλινδρομήσεις από τις οποίες οι 6 για να
εξετάσουμε τις υποθέσεις που αναπτύξαμε στα προηγούμενα κεφάλαια και η
τελευταία για να αποδειχθεί η συσχέτιση ή όχι μεταξύ της οικειότητας και της
αγοραστικής συμπεριφοράς του καταναλωτή. Στη πρώτη παλινδρόμηση, ως
εξαρτημένη μεταβλητή είχαμε την πρόθεση αγοράς και ως ανεξάρτητη την
ακεραιότητα-ικανότητα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 2.
Πίνακας 2. Συντελεστές ευαισθησίας (Εξαρτημένη μεταβλητή: πρόθεση αγοράς,
Ανεξάρτητη μεταβλητή: ακεραιότητα-ικανότητα)
Model

Unstandardized Coefficients
B

1

(Constant)
Integrity

T

Sig.

Std. Error

2.519

.398

6.328

.000

.527

.135

3.912

.000

Άρα, για την πρώτη και την τρίτη υπόθεση (Υ1, Υ3) οι μηδενικές υποθέσεις
απορρίπτονται καθώς Sig =0,000 < 0,05. Συνεπάγεται λοιπόν, ότι η εμπιστοσύνη του
καταναλωτή στην ακεραιότητα και την ικανότητα ενός ηλεκτρονικού προμηθευτή,
αυξάνουν τις προθέσεις του να αγοράσει μέσω διαδικτύου. Στη δεύτερη
παλινδρόμηση, ως εξαρτημένη μεταβλητή πήραμε την πρόθεση αγοράς και ως
ανεξάρτητη, την προβλεψιμότητα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εμπιστοσύνη του
καταναλωτή στην προβλεψιμότητα του προμηθευτή, αυξάνει επίσης την πρόθεσή του
να αγοράσει μέσω διαδικτύου. Στη τρίτη παλινδρόμηση, ως εξαρτημένη μεταβλητή
είχαμε την πρόθεση αγοράς και ως ανεξάρτητη την καλή πρόθεση. Τα αποτελέσματα
έδειξαν ότι η εμπιστοσύνη του καταναλωτή στην καλή πρόθεση ενός ηλεκτρονικού
προμηθευτή, αυξάνει τις προθέσεις του να αγοράσει μέσω διαδικτύου. Στη τέταρτη
παλινδρόμηση, ως εξαρτημένη μεταβλητή θα πάρουμε την ακεραιότητα-ικανότητα
και ως ανεξάρτητη, την κοινωνική παρουσία. Τα αποτελέσματα εδώ διέφεραν από τα
παραπάνω όπως παρατηρείται στον πίνακα 3.
Πίνακας 3. Συντελεστές ευαισθησίας (Εξαρτημένη μεταβλητή: ακεραιότηταικανότητα, Ανεξάρτητη μεταβλητή: κοινωνική παρουσία)
Model

Unstandardized Coefficients
B

1

(Constant)
Social Presence

t

Sig.

Std. Error

2.307

.379

6.088

.000

.112

.082

1.366

.175
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Άρα, για την πέμπτη και την έβδομη υπόθεση δεν απορρίπτεται η μηδενική
υπόθεση καθώς 0,175>0,05. Συνεπάγεται λοιπόν ότι υψηλά επίπεδα κοινωνικής
παρουσίας που ενσωματώνονται σε έναν ιστοχώρο δεν αυξάνουν την εμπιστοσύνη
του καταναλωτή στην ακεραιότητα και στην ικανότητα ενός ηλεκτρονικού
προμηθευτή. Στη πέμπτη παλινδρόμηση, ως εξαρτημένη μεταβλητή θέτουμε την
προβλεψιμότητα και ως ανεξάρτητη την κοινωνική παρουσία. Τα αποτελέσματα
έδειξαν ότι υψηλότερη κοινωνική παρουσία που ενσωματώνεται σε έναν ιστοχώρο
αυξάνει την εμπιστοσύνη του καταναλωτή στην προβλεψιμότητα ενός ηλεκτρονικού
προμηθευτή. Στην έκτη παλινδρόμηση, θέτουμε ως εξαρτημένη μεταβλητή την καλή
πρόθεση και ως ανεξάρτητη την κοινωνική παρουσία. Οι δείκτες έδειξαν ότι
υψηλότερη κοινωνική παρουσία που ενσωματώνεται σε έναν ιστοχώρο αυξάνει την
εμπιστοσύνη του καταναλωτή στην καλή πρόθεση ενός ηλεκτρονικού προμηθευτή.
Τέλος, η έβδομη παλινδρόμηση είχε ως εξαρτημένη μεταβλητή την αγοραστική
πρόθεση και ως ανεξάρτητη την οικειότητα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όταν
υπάρχει οικειότητα μεταξύ του καταναλωτή και του ηλεκτρονικού προμηθευτή, τότε
αυξάνονται οι πιθανότητες ο καταναλωτής να αγοράσει από αυτόν τον προμηθευτή.

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Διαπιστώθηκε από την έρευνα ότι οι Έλληνες καταναλωτές σε σχέση με τους
υπόλοιπους Ευρωπαίους, είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με τις καινούργιες
τεχνολογίες. Αποδείχτηκε ότι από αυτές τις τέσσερις διαστάσεις της ηλεκτρονικής
εμπιστοσύνης, η ακεραιότητα και η ικανότητα του ηλεκτρονικού προμηθευτή είναι οι
πιο ικανές να αυξήσουν τις πιθανότητες να αγοράσει κάποιος καταναλωτής από
κάποιον προμηθευτή μέσω του διαδικτύου ενώ οι άλλες δύο, δηλαδή η
προβλεψιμότητα και η καλή πρόθεση του ηλεκτρονικού προμηθευτή έχουν και αυτές
με τη σειρά τους κάποια επίδραση στις αγοραστικές προθέσεις των καταναλωτών.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Έλληνας καταναλωτής λόγω του ότι δεν είναι
αρκετά εξοικειωμένος με το ηλεκτρονικό εμπόριο, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μη
γίνονται αντιληπτές σημαντικές πτυχές του προμηθευτή όπως η προβλεψιμότητα και
η καλή του πρόθεση ενώ ταυτόχρονα η ικανότητα και η ακεραιότητα του
υπερτονίζονται. Επίσης, ενδιαφέροντα συμπεράσματα προκύπτουν από την επίδραση
της κοινωνικής παρουσίας σε έναν ιστοχώρο. Από τις τέσσερις διαστάσεις της
εμπιστοσύνης, η πιστή στη καλή πρόθεση και στη προβλεψιμότητα του ηλεκτρονικού
προμηθευτή αυξάνονται από την εμφάνιση της κοινωνικής παρουσίας. Αντίθετα, η
πίστη στην ακεραιότητα και την ικανότητα του ηλεκτρονικού προμηθευτή δε
φαίνονται να επηρεάζονται από την εμφάνιση της κοινωνικής παρουσίας. Αυτό
σημαίνει ότι η καλή πρόθεση και η προβλεψιμότητα του προμηθευτή, παρόλο που σε
σχέση με την ακεραιότητα και την ικανότητα του είναι δευτερεύουσα σημασίας, είναι
δυνατόν να γίνουν αντιληπτές από τους καταναλωτές με τη βοήθεια της κοινωνικής
παρουσίας. Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει για τους καταναλωτές το γεγονός ότι η
οικειότητα που υπάρχει με τον ηλεκτρονικό προμηθευτή είναι ένα σημαντικό
στοιχείο για τη δημιουργία εμπιστοσύνης, κάτι το οποίο αυξάνει τις πιθανότητες
αγοράς.
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ABSTRACT
It is generally accepted in our days that the reduction of social uncertainty, which is
associated with the ability to understand, predict and control the behaviour of other
people, is a significant motivating force of human behaviour. When official rules are
not sufficient, people try to rely on trust and familiarity as primary mechanisms in order
to reduce this form of uncertainty. The paucity of regulations on the Internet makes
consumer familiarity and trust especially important in the case of an electronic
transaction. This study relies on a four-dimensional scale of trust and shows its
influence on the purchase of products by the electronic consumers. The study then
presents the importance of social presence on these dimensions of trust and its
significant role to the online purchasing intentions of the consumers.
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Περίληψη
Η οριζόντια κατά σημεία δειγματοληψία είναι μία συνήθης μέθοδος στις δασικές
απογραφές. Με αυτή, χρησιμοποιείται ο Horvitz-Thompson εκτιμητής σε έναν αριθμό
ανεξάρτητων σημείων δειγματοληψίας για την εκτίμηση του συνολικού όγκου των δέντρων.
Σε αυτή την έρευνα εκτιμούνται και αξιολογούνται διαστήματα εμπιστοσύνης με την
κανονική προσέγγιση και με δύο bootstrap μεθόδους. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης
δείχνουν, ότι το κανονικό διάστημα εμπιστοσύνης έχει καλύτερη κάλυψη της αληθινής τιμής
στο δείγμα μεγέθους 10. Στα 20 και 30 μεγέθη δείγματος φαίνεται να μην υπάρχουν
ουσιαστικές διαφορές στην κάλυψη μεταξύ των διαστημάτων εμπιστοσύνης αν και θα
μπορούσε να σημειωθεί μια μικρή υπεροχή της BCα μεθόδου. Στο δείγμα μεγέθους 40 οι
καλύψεις των τριών διαστημάτων εμπιστοσύνης υπερβαίνουν την ονομαστική κάλυψη (95%).

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η δειγματοληψία στις δασικές απογραφές, συνήθως πραγματοποιείται
εγκαθιστώντας τυχαία σημεία στο έδαφος και επιλέγοντας έναν αριθμό-ομάδα
δέντρων γύρω από τα σημεία. Τα δέντρα επιλέγονται κατά κανόνα με τις δύο
περισσότερο γνωστές μεθόδους δασικής δειγματοληψίας: την επιφανειακή και την
οριζόντια κατά σημεία δειγματοληψίας (Horizontal Point Sampling, HPS). Στην
πρώτη, σε κάθε σημείο (κέντρο) ορίζεται μία επιφάνεια σταθερού μεγέθους, η οποία
αποτελεί τη βασική μονάδα δειγματοληψίας. Αυτή χαρακτηρίζεται από το σχήμα και
το μέγεθός της (Μάτης, 2004) και τα δέντρα που η επιφάνεια περιλαμβάνει είναι τα
δέντρα του δείγματος. Στην HPS, το δέντρο j επιλέγεται στο δείγμα εάν το τυχαίο
σημείο i βρίσκεται σε μία απόσταση crj από το δέντρο, όπου rj είναι η ακτίνα της
κυκλικής επιφάνειας (διατομής) του δέντρου στο 1,30 μέτρα ύψος από το έδαφος και
c μια σταθερά, η οποία επιλέγεται κατάλληλα για να επιτευχθεί μία επιθυμητή
πυκνότητα δειγματοληψίας (Roesch et all., 1993). Η πιθανότητα επιλογής των
δέντρων με αυτή τη μέθοδο είναι ανάλογη της κυκλικής τους επιφάνειας και για τις
εκτιμήσεις παραμέτρων, π.χ. συνολικό όγκο της δασικής έκτασης, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ο Horvitz-Thompson εκτιμητής (Horvitz and Tompson, 1952;
Schreuder et all., 1993).
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Η κατανομή συνολικών εκτιμήσεων από τη δειγματοληψία με πιθανότητα ανάλογη
με το μέγεθος είναι άγνωστη (Hajek, 1981), κατά συνέπεια η εκτίμηση διαστημάτων
εμπιστοσύνης με βάση την κανονική κατανομή μπορεί να μην είναι ακριβής. Στη
δασοπονία πολλά δειγματοληπτικά σχέδια με πιθανότητα ανάλογη με το μέγεθος
(πρόβλεψη) έχουν μικρό μέγεθος δείγματος, οπότε προκύπτει το ερώτημα κατά
πόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να εκτιμηθούν ακριβή και συνεπή διαστήματα
εμπιστοσύνης (Magnussen, 2001). Το ίδιο συμβαίνει αρκετές φορές στη διαχείριση
μικρών εκτάσεων, οπότε για οικονομικούς λόγους επιλέγονται όχι μεγάλα δείγματα
επιφανειακής ή οριζόντας κατά σημεία δειγματοληψίας. Οι Schreuder et all. (1992),
βρήκαν ότι η απλή εφαρμογή της bootstrap μεθόδου δίνει αξιόπιστες εκτιμήσεις της
διακύμανσης για όλους τους εκτιμητές παλινδρόμησης που χρησιμοποιήθηκαν καθώς
και για τον Horvitz-Thompson εκτιμητή της HPS. Οι Schreuder and Williams (2000),
αναφέρουν ότι οι bootstrap μέθοδοι στην εκτίμηση διαστημάτων εμπιστοσύνης δεν
συμπεριφέρθηκαν καλά με μικρά μεγέθη δείγματος. Γενικά, φαίνεται ότι δεν
υπάρχουν αποτελέσματα αξιολόγησης διαστημάτων εμπιστοσύνης με την HPS και
bootstrap μεθόδους.
Σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση διαστημάτων εμπιστοσύνης τα οποία
κατασκευάζονται με τον Horvitz-Thompson εκτιμητή εφαρμόζοντας την HPS και
χρησιμοποιώντας bootstrap μεθόδους με μικρά μεγέθη δείγματος. Τα αποτελέσματα
θα έχουν μεγάλη πρακτική αξία γιατί τα δεδομένα προέρχονται από ένα συμπαγές
δασικό οικοσύστημα παραγωγής ξύλου.
Στο επόμενο κεφάλαιο, περιγράφεται κάπως εκτενέστερα η οριζόντια κατά σημεία
δειγματοληψία, πράγμα αναγκαίο, αφού η μέθοδος είναι άγνωστη, πέραν των
ασχολούμενων με τα δασικά οικοσυστήματα και δίνονται οι μέθοδοι κατασκευής και
αξιολόγησης των διαστημάτων εμπιστοσύνης.

2. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η HPS, μπορεί να περιγραφεί με διάφορους τρόπους (Eriksson, 1995). Η εφαρμογή
της μεθόδου μπορεί να γίνει (Μάτης, 2004) ως εξής: Με απλό τυχαίο ή συστηματικό
τρόπο τοποθετούμε ένα δείγμα n σημείων πάνω στη δασική έκταση, της οποίας
θέλουμε να εκτιμήσουμε το χαρακτηριστικό y. Από κάθε σημείο, σκοπεύουμε όλα τα
δέντρα σε ύψος 1,30 μέτρων από το έδαφος (στηθιαίο ύψος), προβάλλοντας μία
γωνία α στη διάμετρο με τη βοήθεια ενός οργάνου (π.χ. ρελασκοπίου), κάνοντας μία
πλήρη (360ο) περιστροφή. Τα δέντρα, των οποίων η διάμετρος στο στηθιαίο ύψος
είναι μεγαλύτερη από τη γωνία α , θεωρούνται ως δέντρα του δείγματος. Εάν η
διάμετρος είναι ίση με τη γωνία α , υπάρχουν τρόποι με τους οποίους κρίνεται αν και
αυτά τα δέντρα ανήκουν στο δείγμα. Αν yj είναι ο όγκος του κορμού του j-ιοστού
δέντρου τότε Y =

M

∑y

j

είναι ο όγκος όλων των δέντρων (Μ) της έκτασης. Ο

j=1

Horvitz-Thompson εκτιμητής του Υ (Schreuder et all., 1993; DeVries, 1986) στο iοστό σημείο δίνεται από τον τύπο
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Ŷi = FA

mi

∑y

ij

/ g ij

(1)

j=1

όπου F το κριτήριο επιλογής των δέντρων (συντελεστής κυκλικής επιφάνειας), Α το
εμβαδόν της δασικής έκτασης, gij η κυκλική επιφάνεια (το εμβαδόν της διατομής στο
στηθιαίο ύψος) του j-ιοστού δέντρου και mi το πλήθος των δέντρων που επιλέγονται
στο σημείο i. Η πιθανότητα επιλογής, πij = gij/FA, εξαρτάται από την κυκλική
επιφάνεια του δέντρου και κατά συνέπεια μεγαλύτερα σε όγκο δέντρα έχουν
μεγαλύτερη πιθανότητα επιλογής τους στο δείγμα.
Αν και η HPS έχει πολλά ελκυστικά χαρακτηριστικά, το επιλεγόμενο δείγμα των
δέντρων σε ένα μόνο σημείο είναι ένα δείγμα-ομάδα γειτονικών δέντρων, με
αποτέλεσμα οι τιμές y να συσχετίζονται (Overton and Stehman, 1995). Καλύτερες
εκτιμήσεις των χαρακτηριστικών της δασικής έκτασης γίνονται, παίρνοντας ένα
πλήθος n ανεξάρτητων σημείων. Τότε, η εκτίμηση του Υ δίνεται ως:
Ŷ =

n

∑ Ŷ / n

(2)

i

i =1

με διακύμανση
⎡M
V(Ŷ) = ⎢ y 2j / π j +
⎣⎢ j=1

∑

M

∑y y
j

j΄ π jj΄

j≠ j΄

⎤
/( π j π j΄ ) − Y 2 ⎥ n
⎦⎥

(3)

όπου πjj΄ η πιθανότητα και τα δύο δέντρα j και j΄ να συμπεριληφθούν στο δείγμα.
Ένας αμερόληπτος εκτιμητής της διακύμανσης δίνεται με τον τύπο:
V (Ŷ ) =

n

∑ (Ŷ − Ŷ)
i

2

/ n (n − 1)

(4)

i =1

ˆ μπορούν να παραχθούν εύκολα
Η διακύμανση καθώς και οι εκτιμήσεις του Y
(Schreuder et all., 1993), είτε θεωρώντας την HPS ως μία ειδική περίπτωση της
δειγματοληψίας με πιθανότητα ανάλογη με το μέγεθος, όπου το πλήθος των δέντρων
είναι μία τυχαία μεταβλητή (Palley and Horvitz, 1961) ή θεωρώντας την, ως απλή
τυχαία δειγματοληψία των n από Ν ομάδες στον πληθυσμό (Schreuder, 1970).
Τα δεδομένα πάρθηκαν από το Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου (Σταματέλλος,
1991), το οποίο καλύπτεται σχεδόν εξολοκλήρου από την υβριδογενή ελάτη. Η γωνία
επιλογής των δέντρων από τα σημεία δειγματοληψίας ήταν 2ο και 18΄ και F = 4m2ha-1
(Μάτης, 2004). Ένα πλήθος 203 δειγματοληπτικών μονάδων της HPS, θεωρήθηκε ως
πληθυσμός και πάρθηκαν χωρίς επανάθεση δείγματα μεγέθους n = (10, 20, 30 και
40).
Εκτιμήθηκαν, ένα κανονικό διάστημα εμπιστοσύνης και δύο bootstrap διαστήματα
(Efron, 1982; Efron and Tibshirani, 1993): με τη μέθοδο των ποσοστημορίων (Cα)
ˆ
και τη μέθοδο των διορθωμένων ποσοστημορίων (ΒCα). Υποθέτοντας ότι ο Y
κατανέμεται κανονικά ένα διάστημα εμπιστοσύνης για τον Υ με κάλυψη 1-α δίνεται
ως:
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(Ŷ , Ŷ ) = ⎛⎜ Ŷ − z
lo

up

⎝

α/2

^
^
⎞
se(Ŷ), Ŷ + z α / 2 se(Ŷ) ⎟
⎠

(5)

^

όπου zα/2 η τιμή της τυπικής κατανομής και se το εκτιμούμενο τυπικό σφάλμα.
Το (1-α)100% διάστημα εμπιστοσύνης με τη μέθοδο των ποσοστημορίων, Cα,
δίνεται από:
Ŷlo , Ŷup = Ŷ*(α / 2) , Ŷ*(1−α / 2)
(6)

(

) (

)

όπου Υ̂*(α / 2 ) και Υ̂*(1−α / 2) τα 100α/2-στό και 100(1-α/2)-στό ποσοστημόρια
αντίστοιχα της bootstrap κατανομής. Στο Cα διάστημα, με την BCα γίνεται μία
διόρθωση για μεροληψία και λοξότητα. Έτσι, το αντίστοιχο διάστημα με την BCα
εκτιμάται ως:

(Ŷ , Ŷ ) = (Ŷ
lo

up

*(α1 )

, Ŷ*(α2 )

)

(7)

όπου

⎛
⎞
ẑ 0 + z α / 2
⎟
α1 = Φ⎜⎜ ẑ 0 +
1 − α̂(z 0 + z α / 2 ) ⎟⎠
⎝

⎞
⎛
ẑ 0 + z1−α / 2
⎟
α 2 = Φ⎜⎜ ẑ 0 +
1 − α̂(z 0 + z1−α / 2 ) ⎟⎠
⎝

(8)

Εδώ Φ(.) είναι η αθροιστική συνάρτηση της τυπικής κανονικής κατανομής και
ẑ 0 , α̂ οι συντελεστές για τη μεροληψία και την επιτάχυνση. Ο αριθμός των
επαναλήψεων ήταν 5000 για την προσομοίωση και 1500 για την bootstrap.
Στη συνέχεια υπολογίστηκαν, το ποσοστό των διαστημάτων εμπιστοσύνης που
κάλυπτε την παράμετρο Υ, τα ποσοστά της προς τα αριστερά και δεξιά αποτυχίας
κάλυψης της Υ, το μέσο πλάτος των διαστημάτων εμπιστοσύνης καθώς και ο
συντελεστής κύμανσης των πλατών. Το πείραμα προγραμματίστηκε με την S-plus
(Becker et all., 1988; Statistical Sciences, 2003).

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στον Πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του πειράματος. Παρατηρούμε ότι
για όλα τα διαστήματα εμπιστοσύνης η συνολική κάλυψη της αληθινής τιμής του
πληθυσμού αυξάνει με την αύξηση του μεγέθους του δείγματος. Το αντίθετο
συμβαίνει με τα ποσοστά αποτυχίας κάλυψης της αληθινής τιμής, τα οποία συνεχώς
μειώνονται. Τα πλάτη των διαστημάτων εμπιστοσύνης καθώς και η μεταβλητότητά
τους μειώνονται καθώς αυξάνει το μέγεθος του δείγματος, για όλα τα εκτιμώμενα
διαστήματα εμπιστοσύνης. Έτσι, φαίνεται πως οι αριθμοί των επαναλήψεων της
προσομοίωσης (5000) και της bootstrap δειγματοληψίας (1500) είναι επαρκείς,
διασφαλίζοντας τη συνέπεια όλων των εκτιμήσεων. Στο μέγεθος δείγματος 10, η
συνολική κάλυψη του κανονικού διαστήματος εμπιστοσύνης είναι καλύτερη (92,8%)

- 436 -

από την κάλυψη και των δύο bootstrap μεθόδων (90,95 και 91,65%), αλλά το πλάτος
(1730) του κανονικού διαστήματος είναι μεγαλύτερο από τα πλάτη των bootstrap
μεθόδων (1653 και 1681). Στα μεγέθη δείγματος: 20, 30 και 40 φαίνεται πως δεν
υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές στη συνολική κάλυψη των τριών διαστημάτων
εμπιστοσύνης με τη BCα μέθοδο να έχει ελαφρώς καλύτερα ποσοστά κάλυψης. Το
ίδιο συμβαίνει και για τα πλάτη των διαστημάτων εμπιστοσύνης, αλλά τώρα αυτά
είναι ελαφρώς μικρότερα στο κανονικό διάστημα εμπιστοσύνης. Ως προς τη
μεταβλητότητα των πλατών των διαστημάτων εμπιστοσύνης είναι περίπου ίδια. Η
προσέγγιση της ονομαστικής κάλυψης του 95% φαίνεται να επιτυγχάνεται μεταξύ
των μεγεθών 30-40 του δείγματος, αφού στο μέγεθος 40 και τα τρία διαστήματα
εμπιστοσύνης ξεπερνούν την 95% ονομαστική κάλυψη. Συγκρίνοντας τις δύο
bootstrap μεθόδους, η BCα έχει λίγο καλύτερη κάλυψη μέχρι το μέγεθος δείγματος
30 και, αντίστοιχα, λίγο μεγαλύτερα πλάτη στα διαστήματα εμπιστοσύνης.
Πίνακας. % αποτυχία κάλυψης της αληθινής τιμής, Y, από τα αριστερά (Lfcov) και
από τα δεξιά (Rfcov), % συνολική κάλυψη (Τcov), πλάτος των
διαστημάτων εμπιστοσύνης (Width) και συντελεστής κύμανσης του πλάτους
των (CVwidth) συναρτήσει του μεγέθους του δείγματος (1-α = 0,95).

Διάστημα
εμπιστο-

Μέγεθος
Εκτίμηση

10

20

30

40

Lfcov

2,5

2,6

2,2

2,10

Rfcov

4,7

4,2

3,6

2,60

Τcov

92,8

93,2

94,2

95,30

Width

1730

1199

960

852

CVwidth

22,87

15,40

11,95

9,10

Lfcov

3,45

3,50

2,50

2,15

Rfcov

5,60

3,20

2,95

2,60

Tcov

90,95

93,30

94,55

95,25

Width

1653

1219

1010

890

CVwidth

22,95

15,46

12,01

10,50

Lfcov

3,85

3,35

2,7

2,50

Rfcov

4,50

2,50

2,5

2,40

Tcov

91,65

94,15

94,8

95,10

σύνης
NCI*

Cα*

BCα*

δείγματος
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Width

1681

1229

1015

895

CVwidth

23,62

15,83

12,27

10,62

* NCI : Κανονικό, Cα : με τη μέθοδο των ποσοστημορίων και BCα : με τη μέθοδο
των διορθωμένων ποσοστημορίων.
Με την t-προσέγγιση, η πιθανότητα κάλυψης έφτασε το 94,5% για το δείγμα
μεγέθους 10, αλλά, ταυτόχρονα αυξήθηκε σημαντικά το πλάτος του διαστήματος
εμπιστοσύνης (21,35%). Έτσι, προτιμήθηκε η z-προσέγγιση για να κρατηθούν στο
ίδιο περίπου επίπεδο τα πλάτη των διαστημάτων εμπιστοσύνης με τις διαφορές τους
μικρότερες του 5%. Ένα αποτέλεσμα των Zhou and Dinh (2005), για το μέσο του
δείγματος δείχνει ότι αν γ̂ n < 0,3 , όπου γ̂ η λοξότητα του δείγματος, διάστημα
εμπιστοσύνης το οποίο βασίζεται στην t-προσέγγιση είναι αρκετά καλό. Σε αυτή την
έρευνα γ̂ n ≤ 0,15 ( γˆ =0,46) και θα μπορούσε γενικά να επαληθευτεί αυτό το
αποτέλεσμα, θεωρώντας την HPS ως απλή τυχαία δειγματοληψία n από Ν ομάδων
του πληθυσμού. Τα bootstrap διαστήματα εμπιστοσύνης δεν συμπεριφέρθηκαν καλά
για δείγμα μεγέθους 10, ένα αποτέλεσμα που αναφέρεται και από τους Schreuder and
Williams (2000), για τα μικρού μεγέθους δείγματα, αν και για διαφορετικές
μεταβλητές της δασικής συστάδας.
Συμπερασματικά, και οι τρεις μέθοδοι κατασκευής διαστημάτων εμπιστοσύνης, σε
μεγάλο βαθμό, σχεδόν προσεγγίζουν την ονομαστική κάλυψη στο μέγεθος δείγματος
30, ενώ δίνουν μία ικανοποιητική κάλυψη (>93%) στο μέγεθος 20. Το κανονικό
διάστημα εμπιστοσύνης εξακολουθεί να έχει ικανοποιητική κάλυψη και στο δείγμα
μεγέθους 10, ενώ για το ίδιο μέγεθος δείγματος οι bootstrap μέθοδοι δεν φαίνεται να
εκτελούν καλά. Τα αποτελέσματα προέκυψαν από ένα συγκεκριμένο δασικό
οικοσύστημα με ομαδοποιημένη χωρική κατανομή των δέντρων και συνεχή
διαχείριση. Χρειάζονται όμως αποτελέσματα και από άλλα, διαφορετικής δομής,
δασικά οικοσυστήματα για την καλύτερη αξιολόγηση των ίδιων, αλλά και άλλων,
προτεινόμενων από τη βιβλιογραφία διαστημάτων εμπιστοσύνης.

ABSTRACT
The horizontal point sampling is a common method in forest inventories. By this
method the Horvitz-Thompson estimator is used in a number of independent sampling
points for the estimation of overall tree volume. In this paper are estimated and
evaluated confidence intervals with the normal approach and two bootstrap methods.
The simulation results show that the normal confidence interval has better coverage
of true value at sample size 10. At sample sizes 20 and 30 it seems that there are no
substantial differences on coverage between of confidence intervals, although it could
be noted a small superiority of BCα method. At sample size 40 the coverage of the
three confidence intervals are higher of the nominal coverage (95%).
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1

Περίληψη
Στην παρούσα εργασία μελετάται η κοινή συνάρτηση διαμέτρων και υψών των δέντρων
ανομήλικων δασικών συστάδων. Γίνεται σύγκριση δύο προτεινόμενων από την βιβλιογραφία
διδιάστατων κατανομών, της SBB του Johnson και της διδιάστατης γενικευμένης Βήτα (GBD2) ως προς την προσαρμογή τους. Ο έλεγχος για την προσαρμογή, που πραγματοποιήθηκε με
τη βοήθεια του λογισμικού S-Plus® 6.1, γίνεται μέσω του χ2 ελέγχου και της εκτίμησης του
όγκου των δέντρων. Βρέθηκε ότι η GBD-2 είναι πιο ευέλικτη και παρουσιάζει καλύτερη
προσαρμογή από την SBB στην περιγραφή της κοινής κατανομής υψών και διαμέτρων.
Επίσης, η GBD-2 δίνει σημαντικά μικρότερη μέση απόλυτη μεροληψία πρόβλεψης του
όγκου.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ένα σημαντικό ζήτημα της διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων είναι η
πρόβλεψη του όγκου των δέντρων σε μία συστάδα. Ο όγκος εξαρτάται από την
κατανομή των υψών και των διαμέτρων των δέντρων. Προκύπτει, συνεπώς, η ανάγκη
της επιτυχούς προσαρμογής της κοινής κατανομής της διαμέτρου και του ύψους σε
μία διδιάστατη κατανομή. Η έως τώρα συνήθης πρακτική ήταν η προσαρμογή
μονοδιάστατων κατανομών στην περιθώρια κατανομή της διαμέτρου, και στη
συνέχεια η χρήση μίας εμπειρικής σχέσης διαμέτρου και ύψους για την εκτίμηση του
ύψους ανά κλάση διαμέτρου, και ακολούθως του όγκου. Παρ’ όλο που αυτή η
πρακτική δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα, αγνοεί το γεγονός ότι το ύψος μπορεί
να κυμαίνεται σε μεγάλο εύρος για δεδομένη τιμή της διαμέτρου. Συνεπώς, η
περιγραφή της σχέσης διαμέτρου-ύψους με μία διδιάστατη κατανομή είναι αναγκαία.
Τα δεδομένα προέρχονται από το Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου, το οποίο
βρίσκεται στην κεντρική Πίνδο, και πιο συγκεκριμένα από την ορεογραφική μονάδα
«Βαθύ». Το Δάσος καλύπτεται από ανομήλικα δέντρα υβριδογενούς ελάτης (Abies
borisii repis) και θεωρείται σχεδόν αμιγές. Η συλλογή των δεδομένων, η οποία έγινε
αρχικά για τις ανάγκες άλλης έρευνας (Σταματέλλος, 1991), πραγματοποιήθηκε ως
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εξής: Σε χάρτη της περιοχής έρευνας εφαρμόστηκε πλέγμα οριζόντιων και κάθετων
γραμμών με τα σημεία τομής να αποτελούν το κέντρα των επιφανειών
δειγματοληψίας. Η συλλογή των στοιχείων έγινε εφαρμόζοντας την απλή τυχαία
δειγματοληψία. Λόγω του μικρού αριθμού των δέντρων σε κάθε επιφάνεια έγινε
σύμπτυξη γειτονικών δειγματοληπτικών μονάδων ανά 4. Το πλήθος των δέντρων
στις ομαδοποιημένες επιφάνειες (στη συνέχεια θα αναφέρονται ως επιφάνειες)
κυμαίνεται από 35 ως 157. Οι διάμετροί τους κυμαίνονται από 13 ως 85 εκατοστά και
τα ύψη από 5.3 ως 34.5 μέτρα.

2. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ
Οι κατανομές οι οποίες επιλέχθηκαν για να περιγράψουν τη σχέση ύψουςδιαμέτρου είναι η SBB του Johnson η οποία είναι ευρέως χρησιμοποιούμενη στη
Δασολογία και η γενικευμένη Βήτα κατανομή.
Μια τυχαία μεταβλητή (τ.μ) X ακολουθεί γενικευμένη Βήτα κατανομή
(generalized beta distribution -GBD), αν η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας
(σ.π.π) είναι η
β4
β3
⎧⎪ −(β3 +β4 +1)
−
+
−
x
β
β
β
x
όταν x ∈ [β1 ,β1 + β 2 ]
β
(
)
(
)
1
1
2
(1)
f (x) = ⎨ 2
αλλού
⎪⎩0

Αφού οριστούν οι περιθώριες κατανομές και με σκοπό την κατασκευή την κοινής
συνάρτησης κατανομής δυο τ.μ. Χ και Υ είναι απαραίτητος ο ορισμός μίας
παραμέτρου ψ, η οποία να εκτιμά το μέτρο συσχέτισης μεταξύ των Χ και Υ (Plackett,
1965). Έστω ότι η τ.μ. ( X, Y ) ακολουθεί την διδιάστατη γενικευμένη Βήτα κατανομή
(bivariate generalized beta distribution-GBD-2), και έστω ότι F(x) και G(y) είναι οι
συναρτήσεις κατανομής των Χ και Υ. Η τ.μ. ( X, Y ) ακολουθεί την GBD-2 αν έχει
σ.π.π που δίνεται από τον τύπο
h(x, y) = ψfg[1 + (ψ − 1)(F + G − 2FG)] (S2 − 4ψ(ψ − 1)FG)3/ 2 ,
(2)
όπου S = 1 + (F + G)(ψ − 1) και ψ ∈ [0,∞) .
Η σ.π.π της μονοδιάστατης κατανομής S B του Johnson (Johnson, 1949) ορίζεται
από τον τύπο
2
⎧ δ
⎪ 2π λ (x − ε)(ε + λ − x) exp −1 2 ⎡⎣ γ + δ ln ( ( x − ε ) ( ε + λ − x ) ) ⎤⎦
⎪⎪
(3)
f (x) = ⎨όπου ε < x < ε + λ, δ > 0, − ∞ < γ < ∞, λ > 0, − ∞ < ε < ∞
⎪
⎪
αλλού
⎪⎩0

{

}

όπου γ+δln ( x − ε ε + λ − x ) = Ζ x ~ N(0,1).
Στον παραπάνω ορισμό οι παράμετροι ε, λ, γ, δ, παριστούν την ελάχιστη τιμή της
τ.μ X, το εύρος τιμών της X και δύο παραμέτρους σχήματος αντίστοιχα. Είναι
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φανερό ότι η κατανομή SB του Johnson προέρχεται από τον μετασχηματισμό μιας
τυχαίας μεταβλητής που ακολουθεί τυπική κανονική κατανομή.
Η διδιάστατη κατανομή SBB του Johnson (Johnson, 1949) είναι η κοινή κατανομή
των τυχαίων μεταβλητών X1 και X 2 όταν οι τ.μ

Z1 = γ1 + δ1 ln ( ( X1 − ε1 ) ( λ1 + ε1 − X1 ) ) ,

Z2 = γ 2 + δ2 ln ( ( X 2 − ε 2 ) ( λ 2 + ε 2 − X 2 ) ) ,
(που ακολουθούν τυπικές κανονικές κατανομές) έχουν κοινή κατανομή την διδιάστατη κανονική κατανομή με συσχέτιση ρ και συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας

(

f (Z1 , Z2 ,ρ) = 2π 1 − ρ 2

)

−1

exp ⎡ − 1 (1 − ρ 2 )
⎢⎣ 2

−1

(Ζ

2
1

− 2ρZ1Z2 + Z22 ) ⎤ .
⎥⎦

(4)

3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
Στον έλεγχο προσαρμογής τα δεδομένα μετασχηματίστηκαν με τον
μετασχηματισμό Y = ( X − min(x) ) ( max(x) − min(x) ) (Karian et al.,1996). Ως
αποτέλεσμα του μετασχηματισμού αυτού η μεταβλητή Y κυμαίνεται στο διάστημα
[0,1] , ενώ η κατανομή στην οποία γίνεται προσαρμογή των δεδομένων είναι η τυπική
Βήτα κατανομή. Η εκτίμηση των δύο άγνωστων παραμέτρων της Βήτα κατανομής
έγινε με τη μέθοδο των ροπών (Evans et al., 2000), και προέκυψαν οι εκτιμητές
βˆ 3 = αˆ 1 ⎡⎣ αˆ 1 (1 − αˆ 1 ) αˆ 2 ⎤⎦ − 1 ,

{

}

{

}

βˆ 4 = (1 − αˆ 1 ) ⎡⎣αˆ 1 (1 − αˆ 1 ) αˆ 2 ⎤⎦ − 1 .

Όπως φαίνεται στον τύπο (2) που δίνει την κοινή συνάρτηση πυκνότητας
πιθανότητας των διαμέτρων και υψών, στην οποία θέλουμε να προσαρμόσουμε τα
δεδομένα μας, η παράμετρος η οποία πρέπει πλέον να εκτιμηθεί από το δείγμα είναι
το μέτρο συσχέτισης ψ που προτείνεται από τον Plackett (Plackett, 1965).
Για την εκτίμηση των παραμέτρων ε, λ, γ, δ της SBB ακολουθείται η μέθοδος των
δύο εκατοστημορίων (Knoebel et al., 1991). Υπολογίζονται η ελάχιστη τιμή (ε) και
το εύρος (λ) τόσο για τις διαμέτρους, όσο και για τα ύψη, και στη συνέχεια
εκτιμώνται οι άλλες δύο παράμετροι με τη διαδικασία που ακολουθεί: Καθορίζονται
γ και δ έτσι ώστε
Z95 = γ + δ ln ( ( X95 − ε ) ( ε + λ − X95 ) ) ,

Z50 = γ + δ ln ( ( X50 − ε ) ( ε + λ − X50 ) ) ,
όπου Z95 = 1.645, Z50 = 0 οι τιμές της τυπικής κανονικής κατανομής που αντιστοιχούν στις αθροιστικές συχνότητες στο 95% και 50% αντίστοιχα, ενώ X 95 , X 50
είναι το 95o και το 50o ποσοστιαίο σημείο αντίστοιχα των πραγματικών δεδομένων.
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Αφού εκτιμηθούν οι παράμετροι ε i , λ i , γ i , δi , όπου i = 1 για τις διαμέτρους και
i = 2 για τα ύψη, τότε εκτιμάται ο συντελεστής συσχέτισης των δύο τυποποιημένων
μεταβλητών Z1 , Z 2 , ο οποίος εκτιμάται από τον τύπο
n

ρ̂ = ∑ Z1i Z2i n ,
i =1

όπου Zij = γˆ i + δˆ i ln ( X ij − ε i ε i + λ i − X ij ) με i = 1,2 και j = 1, 2,..., n , ενώ Xij είναι οι
παρατηρούμενες τιμές των δύο τυχαίων μεταβλητών.

4. ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
Οι μέθοδοι ελέγχου προσαρμογής της κοινής κατανομής των διαμέτρων και υψών
είναι ο έλεγχος μέσω της πρόβλεψης του όγκου και ο χ2 έλεγχος προσαρμογής, οι
οποίοι πραγματοποιήθηκαν κάνοντας χρήση του λογισμικού S-Plus® 6.1.
Η πρώτη μέθοδος ελέγχου πραγματοποιείται προβλέποντας το ύψος και στη
συνέχεια τον όγκο των δέντρων. Συγκεκριμένα, για την SBB του Johnson, οι δύο

περιθώριες μεταβλητές, διάμετρος ( X ) και ύψος ( Y ) , έχουν μία διάμεση καμπύλη
παλινδρόμησης (median regression curve), η οποία δίνεται από τη σχέση (Schreuder
et al., 1977)
φ
⎡
⎤
(5)
Y = λˆ yθ ⎢ εˆ x + λˆ x − X ( X − εˆ x ) + θ ⎥ + εˆ y ,
⎣
⎦

((

)

)

ˆ ˆ − γˆ y ) δˆ y ⎤ και φ = ρˆ δˆ x δˆ y . Αυτή η σχέση χρησιμοποιείται για
όπου θ = exp ⎡( ργ
⎣ x
⎦
την πρόβλεψη του ύψους δεδομένης της τιμής της διαμέτρου.
Η αντίστοιχη σχέση για την GBD-2 προκύπτει με πιο έμμεσο τρόπο: Μετά την
εκτίμηση των παραμέτρων της και λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο της σ.π.π της (2), η
δεσμευμένη μέση τιμή του ύψους δεδομένης της διαμέτρου είναι
E (Y X = x) = ∫

β1y +β 2y

β1y

ή
E ( Y X = x ) = ψ∫

β1y +β 2y

β1y

yh Y X ( y x ) = ∫

β1y +β 2y

β1y

(

y h X,Y ( x, y ) f X ( x )d y ,

)

y 1+ (ψ -1)(F + G - 2FG) (S2 - 4ψ(ψ -1)FG)3/2 g Υ ( y ) d y

(6)

όπου g Y ( y ) είναι η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας του ύψους ( Y ) και F, G οι
συναρτήσεις αθροιστικής κατανομής των X, Y αντίστοιχα.
Μετά τον υπολογισμό του ύψους από τις σχέσεις (5) ή (6), μπορεί να υπολογιστεί
ο προβλεπόμενος όγκος Vδ των δέντρων, ως
(7)
Vδ = fVκ ,
όπου Vκ ο όγκος κυλίνδρου με βάση την κυκλική επιφάνεια του δέντρου (δηλαδή το
εμβαδόν της διατομής του σε ύψος 1.30 μ από το έδαφος) και ύψος το ολικό ύψος
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του δέντρου, ενώ f είναι συντελεστής αναγωγής που για την ελάτη του
Πανεπιστημιακού Δάσους του Περτουλίου δίνεται από τους Αστέρη κ.ά (1981).
Με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω μπορούν να αξιολογηθούν και να
συγκριθούν τα δύο μοντέλα με μέσο αξιολόγησης τον (προβλεπόμενο) όγκο. Αρχικά
υπολογίζεται ο παρατηρούμενος όγκος δέντρου από τον τύπο Vδ,π = π ( D 0,5h 2 ) H
2

σε κάθε μία από τις 48 επιφάνειες, όπου D0,5h είναι η διάμετρος η οποία μετράται στο
μισό του ύψους του δέντρου, και H το ύψος του δέντρου.
Έπειτα, υπολογίζεται για το κάθε μοντέλο ο προβλεπόμενος όγκος κυλίνδρου
2
Vκ pr = π ( D 2 ) H pr ,
(8)
όπου D είναι η παρατηρούμενη στηθιαία διάμετρος, στην κατανομή της οποίας προσαρμόζεται η θεωρητική κατανομή, και H pr το προβλεπόμενο ύψος που προκύπτει
από τις (5) και (6) για τις SBB και GBD − 2 κατανομές αντίστοιχα. Έπειτα από τις
σχέσεις (7) και (8) προκύπτει ο προβλεπόμενος όγκος του δέντρου από τη σχέση
Vδ pr = fVκ pr .
Για την αξιολόγηση των δύο μοντέλων, υπολογίζεται η μεροληψία πρόβλεψης, για
την κάθε επιφάνεια. Ως μεροληψία που ορίζεται η διαφορά του προβλεπόμενου και
παρατηρούμενου όγκου. Πιο ενδεικτική είναι η σχετική μεροληψία, δηλαδή το
ποσοστό της μεροληψίας ως προς τον προβλεπόμενο όγκο. Χαρακτηριστική είναι και
η απόλυτη μέση σχετική μεροληψία, καθώς και η μέση σχετική μεροληψία, από τις
οποίες η πρώτη υποδεικνύει και την ενδεχόμενη υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση του
όγκου.
Στην περίπτωση της SBB οι εκτιμητές του εύρους και της ελάχιστης τιμής των
διαμέτρων και των υψών προκύπτουν άμεσα από το δείγμα, αλλά οι εκτιμήσεις αυτές
(αν και πιο αντιπροσωπευτικές για τις τιμές του δείγματος) βρέθηκαν να μην
ικανοποιούν εν γένει την συνθήκη φ > 1 , όπου φ = ρδ X δ Y . Η συνθήκη αυτή πρέπει
να ισχύει έτσι ώστε να είναι ρεαλιστική η σχέση (5) (Schreuder et al., 1977). Για να
αυξηθεί το πλήθος των φ που είναι κοντά στην μονάδα, έγιναν προσαυξήσεις στο
εύρος λ̂ X κρατώντας σταθερό το εύρος λ̂ Y . Μετά από διαδοχικές δοκιμές στις
«προσαυξήσεις» των μέγιστων τιμών της X και μειώσεις στην ελάχιστη τιμή της
διαπιστώθηκε ότι τα αποτελέσματα στην πρόβλεψη των υψών-όγκων,
διαφοροποιούνταν αρκετά, και ειδικά στις κλάσεις των υψηλότερων διαμέτρων
παρατηρήθηκε μεγάλη υπερεκτίμηση του ύψους. Τελικά αυξήθηκε η μέγιστη τιμή
της διαμέτρου κατά 30cm και μειώθηκε η ελάχιστη τιμή κατά 10cm. Η κατανομή των
τιμών του φ μετά και πριν την μεταβολή ήταν αντίστοιχα:
φ i > 1 → 29, φ i > 0.9 → 34, φ i > 0.8 → 40
φ i > 1 → 3, φ i > 0.9 → 9, φ i > 0.8 → 12 .
Η μεταβολή που προκλήθηκε στην μέγιστη και ελάχιστη τιμή της διαμέτρου
κατέστησε αναγκαία την επανεκτίμηση των γ X , δ X , ρ, φ και θ . Η τάση για πιο
έντονη υπερεκτίμηση στις κλάσεις κοντά στη μέγιστη διάμετρο της κάθε επιφάνειας
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δεν απαλείφθηκε εντελώς με την μεταβολή αυτή, γι αυτό το λόγο η μέση απόλυτη
μεροληψία και η μέση μεροληψία υπολογίστηκαν εξαιρώντας τις τιμές του όγκου που
αναφέρονται σε τιμές διαμέτρου κοντά στην μέγιστη τιμή.
Τα στάδια του χ2 έλεγχου προσαρμογής είναι:
• Διαχωρισμός του επιπέδου των δύο μεταβλητών X, Y σε κυψέλες.
• Εκτίμηση της πιθανότητας των σημείων που βρίσκονται μέσα σε αυτήν
σύμφωνα με τον τύπο
p = H x,y (X 2 , Y2 ) − H x,y (X1 , Y2 ) − H x,y (X 2 , Y1 ) + H x,y (X1 , Y1 )
=∫

X2

−∫

X2

β1x

β1x

∫

Y2

∫

Y1

β2 y

β2 y

h X,Y (ν, τ)dνdτ − ∫

X1

h X,Y (ν, τ)dνdτ + ∫

X1

β1x

β1x

∫

Y2

∫

Y1

β2 y

β2 y

h X,Y (ν, τ)dνdτ
h X,Y (ν, τ)dνdτ

όπου H x,y είναι η διδιάστατη συνάρτηση κατανομής είτε της GBD-2, είτε της SBB .
Επίσης τα σημεία (Χi , Χj ), i,j=1,2 είναι οι τέσσερις γωνίες μίας κυψέλης.
• Εκτίμηση του πλήθους των σημείων που αναμένονται σύμφωνα με την
θεωρητική κατανομή από την σχέση Ε = np , όπου n είναι το πλήθος των
δέντρων σε κάθε επιφάνεια.
• Kαταμέτρηση των σημείων σε κάθε κυψέλη.
•

κ

(

)

Yπολογισμός του χ2 στατιστικού χ 2 = ∑ ( Oi − E i ) E i ,
i =1

2

όπου O i είναι το πλήθος των παρατηρούμενων σημείων στην i-στή κυψέλη, E i το
πλήθος των αναμενόμενων σημείων στην κυψέλη αυτή σύμφωνα με την θεωρητική
κατανομή, και κ το πλήθος των κυψελών. Οι βαθμοί ελευθερίας για τον χ2 έλεγχο
είναι deg.fr = κ − 1 − n.es , όπου n.es είναι το πλήθος των παραμέτρων που εκτιμώνται
από το δείγμα, και κ είναι το τελικό πλήθος των συνολικών κλάσεων, οι οποίες
πρέπει να επιλεχθούν ώστε τουλάχιστον το 80% αυτών να έχει αναμενόμενο πλήθος
σημείων E i ≥ 5 . Αν αυτό δεν ισχύει από τον αρχικό διαχωρισμό των κλάσεων, τότε
γίνεται σύμπτυξη κάποιων κλάσεων ώστε να πληρείται το κριτήριο του Cochran.
Κατά τη διαδικασία διαχωρισμού οι τελικές κλάσεις ήταν πέντε για την SBB και
έξι για την GBD-2. Συνεπώς οι βαθμοί ελευθερίας είναι τέσσερις και πέντε
αντίστοιχα, αφού οι εκτιμώμενες παράμετροι είναι η ρ και ψ αντίστοιχα.

5. ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οι έλεγχοι προσαρμογής γίνονται σε επίπεδο σημαντικότητας a=0.05, οπότε η
απορριπτική περιοχή για την κάθε μία από τις δύο κατανομές είναι για την
2
SBB : R= {X 2 > χ 24;0.05 = 9.487} και για την GBD-2: R= {X 2 > χ 5;0.05
= 11.07} .
Σύμφωνα με τις απορριπτικές περιοχές για το καθένα από τα δύο τεστ και τις τιμές
του στατιστικού χ2, οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, προκύπτει ότι η GBD-2
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έχει σαφώς καλύτερη προσαρμογή έναντι της SBB με ποσοστά αποδοχής της
μηδενικής υπόθεσης 93.75% και 39% αντίστοιχα.
Πίνακας 1 Τιμές του χ2 στατιστικού για τον έλεγχο προσαρμογής των S και GBD-2
BB

SBB
Επιφάνεια

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2

χ
24.44
5.2163
10.041
12.534
5.2402
9.9022
3.4894
7.5248
10.232
18.373
41.624
18.189
16.13
19.737
16.867
2.9066

GBD-2
χ2
4.9169
7.6422
18.959
8.6655
4.0555
2.023
2.8681
10.161
8.3861
5.3293
5.8836
2.1343
8.0195
2.4105
13.473
3.8458

SBB
Επιφάνεια

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

2

χ
19.761
10.319
16.302
11.218
23.447
4.7837
17.326
3.4994
9.4829
3.3081
0.8484
9.8086
19.995
18.249
23.419
16.893

SBB
GBD-2
2
χ
χ2
Επιφάνεια
5.8567
33 20.149
2.5396
34 6.5229
1.3426
35 7.9942
2.6214
36
13.62
2.3788
37 19.875
8.5245
38 11.694
3.8147
39 6.0334
2.1754
40 3.0802
4.5736
41 0.8965
3.7022
42 6.3447
8.733
43 8.7495
5.4178
44 8.9052
6.9202
45 32.781
10.167
46 9.7612
3.9128
47
12.33
0.9499
48 7.9993

GBD-2
χ2
8.1782
7.8404
3.8667
1.7291
5.1772
2.4959
9.0111
5.163
10.403
3.8038
6.115
7.7214
7.0694
3.1074
12.658
5.0219

Αντίστοιχα είναι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μέσω της πρόβλεψης του
όγκου, αφού η μέση σχετική μεροληψία πρόβλεψης του όγκου με την GBD-2
βρίσκεται ότι είναι 6.16% και η μέση απόλυτη σχετική μεροληψία είναι 21.45 %. Οι
αντίστοιχες τιμές της πρόβλεψης από την SBB είναι πολύ μεγαλύτερες, συγκεκριμένα
είναι 34.3% και 39.37%.
Εικόνα 1. Μέση απόλυτη σχετική μεροληψία πρόβλεψης του όγκου.
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Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν αφορούν δέντρα από ανομήλικες δασικές
συστάδες με σκοπό να ελέγξουμε αν μπορούν να επεκταθούν αντίστοιχα
συμπεράσματα που είχαν προκύψει σε προγενέστερη έρευνα (Li, et al., 2002) για
δέντρα ομήλικων συστάδων. Περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε να γίνει αφενός
προσαρμόζοντας δεδομένα που προέρχονται από μικτές δασικές συστάδες και
αφετέρου χρησιμοποιώντας άλλη μέθοδο εκτίμησης των παραμέτρων της κατανομής,
όπως η μέθοδος μέγιστης πιθανοφάνειας. Τέλος, μπορεί να διερευνηθεί η χρήση ενός
άλλου ελέγχου προσαρμογής, όπως είναι ο γενικευμένος Kolmogorov Smirnov
έλεγχος (Cabana et al., 1994), ο οποίος αναφέρεται σε πολυδιάστατες κατανομές.

ABSTRACT
In this study two bivariate distributions i.e. the Johnson’s SBB and the generalized
Beta distribution (GBD-2) are fitted to the joint distribution of tree diameters and
heights concerning uneven-aged forest stands. The two models are compared through
the goodness-of-fit χ2 test and the tree volume prediction, which were conducted
using S-Plus® 6.1 code. It is found that GBD-2 is more flexible and successful than
the Johnson’s SBB in describing the joint distributions of tree diameters and heights.
Furthermore the absolute mean relative bias from the GBD-2 is smaller than that from
the Johnson’s SBB when the models are used in tree volume prediction.
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Περίληψη
Η σχέση ανάμεσα στις αμυντικές δαπάνες και την οικονομική ανάπτυξη είναι ένα
πολυσυζητημένο θέμα εδώ και αρκετά χρόνια. Αν και υπάρχει η αίσθηση ότι τα υψηλά
επίπεδα των στρατιωτικών δαπανών κρατούν χαμηλά τα επίπεδα της οικονομικής ανάπτυξης,
τα εμπειρικά αποτελέσματα σε πολλές μελέτες έχουν δημιουργήσει συγκρουόμενα
συμπεράσματα Στην εργασία αυτή ελέγχεται εμπειρικά η αιτιατή σχέση ανάμεσα στις
αμυντικές δαπάνες και την οικονομική ανάπτυξη για την Ελλάδα. Τα αποτελέσματα του
ελέγχου των Engle – Granger σε δύο στάδια έδειξαν ότι υπάρχει ένα συνολοκληρωμένο
διάνυσμα ανάμεσα στις αμυντικές δαπάνες και την οικονομική ανάπτυξη.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για να μελετήσουμε την επίδραση των αμυντικών δαπανών στην οικονομική
ανάπτυξη, πρέπει, πρώτα απ' όλα, να γνωρίζουμε το ακριβές περιεχόμενο των όρων
αυτών. Αμυντικές δαπάνες ορίζονται ως το συνολικό χρηματικό ποσό που απαιτείται
για την κινητοποίηση όλων των παραγωγικών συντελεστών της άμυνας, κατά τη
διάρκεια μιας χρονικής περιόδου. Είναι δηλαδή, οι δαπάνες εκείνες που
διενεργούνται για την κάλυψη των μισθών και λοιπών παροχών του προσωπικού της
άμυνας, καθώς επίσης και για τη δημιουργία και λειτουργία του κεφαλαιουχικού και
μηχανολογικού εξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεων. Οι αμυντικές δαπάνες ως
οικονομική μεταβλητή αναλύονται στα πλαίσια του κλασσικού προβλήματος
βελτιστοποίησης υπό περιορισμούς αβεβαιότητας. Οι δαπάνες αυτές, πρέπει να
θεωρούνται μέρος των δημόσιων δαπανών επένδυσης και όχι όπως συχνά εσφαλμένα
θεωρούνται, μέρος των δημόσιων δαπανών κατανάλωσης. Η οικονομική ανάπτυξη
ορίζεται ως μία διαδικασία κοινωνικών και οικονομικών μεταβολών, που αυξάνουν
το κατά κεφαλήν εισόδημα και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του μέγιστου
δυνατού αριθμού ανθρώπων σε μία κοινωνία. Βασικά χαρακτηριστικά της
ανάπτυξης είναι η τάση της αγοράς εργασίας προς σταθεροποίηση στο επίπεδο της
πλήρους απασχόλησης, η δικαιότερη διανομή του εισοδήματος, η εξάλειψη της
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φτώχειας και η ικανοποίηση βασικών αναγκών που βελτιώνουν την ποιότητα της
ζωής.
Η βιβλιογραφία στον τομέα της Οικονομικής Άμυνας (Defence Economics) είναι
ιδιαιτέρως πλούσια από διάφορες απόψεις, εκ διαμέτρου αντίθετες σε ότι αφορά το
ζήτημα της συνδρομής των αμυντικών δαπανών στην οικονομική ανάπτυξη. Ο
πρώτος που αναφέρθηκε στη σχέση αυτή ήταν ο Benoit (1973, 1978), και από τότε η
σχέση αυτή έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτενούς θεωρητικής και εμπειρικής
μελέτης. Βάση των γενικών ενδείξεων μέχρι σήμερα μπορεί κάποιος να παρατηρήσει
ότι αυτή η σχέση δεν μπορεί να γενικευτεί για όλες τις χώρες και κατά τη διάρκεια
του χρόνου.
Οι στρατιωτικές δαπάνες μπορούν να έχουν επιπτώσεις στην οικονομία μέσω
διάφορων καναλιών. Κατά πρώτο λόγο, τέτοιες δαπάνες μπορούν να οδηγήσουν στην
ανάπτυξη, μέσω της υποκίνησης της συνολικής ζήτησης, Benoit (1973). Η άλλη
άποψη είναι πως τέτοιες δαπάνες καθυστερούν την ανάπτυξη, κυρίως μέσω της
μείωσης των επενδύσεων, των πληθωριστικών πιέσεων και της μείωσης των
διαθέσιμων δημοσίων κεφαλαίων για δαπάνες και επενδύσεις σε άλλες ενδεχομένως
παραγωγικότερες και αποτελεσματικότερες δαπάνες. Μια τρίτη ομάδα δίνει άλλες
ερμηνείες που ποικίλλουν από θετικές σε αρνητικές επιδράσεις ( DeRouen 1995, και
Landau 1996 ).
Ο Joerding (1986), εφαρμόζοντας το υπόδειγμα αυτό σε 57 λιγότερο
ανεπτυγμένες χώρες (LDC), διαπίστωσε ότι η οικονομική ανάπτυξη οδηγεί στην
αύξηση των αμυντικών δαπανών. Οι Kollias και Makrydakis (1997), έλεγξαν την
αιτιότητα Granger των ποσοστών αύξησης στο Α.Ε.Π και στο μερίδιο των
στρατιωτικών δαπανών στο Α.Ε.Π για την Τουρκία κατά την περίοδο 1954 – 1993
και βρήκαν ότι δεν υπάρχει καμία αιτιατή σχέση μεταξύ των στρατιωτικών δαπανών
και των ποσοστών αύξησης στο Α.Ε.Π. Οι Dakurah, Davies και Sampath (2001),
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο αιτιότητας Granger ενσωμάτωσαν την στασιμότητα και
την συνολοκλήρωση, για να αξιολογήσουν τις αιτιατές σχέσεις μεταξύ των
αμυντικών δαπανών και της οικονομικής ανάπτυξης 62 αναπτυσσόμενων χωρών. Τα
αποτελέσματα τους έδειξαν ομοιοκατευθυνόμενη αιτιότητα σε 23 χώρες, είτε από τα
αμυντικά έξοδα στην οικονομική ανάπτυξη είτε αντίστροφα, ενώ αμφίδρομη
αιτιότητα υπήρξε σε 7 χώρες. Καμία αιτιότητα δεν υπήρξε σε 18 χώρες. Ο Dritsakis
(2004) σε μια έρευνα του για την σχέση των αμυντικών δαπανών και του ΑΕΠ για
την Ελλάδα και την Τουρκία βρήκε ότι υπάρχει μια ομοιοκατευθυνόμενη αιτιατή
σχέση στις μεταβλητές και για τις δύο χώρες. Ως συμπέρασμα από την υπάρχουσα
βιβλιογραφία μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει σαφής άποψη για το αν οι εθνικές
αμυντικές δαπάνες οδηγούν ή όχι σε οικονομική ανάπτυξη.
Στην εμπειρική ανάλυση της εργασίας αυτής χρησιμοποιούμε ετήσια στοιχεία για
την περίοδο 1961 έως 2003. Η υπόλοιπη εργασία είναι οργανωμένη ως εξής: Στο
δεύτερο τμήμα της εργασίας παρουσιάζονται τα δεδομένα και η εξειδίκευση του
υποδείγματος. Το τρίτο μέρος ασχολείται με τους ελέγχους των Dickey – Fuller και
ερευνά τη στασιμότητα των στοιχείων. Η ανάλυση της συνολοκλήρωσης γίνεται στο
τέταρτο τμήμα. Στο πέμπτο τμήμα δίνονται οι εκτιμήσεις των υποδειγμάτων
διόρθωσης σφάλματος, ενώ στο έκτο τμήμα αναπτύσσονται οι έλεγχοι αιτιότητας
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κατά Granger. Τέλος, στο έβδομο τμήμα παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της
εργασίας αυτής.

2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Οι περισσότερες μελέτες για τη σχέση των αμυντικών δαπανών της ανάπτυξης
είναι βασισμένες στα Νεοκλασικά ή στα Κευνσιανά θεωρητικά πρότυπα. Τα
νεοκλασικά πρότυπα επικεντρώνονται κυρίως στην πλευρά της προσφοράς
(εκσυγχρονισμός, θετικές εξωτερικότητες από την υποδομή, τεχνολογικά
υποπροϊόντα κτλ), ενώ τα Κευνσιανά πρότυπα επικεντρώνονται στην πλευρά της
ζήτησης (συρρίκνωση επενδύσεων, εξαγωγών, εκπαίδευσης, της υγείας).
Προκειμένου να υπερνικηθεί το πρόβλημα της συγκέντρωσης στην μία πλευρά μόνο
(ζήτησης ή προσφοράς), έγιναν προσπάθειες ούτως ώστε να περιληφθούν και τα δύο
πρότυπα σε ένα. Αυτό το πλαίσιο αναπτύχθηκε αρχικά από τους Smith and Smith
(1980) και από τότε αναπτύχθηκε περαιτέρω και από άλλους ερευνητές. Αν και αυτά
τα πρότυπα παρέχουν μια πληρέστερη εικόνα της σχέσης αμυντικές δαπάνες ανάπτυξη, έχουν επικριθεί για το ότι δεν βασίζονται έντονα στη θεωρία και έτσι
στηρίζονται περισσότερο σε ad – hoc εξηγήσεις.
Μια εναλλακτική προσέγγιση, είναι να εξεταστεί η σειρά χωρίς την ανάπτυξη
δομικού προτύπου, χρησιμοποιώντας τα διανυσματικά αυτοπαλίνδρομα πρότυπα
(VAR) που έχουν το πλεονέκτημα των δυναμικών προδιαγραφών, χωρίς οικονομικές
υποθέσεις που επιβάλλονται a priori. Κατά συνέπεια, επιτρέπουν τον έλεγχο των
αιτιατών σχέσεων χωρίς την ανάγκη δημιουργίας επιχειρημάτων και της ανάπτυξης
υποθέσεων που δικαιολογούν αυτές τις σχέσεις (Georgiou et al, 1996). Σύμφωνα και
με τις εργασίες για τις αιτιατές σχέσεις ανάμεσα στην ανάπτυξη και τις στρατιωτικές
δαπάνες των ( Dakurah et al (2001), και Dunne et al (2001)), χρησιμοποιούμε το
παρακάτω υπόδειγμα.

DS = ƒ(GDP)

(1)

όπου DS είναι οι αμυντικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ και GDP το ποσοστό
μεταβολής του ΑΕΠ. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση της έρευνας
αυτής είναι ετήσια και καλύπτουν την περίοδο 1961-2003 για την Ελλάδα και
προέρχονται από την βάση δεδομένων του SIPRI και από στοιχεία της Κεντρικής
Τράπεζας της Ελλάδος. Στην αρχή ελέγχουμε αν οι παραπάνω μεταβλητές
μοιράζονται μια κοινή στοχαστική τάση, αν δηλαδή είναι στάσιμες στα επίπεδα τους
ή στις πρώτες διαφορές για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ανάλυση της
συνολοκλήρωση.

3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ
Για τον έλεγχο της μοναδιαίας ρίζας χρησιμοποιούμε τις τρεις μορφές
παλινδρομήσεων των Dickey – Fuller (ADF) (1979) για κάθε μεταβλητή.
ρ

ΔΧ t = δ 2 Χ t −1 + ∑ β i ΔΧ t −i + et
i =1
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(2)

ρ

ΔΧ t = δ 0 + δ 2 Χ t −1 + ∑ β i ΔΧ t − i + et

(3)

i =1

ρ

ΔΧ t = δ 0 + δ 1t + δ 2 Χ t −1 + ∑ β i ΔΧ t −i + et

(4)

i =1

όπου i =1,2,……….., ρ είναι ο αριθμός των χρονικών υστερήσεων. Η κάθε
παλινδρόµηση ADF ελέγχει για ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας στην Χt δηλαδή σε όλες τις
μεταβλητές του υποδείγµατος, στο χρόνο t. Η μεταβλητή ∆Χt-i εκφράζει τις πρώτες
διαφορές µε p χρονικές υστερήσεις και τέλος η μεταβλητή et προσαρµόζει τα λάθη
της αυτοσυσχέτισης, Οι συντελεστές δ0, δ1, δ2, και βi είναι προς εκτίμηση. Η
μηδενική και η εναλλακτική υπόθεση για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας στην
μεταβλητή Xt είναι:

Η0 :δ2 = 0

(η σειρά Xt είναι τυχαίος περίπατος, περιέχει δηλαδή μοναδιαία ρίζα άρα είναι μη στάσιμη).

Ηa :δ2 ≺ 0

(δεν ισχύει η Ηο – στάσιμη σειρά).
Στις περισσότερες οικονομικές χρονικές σειρές υπάρχει υψηλή συσχέτιση μεταξύ
της τρέχουσας μεταβλητής και των τιμών που παίρνει αυτή σε προηγούμενες
περιόδους. Στην περίπτωση αυτή η εκτίμηση του υποδείγματος με χρονικές
υστερήσεις μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση του προβλήματος της
πολυσυγγραμμικότητας (ύπαρξη γραμμικών σχέσεων μεταξύ των ερμηνευτικών
μεταβλητών) με συνέπεια να υπάρξουν προβλήματα στη σταθερότητα, την
αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των εκτιμητών. Για την επιλογή των χρονικών
αυτών υστερήσεων (σε περίπτωση που δε δίνονται από την οικονομική θεωρία)
χρησιμοποιούμε τα κριτήρια των Akaike (1973) και του Schwartz (1978), ενώ για τον
έλεγχο της αυτοσυσχέτισης στα κατάλοιπα χρησιμοποιούμε τον έλεγχο των Breusch
- Godfrey ή αλλιώς τον έλεγχο του πολλαπλασιαστή του Lagrange (LM) που
ταυτόχρονα επανελέγχει και την επιλογή των χρονικών υστερήσεων. Τα κριτήρια
αυτά (που δεν αποτελούν συγκεκριμένη κατανομή) καθορίζουν την αύξηση της
ερμηνευτικής ικανότητας του υποδείγματος από την μία επιπλέον χρονική υστέρηση
με το χάσιμο του αντίστοιχου βαθμού ελευθερίας. Επομένως επιλέγουμε εκείνη την
εξειδίκευση του υποδείγματος που μας υποδεικνύουν τα κριτήρια αυτά.
(Πίνακας 1 και Πίνακας 2)*
Τα αποτελέσματα από τους πίνακες 1 και 2 υποδεικνύουν ότι η ύπαρξη
μοναδιαίας ρίζας δεν μπορεί να απορριφθεί στα επίπεδα των μεταβλητών που
εξετάζουμε σε επίπεδα σηµαντικότητας1%, 5% και 10%. Άρα καμία χρονική σειρά
δεν είναι στάσιμη στα επίπεδα των μεταβλητών. Στη συνέχεια όταν οι χρονικές
σειρές μετασχηματιστούν σε πρώτες διαφορές γίνονται στάσιμες και κατά συνέπεια
οι αντίστοιχες μεταβλητές μπορούν να χαρακτηριστούν σαν ολοκληρωµένες πρώτης
τάξης Ι(1). Σύμφωνα με τα στατιστικά κριτήρια των Akaike και Schwartz οι
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καλύτερες μορφές των εξισώσεων (καλύτερη εξειδίκευση) για τα επίπεδα της
μεταβλητής GDP είναι αυτή χωρίς σταθερά και τάση, με δύο χρονικές υστερήσεις,
ενώ για τη μεταβλητή DS καλύτερη μορφή είναι αυτή με σταθερά και χωρίς χρονικές
υστερήσεις. Για τις πρώτες διαφορές και για τη μεταβλητή GDP καλύτερη μορφή
είναι αυτή χωρίς σταθερά και τάση με μία χρονική υστέρηση, ενώ για τις πρώτες
διαφορές της μεταβλητής DS καλύτερη μορφή είναι αυτή χωρίς σταθερά και τάση με
μηδέν χρονικές υστερήσεις. Πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι για τις μορφές των
εξισώσεων που επιλέγουμε και για τον αριθμό των χρονικών υστερήσεων δεν
υπάρχει αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα.

4. ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Η υπόθεση που πρέπει να ελέγξουμε στο τμήμα αυτό είναι αν οι μεταβολές στις
αμυντικές δαπάνες μεταβιβάζονται προς την ανάπτυξη, δηλαδή αν οι μεταβλητές
αυτές κινούνται μαζί. Αυτή η κοινή μετατόπιση των μεταβλητών δημιουργεί
γραμμικές σχέσεις ανάμεσα στις μεταβλητές που εξετάζουμε και διαρκούν για
μεγάλες χρονικές περιόδους, κατά συνέπεια πρέπει να ελέγξουμε τις μακροχρόνιες
σχέσεις ισορροπίας των μεταβλητών αυτών. Αν οι γραμμικές σχέσεις διαρκούν για
μεγάλες χρονικές περιόδους τότε οι μεταβλητές είναι συνολοκληρωμένες. Με τη
μέθοδο των Engle – Granger (1987) ελέγχουμε αν οι αμυντικές δαπάνες και η
ανάπτυξη είναι συνολοκληρωμένες. Τα βήματα που ακολουθούμε είναι τα εξής: στην
αρχή εκτιμούμε με τη μέθοδο OLS τη μακροχρόνια σχέση ισορροπίας (αφού οι
μεταβλητές που εξετάζουμε είναι ολοκληρωμένες πρώτης τάξης Ι(1)).

DSt = β0 + β1GDPt + ut

(5)

Από την εκτίμηση της συνάρτησης (5) σώζουμε τα σφάλματα ισορροπίας ut. Στη
συνέχεια ελέγχουμε αν τα σφάλματα αυτά είναι στάσιμα για να είναι οι μεταβλητές
που εξετάζουμε συνολοκληρωμένες. Για να ελέγξουμε τη στασιμότητα των
σφαλμάτων ισορροπίας εφαρμόζουμε τη μέθοδο DF/ADF μόνο που οι εξισώσεις δεν
περιλαμβάνουν σταθερό όρο, επειδή τα κατάλοιπα από την εξίσωση OLS είναι
συγκεντρωμένα γύρω από το μηδέν.
ρ

Δu t = δ 2 u t −1 + ∑ β i Δu t −i + vt

(6)

i =1

Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της στασιμότητας για τα
σφάλματα ισορροπίας. Τα στατιστικά των DF/ADF δείχνουν ότι τα σφάλματα
ισορροπίας είναι στάσιμα στα επίπεδα τους. Επομένως, οι μεταβλητές των αμυντικών
δαπανών και της ανάπτυξης είναι συνολοκληρωμένες.
(Πίνακας 3)*

5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΛΑΘΩΝ
Αφού προσδιορίστηκε ότι οι μεταβλητές του υποδείγματος είναι
συνολοκληρωμένες, δηλαδή υπάρχει μία μακροχρόνια σχέση μεταξύ τους, θα
εξετάσουμε στη συνέχεια αν οι μεταβλητές αυτές και βραχυχρόνια βρίσκονται σε
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ισορροπία. Η βραχυχρόνια αυτή σχέση ισορροπίας (ανισορροπίας) μπορεί να
διατυπωθεί με το παρακάτω υπόδειγμα:

ΔDSt = lagged(ΔDSt, ΔGDPt) + λet-1 + Vt

(7)

όπου Δ αναφέρεται στις πρώτες διαφορές των μεταβλητών, et-1 είναι τα εκτιμημένα
κατάλοιπα από τη συνολοκληρωμένη παλινδρόμηση (μακροχρόνια σχέση), -1<λ<0
βραχυχρόνιος συντελεστής προσαρμογής και Vt είναι ο λευκός θόρυβος. Για την
κατάλληλη εξειδίκευση του VAR υποδείγματος χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια των
Akaike, Schwartz και Hannan – Quinn όπως φαίνονται στον πίνακα 4.
(Πίνακας 4)*
Τα αποτελέσματα των παραπάνω κριτηρίων μας έδειξαν ότι η καλύτερη μορφή
για την τάξη του VAR υποδείγματος είναι η πρώτη. Η τελική μορφή του
υποδείγματος VAR είναι η παρακάτω:

ΔDSt = 0.0004 + 0.166ΔDSt-1 – 0.065ΔGDPt – 0.228ut-1
[0.996]

[0.252]

[0.006]

(8)

[0.033]

Από τα αποτελέσματα της εξίσωσης (8) παρατηρούμε ότι ο βραχυχρόνιος
συντελεστής προσαρμογής είναι αρνητικός και στατιστικά σημαντικός. Επομένως
υπάρχει βραχυχρόνια σχέση μεταξύ των μεταβλητών που εξετάζουμε με ποσοστό
σύγκλισης 0.228 ανά έτος.

6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ GRANGER
Για να διερευνήσουμε τις αιτιατές κατά Granger (1988) σχέσεις μεταξύ των
μεταβλητών που εξετάζουμε χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό F με το οποίο
ελέγχθηκε η υπόθεση της στατιστικής σημαντικότητας των μεταβλητών. Τα
αποτελέσματα τα σχετικά με την ύπαρξη αιτιατών σχέσεων εμφανίζονται στο πίνακα
5.
(Πίνακας 5)*
Από τα αποτελέσματα του πίνακα 5 παρατηρούμε ότι υπάρχει μονόδρομη σχέση
αιτιότητας μεταξύ αμυντικών δαπανών και οικονομικής ανάπτυξης με κατεύθυνση
από την οικονομική ανάπτυξη προς τις αμυντικές δαπάνες.

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να ερευνήσει την επίδραση των αμυντικών
δαπανών στην οικονομική ανάπτυξη χρησιμοποιώντας ετήσια στοιχεία για τα έτη
1961-2003. Η εμπειρική ανάλυση έδειξε ότι οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται
στην εργασία αυτή παρουσιάζουν μοναδιαία ρίζα. Στη βάση αυτή χρησιμοποιήθηκε η
ανάλυση της συνολοκλήρωσης όπως προτάθηκε από τον Engle – Granger σε δύο
στάδια για να προκύψει ένα συνολοκληρωμένο διάνυσμα ανάμεσα στις μεταβλητές
που χρησιµοποιήθηκαν.
Στη συνέχεια εφαρμόστηκε η μεθοδολογία του υποδείγματος διορθωτικού
σφάλματος, για να εκτιμηθούν οι μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες σχέσεις. Τα
επιλεγμένα διανύσματα έδωσαν όρους διορθωτικού σφάλματος, οι οποίοι

- 454 -

αποδείχθηκαν στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% κατά την
εισαγωγή τους στις βραχυχρόνιες δυναμικές εξισώσεις.
Τέλος, µε την κατά Granger αιτιότητα παρατηρούμε ότι υπάρχει μονόδρομη
σχέση αιτιότητας μεταξύ του λόγου των αμυντικών δαπανών στο ΑΕΠ και στο
ρυθμό μεταβολής του κατά κεφαλήν ΑΕΠ µε κατεύθυνση από ΑΕΠ προς τις
αμυντικές δαπάνες.
ABSTRACT
The relationship between expenditures on national defense and economic growth is a
much debated issue. Although conventional wisdom concludes that higher levels of
military spending are inimical to economic growth, empirical evidence has generated
conflicting results. This paper investigates the causal relationship between the defence
spending and economic growth for Greece. The results of the Engle – Granger in two
stages test shows that there is one cointegrated relationship between the two variables.
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Περίληψη
Στην εργασία αυτή επιχειρείται η περιγραφή των διατροφικών προτύπων στη
μεταπολεμική Ελλάδα (1957-1999) με απλούς πίνακες, συναρτήσεις, δείκτες και
διαγράμματα. Οι πίνακες είναι απλής-διπλής εισόδου και περιλαμβάνουν την περιγραφή των
διατροφικών προτύπων από φυσική (ζωικής ή φυτικής προέλευσης), τεχνική (αγροτικής ή
βιομηχανικής προέλευσης), και βιολογική (θρεπτικές ιδιότητες) άποψη. Οι συναρτήσεις
βασίζονται σε αυτούς τους πίνακες και συγκροτούνται βάσει αυτών δείκτες οι οποίοι μπορούν
να συνοψισθούν σε διαγράμματα διασποράς με ειδική απλή επεξεργασία. Όλες αυτές οι
επεξεργασίες (πίνακες, συναρτήσεις, αριθμοδείκτες, διαγράμματα) γίνονται με το Excel.
Λέξεις κλειδιά: Διατροφικά πρότυπα, αριθμοδείκτες, πίνακες, διαγράμματα.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι επιστημονικές μελέτες που αναφέρονται στη διατροφική κατανάλωση στην
Ελλάδα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: Την περιγράφουν, αναλύουν και
ερμηνεύουν, εκτιμώντας τα δεδομένα όπως τα δίνει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία
της Ελλάδας (δημητριακά, κρέας, ψάρια, έλαια-λίπη, γαλακτοκομικά, λαχανικά,
φρούτα, ζάχαρη-είδη ζαχαροπλαστικής, μη οινοπνευματώδη ποτά, έξοδα εκτός
οικίας, λοιπά τρόφιμα), χωρίς να κάνουν αναταξινομήσεις σε τεχνικά και βιολογικά
χαρακτηριστικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να διακρίνουν τα
βιομηχανικά και βιολογικά χαρακτηριστικά των διατροφικών προτύπων αλλά μόνον
τα «φυσικά» (φυτικά και ζωικά).
Στην παρούσα εργασία, αντίθετα, διασπάστηκαν τα στοιχεία των Ερευνών
Οικογενειακών Προϋπολογισμών (Ε.Ο.Π.: 1957/58, 1963/64, 1974, 1981/82,
1987/88, 1993/94, 1998/99) και αναταξινομήθηκαν με κριτήρια αγροτικών και
βιομηχανικών χαρακτηριστικών, ενώ έχουν προστεθεί και τα βιολογικά
χαρακτηριστικά. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με συναρτήσεις, πίνακες και
διαγράμματα, και περιγράφουν τα διατροφικά πρότυπα της δεκαετίας του ’50
(παραδοσιακά-«Μεσογειακά») και αυτά του τέλους της δεκαετίας 1990-2000
(βιομηχανικά-διεθνοποιημένα-«Δυτικής προέλευσης»).
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Στην αρχή της εργασίας περιγράφονται τα χαρακτηριστικά (φυσικά, τεχνικά,
βιολογικά) και στη συνέχεια περιγράφεται η μέθοδος (συναρτήσεις, αριθμοδείκτες,
πίνακες, και διαγράμματα) που μπορεί να περιγράψει πολύπλευρα τα διατροφικά
πρότυπα. Διαπιστώνεται, έτσι, ότι με αυτή τη μέθοδο είναι δυνατόν να δοθεί κατά το
δυνατόν πληρέστερη εικόνα των προτύπων, αλλά να γίνει επί πλέον και ποιοτικός
χαρακτηρισμός (π.χ. αγροτικά, βιομηχανικά, «Μεσογειακά», «Δυτικής προέλευσης»)

2. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βάσει αυτού του κριτηρίου (φυσικά χαρακτηριστικά) τα διατροφικά πρότυπα
χαρακτηρίζονται είτε ως φυτικής είτε ως ζωικής προέλευσης. Εάν οι δαπάνες για τα
φυτικά προϊόντα υπερέχουν των ζωικών (σε ποσοστά άνω του 50%, βλ. και
L.Malassis 1979 σελ. 188 & 198, και 1986 σελ. 187), όπως συμβαίνει, για
παράδειγμα, με τα παραδοσιακά Μεσογειακά διατροφικά πρότυπα, τότε τα
διατροφικά πρότυπα χαρακτηρίζονται, από φυσική άποψη, ως φυτικής προέλευσης.
Εάν, αντίθετα, υπερέχουν οι δαπάνες των ζωικών τροφίμων, όπως συμβαίνει κατά τη
δεκαετία ΄80, τότε τα διατροφικά πρότυπα χαρακτηρίζονται ως ζωικής προέλευσης.
Στη δεκαετία ΄50 (ΕΟΠ 1957/58, βλ. Ι.Σωτηρόπουλος-Μ.Ντεμούσης, 2002,
σελ. 458.) τα ποσοστά (%) συμμετοχής των δυο μεγάλων κατηγοριών στο σύνολο
των δαπανών για τρόφιμα ήταν 60,2% (φυτικά συστατικά) και 39,8% (ζωικά
συστατικά). Σε τρέχουσες τιμές: 210,6 δρχ. φυτικά συστατικά, 139,1 δρχ. ζωικά
συστατικά, 349,7 δρχ. σύνολο. Κατά τη δεκαετία ΄80 (ΕΟΠ 1981/82) αντίθετα
υπερείχαν τα ζωικής προέλευσης συστατικά των τροφίμων (52,1% τα ζωικά και
47,9% τα φυτικά), ενώ κατά τη δεκαετία ΄90 (ΕΟΠ 1998/99) υπερέχουν εκ νέου τα
φυτικής προέλευσης συστατικά των τροφίμων (53,1% τα φυτικά και 46,9% τα
ζωικά).

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βάσει αυτού του κριτηρίου τα πρότυπα χαρακτηρίζονται είτε ως αγροτικής είτε ως
βιομηχανικής προέλευσης. Εάν οι δαπάνες για τα αγροτικής προέλευσης προϊόντα
υπερέχουν των βιομηχανικών, όπως συμβαίνει με τα παραδοσιακά «Μεσογειακά»
διατροφικά πρότυπα, τότε τα διατροφικά πρότυπα χαρακτηρίζονται ως αγροτικής
προέλευσης. Εάν, αντίθετα, υπερέχουν τα βιομηχανικής προέλευσης τρόφιμα, τότε τα
διατροφικά πρότυπα χαρακτηρίζονται ως βιομηχανικής προέλευσης.
Με στοιχεία της ΕΟΠ 1957/58 τα διατροφικά πρότυπα στην Ελλάδα παύουν να
χαρακτηρίζονται αγροτικά και βρίσκονται σε κατεύθυνση βιομηχανοποίησης, η
οποία εντείνεται με την πάροδο του χρόνου (από 43,5% σε 32,7% τα αγροτικά
συστατικά στις ΕΟΠ 1957/58 και 1998/99, και από 56,5% σε 67,3% τα βιομηχανικά
συστατικά στις ίδιες ΕΟΠ)

4. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Από βιολογική άποψη τα στοιχεία που διερευνούν οι επιστήμες της διατροφής
είναι η περιεκτικότητα των προτύπων σε θρεπτικά συστατικά, με κοινά αποδεκτό
γενικό δείκτη μέτρησης βαθμών επάρκειας τον ενεργειακό (θερμίδες). Τα δεδομένα
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που χρησιμοποιούνται σ’ αυτή την περίπτωση προκύπτουν από πορίσματα των
αντίστοιχων επιστημών της διατροφής (βιολογία, χημεία τροφίμων, ιατρική, κ.ά.), οι
οποίες χρησιμοποιούν ιδιαίτερους κάθε φορά δείκτες για πρωτεΐνες, λίπη, σάκχαρα,
βιταμίνες, μεταλλικά και ολιγομεταλλικά στοιχεία, κ.ά. (βλ. και L.Malassis, 1986, p.
28-52.). Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.) χρησιμοποιεί τα εξής standard’s:
Α΄ = Λιγότερες από 2.200 θερμίδες κατά κεφαλήν ημερησίως (υποσιτισμός)
Β΄ = 2.200 – 2.600 θερμίδες κατά κεφαλήν ημερησίως (ανεπαρκής σίτιση)
Γ΄ = 2.600 – 3.200 θερμίδες κατά κεφαλήν ημερησίως (επαρκής σίτιση)
Δ΄ = περισσότερες από 3.200 θερμίδες κατά κεφαλήν ημερησίως (υπερσίτιση)
Στις αρχές της δεκαετίας ΄60 η Ελλάδα (σε επίπεδο γενικού πληθυσμού) μόλις
εξέρχεται από την κατάσταση ανεπαρκούς σίτισης (2.820 θερμίδες) σύμφωνα με
στοιχεία Π.Ο.Υ., ενώ στα τέλη της υπό μελέτη περιόδου (1999) χαρακτηρίζεται από
υπερσίτιση (3.689 θερμίδες).

5. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ
Εάν πάντως πρέπει να περιγραφούν τα διατροφικά πρότυπα από όλες τις απόψεις
(ως «πακέτα χαρακτηριστικών ιδιοτήτων»: K.Lankaster 1966, σελ. 133.) είναι
ανάγκη να δημιουργηθεί ένας κοινός δείκτης. Ένας απλός και εφαρμοστέος δείκτης
και στις τρεις περιπτώσεις (φυσικά, τεχνικά, βιολογικά χαρακτηριστικά) θα
μπορούσε να δημιουργηθεί ως εξής:
Qδείκτης φυτικών συστατικών =
Qδείκτης ζωικών συστατικών =

π οσοστ ά % φυτ ι κών συστατι κ ών
50
π οσοστ ά % ζω ι κών συστατι κ ών
,
50

(1)
(2)

όπου: «φυτικά %» ή «ζωικά %» είναι το ποσοστό % φυτικών ή ζωικών συστατικών
που συγκροτούν το εκάστοτε διατροφικό πρότυπο.
Εφαρμόζοντάς τον με δεδομένα της ΕΟΠ 1957/58 παίρνει τις εξής τιμές:
60,2

Qδείκτης φυτικών συστατικών = 50 = 1,20 για τα φυτικής προέλευσης τρόφιμα, και
39,8

Qδείκτης ζωικών συστατικών = 50 = 0,80 για τα ζωικής προέλευσης τρόφιμα,
όπου: 50 = το ποσοστό 50% όταν επεξεργαζόμαστε δεδομένα ποσοστών.
Η λογική χρησιμοποίησης του 50 είναι η εξής: Αποτελεί οριακό σημείο (: ≥ 50)
χαρακτηρισμού των προτύπων από φυσική (ζωικά ή φυτικά προϊόντα) και τεχνική
άποψη (βιομηχανικά ή αγροτικά προϊόντα) και με δεδομένο ότι τα ποσοστά κάθε
κατηγορίας δεν κυμαίνονται παρά μεταξύ 0% έως και 100%, οι τιμές του δείκτη
κυμαίνονται μεταξύ ≥0 έως και ≤2.
Όταν αυτός ο τύπος (1) ή (2) εφαρμόζεται για τα αγροτικά συστατικά των
προτύπων είναι:
Qδείκτης αγροτικών συστατικών =

π οσοστ ά % α γ ροτι κών συστατι κ ών
50

Όταν εφαρμόζεται για τα βιομηχανικά συστατικά είναι:
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(3)

Qδείκτης βιομηχανικών συστατικών =

π οσοστ ά % βι ομηχαν ι κών συστατι κ ών
50

(4)

Η γενική του μορφή, έτσι, είναι:
Qδείκτης διατροφικών συστατικών Χ =

π οσοστ ά % διατροφικών συστατ ι κ ών Χ
50

(5)

Όπου: Χ = φυτικά ή ζωικά ή αγροτικά ή βιομηχανικά συστατικά.
Όταν επεξεργαζόμαστε δεδομένα αξιών (π.χ. δαπάνες), ποσοτήτων (π.χ. κιλά ή
τεμάχια), δεικτών βιολογικής σύστασης των τροφίμων (π.χ. kcal για τις θερμίδες
κ.ο.κ.) ο τύπος λαμβάνει την εξής μορφή:
α) Στην περίπτωση των δαπανών:
Δαπάν ες για φυτι κά συστατικά
ύ
Σ
⎛
Qδείκτης φυτικών συστατικών = ⎜ νολο δαπανών τής κατηγορίας ⎞⎟
2⎠
⎝

(6)

Δαπ άν ες για ζω ι κά συστατικά
Qδείκτης ζωικών συστατικών = ⎛⎜ Σύνολο δαπανών τής κατηγορίας ⎞⎟
2⎠
⎝

(7)

Δαπάν ες για αγροτι κά συστατι κά
Qδείκτης αγροτικών συστατικών = ⎛⎜ Σύνολο δαπανών τής κατηγορίας ⎞⎟
2⎠
⎝

(8)

Δαπάν ες για βιομηχαν ι κά συστατι κά
Qδείκτης βιομηχανικών συστατικών = ⎛⎜ Σύνολο δαπανών τής κατηγορίας ⎞⎟
2⎠
⎝

(9)

Δαπάν ες για διατροφικά συστατι κά Χ
Qδείκτης διατροφικών συστατικών Χ = ⎛⎜ Σύ νολο δαπανών τής κατηγορίας ⎞⎟
2⎠
⎝

(10)

β) Στην περίπτωση των ποσοτήτων (όπου αντί για δεδομένα δαπανών
χρησιμοποιούμε δεδομένα ποσοτήτων):
Ποσότητα φυτι κής προέλευσης συστατι κών
⎛ Σύνολο ποσότητας τής κατηγορίας ⎞
Qδείκτης φυτικών συστατικών =
⎜
2 ⎟⎠
⎝

(11)

Ποσότητα ζω ι κής προέλευσης συστατι κών
Qδείκτης ζωικών συστατικών = ⎛⎜ Σύνολο ποσότητας τής κατηγορίας ⎞⎟
2⎠
⎝

(12)

Ποσότητα αγροτ ι κής προέλευσης συστατι κών
⎛ Σύνολο ποσότητας τής κατηγορίας ⎞
Qδείκτης αγροτικών συστατικών =
⎜
2 ⎟⎠
⎝

(13)

Ποσότητα βιομηχαν ι κής προέλευσης συστατι κών
⎛ Σύνολο ποσότητας τής κατηγορίας ⎞
Qδείκτης βιομηχανικών συστατικών =
⎜
2 ⎟⎠
⎝

(14)

Ποσότητα διατροφικών συστατι κών Χ
Qδείκτης διατροφικών συστατικών Χ = ⎛⎜ Σύνολο ποσότητας τής κατηγορίας ⎞⎟
2⎠
⎝

(15)

γ) Στην περίπτωση των βιολογικών χαρακτηριστικών (π.χ. θερμίδες):
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Θερμίδες

Qδείκτης βιολογικών συστατικών = βάση s t anda r΄s Π.Ο.Υ. (π.χ. 2200, 2600, 3200)
Ποσότητα βιολογικών συστατικών Χ

Qδείκτης διατροφικών συστατικών Χ = βάση s t and a r΄s βιο− ιατρι κών επιστημών
Παραδείγματα (με δεδομένα δαπανών):

(16)
(17)

210,6

Qδείκτης φυτικών συστατικών = ⎛ 349,7 ⎞ = 1,20 (εφαρμογή του τύπου (6) με στοιχεία της
⎜
⎟
⎝

2⎠

ΕΟΠ 1957/58). (βλ. και αποτελέσματα του τύπου (1) ανωτέρω στη σελ. 4.)
139,1

Qδείκτης ζωικών συστατικών = ⎛349,7 ⎞ = 0,80 (εφαρμογή του τύπου (7) με στοιχεία της
⎜
⎟
⎝

2⎠

ΕΟΠ 1957/58). (βλ. και αποτελέσματα του τύπου (2) ανωτέρω στη σελ 4.)
Qδείκτης

2820

βιολογικών συστατικών

= 2600

= 1,08 (εφαρμογή του τύπου (16) με στοιχεία

Π.Ο.Υ.)
Έτσι επιτυγχάνεται η δημιουργία ενός κοινού δείκτη όπως διαπιστώνεται και από
τα αποτελέσματα των τύπων (1), (2), ή (5) και (6), (7) ή (10) για τα φυτικά και ζωικά
συστατικά, και (16) ή (17) για τα βιολογικά.

6. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ)
Για να περιγραφούν όλα τα χαρακτηριστικά (φυσικά, τεχνικά, βιολογικά) ενός
διατροφικού προτύπου μπορεί να δημιουργηθεί μια απλή απεικόνιση (όχι
παλινδρόμηση προς εξαγωγή αποτελέσματος) της μορφής:
Qδιατροφικό πρότυπο = (Qφυσικά, Qτεχνικά, Qβιολογικά συστατικά),
(18)
ή αναλυτικότερα:
Qδιατροφικό πρότυπο = (Qφυτ., Qζωικά, Qαγροτ., Qβιομηχ., Qβιολ. συστατ.)

(19)

Με στοιχεία της ΕΟΠ 1957/58 (βλ. Ι.Σωτηρόπουλος-Μ.Ντεμούσης, 2002, σελ.
456.) η ανωτέρω σχέση (19) λαμβάνει τις τιμές:
Qδιατροφικό πρότυπο = (1,20, 0,80, 0,87, 1,13, 1,08).
Με στοιχεία της ΕΟΠ 1998/99 η ίδια σχέση (19) λαμβάνει τις τιμές:
Qδιατροφικό πρότυπο = (1,06, 0,94, 0,65, 1,35, 1,41).
Τα διατροφικά πρότυπα, έτσι, μπορούν να περιγραφούν με πίνακες και
διαγράμματα όπως φαίνεται στον πίνακα 1. και στο διάγραμμα 1., όπου
διαπιστώνεται, συνοπτικά, ότι το διατροφικό πρότυπο του 1957/58 έχει: α) φυτικά
χαρακτηριστικά, β) αρχίζει να βιομηχανοποιείται και γ) μόλις έχει υπερβεί τα
στοιχειώδη επίπεδα βιολογικής (θερμιδικής) επάρκειας.
Αντίθετα το διατροφικό πρότυπο της ΕΟΠ 1998/99 έχει επίσης α) φυτικά
(σημαντικά όμως μειωμένα μετά από μια περίοδο κυριαρχίας των ζωικών
συστατικών τις δυο προηγούμενες δεκαετίες), β) εντεινόμενα βιομηχανικά
χαρακτηριστικά, ενώ γ) έχει σημαντικά υπερβεί τα επίπεδα θερμιδικής επάρκειας (βλ.
πίν. 2. και διαγρ. 2).
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Πίνακας 1.: Περιγραφή του διατροφικού προτύπου 1957/58 βάσει δεικτών φυσικών,
τεχνικών, και βιολογικών χαρακτηριστικών.
ΦΥΣΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Φυτικά
1,20
Αγροτικά
0,87
Θερμιδική
1,08
συστατικά
συστατικά
επάρκεια
Ζωικά
0,80
Βιομηχανικά
1,13
συστατικά
συστατικά
Διάγραμμα 1.: Περιγραφή του διατροφικού προτύπου 1957/58 βάσει δεικτών φυσικών,
τεχνικών, και βιολογικών χαρακτηριστικών.
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

ΕΟΠ 1957/58

Φυτικά=1,20

Ζωικά=0,80

Αγροτικά=0,87

Βιομηχανικά=1,13

Θερμίδες=1,08

Πίνακας 2. Περιγραφή του διατροφικού προτύπου 1998/99 βάσει δεικτών φυσικών,
τεχνικών, και βιολογικών χαρακτηριστικών.
ΦΥΣΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Φυτικά
1,06
Αγροτικά
0,65
Θερμιδική
1,41
συστατικά
συστατικά
επάρκεια
Ζωικά
0,94
Βιομηχανικά
1,35
συστατικά
συστατικά
Διάγραμμα 2. Περιγραφή του διατροφικού προτύπου 1998/99 βάσει δεικτών φυσικών,
τεχνικών, και βιολογικών χαρακτηριστικών.
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

ΕΟΠ 1998/99

Φυτικά=1,06

Ζωικά=0,94

Αγροτικά=0,65
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Βιομηχανικά =1,35

Θερμίδες=1,41

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Χρησιμοποιώντας τους προτεινόμενους τύπους (5), (10), (15), (17) και (18), (19):
Qδείκτης διατροφικών συστατικών Χ =
Qδείκτης διατροφικών συστατικών Χ =

Π οσοστ ά % διατροφικών συστατι κ ών Χ
50
Δαπ άν ες για διατροφικά συστατι κά Χ
⎛ Σύ νολο δαπανών τής κατηγορίας ⎞
⎜
2 ⎟⎠
⎝

Ποσότητα διατροφικών συστατικών Χ
Qδείκτης διατροφικών συστατικών Χ = ⎛⎜ Σύνολο ποσότητας τής κατηγορίας ⎞⎟
2⎠
⎝

Ποσότητα βιολογικών συστατικών Χ

Qδείκτης διατροφικών συστατικών Χ = βάση s t and a r΄s βιο− ιατρι κών επιστημών
Qδιατροφικό πρότυπο = (Qφυσικά, Qτεχνικά, Qβιολογικά συστατικά)
ή αναλυτικότερα:
Qδιατροφικό πρότυπο = (Qφυτ., Qζωικά, Qαγροτ., Qβιομηχ., Qβιολ. συστατ.)
διευκολύνεται η συγκρότηση μιας κοινής βάσης χαρακτηρισμού των διατροφικών
προτύπων από φυσική, τεχνική, και βιολογική άποψη.
Επιτυγχάνεται, έτσι, η πληρέστερη περιγραφή των διατροφικών προτύπων, εφ’
όσον με τη χρησιμοποίηση αυτών των αριθμοδεικτών είναι δυνατόν να
κατασκευαστούν οι ανάλογοι πίνακες και διαγράμματα (βλ. πίν. και διάγρ. 1. και 2.).
Γίνεται, τελικά, πιο εύκολη η κατανόηση, ο χαρακτηρισμός τους (π.χ. «αγροτικά»,
«βιομηχανικά», «Μεσογειακά» κ.ά.), η ανάλυση των ιδιοτήτων και της εξέλιξής
τους, και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ειδικότερων επεξεργασιών.
Ο τρόπος, τέλος, δημιουργίας αυτών των αριθμοδεικτών, πινάκων, και
διαγραμμάτων μπορεί να εφαρμοστεί και στο εσωτερικό κάθε κατηγορίας (π.χ.
κρέας, δημητριακά, κ.ο.κ.), σε άλλες κατηγορίες κατανάλωσης (π.χ. ένδυση,
κατοικία, κ.τ.λ.), αλλά και για την ερμηνεία των προτύπων και της εξέλιξής τους.

ABSTRACT
The present article studies the evolution of dietary models in Greece during the
period 1957 -1999. It proposes concise descriptions with simple mathematical
formulae, indicators, tables and diagrams. In conclusion, traditional «Mediterranean»
dietary models are in decline and "modern" industrial dietary models are gradually
subsisting after the decade of the 50’s in Greece.
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Περίληψη
Στην εργασία αυτή επιχειρείται η περιγραφή των αστικών και των αγροτικών
διατροφικών προτύπων στην Ελλάδα κατά τη χρονική περίοδο 1957 – 1999. Μελετώνται
τα χαρακτηριστικά της διατροφικής κατανάλωσης (φυτικά-ζωικά, αγροτικά-βιομηχανικά,
εντός-εκτός οικίας) βάσει γεωγραφικών κριτηρίων (αστικές και αγροτικές περιοχές). Η
ανάλυση γίνεται με μεθόδους της περιγραφικής στατιστικής, και τα στοιχεία προέρχονται
από τις Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισμών (Ε.Ο.Π. 1957/58, 1963/64, 1974,
1981/82, 1987/88, 1993/94, 1998/99) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας
(Ε.Σ.Υ.Ε).

Λέξεις κλειδιά: Διατροφική κατανάλωση, αστικά και αγροτικά πρότυπα.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η χρονική περίοδος που καλύπτει αυτή η εργασία είναι η περίοδος των μεγάλων
ανατροπών των διατροφικών προτύπων: Παρακμή των παραδοσιακών Μεσογειακών
και επικράτηση των βιομηχανικών-διεθνοποιημένων. Η ανάλυση βάσει γεωγραφικών
περιοχών αναδεικνύει τα ειδικότερα χαρακτηριστικά και τις διαφορές διαχρονικά και
διατοπικά: Ενώ οι αστικές περιοχές προηγούνται χρονικά στην υιοθέτηση των
αλλαγών και της βιομηχανοποίησης των προτύπων, οι αγροτικές περιοχές έπονται
στην υιοθέτηση των νέων βιομηχανικών και διεθνοποιημένων συμπεριφορών. Στα
αγροτικά πρότυπα παρατηρούνται και οι εντονότερες παραδοσιακές συμπεριφορές,
παρά τη σύγκλισή τους με τα αστικά με την πάροδο του χρόνου, και ιδίως μετά τη
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δεκαετία ΄70 οπότε και οι αλλαγές στα διατροφικά πρότυπα στην Ελλάδα επέρχονται
με πιο ραγδαίους ρυθμούς.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ME ΒΑΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Οι διαφορές στη συμπεριφορά μεταξύ του αστικού και του αγροτικού χώρου τις
δεκαετίες ΄50 και ΄60 ήσαν «δομικές» (βλ. πίν. 1. και 2. & διάγρ. 1. και 2.).
Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελούν τα διατροφικά πρότυπα των
πολυπληθέστερων έναντι των μικρότερων χωριών στην ΕΟΠ 1963/64.
Στην πρώτη περίπτωση (βλ. πίν. 2. και διάγρ. 2.) απεικονίζεται ένα τυπικό
διατροφικό πρότυπο που τείνει προς αυτά των ανώτερων κοινωνικο-οικονομικών
τάξεων του πληθυσμού (Ι.Σωτηρόπουλος και Ε.Μυγδάκος, 2004, σελ. 301.) και στη
δεύτερη περίπτωση ένα πρότυπο που στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στα
δημητριακά, και που συναντάται σε ορισμένες περιοχές του Γ΄ κόσμου (παράδειγμα:
Νιγηρία) (Ι.Σωτηρόπουλος και Μ.Ντεμούσης, 2002, σελ. 457.) και της Ν. Μεσογείου
(παράδειγμα: Μαρόκο) ( L.Malassis, 1986, σελ. 42.).
Πίνακας. 1 & Διάγραμμα1.: Διατροφική κατανάλωση των αστικών περιοχών (ΕΟΠ
1957/58 έως και 1998/99). Σε ποσοστά %.
ΕΟΠ

΄57/58
Περιοχή
Τ.Δ.Π.*
100
14,0
17,0
5,2
10,7
12,3
13,8
5,0
5,9
12,8
0,4
2,9

Διατροφή
Δημητριακά
Κρέας
Ψάρια
Έλαια
Γαλακτοκομ.
Λαχανικά
Φρούτα
Ζάχαρη
Έξ. εκτός οικ
Μη οιν. ποτά
Άλλα τρόφ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

΄63/64
50009999κατ
100
14,4
15,5
5,7
9,4
12,1
9,1
8,4
8,0
15,4
1,4
0,6

1974
Αστ.
περιοχ
100
8,5
26,3
4,0
8,1
12,4
9,9
8,5
6,8
11,4
1,6
2,4

΄81/82
Αστ.
περιοχ.
100
8,0
26,7
4,5
6,0
12,9
9,1
8,0
5,0
16,9
1,0
1,9

΄87/88
Αστ.
περιοχ.
100
8,3
22,8
4,4
4,6
13,5
8,5
8,2
5,3
20,6
1,7
2,2

΄93/94
Αστ.
περιοχ
100
9,3
19,6
4,7
4,2
13,4
8,3
6,4
4,5
25,7
2,0
1,8

΄98/99
Αστ.
περιοχ
100
8,1
14,6
4,8
3,5
12,3
7,8
5,5
4,0
35,1
2,3
2,0

*Περιοχή « Τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης»
50
40
30
20
10
0

50 ΕΟΠ 1998/99, Αστικές περιοχές
40
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10
0

ΕΟΠ 1957/58, Περιοχή Τ.Δ.Π.
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

Από τη δεκαετία ΄60 όμως και μετά, η κατανάλωση παραδοσιακών προϊόντων
στον αγροτικό χώρο υποχωρεί προς όφελος των «νέων» ζωικών, βιομηχανικών και
«δυτικών», με κατάληξη οι διαφορές να είναι, πλέον, ποσοτικές και όχι δομικές μετά
τη δεκαετία ΄70. Είναι ενδεικτικό πώς είχε ήδη από τη δεκαετία ΄70 καταγραφεί το
φαινόμενο, και είχε γίνει εκτενής αναφορά στη «σύγκλιση των καταναλωτικών
προτύπων» (Β.Καραποστόλης, 1979, σελ. 110, & 1983, σελ 143: «η ασύμμετρη
σύγκλιση», και 155.) μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών της χώρας.
Πίνακας 2 & Διάγραμμα 2.: Διατροφική κατανάλωση των αγροτικών περιοχών
(ΕΟΠ 1957/58 έως και 1998/99). Σε ποσοστά %.
ΕΟΠ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Διατροφή
Δημητριακά
Κρέας
Ψάρια
Έλαια
Γαλακτοκο.
Λαχανικά
Φρούτα
Ζάχαρη
Έξ. εκτός οικ
Μη οιν. ποτά
Άλλα τρόφ.

1963/64
Αγροτ.
περιοχ.
100
18,0
15,6
6,9
10,8
8,7
9,4
3,5
5,5
13,6
1,6
1,2

1963/64
Μέχρις
199 κατ.
100
49,4
18,3
8,5
0,1
0,5
4,7
3,1
6,8
6,6
1,9
0,2

1974
Αγροτ.
Περιοχ.
100
13,0
25,3
5,7
9,4
8,5
9,8
6,6
6,8
10,1
1,8
2,8

΄81/82
Αγοτ..
περιοχή
100
9,9
27,0
6,1
8,3
9,2
8,3
5,2
4,6
18,5
0,7
2,3

ΕΟΠ 1963/64, Αγροτικές περιοχές

50
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20
10
0
1
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7
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40
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0

8

9

΄87/88
Αγροτ.
Περιοχ.
100
9,9
24,1
5,8
5,3
10,3
7,8
5,9
5,2
22,5
1,3
2,1

50
40
30
20
10
0

10 11

΄93/94
Αγροτ.
Περιοχ
100
11,9
21,8
5,6
5,1
11,7
7,9
5,8
5,0
21,2
1,9
2,0

΄98/99
Αγροτική
περιοχή
100
10,4
16,4
5,9
4,5
10,7
8,3
4,9
3,7
30,9
2,1
2,2

ΕΟΠ 1963/64, Μέχρις 199 κατοίκους
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ΕΟΠ 1998/99, Αγροτικές περιοχές
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Διαφορές εξακολουθούν να υπάρχουν, ωστόσο, στον τρόπο που εξελίσσονται σε
μακροπρόθεσμη βάση οι επί μέρους διατροφικές συμπεριφορές. Στην κατανάλωση
ψωμιού-δημητριακών για παράδειγμα, οι αγροτικές περιοχές, ενώ παρουσιάζουν
τελικά μείωση στο τέλος της πεντηκονταετίας, αυτό γίνεται μετά από διακυμάνσεις
πιο έντονες απ’ αυτές του αστικού χώρου, ενώ τα ποσοστά είναι πάντοτε μεγαλύτερα
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των αστικών. Ανάλογα συμβαίνουν και με άλλες σημαντικές κατηγορίες όπως το
κρέας και τα έξοδα εκτός οικίας, και επιτρέπουν την εξής παρατήρηση: Χρονική
«υστέρηση» των αγροτικών στη σύγκλισή τους προς τα αστικά διατροφικά πρότυπα
(Β.Καραποστόλης, 1979, σελ. 72, & 1983, σελ 156.).

3. ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ
Οι γεωγραφικές διαστάσεις των διατροφικών προτύπων στην Ελλάδα έχουν, επί
πλέον, και σημαντικές τοπικές ιδιαιτερότητες, με ιστορικό, οικονομικό και
πολιτιστικό βάθος. Συναρτώνται ειδικότερα με την τοπική παραγωγή, τα τοπικά
εισοδήματα, τις εμπορικές, επικοινωνιακές και διατοπικές σχέσεις, τις τοπικές
παραδόσεις, κ.ά. Αναδεικνύεται, έτσι, η θετική σχέση κατανάλωσης ψαριών και
νησιωτικού χώρου (Ιόνια νησιά, Αιγαίο, Κρήτη), η επίσης θετική σχέση ορεινών &
φτωχών γενικά περιοχών (όπως η Ήπειρος) αλλά και ευπορότερων (όπως η
Θεσσαλία, Β. Ελλάδα) κρεατο-παραγωγικών όμως σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό
και κατανάλωσης κρέατος, η επίσης θετική σχέση λαχανο-παραγωγικών περιοχών
(Κρήτη, Δ. Ελλάδα) με την κατανάλωση λαχανικών, και εν γένει αγροτικών περιοχών
με αγροτικά προϊόντα και αστικών με βιομηχανικά προϊόντα. Όπου το αγροτικό
στοιχείο κυριαρχεί (ενδεικτικά: Ήπειρος) τα έξοδα σε καφενεία υπερέχουν αυτών σε
εστιατόρια, και όπου αντίθετα κυριαρχεί το αστικό (Θεσ/νίκη και ιδίως στην Αθήνα)
υπερέχουν τα έξοδα σε εστιατόρια κ.ο.κ. (βλ. πίνακες 3, 4, 5, διάγραμμα .).
Μια ειδική περίπτωση διατροφικού προτύπου, που περιγράφουν οι ΕΟΠ 1981/82
έως και 1998/99, είναι αυτού της Κρήτης, το οποίο μετά την «Έρευνα των 7 χωρών»
(S.Renaud, 1996, σελ. 17, 20, και 21.) έχει αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από
διατροφική και ιατρική άποψη. Φαίνεται, όμως, πως το πρότυπο που περιγράφεται
στην «Έρευνα των 7 χωρών» και το οποίο κατά τη δεκαετία ΄50 είχε ευθείες
αντιστοιχίες και ομοιότητες με τα αρχαία Μινωικά πρότυπα, δεν υφίσταται πλέον.
Ήδη από το 1981 και μετά η Κρήτη καταλαμβάνει μια από τις πιο υψηλές θέσεις σε
Εθνικό επίπεδο στην κατανάλωση κρέατος, τη χαμηλότερη στην κατανάλωση ελαίων
(ελαιολάδου), μέτρια στα φρούτα, υψηλή όμως στα λαχανικά, υψηλή επίσης στα
ψάρια, ενώ στα δημητριακά ελαφρά ανώτερη του γενικού μέσου όρου της χώρας. Οι
χαμηλές καταναλώσεις ελαιολάδου, οι υψηλές κρέατος, και η προϊούσα
βιομηχανοποίηση του σύγχρονου διατροφικού προτύπου της Κρήτης, φαίνεται πως
είναι τα κυριότερα στοιχεία που το διαφοροποιούν από αυτό που περιγράφεται στην
«έρευνα των 7 χωρών» των πρώτων μεταπολεμικών χρόνων.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΘΕ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Η «σύγκλιση» πάντως των αγροτικών προς τα αστικά πρότυπα, από τεχνική
άποψη, δεν φαίνεται να έχει την ίδια ένταση και εύρος όπως η σύγκλιση από φυσική
άποψη. Δεν έχει την ίδια ένταση γιατί τα βιομηχανικά (ιδίως τα β΄ μεταποίησης) και
τα τριτογενούς παραγωγής προϊόντα παρουσιάζουν μικρότερα μερίδια δαπανών στα
αγροτικά συγκριτικά με τα αστικά πρότυπα. Δεν έχει το ίδιο εύρος γιατί τα
βιομηχανικά προϊόντα που συμμετέχουν στο διατροφικό «καλάθι» του αγροτικού
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νοικοκυριού είναι λιγότερα από αυτά που συμμετέχουν στο αντίστοιχο «καλάθι» του
αστικού νοικοκυριού.
Πίνακας 3 & Διάγραμμα 3.: Διατροφική κατανάλωση βάσει τοπικών («κατά ΥΠΑ:
Υπηρεσίες Τοπικής Ανάπτυξης») κριτηρίων (ΕΟΠ 1981/82 και 1998/99). Σε ποσοστά
%.
ΕΟΠ
Διατροφή
Δημητριακά
Κρέας
Ψάρια
Έλαια
Γαλακτοκο.
Λαχανικά
Φρούτα
Ζάχαρη
Έξ. εκτός οικ
Μη οιν. ποτά
Άλλα τρόφ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
50
40
30
20
10
0

Κρήτη
΄81/82
100
9,4
28,0
7,9
2,3
11,6
10,9
6,6
4,9
15,5
0,8
2,2

Θεσσαλία
΄81/82 ΄98/99
100
100
8,1
9,2
27,6
17,9
4,2
4,5
11,2
5,6
11,6
11,7
8,1
7,3
6,5
5,5
5,4
4,1
14,7
30,5
0,7
1,9
1,9
1,7

΄98/99
100
10,0
15,6
5,9
1,2
10,2
9,8
5,3
4,2
32,5
3,2
2,2

50
40
30
20
10
0

ΕΟΠ 1981/82, Περιφ. Πρωτευούσης

1

2

3

4

50
40
30
20
10
0

5

6

7

8

9

10

11

Αττική
΄81/82 ΄98/99
100
100
7,6
7,9
27,7
14,3
4,2
4,3
5,7
3,2
12,6
12,2
9,3
7,7
8,4
5,4
4,9
4,0
16,6
36,5
1,1
2,3
1,9
2,1

Θεσσαλονίκη
΄81/82 ΄98/99
100
100
8,6
8,2
22,5
12,1
3,7
5,1
5,9
4,5
13,4
14,1
8,3
7,5
8,6
6,3
5,2
4,3
20,8
33,4
1,1
2,4
1,9
2,1

ΕΟΠ 1998/99,
Περιφ. Πρωτευούσης

1

2

3

9

10

4

5

6

7

8

9

10

11

ΕΟΠ 1998/99, Κρήτη

1

2

3

4

5

6

7

8

11

Πηγή στοιχείων: ΕΣΥΕ, ΕΟΠ 1981/82, 1998/9.
Ενδεικτική σχετικά είναι η κατανάλωση των βιομηχανικών δημητριακών. Τα
παραδοσιακά βιομηχανικά (όπως το ψωμί) μειώνουν τα μερίδια δαπανών τους στα
αστικά νοικοκυριά, ενώ αντίθετα τα αυξάνουν στα αγροτικά νοικοκυριά. Τα νεοβιομηχανικά (β΄ μεταποίησης δημητριακά) (Ι.Σωτηρόπουλος και Μ.Ντεμούσης,
2002, σελ. 460.), όμως, αυξάνουν και στις δυο κατηγορίες νοικοκυριών τα ποσοστά
τους αλλά με εντελώς διαφορετικούς ρυθμούς: ταχύτερους στα αστικά νοικοκυριά,
και πολύ αργότερους στα αγροτικά. Φαίνεται δηλαδή πως τα β΄ μεταποίησης
δημητριακά υποκαθιστούν ουσιαστικά τα α΄ μεταποίησης δημητριακά και το ψωμί
στα αστικά νοικοκυριά, ενώ στα αγροτικά νοικοκυριά τα β΄ μεταποίησης δημητριακά
και το ψωμί υποκαθιστούν το αλεύρι. Η διαφορά, πάντως, είναι σημαντική στα
ποσοστά (43,0%-29,1%) στην ΕΟΠ 1998/99. Παρατηρούνται, δηλαδή, ιδιαιτερότητες
και ειδικές αποκλίσεις στη σύγκλιση των προτύπων, πολύ περισσότερο που η σχετική
αφετηρία το 1957/58 (18,9%-17,0%) δεν εμφάνιζε μεγάλες διαφορές ποσοστών.
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Πίνακας 4: Δομή των καταναλώσεων δημητριακών, κρέατος, οσπρίων-λαχανικών, και
εξόδων εκτός οικίας σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας. (ΕΟΠ ΄57/58 ΄98/99, σε ποσοστά %)
Αθήνα
ΕΟΠ:
Δημ/κά
Ψωμί
Αλεύρι
Βιομηχ.
δημητρ.
Ρύζι
Κρέας
Μοσχάρι
Αρνί και
κατσίκι
Παρασκ.
Όσπριαλαχαν.
Όσπρια
Λαχ.
νωπά
Βιομηχ.
λαχ.
Έκτός
οικ.
Εστ/ρια
Καφενεία

Θεσ/νίκη

Κρήτη

Θεσσαλία

΄57/58

΄81/82

΄98/99

΄57/58

΄81/82

΄98/99

΄81/82

΄98/99

΄81/82

΄98/99

68,6
3,0

57,6
3,2

43,9
3,4

75,5
3,8

66,4
3,0

47,4
3,5

48,0
9,5

48,7
4,8

51,5
9,3

60,1
5,1

20,8
7,4

32,7
6,6

46,4
6,4

13,6
7,2

24,4
6,2

42,8
6,3

31,6
10,9

39,8
6,6

29,4
9,8

28,6
6,2

36,9

53,1

50,3

50,2

56,4

50,6

16,7

28,3

37,9

46,6

33,4
3,3

14,4
5,1

9,9
8,3

16,3
6,7

5,4
10,1

4,5
12,4

32,9
3,8

20,2
4,5

23,9
5,3

19,1
6,4

5,7

5,3

5,1

5,5

4,9

5,7

10,1

9,9

14,8

8,5

40,1

66,3

65,1

40,6

69,9

70,2

47,1

58,4

59,0

63,8

6,0

11,7

6,0

10,7

3,7

6,6

3,3

9,1

61,6

57,6

74,2

68,3

58,2

69,8

38,0

65,6

46,2

61,5

38,4

42,4

25,8

31,7

41,8

30,2

62,0

34,4

53,8

38,5

Στο κρέας και ειδικά στο μοσχάρι οι συμπεριφορές που διαμορφώθηκαν στα
αστικά νοικοκυριά κατά τη δεκαετία ΄70 παγιώθηκαν έως και το 1998/99. Αντίθετα
στα αγροτικά νοικοκυριά τα ποσοστά συνεχίζουν να είναι αυξητικά μέχρι και το
1998/99 αφού ακόμη και στο τέλος της πεντηκονταετίας τα αντίστοιχα ποσοστά δεν
έχουν προσεγγίσει αυτά των αστικών νοικοκυριών του ΄70 (που κυμαίνονται γενικά
περί το 50%) επιτρέποντας και εδώ (όπως και στα δημητριακά) το χαρακτηρισμό της
«χρονικής υστέρησης». Αυτό φαίνεται να ισχύει και με τη μείωση των ποσοστών των
παραδοσιακών καταναλώσεων (αμνοερίφια, όσπρια), την αύξηση των ποσοστών των
βιομηχανικών λαχανικών, αλλά και την ανατροπή των συμπεριφορών στις
καταναλώσεις εκτός οικίας. Ενώ στα αστικά νοικοκυριά υπερείχαν ανέκαθεν αυτές
σε εστιατόρια, στα αγροτικά υπερείχαν αυτές σε καφενεία μέχρι και τα μέσα της
δεκαετίας ΄90 (ΕΟΠ 1993/94), οπότε και ανατρέπονται (ΕΟΠ 1998/99) υπέρ αυτών
σε εστιατόρια με πολύ μικρότερα, όμως, ποσοστά από αυτά των αστικών
νοικοκυριών.
Στη διαμόρφωση αυτών των ποσοστών σημαντική είναι η συμβολή των δύο
ακραίων συμπεριφορών: Αυτής της περιοχής Τ.Δ.Π. (Αθήνα) όπου και καταγράφεται
η μεγάλη διαφορά υπέρ των εστιατορίων, και αυτής των αγροτικών περιοχών υπέρ
των καφενείων. Οι υπόλοιπες περιοχές κινούνται σε ενδιάμεσα επίπεδα αναλογικά με
τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Στις αστικές περιοχές παρατηρείται η τάση
αυξημένων δαπανών προς εστιατόρια. Σε αγροτικές και ημιαστικές περιοχές
παρατηρείται τάση αυξημένων δαπανών προς καφενεία, κ.ο.κ. Στις «λοιπές αστικές
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περιοχές» ειδικότερα και στη Θεσ/νίκη παρατηρούνται ενδιάμεσες συμπεριφορές, με
τάσεις προσέγγισης προς αυτές της Τ.Δ.Π.
Πίνακας. 5: Δομή των καταναλώσεων δημητριακών, κρέατος, οσπρίων-λαχανικών,
και εξόδων εκτός οικίας στις αστικές και αγροτικές περιοχές. (ΕΟΠ ΄57/58 -΄98/99, σε
ποσοστά %)
ΕΟΠ:
Δημητριακά
Ψωμί
Αλεύρι
Βιομηχ. δημητριακά
Ρύζι
Κρέας
Μοσχάρι
Αρνί και κατσίκι
Παρασκευάσμ.
Όσπρια-λαχανικά
Όσπρια
Λαχανικά νωπά
Βιομηχ. λαχανικών
Έξ. εκτός οικ.
Εστιατόρια
Καφενεία

Αστικές περιοχές
΄57/58 ΄81/82 ΄98/99

Αγροτικές περιοχές
΄63/64 ΄63/64*
΄81/82

΄98/99

67,0
6,4
18,9
7,5

58,7
4,3
30,2
6,8

47,2
3,5
43,0
6,2

31,3
24,1
17,5
11,1

4,6
71,5
17,0
6,9

47,6
16,2
25,9
10,3

58,7
5,6
29,1
6,6

34,8
31,9
3,5

50,6
15,2
6,1

49,1
11,3
8,1

17,0
29,5
3,8

0
24,5
0

36,5
22,4
6,9

40,0
18,7
6,8

13,5
70,5

6,0
66,4
5,7

5,7
65,5
11,0

20,1
56,3

44,2

16,4
50,3
4,1

10,8
57,8
8,7

56,4
43,6

56,7
43,3

71,5
28,5

35,6
64,4

49,1
50,9

43,1
56,9

54,4
45,6

* Δομή κατανάλωσης των μικρότερων χωριών («Μέχρις 199 κατοίκους»).
Ενδεικτικές καταναλώσεις στην κατηγορία κρέατος: προβάτου και γίδας: 31,8,
χοιρινό κρέας: 17,8,
λοιπά είδη κρέατος (εντόσθια, κυνήγια κλπ.): 21,2,
κατεψυγμένα κρέατα: 4,8. Στην κατηγορία των λαχανικών: γεώμηλα: 55,8.
Πηγή στοιχείων: ΕΣΥΕ, ΕΟΠ 1957/58, 1963/64, 1981/82, 1998/99
Περαιτέρω ανάλυση στο εσωτερικό κάθε κατηγορίας αναδεικνύει και άλλες
σημαντικές διαφορές που αποδυναμώνουν τα χαρακτηριστικά της σύγκλισης των
διατροφικών προτύπων. Ενώ οι παραδοσιακές καταναλώσεις στα φρέσκα, για
παράδειγμα, λαχανικά και στο ρύζι μειώνονται σταθερά, και άλλες βιομηχανικές
(όπως τα παρασκευάσματα κρέατος) αυξάνονται αντίστοιχα στα αστικά νοικοκυριά,
στα αγροτικά νοικοκυριά αυτές οι καταναλώσεις παρουσιάζουν διακυμάνσεις:
Αύξηση αρχικά ποσοστών, για παράδειγμα, στο ρύζι και μείωση στη συνέχεια,
πράγμα που δείχνει πως και τα αγροτικά νοικοκυριά προσέγγισαν κατά τη δεκαετία
του ΄80 το πλαφόν κατανάλωσης των αστικών νοικοκυριών της δεκαετίας ΄50,
ακολουθώντας έκτοτε ανάλογη διατροφική συμπεριφορά.
Στα νωπά λαχανικά φαίνεται πως η διαφορά ποσοστών που υπήρχε κατά τη
δεκαετία ΄50 εντάθηκε κατά τη δεκαετία ΄80, για να μειωθεί στη δεκαετία ΄90
παραμένοντας όμως τελικά σημαντική. Τα αστικά νοικοκυριά έχουν προσεγγίσει το
ανώτατο πλαφόν ήδη από τη δεκαετία ΄50, και έκτοτε μειώνουν συνεχώς τα ποσοστά
τους. Τα αγροτικά νοικοκυριά όμως, όχι μόνον δεν έχουν προσεγγίσει το ανώτατα
πλαφόν τους ακόμη και κατά τη δεκαετία ΄90, αλλά παρουσιάζουν και εντονότατες
διακυμάνσεις. Αυτό φαίνεται πως ισχύει, αρχικά, και για τα παρασκευάσματα
κρέατος όπου στα αστικά νοικοκυριά η αύξηση είναι σταθερή μετά τη δεκαετία ΄50,
αλλά στα αγροτικά μειώνεται στα τέλη της δεκαετίας ΄90. Στη δεκαετία ΄50 πάντως η
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αφετηρία δεν απείχε σημαντικά, με 3,5% στα αστικά νοικοκυριά και 3,8% στα
αγροτικά, ελαφρώς δηλαδή υψηλότερη στα αγροτικά όπου τελικά καταλήγει
χαμηλότερη (8,1% στα αστικά - 6,8% στα αγροτικά: ΕΟΠ 1998/99) και συνεχώς
μειούμενη.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από τα παραπάνω αναφερθέντα προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα:
α) Κατά τη δεκαετία ΄50 και τα αστικά και τα αγροτικά διατροφικά πρότυπα είχαν
μεγάλες διαφορές (κρέας, βιομηχανοποίηση, διεθνοποίηση). β) Μετά τη δεκαετία ΄60
παρατηρείται «σύγκλιση» των διατροφικών προτύπων. γ) Οι διαφορές, πάντως, που
υφίστανται στα τέλη αυτής της περιόδου (1957 -1999) αφορούν τα χαρακτηριστικά
και την ένταση βιομηχανοποίησης και διεθνοποίησης, όπου τα αστικά πρότυπα
προηγούνται στην υιοθέτηση των διεθνούς προέλευσης βιομηχανικών προτύπων.

ABSTRACT
The present article studies the evolution of the dietary models in Greece during the
period 1957-1999 at geographic regions. The geographic region that leads the
adoption of "industrial" models is the urban region, while the rural region has more
traditional "Mediterranean" behaviours.
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Διερεύνηση Διακλαδικών Εισαγωγών
στην Ελληνική Οικονομία
Χρήστος Τζήμος και Γιάννης Παπαδημητρίου
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
{ctzimos, iannis}@uom.gr
Περίληψη
Η συνολική οικονομία είναι δυνατό να χωριστεί σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας,
όπου κάθε κλάδος αποτελείται από επιχειρήσεις που παράγουν ομοιογενή προϊόντα –
υπηρεσίες. Κάθε κλάδος παράγει προϊόντα ή υπηρεσίες, από τα οποία ένα μέρος διαχέεται
προς τους υπόλοιπους κλάδους, οι οποίοι τα χρησιμοποιούν σαν εισροές για την δική τους
παραγωγή. Όταν όμως οι κλάδοι αυτοί δεν καλύπτονται από την εγχώρια παραγωγή
προσανατολίζονται προς τις εισαγωγές. Με τις τεχνικές ανάλυσης εισροών-εκροών
δημιουργούνται οι πίνακες διακλαδικών συναρτήσεων εισαγωγών. Για την πληρέστερη όμως
απεικόνιση των διακλαδικών σχέσεων χρησιμοποιούμε δύο μέθοδους της Ανάλυσης
Δεδομένων, την Ιεραρχική Ταξινόμηση (CAH) και την Παραγοντική Ανάλυση των
Αντιστοιχιών (AFC). Από τα αποτελέσματα της Ανάλυσης Δεδομένων αναδεικνύονται οι
κλάδοι που έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στις εισαγωγές της ελληνικής οικονομίας.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι σχέσεις και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων τομέων της οικονομίας
έχουν θεμελιώδη σημασία για τους σχεδιαστές της οικονομικής ανάπτυξης. Η
μεθοδολογία για την συστηματική ποσοτικοποίηση και ανάλυση των αμοιβαίων
διατομεακών σχέσεων – αλληλεξαρτήσεων στα πλαίσια της γενικής οικονομικής
ισορροπίας, ονομάζεται ανάλυση εισροών-εκροών (Input-Output Analysis). Το
υπόδειγμα ανάλυσης εισροών-εκροών, βασίζεται στο θεωρητικό πλαίσιο που
αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας 1930, από τον καθηγητή Wassily Leontief, όπου
για την εργασία του αυτή, τιμήθηκε με το Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών το έτος
1973. Η ανάλυση εισροών-εκροών, έχει συσχετιστεί κυρίως, με την περιγραφή και
ανάλυση της παραγωγικής δομής μιας οικονομίας.
Το παραδοσιακό υπόδειγμα εισροών – εκροών βασίζεται στην παραδοχή ότι η
πλέον σημαντική δραστηριότητα είναι η παραγωγική (ενδογενής) και οι υπόλοιπες
δραστηριότητες βασίζονται και συνδέονται με αυτή (εξωγενείς). Οι πίνακες εισροών
– εκροών (Σχήμα 1) περιγράφουν διακλαδικά την παραγωγική διάρθρωση της
οικονομίας (ενδιάμεση ανάλωση) αλλά και το σύστημα δημιουργίας προστιθέμενης
αξίας, όπως για παράδειγμα οι μισθοί, οι φόροι, οι εισαγωγές κ.ά. που καταγράφονται
στο τμήμα των αρχικών εισροών (Αδάμου 2004).
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Κάθε τμήμα του πίνακα έχει ξεχωριστή σημασία στην οικονομική ανάλυση. Οι
γραμμές στα τμήματα Ι και ΙΙ, απεικονίζουν τις εκροές ανά τομέα, των προϊόντων σε
διάκριση μεταξύ ενδιάμεσης ανάλωσης και τελικής ζήτησης. Οι στήλες στα τμήματα
Ι και ΙΙΙ, μας δείχνουν τις εισροές που διακρίνονται σε ενδιάμεσες και αρχικές.
Σχήμα 1. Συνοπτική παρουσίαση Πίνακα Εισροών-Εκροών
Εισροές
Εκροές

Πρωτογενής Τομέας
Δευτερογενής Τομέας
Τριτογενής Τομέας
Αμοιβές Εργαζομένων
Φόροι - Επιδοτήσεις
Ανάλωση Κεφαλαίου
Εισαγωγές

Πρωτογενής
Τομέας

Δευτερογενής
Τομέας

Τριτογενής
Τομέας

Τμήμα Ι: Ενδιάμεση ανάλωση

Ακαθάριστες
ΙδιωτικήΕπενδύσεις
Αποσβέσεις Εξαγωγές
Δημόσια
Παγίου
Κατανάλωση
Κεφαλαίου

Σύνολο
Ζήτησης

Τμήμα ΙΙ: Τελική Ζήτηση

Τμήμα IV: Αρχικών εισροών
Τελικής Ζήτησης

Τμήμα ΙΙΙ: Αρχικών Εισροών

Σύνολο Παραγωγής

Κάθε κλάδος για να παράγει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του προμηθεύεται
προϊόντα και υπηρεσίες από άλλους παραγωγικούς κλάδους (ενδιάμεσες εισροές). Αν
αυξηθεί η τελική ζήτηση για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες κάποιου κλάδου τότε
αυξάνει αντίστοιχα και η ζήτηση αυτού του κλάδου, για ενδιάμεσες εισροές
προϊόντων ή υπηρεσιών από τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας (τα οποία
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή). Στα πλαίσια του υποδείγματος εισροών – εκροών
είναι εφικτό να προσδιοριστούν οι διακλαδικές επιδράσεις ως προς τις εισαγωγές. Με
τους μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενους δείκτες κλαδικών διασυνδέσεων, έχουμε τη
δυνατότητα προσδιορισμού των κλάδων που ασκούν υψηλότερες διακλαδικές
επδράσεις στις εισαγωγές, αλλά δεν είναι είναι δυνατό να γνωρίζουμε τις ακριβείς
αιτίες και σχέσεις διάχυσης των προϊόντων και υπηρεσιών. Με την εφαρμογή των
μεθόδων Ανάλυσης Δεδομένων προσδιορίζονται οι σημαντικοί κλάδοι «κλειδιά», στη
διάρθρωση των εισαγωγών, καθώς και η αιτιότητα που τους χαρακτηρίζει
σημαντικούς.

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Αρχικά υπολογίζονται οι άμεσοι τεχνολογικοί συντελεστές των εισαγωγών m,
διαιρώντας τις δαπάνες για εισαγωγές κάθε κλάδου με την αντίστοιχη συνολική
ακαθάριστη αξία παραγωγής του κλάδου. Αν στη συνέχεια πολλαπλασιάσουμε τους
άμεσους συντελεστές με την αντίστροφη μήτρα (Ι-Α)-1 σύμφωνα με την παρακάτω
σχέση δημιουργείται η μήτρα Μ των ολικών συντελεστών εισαγωγών (Miller και
Blair 1985).
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όπου m̂ είναι η διαγώνια μήτρα με διαγώνια στοιχεία τους άμεσους
τεχνολογικούς συντελεστές εισαγωγών, Ι η μοναδιαία μήτρα και Α η μήτρα των
άμεσων τεχνολογικών συντελεστών.
Αναλυτικότερα τα στοιχεία των στηλών της μήτρας M δείχνουν τις άμεσες και
έμμεσες επιδράσεις στις εισαγωγές των παραγωγικών κλάδων που προέρχονται από
την κατά μία μονάδα μεταβολή της τελικής ζήτησης προϊόντος του κάθε κλάδου
χωριστά που αντιστοιχεί στην υπό εξέταση στήλη. Παραδείγματος χάρη m11 δείχνει
τις άμεσες και έμμεσες επιδράσεις στις εισαγωγές του κλάδου 1 που προέρχονται από
την κατά μία μονάδα μεταβολή της τελικής ζήτησης του ίδιου κλάδου 1, m21 δείχνει
τις άμεσες και έμμεσες επιδράσεις στις εισαγωγές του κλάδου 2 που προέρχονται από
την κατά μία μονάδα μεταβολή του τελικού προϊόντος του κλάδου 1, κ.ο.κ. για τους
υπόλοιπους κλάδους (Σκούντζος – Στρόμπλος 2005).
Για τη διερεύνηση των εισαγωγών χρησιμοποιήθηκε ο πλέον πρόσφατος πίνακας
εισροών – εκροών του έτους 1999 όπου η συνολική οικονομία διαιρείται σε 29
κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Θεωρώντας τις γραμμές της μήτρας Μ
αντικείμενα (κλάδους), κατηγοριοποιούμε τις άμεσες και έμμεσες επιδράσεις στις
εισαγωγές των παραγωγικών κλάδων, σε τρεις κλάσεις, με την 1η κλάση (χαμηλή) να
περιλαμβάνει το 33% των κλάδων με τις μικρότερες τιμές, 3η κλάση (υψηλή) το 33%
των υψηλότερων τιμών και το υπόλοιπο 34% των κλάδων προσδιορίζει τη μεσαία
κλάση.
Στη συνέχεια δημιουργείται ο λογικός πίνακας 0-1, διαστάσεων 29 Χ 87 αφού
κάθε μεταβλητή διασπάστηκε σε τρεις κλάσεις - ιδιότητες. Με το λογικό πίνακα
αναδεικνύονται οι ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τους κλάδους οικονομικής
δραστηριότητας, σε αντίθεση με τον αρχικό πίνακα όπου οι κλάδοι χαρακτηρίζονται
από τις άμεσες και έμμεσες επιδράσεις των εισαγωγών. Επίσης στο λογικό πίνακα
κάθε κλάδος μετέχει στις αλγεβρικές πράξεις με την ίδια βαρύτητα καθώς το
άθροισμα των στοιχείων τους είναι σταθερό και ίσο με 29 όσο και το πλήθος των
μεταβλητών του πίνακα (Παπαδημητρίου 2004).
Δύο τρόποι περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης πολυμεταβλητού φαινομένου
ποιοτικών μεταβλητών, χωρίς αρχικές υποθέσεις, που περιγράφεται από λογικό
πίνακα 0-1 είναι η Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών (AFC) και η Ιεραρχική
Ταξινόμηση (CAH). Με την Ιεραρχική Ταξινόμηση διαμελίζουμε το σύνολο των
κλάδων σε ομογενείς ομάδες, ώστε να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους,
προκειμένου να αναζητηθούν και να προσδιοριστούν οι ιδιότητες που συμβάλλουν
στο χαρακτηρισμό και στη διάσπαση των ομάδων που δημιουργούνται. Για να
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διαπιστώσουμε όμως τη διάταξη των κλάδων εφαρμόζουμε την Παραγοντική
Ανάλυση των Αντιστοιχιών.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Από τα αποτελέσματα της ανιούσας ιεραρχικής ταξινόμησης διαπιστώνουμε το
σχηματισμό τριών ομάδων (Σχήμα 2).
Σχήμα 2. Δενδρόγραμμα εισαγωγών 1999

o
C2
C21
Χαρτί και προϊόντα από χαρτί,
DE υπηρεσίες εκδόσεωνεκτυπώσεων
DG Χημικές ουσίες και προϊόντα
Προϊόντα από μη μεταλλικά
DI
ορυκτά
Βασικά μέταλλα και μεταλλικά
DJ
προϊόντα
DF Προϊόντα διύλισης πετρελαίου
E

Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό
αέριο και νερό

M Υπηρεσίες εκπαίδευσης

C22
B

Αλιεύματα

C1
Προϊόντα γεωργίας, θήρας και
δασοκομίας
Κλωστοϋφαντουργικές ύλες και
DB
προϊόντα
Υπηρεσίες ξενοδοχείων και
H
εστιατορίων
A

CA Ενεργειακά υλικά
CB Μη Ενεργειακά υλικά
DM Εξοπλισμός μεταφορών
DC Δέρμα και δερμάτινα είδη
DD Ξυλεία και προϊόντα ξύλου

I

Πλαστικές, ελαστικές ύλες και
DH
προϊόντα
Λοιπά μεταποιημένα προϊόντα
DN
μ.α.κ.

Υπηρεσίες μεταφορών,
αποθήκευσης και επικοινωνιών

N

Υγειονομικές και κοινωνικές
υπηρεσίες

DK Μηχανήματα και εξοπλισμός

J

Υπηρεσίες χρηματοπιστωτικής
διαμεσολάβησης

K

Υπηρεσίες που αφορούν
ακίνητα, υπηρεσίες ενοικίασης
και επιχειρηματικές υπηρεσίες

O

Άλλες υπηρεσίες υπέρ του
κοινωνικού συνόλου,
κοινωνικού και ατομικού
χαρακτήρα

DL

Ηλεκτρικός εξοπλισμός και
οπτικές συσκευές

Μεσαίες Επιδράσεις
Χαμηλές Επιδράσεις

Fm3 Κατασκευαστικές εργασίες
Hm3 Υπηρεσίες ξενοδοχείων και
εστιατορίων

Em1 Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο

Im3 Υπηρεσίες μεταφορών,

Fm1 Κατασκευαστικές εργασίες

αποθήκευσης και επικοινωνιών
Km3

Υπηρεσίες που αφορούν ακίνητα,
υπηρεσίες ενοικίασης και
επιχειρηματικές υπηρεσίες

Nm3

Υγειονομικές και κοινωνικές
υπηρεσίες

Om3

και νερό

Hm1

Om1

Υπηρεσίες ξενοδοχείων και
εστιατορίων

F

Κατασκευαστικές εργασίες

Άλλες υπηρεσίες υπέρ του

G

Υπηρεσίες χονδρικού και
λιανικού εμπορίου

L

Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης,
άμυνας και υποχρεωτικής
κοινωνικής ασφάλισης

κοινωνικού συνόλου, κοινωνικού
και ατομικού χαρακτήρα
Bm1 Αλιεύματα

Άλλες υπηρεσίες υπέρ του

CAm1 Ενεργειακά υλικά

κοινωνικού συνόλου, κοινωνικού

DFm1Προϊόντα διύλισης πετρελαίου

και ατομικού χαρακτήρα

Im1 Υπηρεσίες μεταφορών,

Am3 Προϊόντα γεωργίας, θήρας και
δασοκομίας

DA Τρόφιμα-ποτά-καπνός

αποθήκευσης και επικοινωνιών
Km1 Υπηρεσίες που αφορούν ακίνητα,

Bm3 Αλιεύματα

υπηρεσίες ενοικίασης και

DAm3 Τρόφιμα-ποτά-καπνός

επιχειρηματικές υπηρεσίες

Gm3 Υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού

Υψηλές Επιδράσεις

Fm2 Κατασκευαστικές εργασίες
Hm2 Υπηρεσίες ξενοδοχείων και
εστιατορίων
Om2 Άλλες υπηρεσίες υπέρ του
κοινωνικού συνόλου,
Bm2 Αλιεύματα
Im2 Υπηρεσίες μεταφορών,

εμπορίου

αποθήκευσης και επικοινωνιών

Jm3 Υπηρεσίες χρηματοπιστωτικής

Km2 Υπηρεσίες που αφορούν ακίνητα,

διαμεσολάβησης

επιχειρηματικές υπηρεσίες
Nm2 Υγειονομικές και κοινωνικές
υπηρεσίες
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Αρχικά διαχωρίζονται οι κλάδοι της ομάδας C1 από όλους τους υπόλοιπους
κλάδους που ανήκουν στην ομάδα C2.
Ο διαχωρισμός αυτός, οφείλεται στην υπεροχή της ομάδας C1 έναντι της ομάδας
C2 ως προς τις υψηλές επιδράσεις στις εισαγωγές των κατασκευαστικών εργασιών,
των υπηρεσιών ξενοδοχείων – εστιατορίων, των μεταφορών – επικοινωνιών και
αποθήκευσης, των υπηρεσιών που αφορούν διαχείριση ακίνητης περιουσίας,
μισθώσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες, τις υγειονομικές και κοινωνικές
υπηρεσίες και τις λοιπές υπηρεσίες υπέρ του κοινωνικού συνόλου.
Η ομάδα C1 περιλαμβάνει 12 κλάδους, το 42% της συνολικής οικονομίας και
συγκεκριμένα τους κλάδους των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, της
κλωστοϋφαντουργίας, των υπηρεσιών ξενοδοχείων – εστιατορίων, των μεταφορών –
επικοινωνιών και αποθήκευσης, των υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών, των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών που αφορούν διαχείριση ακίνητης
περιουσίας, μισθώσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες, των λοιπών υπηρεσιών
κοινωνικού χαρακτήρα, των τροφίμων – ποτών – καπνού, των κατασκευαστικών
εργασιών, των υπηρεσιών χονδρικού και λιανικού εμπορίου και της δημόσιας
διοίκησης, άμυνας και κοινωνικών ασφαλίσεων.
Το κοινό χαρακτηριστικό των κλάδων αυτών είναι ότι επηρεάζονται από υψηλές
εισαγωγές κυρίως από προϊόντα και υπηρεσίες των ίδιων κλάδων αλλά και από
κεφαλαιουχικά προϊόντα (μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και
μεταφορικών μέσων) ενδιάμεσων αγαθών (προϊόντα από μη μεταλλικά ορυκτά,
πετρελαιοειδή και μεταλλικά προϊόντα), προϊόντα ξυλείας, δερμάτινων ειδών, λοιπών
μεταποιημένων προϊόντων, μη ενεργειακών υλικών και αλιευμάτων.
Στη συνέχεια η ομάδα C2 θεωρούμενη ως κόμβος, διασπάται σε δύο υποομάδες
την C21 και την C22. Η διάσπαση αυτή οφείλεται στην υπεροχή της ομάδας C21 έναντι
της C22 ως προς τις μεσαίες επιδράσεις των εισαγωγών σε αλιεύματα, κατασκευές,
υπηρεσίες ξενοδοχείων – εστιατορίων και λοιπές υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα.
Η ομάδα C22 υπερτερεί ως προς τις χαμηλές εισαγωγές από προϊόντα και υπηρεσίες
των ίδιων κλάδων.
Η C21 αποτελείται από 7 κλάδους, το 24%. Οι κλάδοι αυτοί είναι τα προϊόντα
χάρτου και υπηρεσίες εκδόσεων – εκτυπώσεων τα χημικά προϊόντα, τα προϊόντα από
μη μεταλλικά ορυκτά, τα μεταλλικά προϊόντα, τα πετρελαιοειδή, η παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης και οι υπηρεσίες εκπαίδευσης.
Οι κλάδοι αυτοί χαρακτηρίζονται από μεσαίες επιδράσεις ως προς τις εισαγωγές
εξοπλισμού μεταφορών, υπηρεσιών μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης,
υπηρεσιών που αφορούν τα ακίνητα και επιχειρηματικές δραστηριότητες, υπηρεσιών
ξενοδοχείων και εστιατορίων, κατασκευαστικών εργασιών, αλιευμάτων,
υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών, λοιπών υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού
συνόλου, πετρελαιοειδών, υπηρεσιών εμπορίου, τροφίμων – ποτών και καπνού, και
μεταλλικών προϊόντων.
Η ομάδα C22 περιλαμβάνει τους υπόλοιπους δέκα (10) κλάδους, το 34% των
κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, εκ των οποίων, μόνο τα αλιεύματα ανήκουν
στον πρωτογενή τομέα ενώ οι υπόλοιποι εννιά (9) ανήκουν στο δευτερογενή.
Συγκεκριμένα είναι οι κλάδοι των ενεργειακών και μη ενεργειακών υλικών, τα
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δερμάτινα προϊόντα, τα προϊόντα ξυλείας, τα πλαστικά, τα λοιπά μεταποιημένα
προϊόντα και οι τρεις κλάδοι των κεφαλαιουχικών αγαθών (μηχανολογικού και
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και τα μεταφορικά μέσα).
Οι κλάδοι αυτοί χαρακτηρίζονται από χαμηλές επιδράσεις εισαγωγών κυρίως από
αλιεύματα, από ενεργειακά υλικά και μη ενεργειακά υλικά, από ενδιάμεσα και
κεφαλαιουχικά αγαθά, από υπηρεσίες εμπορίου αλλά και από υπηρεσίες ξενοδοχείων
– εστιατορίων, λοιπές υπηρεσίες κοινωνικού συνόλου, υπηρεσίες μεταφορών –
επικοινωνιών και αποθήκευσης και από υπηρεσίες που αφορούν ακίνητα, μισθώσεις
και επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Για να διαπιστωθεί η διάταξη των κλάδων, εφαρμόζουμε την παραγοντική
ανάλυση των αντιστοιχιών (AFC) όπου στον πρώτο παραγοντικό άξονα (Σχήμα 3)
που ερμηνεύεται το 28% της ολικής αδράνειας διαπιστώνουμε την αντιπαράθεση των
δύο ακραίων περιπτώσεων.
Από αριστερά προς τα δεξιά διατάσσονται οι κλάδοι που χαρακτηρίζονται από
χαμηλές επιδράσεις στις εισαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών (ομάδα C22). Στα δεξιά
παρατηρούμε τους κλάδους που επηρεάζουν σε υψηλότερο βαθμό τις εισαγωγές
(ομάδα C1).
Σχήμα 3. Πρώτος παραγοντικός άξονας εισαγωγών 1999
τ1=27,906%
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Ο δεύτερος παραγοντικός άξονας (Σχήμα 4) που ερμηνεύει το 13% της ολικής
αδράνειας αντιπαραθέτει τις μεσαίες περιπτώσεις με τις ακραίες. Από τα δεξιά προς
τα αριστερά διατάσσονται οι κλάδοι και τα χαρακτηριστικά της ομάδας C21 που
χαρακτηρίζονται από μεσαίες επιδράσεις στις εισαγωγές και από τα δεξιά οι
σημαντικότεροι κλάδοι (υψηλό COR και CTR) που χαρακτηρίζονται από χαμηλές
και υψηλές επιδράσεις στις εισαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών.
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Σχήμα 4. Δεύτερος παραγοντικός άξονας εισαγωγών 1999
τ2=13,173%
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Στο πρώτο παραγοντικό επίπεδο (Σχήμα 5) του πρώτου και δευτέρου
παραγοντικού άξονα, ερμηνεύεται το 41% της ολικής αδράνειας. Διαπιστώνουμε από
την απεικόνιση σε διάταξη τους κλάδους και τα χαρακτηριστικά των τριών ομάδων.
Σχήμα 5. Παραγοντικό επίπεδο 1ου και 2ου άξονα εισαγωγών 1999
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Στο κάτω δεξιά τεταρτημόριο του σχήματος παρουσιάζονται οι κλάδοι με τις
μεγαλύτερες επιδράσεις (ομάδα C1), στη μέση επάνω του σχήματος είναι η ομάδα C21
με τις μεσαίες επιδράσεις και στα αριστερά κάτω βρίσκεται η ομάδα των χαμηλών
επιδράσεων στις εισαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών.
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η εικόνα επί των παραγοντικών επιπέδων είναι το αποτέλεσμα της ανάλυσης των
29 κλάδων της Ελληνικής Οικονομίας του έτους 1999 ως προς τις 29 μεταβλητές που
είναι οι συνολικές διακλαδικές επιδράσεις των εισαγωγών. Αν δε, ανατρέξουμε στον
πίνακα που αναλύθηκε όπου η κάθε μια μεταβλητή διασπάστηκε σε 3 ιδιότητες, οι 29
κλάδοι γραμμές του πίνακα απεικονίστηκαν επί του παραγοντικού επιπέδου
συγχρόνως με τις 87 ιδιότητες που έχουν αυτοί οι κλάδοι στις 29 μεταβλητές
(στήλες).
Εάν αυξηθεί η τελική ζήτηση, για προϊόντα και υπηρεσίες των υπηρεσιών
χονδρικού και λιανικού εμπορίου, κατασκευαστικών εργασιών, δημόσιας διοίκησης,
άμυνας και κοινωνικών ασφαλίσεων, προϊόντων τροφίμων – ποτών –καπνού,
υπηρεσιών ξενοδοχείων – εστιατορίων, υπηρεσιών που αφορούν ακίνητα και επιχειρηματικές δραστηριότητες, υπηρεσίες μεταφορών – επικοινωνιών και αποθήκευσης,
χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης και υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες,
τότε αυτοί οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, καταφεύγουν περισσότερο από
κάθε άλλο κλάδο της ελληνικής οικονομίας σε εισαγωγές προϊόντων για να
καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση για τα προϊόντα – υπηρεσίες τους.

ABSTRACT
The interindustry relations and the interdependencies among the production sectors of
an economy are described in the input-output tables. In the frames of input-output
analysis we can determine the interindustry coefficients of imports. The use of
correspondence analysis and hierarchical cluster statistical methods, help us to
understand with simplicity and clearness the structure of the imports
interdependencies in the Greek economy. We perceive also the sectors which have the
highest imports effect in the production structure.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία ερευνούμε τη χρήση της μεθόδου bootstrap στην κατασκευή
διαστημάτων εμπιστοσύνης για ένα διωνυμικό ποσοστό και για τη διαφορά δύο ανεξάρτητων
ποσοστών καθώς και τον έλεγχο ισότητας συσχετισμένων ποσοστών.
Η εφαρμογή της μεθόδου bootstrap σε κατηγορικά δεδομένα είναι περιορισμένη. Ο
Ǻstrand (2000) κατασκεύασε διαστήματα εμπιστοσύνης για ένα διωνυμικό ποσοστό
χρησιμοποιώντας τον ακριβή εκτιμητή της δειγματικής κατανομής bootstrap. Διαπιστώσαμε
ότι τα διαστήματα εμπιστοσύνης bootstrap που προτείνει, έχουν πιθανότητα κάλυψης κάτω
από το ονομαστικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό, προτείνουμε την προσθήκη δυο
ψευδοπαρατηρήσεων (βλ. Agresti and Coull, 1998), που οδηγεί σε διαστήματα εμπιστοσύνης
bootstrap κοντά στο ονομαστικό επίπεδο. Η ίδια μέθοδος χρησιμοποιείται για τη κατασκευή
διαστήματος εμπιστοσύνης bootstrap για τη διαφορά δύο ανεξάρτητων ποσοστών. Το ακριβές
bootstrap percentile διάστημα εμπιστοσύνης που προκύπτει, συγκρίνεται με το διάστημα
εμπιστοσύνης που έχει προταθεί από τους Conlon and Thomas (1990). Τέλος, ερευνάται ο
έλεγχος McNemar μέσω ελέγχου bootstrap. Το βασικό πλεονέκτημα της χρήσης του ελέγχου
bootstrap είναι ότι η τιμή p του ελέγχου εξαρτάται από τις σύμφωνες κατηγορίες, κάτι που οι
παραδοσιακές μέθοδοι αδυνατούν να κάνουν, και επιπλέον δεν επηρεάζεται από την ισότητα
των συχνοτήτων των μη σύμφωνων κατηγοριών.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η μέθοδος bootstrap πρωτοπαρουσιάστηκε από τον Efron (1979) και βασίζεται
στην δειγματοληψία με επανάθεση από το αρχικό μας δείγμα. Η απλότητα της
μεθόδου την έχει κάνει δημοφιλή τόσο για την κατασκευή διαστημάτων
εμπιστοσύνης (Δ.Ε.) όσο και για τον έλεγχο υποθέσεων κυρίως για συνεχείς τυχαίες
μεταβλητές. Οι υπολογισμοί των εκτιμήσεων bootstrap έχουν συνδεθεί με την χρήση
υπολογιστικών τεχνικών, π.χ. μέθοδος Monte Carlo. Ωστόσο, στα διακριτά δεδομένα
οι εκτιμήσεις bootstrap μπορούν να υπολογιστούν χωρίς τη χρήση προσομοίωσης.
Στην παρούσα εργασία συγκρίνουμε τα Δ.Ε. bootstrap για ένα διωνυμικό ποσοστό
(δεύτερη ενότητα) και για τη διαφορά δύο ανεξάρτητων διωνυμικών ποσοστών (τρίτη
ενότητα) με κάποια από τα πιο δημοφιλή παραδοσιακά ΔΕ. Τέλος, στην τέταρτη
ενότητα θα εξετάσουμε τη διαφορά δυο συσχετισμένων ποσοστών μέσω του ελέγχου
McNemar και της παραλλαγής bootstrap του ελέγχου αυτού.
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Οι bootstrap και οι παραδοσιακές μέθοδοι κατασκευής Δ.Ε. θα συγκριθούν μέσω
της πιθανότητας κάλυψης (Coverage Probability) και του αναμενόμενου εύρους
(Average Width). Το ζητούμενο από μια μέθοδο κατασκευής Δ.Ε. είναι να οδηγεί σε
Δ.Ε. με πιθανότητα κάλυψης κοντά στο ονομαστικό επίπεδο και όσο γίνεται
μικρότερο αναμενόμενο εύρος.

2. ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΙΩΝΥΜΙΚΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
Έστω ότι η τυχαία μεταβλητή (τ.μ.) Χ ακολουθεί τη διωνυμική κατανομή B(n,π).
Στόχος μας είναι η κατασκευή ενός 100(1-2α)% Δ.Ε. για την πιθανότητα επιτυχίας π.
Το πιο δημοφιλές Δ.Ε. είναι το ασυμπτωτικό Δ.Ε. του Wald:

p ± za p (1 − p ) / n
όπου zα είναι το α ποσοστιαίο σημείο της τυπικής κανονικής κατανομής. Η μέθοδος
αυτή είναι γνωστό ότι δεν αποδίδει καλά ακόμα και όταν το μέγεθος του δείγματος
είναι αρκετά μεγάλο (βλ.Agresti and Coull, 1998).
Βελτιωμένο θεωρείται το Δ.Ε. του Wilson ή το score Δ.Ε.

(p+k±z

a

( p (1 − p ) + k / 2 ) / n ) / (1 + 2k ) ,

όπου k = zα2/2n, που προκύπτει από τον έλεγχο του π μέσω του στατιστικού score.
Οι Agresti and Coull (1998) παρατηρώντας ότι z0.0252≈4 πρότειναν ως 95% Δ.Ε.
για το π, το:

pW ± z0.025 pW (1 − pW ) / ( n + 4 )

όπου pw=(x+2)/(n+4) είναι ο εκτιμητής Wilson του π. Το εν λόγω Δ.Ε. αποτελεί
ουσιαστικά μια παραλλαγή του Δ.Ε. του Wald που προκύπτει προσθέτοντας στο
αρχικό μας δείγμα τέσσερις ψευδοπαρατηρήσεις, δύο επιτυχίες και δύο αποτυχίες.
Ο Ǻstrand (2000) χρησιμοποίησε Δ.Ε. bootstrap για το διωνυμικό ποσοστό π,
χωρίς τη χρήση προσομοίωσης. Τα Δ.Ε. bootstrap που βασίζονται σε ποσοστιαία
σημεία έχουν ως άκρα ποσοστιαία σημεία της B(n,p). Για παράδειγμα, το 100(1-α)%
Bootstrap Percentile (BP) Δ.Ε. ταυτίζεται με το Δ.Ε. που προκύπτει παίρνοντας ως
άκρα το 100α% και το 100(1-α)% ποσοστιαίο σημείο της B(n,p). Κατέληξε ότι μόνο
το ΒCα bootstrap Δ.Ε. έχουν ικανοποιητική απόδοση. (Ο ορισμός των ΒC και ΒCα
bootstrap Δ.Ε δίνονται από τον Ǻstrand, 2000). Ωστόσο, διαπιστώσαμε ότι η
πιθανότητα κάλυψης των Δ.Ε. του Ǻstrand είναι κάτω από το ονομαστικό επίπεδο. Η
αιτία είναι ότι όταν έχουμε παρατηρήσει μόνο επιτυχίες ή μόνο αποτυχίες τότε η
μέθοδος bootstrap παράγει Δ.Ε. που έχουν μηδενικό εύρος. Αυτός άλλωστε είναι και
ο κύριος λόγος που το Wald Δ.Ε. δεν έχει καλή απόδοση. Για να ξεπεραστεί αυτό το
πρόβλημα, προτείνουμε σε κάθε δείγμα την πρόσθεση δυο ψευδοπαρατηρήσεων, μιας
επιτυχίας και μιας αποτυχίας, και στη συνέχεια την εφαρμογή της μεθόδου bootstrap.
Με την προσθήκη αυτή, εξασφαλίζουμε ότι τα bootstrap Δ.Ε. θα έχουν μη μηδενικό
πλάτος. Στο εξής αυτή η διαδικασία θα καλείται τροποποιημένη bootstrap (Mboot).
Στόχος μας είναι η σύγκριση των παραπάνω ασυμπτωτικών Δ.Ε. με τα Δ.Ε. που
προκύπτουν με εφαρμογή της μεθόδου bootstrap. Στον Πίνακα 1.1 παρουσιάζεται η
πιθανότητα κάλυψης ασυμπτωτικών και bootstrap Δ.Ε. ονομαστικού επιπέδου 95%.

- 482 -

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η προσθήκη των ψευδοπαρατηρήσεων βελτιώνει τη
μέθοδο bootstrap. Μάλιστα, όλες οι μέθοδοι bootstrap είναι καλύτερες από την
μέθοδο των Agresti-Coull και λίγο χειρότερες από την μέθοδο του Wilson.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι υπάρχουν τιμές της πιθανότητας κάλυψης της
bootstrap percentile που είναι πιο κοντά στο ονομαστικό επίπεδο από τις αντίστοιχες
της μεθόδου του Wilson.
Το αναμενόμενο πλάτος της μεθόδου bootstrap percentile είναι μικρότερο από τις
υπόλοιπες bootstrap μεθόδους και την μέθοδο των Agresti-Coull για όλα τα μεγέθη
δείγματος ενώ είναι σχεδόν πάντα μεγαλύτερο από την μέθοδο του Wilson.
Πίνακας 1. Πιθανότητα κάλυψης Δ.Ε. ονομαστικού επιπέδου 95% για τo διωνυμικό
ποσοστό π, όταν π~Uniform(0,1).

n
Wald
Wilson
AC
BP
BC
BCα

10
0.7693
0.9541
0.9638
0.9570
0.9618
0.9594

30
0.8749
0.9524
0.9598
0.9552
0.9571
0.9592

50
0.9006
0.9518
0.9578
0.9539
0.9568
0.9552

100
0.9223
0.9511
0.9554
0.9531
0.9551
0.9528

500
0.9430
0.9503
0.9518
0.9509
0.9511
0.9506

3. ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ
Έστω X1 ~ B(n1,π1) και X2 ~ B(n2,π2) δυο ανεξάρτητες διωνυμικές τ.μ. Επιθυμούμε να
κατασκευάσουμε ένα 100(1-2α)% Δ.Ε. για τη διαφορά των πιθανοτήτων επιτυχίας
των δύο κατανομών, π = π1-π2.
Αν pi=xi/ni, (i=1,2) είναι τα αντίστοιχα δειγματικά ποσοστά, τότε το 100(1-2α)%
Wald Δ.Ε. για το π, είναι το

( p1 − p2 ) ± za

p1 (1 − p1 ) / n1 + p2 (1 − p2 ) / n2 .

Στην βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η αποτελεσματικότητα της μεθόδου Wald δεν
είναι καλή (βλ. Newcombe, 1998). Ο Newcombe πρότεινε μια μέθοδο κατασκευής
Δ.Ε. για το π, που βασίζεται στη μέθοδο του Wilson για ένα διωνυμικό ποσοστό,
γνωστή ως υδριβική μέθοδος score του Newcombe (Newcombe’s Hybrid Score
Method - NH). Το σχετικό Δ.Ε. έχει τη μορφή

⎡
l (1 − l1 ) u2 (1 − u2 )
,
+
⎢( p1 − p2 ) − z1− a 1
n1
n2
⎢⎣

( p1 − p2 ) − za

u1 (1 − u1 )
n1

+

l2 (1 − l2 ) ⎤
⎥ ,
n2
⎥⎦

όπου li και ui είναι το κάτω και το άνω άκρο του 100(1-2α)% Wilson Δ.Ε. για το πi,
i=1,2.
Οι Agresti and Caffo (2000) επέκτειναν την μέθοδο των Agresti-Coull και
πρότειναν ως 95% Δ.Ε. για τη διαφορά των ποσοστών το

(p

L ,1

− pL ,2 ) ± z0.025 pL ,1 (1 − pL ,1 ) / n1 + pL ,2 (1 − pL ,2 ) / n2 ,
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όπου pL,i=(xi+2)/(ni+4) είναι ο εκτιμητής Laplace του διωνυμικού ποσοστού πi.
Η από κοινού κατανομή των τ.μ. X1 και X2, λόγω της ανεξαρτησίας τους , είναι το
γινόμενο των διωνυμικών κατανομών B(n1,π1) και B(n2,π2). Αυτήν την ιδιότητα
εκμεταλλευόμαστε προκειμένου να κατασκευάσουμε το ζητούμενο Δ.Ε. μέσω της
μεθόδου bootstrap. Δοθέντων των n1 και n2, κάθε πιθανό αποτέλεσμα ανήκει στο
σύνολο A={0,1,…, n1}x{0,1,…, n2}. Το σύνολο A είναι διακριτό και επομένως είναι
εύκολο να βρούμε την κατανομή του εκτιμητή της διαφοράς των ποσοστών (βλ.
Conlon-Thomas, 1990) από την κατανομή:
Prob {π = p} =
Prob { X 1 = x1 , X 2 = x2 } .

∑

{( x1 , x2 )∈A:x1 / n1 − x2 / n2 = p}

Η εκτίμηση bootstrap της κατανομής αυτής είναι η

Prob* {π * = p* } =

∑

{( x , x ):x / n − x / n = p }
*
1

*
2

*
1

1

*
2

2

Prob* { X 1* = x1* , X 2* = x2* }

*

και το 100(1-2α)% bootstrap percentile Δ.Ε. για το π είναι το:

⎡ ⎧⎪ *
⎫⎪
⎧⎪ *
⎫⎪ ⎤
*
*
*
*
⎢inf ⎨ p : ∑ Prob* {π = p } ≥ a ⎬ ,inf ⎨ p : ∑ Prob* {π = p } ≥ 1 − α ⎬ ⎥ (1)
⎪⎭
⎪⎩
⎪⎭ ⎦⎥
p*
p*
⎣⎢ ⎪⎩
Όπως και στην περίπτωση του ενός ποσοστού, λόγω της ακαταλληλότητας των
bootstrap Δ.Ε., θα καταφύγουμε και εδώ στην προσθήκη δυο παρατηρήσεων (μιας
επιτυχίας και μιας αποτυχίας) σε κάθε μια από τις διωνυμικές μεταβλητές. Μετά από
αυτήν την τροποποίηση το bootstrap percentile Δ.Ε. θα δίνεται πάλι από την σχέση
(1).
Σύμφωνα με την μέθοδο των Conlon-Thomas, το 100(1-2α)% bootstrap percentile
Δ.Ε. είναι της μορφής (1) με τη διαφορά ότι όταν τα δειγματικά ποσοστά είναι ίσα με
τη μονάδα ή με το μηδέν, το δειγματικό ποσοστό εκτιμάται από τους τύπους που
έχουν παρουσιαστεί από τον Louis (1981). Η αξιολόγηση των μεθόδων κατασκευής
των διαστημάτων εμπιστοσύνης θα βασιστεί στην εκτίμηση της πιθανότητας
κάλυψης και του αναμενόμενου εύρους των Δ.Ε. μέσω 10000 προσομοιώσεων για
την διαφορά π1-π2. Επιπλέον, θα καταγράψουμε και το ποσοστό της πιθανότητας
κάλυψης κάθε μεθόδου, που είναι μικρότερο από 1-2α-0.02 και μεγαλύτερο από 12α+0.02 (Newcombe, 1998).
Στον Πίνακα 2 δίνονται τα αποτελέσματα. Παρατηρούμε μια συμπεριφορά
ανάλογη αυτής του Δ.Ε. ενός διωνυμικού ποσοστού. Έτσι, το Δ.Ε. του Wald και το
bootstrap percentile Δ.Ε. (Boot) έχουν μικρή πιθανότητα κάλυψης. Η μέθοδος των
Conlon-Thomas (CT) δίνει πιθανότητα κάλυψης κάτω από το ονομαστικό επίπεδο
αλλά όσο τα (n1,n2) αυξάνουν, η πιθανότητα κάλυψης μεγαλώνει. Από την άλλη, η
μέθοδος των Agresti-Caffo (AC), η υδριβική μέθοδος του Newcombe (NH) και η
τροποποιημένη bootstrap (MBoot) παράγουν Δ.Ε. που έχουν πιθανότητα κάλυψης
κοντά στο ονομαστικό επίπεδο. Η πιθανότητα κάλυψης της NH είναι πιο κοντά στο
ονομαστικό επίπεδο και ακολουθεί η Mboot. Το ίδιο ισχύει και για το αναμενόμενο
πλάτος των Δ.Ε. Η μέθοδος AC έχει το μικρότερο ποσοστό πιθανότητας κάλυψης
κάτω από 1-2α-0.02 και έπεται η μέθοδος ΝΗ. Από την άλλη, το ποσοστό των
πιθανοτήτων κάλυψης που είναι άνω του 1-2α+0.02 είναι αρκετά υψηλό ακόμα και
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για μεγάλα n1 και n2. Για τα τροποποιημένα bootstrap Δ.Ε., το ποσοστό των
πιθανοτήτων κάλυψης που είναι μεγαλύτερες από 1-2α+0.02 μειώνεται όσο αυξάνουν
τα n1 , n2 . Για παράδειγμα, όταν n1=n2=20 τότε το ποσοστό αυτό είναι το μικρότερο
από τις τρεις μεθόδους. Δεν πρέπει όμως να αγνοηθεί το γεγονός ότι η Mboot έχει και
κάποιες ανεπιθύμητες ιδιότητες, όπως για παράδειγμα ότι το ποσοστό των
πιθανοτήτων κάλυψης 1-2α+0.02 είναι μεγαλύτερο από τα αντίστοιχα ποσοστά των
μεθόδων AC και NH.
Πίνακας 2:Πιθανότητα κάλυψης Δ.Ε. ονομαστικού επιπέδου 95% για την διαφορά

ποσοστών όταν πi~Uniform(0,1), i=1,2.

( n1 , n2 )
(10,5)

(10,10)

(20,5)

(20,10)

(20,20)

Μέθοδος

____

____

CP n , n

AW n , n

CPn , n ≤ 0.93

CPn , n ≥ 0.97

0.9638
0.9534
0.7845
0.9136
0.9633
0.9600
0.9535
0.8252
0.9179
0.9577
0.9646
0.9535
0.7951
0.9215
0.9535
0.9588
0.9533
0.8644
0.9306
0.9585
0.9559
0.9529
0.8834
0.9340
0.9528

0.7980
0.7616
0.7273
0.9515
0.7951
0.6732
0.6540
0.6380
0.7289
0.6722
0.7271
0.6879
0.6595
0.8722
0.7223
0.5876
0.5720
0.5636
0.6299
0.5860
0.4878
0.4807
0.4760
0.5009
0.4820

1.30%
5.05%
96.82%
27.48%
5.84%
0.95%
7.80%
81.64%
32.89%
6.79%
0.80%
2.67%
97.95%
22.70%
2.67%
0.44%
1.10%
88.63%
24.79%
2.32%
0.24%
2.33%
46.72%
16.92%
2.94%

28.19%
18.18%
0.00%
37.55%
32.77%
16.83%
16.46%
0.00%
20.72%
18.17%
33.72%
10.53%
0.00%
59.23%
10.53%
14.75%
10.33%
0.00%
18.31%
11.93%
7.38%
9.01%
0.00%
6.61%
7.04%

1

AC
NH
BP
CT
MBoot
AC
NH
BP
CT
MBoot
AC
NH
BP
CT
MBoot
AC
NH
BP
CT
MBoot
AC
NH
BP
CT
MBoot

2

1

2

1

2

1

2

4. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΥΟ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ
Έστω ο 2x2 πίνακας συνάφειας, που ταξινομεί n ζεύγη συσχετισμένων
παρατηρήσεων βάσει της συμφωνίας ή μη των μελών κάθε ζεύγους σε μια δίτιμη
απόκριση. Με nij (i,j=1,2) συμβολίζουμε την συχνότητα του κελιού (i,j) και με πij την
αντίστοιχη πιθανότητα, όπου
π = 1 . Το θεωρούμενο δειγματοληπτικό σχήμα
i , j ij

∑

είναι πολυωνυμικό, δηλ. (n11, n12, n21, n22) ~ Multi(n,(π11 ,π12 ,π21 ,π22 )).
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Μας ενδιαφέρει η σύγκριση των περιθωρίων πιθανοτήτων π 1⋅ = π 11 + π 12 και

π ⋅1 = π 11 + π 21 . Η σχετική μηδενική υπόθεση διατυπώνεται για τη διαφορά τους
δ = π 1⋅ − π ⋅1 = π 12 − π 21 .
(2)
Συγκεκριμένα, θέλουμε να ελέγξουμε την Η 0 : δ = 0 έναντι της Η1 : δ ≠ 0 ή, μέσω
της σχέσης (2), ισοδύναμα την

Η 0 : π 12 = π 21 έναντι της Η1 : π 12 ≠ π 21 .

(3)
Τα ποσοστά π12 και π21 είναι συσχετισμένα και επομένως οι μέθοδοι σύγκρισης δυο
ανεξάρτητων ποσοστών είναι ακατάλληλες.
Ο έλεγχος (3) παραδοσιακά διενεργείται μέσω του στατιστικού McNemar (1947):

X 2 = ( n12 − n21 ) / ( n12 + n21 )
2

H0

∼

χ 12 .

(4)

Όταν οι αναμενόμενες συχνότητες είναι πολύ μικρές τότε για το στατιστικό (4)
έχει προταθεί η διόρθωση συνέχειας του Yates

X Υ2 = ( n12 − n21 − 1) / ( n12 + n21 )
2

H0

∼

χ 12 .

Δοθέντος του αθροίσματος n12+n21, κάτω από την μηδενική υπόθεση ισχύει
n12~Β(n12+n21,0.5). Επομένως, εναλλακτικά ο έλεγχος ισότητας των ποσοστών μπορεί
να πραγματοποιηθεί με χρήση του ακριβούς διωνυμικού ελέγχου.
Από τους παραπάνω ελέγχους μόνο ο ακριβής διωνυμικός έλεγχος προσφέρεται
για την ανάλυση μικρών δειγμάτων. Επίσης, όλοι οι έλεγχοι βασίζονται μόνο στις
συχνότητες των μη διαγώνιων στοιχειών του πίνακα, δηλαδή στις κατηγορίες όπου η
μεταβλητή απόκρισης είναι διαφορετική. Αγνοώντας τις συχνότητες των σύμφωνων
ζευγών n11 και n22, καταλήγουμε να αγνοούμε πολλές φορές σημαντικό μέρος της
δειγματικής μας πληροφορίας.
Κάτω από την μηδενική υπόθεση, μπορεί να θεωρηθεί ότι

( n11 + n22 , n12 , n21 )

H0

∼ Multi ( n,1 − 2π , π , π ) ,
όπου π= (π12+π21)/2. Η bootstrap εκτίμηση της δειγματικής κατανομής κάτω από την
μηδενική υπόθεση είναι η Multi ( n,1 − 2πˆ , πˆ , πˆ ) , όπου πˆ ο εκτιμητής μεγίστης
πιθανοφάνειας του π. Εκμεταλλευόμενοι το γεγονός αυτό, είμαστε σε θέση να
υπολογίσουμε το p-value του bootstrap ελέγχου ακριβώς από τον Αλγόριθμο 1.
Αλγόριθμος 1: Αλγόριθμος για τον έλεγχο του McNemar μέσω της μεθόδου Bootstrap
11οο ΒΒήήμμαα:: Δοθέντων των αρχικών δεδομένων n11 , n12 , n21 , n22 εκτιμούμε το δ ,

δˆ = ( n12 − n21 ) / n .
22οο ΒΒήήμμαα:: Εκτιμούμε το π με πˆ = ( n12 + n21 ) / 2n .

(

)

33οο ΒΒήήμμαα:: Παίρνουμε όλα τα δυνατά δείγματα από την Multi n, (1 − 2πˆ , πˆ , πˆ ) ,
τα οποία έστω ότι είναι B στο πλήθος.
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{

}

*b
*b
*b
44οο ΒΒήήμμαα:: Για κάθε σύνολο δεδομένων bootstrap n11
, b = 1,..., B ,
+ n22
, n12*b , n21

υπολογίζουμε την ποσότητα δˆ

*b

= (n − n
*b
12

*b
Prob* {n11 + n22 = n11*b + n22
, n12 = n12*b , n21

Multi ( n, (1 − 2πˆ , πˆ , πˆ ) ) .

) / n και την πιθανότητα
= n } από την κατανομή
*b
21

*b
21

55οο ΒΒήήμμαα:: Αθροίζουμε τις πιθανότητες όλων των δειγμάτων bootstrap για τα οποία
ισχύει

δˆb * ≥ δˆ . Η τιμή pBOOT του ελέγχου bootstrap βρίσκεται από

τον τύπο:

pBOOT =

{( n

∑

*b
*b *b *b
11 + n22 , n12 , n21

+

{( n

∑

*b
*b *b *b
11 + n22 , n12 , n21

):δˆ

b*

):δˆ

b*

> δˆ

}

}

=δˆ

*b
*b
Prob* {n11 + n22 = n11*b + n22
, n12 = n12*b , n21 = n21
}
*b
*b
Prob* {n11 + n22 = n11*b + n22
, n12 = n12*b , n21 = n21
}

Η χρήση της πολυωνυμικής κατανομής δικαιολογείται από την χρήση της μη
παραμετρικής μεθόδου bootstrap και όχι από το δειγματοληπτικό σχήμα. Η διόρθωση
που γίνεται βασίζεται στην ιδέα του mid p-value (βλ. Agresti 2002) και εφαρμόζεται
όταν έχουμε διακριτές κατανομές. Σε αντίθεση με τα συνήθη στατιστικά ο έλεγχος
bootstrap λαμβάνει υπόψη του τα διαγώνια στοιχεία μέσω των πιθανοτήτων
*b
*b
*b
*b
Prob {n11 + n22 = n11 + n22 , n12 = n12 , n21 = n21 } . Επίσης ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι ο
έλεγχος αυτός μπορεί να διεξαχθεί ακόμα και για μικρά δείγματα, μικρές
αναμενόμενες συχνότητες ή και για ίσες συχνότητες μεταξύ των μη διαγώνιων
συχνοτήτων.
Η ισχύς του ελέγχου εκτιμάται μέσω της εμπειρικής ισχύος. Θα λέμε ότι ένα
στατιστικό ελέγχου είναι ισχυρό, αν το εμπειρικό του μέγεθος είναι κοντά στο
ονομαστικό επίπεδο και η εμπειρική ισχύς του είναι μεγαλύτερη από όλα τα
στατιστικά ελέγχου που έχουν εμπειρικό μέγεθος κοντά στο ονομαστικό επίπεδο του
ελέγχου για όλες τις τιμές της παραμέτρου.
Η σύγκριση περιλαμβάνει τα στατιστικά του McNemar, του χι-τετράγωνο με την
διόρθωση του Yates, του ακριβούς διωνυμικού ελέγχου και του ελέγχου bootstrap για
μικρού και μεσαίου μεγέθους δείγματα μέσω του εμπειρικού μεγέθους και της
εμπειρικής ισχύος τους. Η σύγκριση θα γίνει σε ονομαστικό επίπεδο 5% και 10%.
Για κάθε μέγεθος δείγματος n, παράγονται όλα τα δυνατά δείγματα πλην του
δειγματος που αποτελείται μόνο από τις σύμφωνες κατηγορίες. Ο λόγος είναι ότι τα
παραπάνω στατιστικά δεν μπορούν να υπολογιστούν όταν οι μη σύμφωνες
κατηγορίες έχουν μηδενικές συχνότητες. Η εμπειρική ισχύς υπολογίζεται από το
άθροισμα των πιθανοτήτων εμφάνισης δειγμάτων που απορρίπτουν τη μηδενική
υπόθεση, όταν ισχύει η εναλλακτική. Ομοίως, το εμπειρικό μέγεθος υπολογίζεται από
το άθροισμα των πιθανοτήτων εμφάνισης δειγμάτων που απορρίπτουν την μηδενική
υπόθεση όταν αυτή ισχύει. Επίσης ορίζουμε με ψ=π12+π21, το άθροισμα των
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πιθανοτήτων των μη σύμφωνων κατηγοριών έτσι ώστε να μπορούμε να μελετήσουμε
τη συμπεριφορά των στατιστικών ελέγχου για διάφορες τιμές των π12 και π21.
Ο ακριβής διωνυμικός έλεγχος είναι ο πιο συντηρητικός και ακολουθεί το χιτετράγωνο του Yates. Ακόμη, η ισχύς του ελέγχου bootstrap είναι μικρότερη ή ίση με
αυτή του ελέγχου McNemar και πάντα μεγαλύτερη από την ισχύ των ελέγχων Yates
και του ακριβή διωνυμικού ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, όταν το μέγεθος του
δείγματος είναι μικρότερο του 10, τότε ο έλεγχος bootstrap απορρίπτει ακριβώς τις
ίδιες περιπτώσεις με τον έλεγχο McNemar ενώ για μέγεθος δείγματος μεγαλύτερο
του 10 ο έλεγχος bootstrap έχει μικρότερη ισχύ. Το εμπειρικό μέγεθος του ελέγχου
bootstrap είναι κάτω του ονομαστικού επιπέδου όταν α=0.05 και n>10 ενώ είναι
αρκετά κοντά στο ονομαστικό επίπεδο για α=0.1.
Ο έλεγχος bootstrap δεν υπόκειται στις περιοριστικές προϋποθέσεις ενός
ασυμπτωτικού ελέγχου, γεγονός που του δίνει ένα πλεονέκτημα έναντι του τεστ του
McNemar σε περιπτώσεις που αυτές καταστρατηγούνται (π.χ. μικρό μέγεθος
δείγματος).
Τέλος, το πιο σημαντικό πλεονέκτημα του ελέγχου bootstrap είναι ότι λαμβάνει
υπόψη του τις σύμφωνες κατηγορίες, κάτι που δεν ισχύει για τις άλλες μεθόδους.
Μπορεί οι διάφορες στην τιμή p να είναι μικρές, αλλά είναι σημαντικό να
συμμετέχουν και αυτές οι κατηγορίες στη διαμόρφωση του ελέγχου.

ABSTRACT
In this paper, we propose the construction of confidence intervals for a binomial
proportion and the difference of two independent binomial proportions via the
bootstrap method. We also propose a test for the equality of paired proportions based
on bootstrap.
Applications of the bootstrap method for discrete data are limited. Astrand (2000)
constructed exact bootstrap confidence intervals for a binomial proportion after
calculating the exact bootstrap sampling distribution. However, the coverage
probability of these bootstrap confidence intervals is below the nominal level.
Motivated by Agresti and Coull (1998), we propose to add two “fake” observations.
The resulting bootstrap confidence intervals have coverage probability close to the
nominal level. We also propose to add two “fake” observations to each of two
independent proportions in order to construct bootstrap confidence intervals for their
difference. We compare the exact bootstrap percentile confidence interval with the
confidence interval proposed by Conlon and Thomas (1990). Finally, we explore the
‘bootstrap version’ of the McNemar’s test. The advantages of this bootstrap test are
that it takes into consideration also the concordant categories, which the traditional
methods do not, and that the p-value does not necessarily equal one in case of
equality of the non-concordant frequencies.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σε αυτή την εργασία γίνεται σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών μοντέλων
παλινδρόμησης, που εκφράζουν το εμπορεύσιμο ύψος του δέντρου hm σε σχέση με τη
στηθιαία διάμετρό του d. Τα στατιστικά κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ο συντελεστής
προσδιορισμού, το τυπικό σφάλμα εκτίμησης, η ανάλυση διακύμανσης, o t έλεγχος, τα
διαστήματα εμπιστοσύνης των συντελεστών παλινδρόμησης και η ανάλυση υπολοίπων.
Επιλέχτηκαν 3 μοντέλα, δυο γραμμικά και ένα μη γραμμικό, τα εξής:
d
hm=1,3 + 58,810
d +1
1
hm=1,3 + 31,592d + 5,146
d +1
−2,336d
hm=1,3+ 27,339(1- e
)

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το ύψος και η διάμετρος είναι δυο από τις βασικές μεταβλητές του δέντρου. Η
έκφραση του ύψους των δέντρων μιας έκτασης σε συνάρτηση με τη στηθιαία τους
διάμετρο έχει χρησιμοποιηθεί στην κατάρτιση καμπυλών ύψους για τον καθορισμό
των ποιοτήτων τόπου (Μάτης 2004).
Εκτός από το συνολικό ύψος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το εμπορεύσιμο ή
βιομηχανικό ύψος (merchantable height, hm), το οποίο είναι η απόσταση μεταξύ του
εδάφους και του σημείου εκείνου που ορίζει το τελευταίο χρήσιμο μέρος του κορμού.
Σχέση μεταξύ του συνολικού και του εμπορεύσιμου ύψους έχει βρεθεί από τους
Αστέρη κ.ά. (1978). Ο καθορισμός του σημείου αυτού είναι υποκειμενικός και
ορίζεται ως μια ελάχιστη διάμετρος κορυφής. Για την Ελλάδα το όριο αυτό σήμερα
είναι τα 5cm (Μάτης 2004).
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Μοντέλα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να εκφράσουν τη σχέση ύψους –
διαμέτρου έχουν δοθεί από τους Prodan (1951, 1965), Strand (1959), Hush (1963),
Curtis (1967), Loetsch, Zohrer και Haller (1973) και άλλους.
Σκοπός της εργασίας είναι η σύγκριση και επιλογή κατάλληλων μοντέλων για τον
υπολογισμό του εμπορεύσιμου ύψους, σε συνάρτηση με τη στηθιαία διάμετρο του
δέντρου.

2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Περιοχή έρευνας σε αυτή την εργασία αποτελεί το δημόσιο δάσος «Λειβαδίτσι –
Τοβαρίτσι», το οποίο βρίσκεται δυτικά της πόλης Έδεσσα σε οδική απόσταση 25Km
και έχει δασοσκεπή έκταση 1637,1433ha (Τσαλακανίδης 1999). Από τα 1637ha
δασοσκεπούς έκτασης επιλέχτηκαν, με απλή τυχαία δειγματοληψία, 100 ιστάμενα
δέντρα, ως εξής: Χρησιμοποιήθηκε προσανατολιστικός χάρτης του δάσους, ο οποίος
προσαρμόστηκε μέσω του σχεδιαστικού προγράμματος AutoCAD 2004 στις
πραγματικές του διαστάσεις. Στη συνέχεια, μέσω ενός προγράμματος εξαγωγής
τυχαίων αριθμών, πήραμε ένα δείγμα τυχαίων σημείων (x,y) που αντιστοιχούν σε
πραγματικές συντεταγμένες και τοποθετήθηκαν στο χάρτη. Η προσέγγιση στα σημεία
αυτά έγινε με τη βοήθεια G.P.S. Στα δέντρα του δείγματος μετρήθηκαν:
1. Η στηθιαία διάμετρος d, χρησιμοποιώντας παχυμετρική ταινία.
2. Το εμπορεύσιμο ύψος hm, χρησιμοποιώντας το ρελασκόπιο Bitterlich.
Οι σχέσεις που περιγράφονται στη συνέχεια ((1) ως και (5)) αφορούν στα
ντετερμινιστικά μέρη των στοχαστικών μοντέλων παλινδρόμησης.
Στα δεδομένα του δείγματος δοκιμάστηκε η προσαρμογή 28 γραμμικών μοντέλων
(Μάτης και Διαμαντοπούλου 1993), από τα οποία επιλέχτηκαν τα εξής:
d
hm=1,3+b1
(1)
d +1

1
(2)
d +1
Επίσης, δοκιμάστηκε και η προσαρμογή τριών μη γραμμικών μοντέλων, των εξής:
d2
hm=
(3)
b0 + b1d + b2 d 2
hm=1,3+b1d+b2

1⎞
⎛
⎜ b0 + b1 ⎟
d
⎠
hm= e⎝

(

hm= 1,3 + b0 1 − e( − b d )
1

(4)

)

(5)

Η 3η εξίσωση έχει προταθεί από τους Prodan (1951, 1968) και King (1966), η 4η
από τους Clutter κ.ά. (1983) και η 5η από τον Meyer (1940).
Για την προσαρμογή των παραπάνω μοντέλων στα δεδομένα χρησιμοποιήθηκε η
ανάλυση παλινδρόμησης, με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS (Norusis
2002).
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Οι συντελεστές προσδιορισμού (coefficients of determination, R2) είναι από τα πιο
χρησιμοποιούμενα κριτήρια σύγκρισης μοντέλων. Σχετικά με τους συντελεστές
προσδιορισμού, έχουν προταθεί διάφοροι τύποι υπολογισμού τους, ενώ έχει
συζητηθεί πολύ και η καταλληλότητά τους, ως κριτηρίων σύγκρισης μοντέλων. Όσο
πιο κοντά στη μονάδα είναι η τιμή τους, τόσο πιο καλά προσαρμόζεται το μοντέλο
παλινδρόμησης στα δεδομένα. Γενικά, σε ένα μη γραμμικό μοντέλο ο συντελεστής
προσδιορισμού δε φαίνεται να έχει φανερή σημασία (Draper και Smith 1997). Ένα
άλλο κριτήριο σύγκρισης μοντέλων είναι το τυπικό σφάλμα εκτίμησης των
θεωρητικών τιμών (standard error, se). Όσο πιο μικρή τιμή έχει, τόσο πιο καλά
προσαρμόζεται το μοντέλο στα δεδομένα.
Για τα γραμμικά μοντέλα που επιλέχτηκαν, δίνονται οι τιμές της σημαντικότητας
του F κριτηρίου (Σημ.F) στις αναλύσεις διακύμανσης (όταν Σημ.F≤0,05 το
αντίστοιχο γραμμικό μοντέλο είναι στατιστικά σημαντικό, για πιθανότητα 5%) καθώς
και οι τιμές της σημαντικότητας του t κριτηρίου (Σημ.t), για κάθε συντελεστή
παλινδρόμησης (όταν Σημ.t≤0,05 ο αντίστοιχος συντελεστής διαφέρει στατιστικά
σημαντικά από το μηδέν, για πιθανότητα 5%). Σχετικά με τα διαστήματα
εμπιστοσύνης, αν κάποιο διάστημα περιέχει την τιμή μηδέν, ο αντίστοιχος
συντελεστής παλινδρόμησης δε διαφέρει στατιστικά σημαντικά από το μηδέν. Στη
συνέχεια γίνεται ανάλυση υπολοίπων (residual analysis) με έλεγχο του μέσου όρου
των υπολοίπων, έλεγχο κανονικότητας με τον έλεγχο Kolmogorov – Smirnov και
έλεγχο ομοιογένειας της διακύμανσης (Levene test). Οι βασικές υποθέσεις που
πρέπει να ισχύουν, για να εφαρμόσουμε ανάλυση παλινδρόμησης με τη μέθοδο των
ελάχιστων τετραγώνων, είναι πως τα υπόλοιπα θα πρέπει να έχουν μηδενικό μέσο
όρο, να κατανέμονται κανονικά και να έχουν ομοιογενή διακύμανση. Η παραβίαση
αυτών των υποθέσεων οδηγεί σε μη έγκυρα διαστήματα εμπιστοσύνης και ελέγχους
σημαντικότητας (Neter κ.ά. 1990, Μάτης 2001, Μάτης 2003).
Στον έλεγχο κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov, αν (Σημ.Z)≤0,05 τότε η
κατανομή των υπολοίπων απέχει πολύ από την κανονική, ενώ αν (Σημ.Z)>0,05 η
κατανομή των υπολοίπων προσεγγίζει την κανονική, για πιθανότητα 5%. Στον έλεγχο
ομοιογένειας διακύμανσης Levene, αν (Σημ.L)≤0,05 τότε τα υπόλοιπα έχουν
ανομοιογενή διακύμανση, ενώ αν (Σημ.L)>0,05 τα υπόλοιπα έχουν ομοιογενή
διακύμανση, για πιθανότητα 5% (Neter κ.ά. 1990).

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οι τιμές της στηθιαίας διαμέτρου των 100 δέντρων κυμαίνονται από 0,15 ως
0,65m και του εμπορεύσιμου ύψους από 7 ως 26m (πίνακας 1).
Πίνακας 1. Περιληπτικά στατιστικά των μεταβλητών.

Εμπορεύσιμο ύψος
Στηθιαία διάμετρος

Ελάχιστη
τιμή
7,00
0,15

Μέγιστη
τιμή
26,00
0,6500
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Αριθμητικός
μέσος
14,9890
0,307987

Τυπική απόκλιση
3,84539
0,0982096

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 2, το 1ο γραμμικό μοντέλο είχε καλύτερη τιμή από
το 2ο για το συντελεστή προσδιορισμού.
Πίνακας 2. Τιμές του συντελεστή προσδιορισμού για τα γραμμικά μοντέλα.
Μοντέλο
1
2

Συντελεστής προσδιορισμού R2
0,967
0,966

Η ανάλυση διακύμανσης έδειξε πως πράγματι τα γραμμικά μοντέλα είναι
σημαντικά, για πιθανότητα 5% (Σημ.F<0,05) (πίνακας 3). Ο υπολογισμός του
τυπικού σφάλματος εκτίμησης έδειξε πως το μικρότερο τυπικό σφάλμα, στο σύνολο
των 5 μοντέλων, έχει το μοντέλο 5.
Πίνακας 3. Αναλύσεις διακύμανσης.

Μοντέλο

1

2

3

4

5

Πηγή
διακύμανσης
Παλινδρό
μηση
Σφάλμα
Σύνολο
Παλινδρό
μηση
Σφάλμα
Σύνολο
Παλινδρό
μηση
Σφάλμα
Σύνολο
Παλινδρό
μηση
Σφάλμα
Σύνολο
Παλινδρό
μηση
Σφάλμα
Σύνολο

Αθροίσματα
τετραγώνων

Βαθμοί
ελευθερίας

Μέσα
τετράγωνα

19538,76

1

19538,76

664,03
20202,79

99
100

6,707

19517,802

2

9758,901

684,988
20202,79

98
100

6,990

23287,374

3

7762,458

643,556
23930,930

97
100

6,635

23281,739

2

11640,870

649,191
23930,930

98
100

6,624

23286,645

2

11643,323

644,285
23930,930

98
100

6,574

F

Ρίζα
Μέσου
Σημ. F Τετραγώ-νου
(τυπικό σφάλμα εκτίμησης
se)

2913,03 0,000
2,5898
1396,19 0,000
2,6439

2,5758

2,5737

2,5640

Ο έλεγχος υποθέσεων για τους συντελεστές παλινδρόμησης με το t κριτήριο, για
τα γραμμικά μοντέλα, έδειξε πως όλοι οι συντελεστές διαφέρουν σημαντικά από το
μηδέν, για πιθανότητα 5% (Σημ.t<0,05). Για τα μη γραμμικά μοντέλα, τα διαστήματα
εμπιστοσύνης των συντελεστών b0 και b1 για το μοντέλο 3 περιέχουν το μηδέν, άρα
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αυτοί οι συντελεστές παλινδρόμησης δε διαφέρουν σημαντικά από το μηδέν. Όλοι οι
υπόλοιποι συντελεστές των μη γραμμικών μοντέλων διαφέρουν στατιστικά
σημαντικά από το μηδέν (πίνακας 4).
Πίνακας 4. Έλεγχος σημαντικότητας των συντελεστών παλινδρόμησης.
Συντελεστές
παλινδρόμησης

Μοντέλο

bi
1
2
3
4
5

b1
b1
b2
b0
b1
b2
b0
b1
b1
b2

58,810
31,592
5,146
0,000
0,009
0,029
3,366
-0,191
27,339
2,336

Σημ.t
t
Τυπικό
σφάλμα
1,090 53,972 0,000
2,222 14,221 0,000
0,932 5,523 0,000
0,001
0,006
0,010
0,059
0,018
3,687
0,478

95% διάστημα
εμπιστοσύνης για
τους συντελεστές
Κάτω Πάνω
όριο
όριο
56,648 60,972
27,184 36,001
3,297
6,995
-0,001 0,002
-0,003 0,022
0,010
0,048
3,249
3,484
-0,226 -0,155
20,023 34,655
1,387
3,285

Τα μοντέλα που επιλέχτηκαν είναι:
hm=1,3+58,810

d
d +1

hm=1,3+31,592d+5.146

1
d +1

hm=1,3+ 27,339(1- e −2,336d )
Τα στατιστικά των υπολοίπων για τα τρία μοντέλα δίνονται στον πίνακα 5.
Παρατηρούμε πως οι μέσοι όροι των υπολοίπων των μοντέλων που επιλέχτηκαν
πλησιάζουν στο μηδέν.
Πίνακας 5. Στατιστικά των υπολοίπων των επιλεγμένων μοντέλων παλινδρόμησης.
Μοντέλο
1

2

5

Εκτιμηθείσες
τιμές
Υπόλοιπα
Εκτιμηθείσες
τιμές
Υπόλοιπα
Εκτιμηθείσες
τιμές
Υπόλοιπα

Ελάχιστη
τιμή

Μέγιστη
τιμή

Αριθμητικός
μέσος

Τυπική
απόκλιση

7,6575

23,1674

13,6113

3,1971

-5,0208

6,8739

0,0777

2,5887

9,2053

23,6539

13,6850

2,8246

0,0040

2,6304

-4,9539

6,2546

9,37

22,65

14,9998

2,8250

-5,25

6,47

-0,0108

2,5510
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Ο έλεγχος κανονικότητας με τoν έλεγχο Kolmogorov-Smirnov έδειξε πως τα
υπόλοιπα των μοντέλων προσεγγίζουν την κανονική κατανομή, για πιθανότητα 5%
(Σημ.Z>0,05) (πίνακας 6).
Πίνακας 6. Έλεγχος κανονικότητας των υπολοίπων των επιλεγμένων μοντέλων
παλινδρόμησης.

Μοντέλο
Αριθμητικός μέσος
Τυπική απόκλιση
Απόλυτη
Ακραίες
Θετική
διαφορές
Αρνητική
Kolmogorov-Smirnov
Z
Ασυμπτωτική σημ. Ζ
(δίπλευρη)

1
0,0777
2,5887
0,080
0,080
-0,043

2
0,0040
2,6304
0,096
0,096
-0,042

5
-0,0108
2,5510
0,070
0,070
-0,039

0,795

0,958

0,696

0,552

0,318

0,718

Τέλος, ο πίνακας 7 δείχνει πως τα υπόλοιπα των επιλεγμένων μοντέλων έχουν
ομοιογενή διακύμανση, για πιθανότητα 5% (Σημ.L>0,05).
Πίνακας 7. Έλεγχος ομοιογένειας διακύμανσης των υπολοίπων των επιλεγμένων
μοντέλων παλινδρόμησης.

Μοντέλο
1
2
3
4
5

Στατιστικό Levene
0,168
0,039
0,444
0,789
0,251

Σημαντικότητα
0,683
0,845
0,507
0,377
0,617

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην εργασία αυτή εξετάστηκαν μοντέλα που εκφράζουν το εμπορεύσιμο
ύψος σε συνάρτηση με τη στηθιαία διάμετρο και υπολογίστηκαν διάφορα
στατιστικά κριτήρια. Τα τρία μοντέλα που επιλέχτηκαν (2 γραμμικά και 1 μη
γραμμικό) είναι τα εξής:
hm=1,3+58,810

d
d +1

hm=1,3+31,592d+5.146

1
d +1

hm=1,3+ 27,339(1- e −2,336d )
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Τα μοντέλα αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν στην
ανάλυση παλινδρόμησης, έχουν τυπικά σφάλματα εκτίμησης (2,59) (2,64)
(2,56) και μέσους όρους υπολοίπων (0,078) (0,004) (–0,011) αντίστοιχα.
ABSTRACT
In this paper linear and non-linear regression equations that predict the
merchantable tree height hm in function to the breast height diameter d were
compared. The coefficient of determination, the standard error of estimation, the
analysis of variance, the t-test, the confidence intervals for the regression coefficients
and the residuals analysis were used as statistical criteria. Three equations were
selected, two linear and one non-linear, the following:
hm=1,3 + 58,810

d
d +1

hm=1,3 + 31,592d + 5,146

1
d +1

hm=1,3+ 27,339(1- e −2,336d )
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Συσταδοποίηση Δυναμικών Συστημάτων
Ταλαντώσεων από Βάσεις Δεδομένων Χρονοσειρών
Τσιμπίρης Αλκιβιάδης
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Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια τεχνικές συσταδοποίησης έχουν εφαρμοσθεί για την εξόρυξη γνώσης
από βάσεις δεδομένων χρονοσειρών. Στην εργασία αυτή μελετάμε χρονοσειρές από δυναμικά
συστήματα που παρουσιάζουν ταλαντώσεις, όπως τα ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα (EEG). Η
συσταδοποίηση δεν εφαρμόζεται απευθείας στις χρονοσειρές, αλλά σε μέτρα που εκτιμώνται
σε αυτές (feature-based clustering) μετά από κανονικοποίηση με διάφορες μεθόδους
(standardization). Χρησιμοποιούμε απλά στατιστικά μέτρα, όπως λοξότητα, κύρτωση και
αυτοσυσχέτιση, και μη-γραμμικά μέτρα, όπως αμοιβαία πληροφορία και μέγιστος εκθέτης
Lyapunov. Επίσης συμπεριλαμβάνουμε νέα μέτρα που εκτιμούν χαρακτηριστικά ταλάντωσης,
όπως η μέση τιμή των κορυφών και περιόδων ταλάντωσης. Εξετάζουμε την συνεισφορά του
κάθε μέτρου, καθώς και συνδυασμό τους, στην ακρίβεια συσταδοποίησης με την μέθοδο της
σειριακής προς τα μπρος επιλογής (Sequential Forward Selection). Η ακρίβεια
συσταδοποίησης μετρήθηκε με το δείκτη Rand (Corrected Rand Index) σε Monte Carlo
επαναλήψεις ομαδοποιημένων χρονοσειρών, όπου η κάθε ομάδα ανήκει σε διαφορετικό
δυναμικό σύστημα (Lorenz-95, Mackay-Glass). Τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα μέτρα
ταλάντωσης συνεισφέρουν περισσότερο στη σωστή συσταδοποίηση των χρονοσειρών. Ο ίδιος
σχεδιασμός εφαρμόστηκε σε δεδομένα EEG από ασθενείς με επιληψία και τα αποτελέσματα
έδειξαν επιτυχή διαχωρισμό της κατάστασης λίγο πριν και πολύ πριν την κρίση.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα τελευταία χρόνια η συσταδοποίηση (clustering) (Liao, 2005) έχει επεκταθεί σε
χρονοσειρές δυναμικών συστημάτων ταλαντώσεων (Kantz & Schreiber, 1997),
(Pikovsky et al, 2003). Σε τέτοια προβλήματα υπάρχει η ανάγκη εύρεσης
κατάλληλων χαρακτηριστικών μέτρων. Σ’ ένα γενικότερο πλαίσιο τα προβλήματα
συσταδοποίησης εστιάζονται στην επιλογή ενός μικρού συνόλου κατάλληλων
χαρακτηριστικών (features) που να περιγράφουν ικανοποιητικά την κάθε χρονοσειρά
ταλάντωσης ώστε να έχει αποτελεσματικότητα η συσταδοποίηση, η επιλογή
κατάλληλης μεθόδου κανονικοποίησης των τιμών των χαρακτηριστικών, καθώς και η
επιλογή κατάλληλου αλγορίθμου συσταδοποίησης. Στην εργασία αυτή διερευνήσαμε
με Monte Carlo προσομοιώσεις, για τον καλύτερο συνδυασμό χαρακτηριστικών των
χρονοσειρών και την καταλληλότερη μέθοδο κανονικοποίησης των τιμών με
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κριτήριο την υψηλότερη απόδοση συσταδοποίησης. Για το σκοπό αυτό
χρησιμοποιήσαμε δεδομένα χρονοσειρών από μη-γραμμικά συστήματα ταλαντώσεων
με δυσκολία στη διάκρισή τους. Ως πραγματικά δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν
ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα (ΕΕG) ασθενών με επιληψία (Hirsch et al, 2006).

2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
2.1 Χαρακτηριστικά Μέτρα Χρονοσειρών
Χρησιμοποιήθηκαν 10 χαρακτηριστικά μέτρα q1,...,q10, τα οποία θεωρούμε ότι
αποτυπώνουν ικανοποιητικά την καθολική συμπεριφορά κάθε χρονοσειράς.
Χωρίσαμε τα μέτρα σε τρεις κατηγορίες όπως δίνονται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά μέτρα χρονοσειράς {x1,x2,...,xn}
Απλά στατιστικά μέτρα
q1: λοξότητα

λ=

∑

n
t =1

( xt − x ) 3
ns 3

, όπου x είναι η μέση τιμή, s η τυπική απόκλιση

q2: κύρτωση

κ=

∑

n
t =1

( xt − x ) 4
ns 4

−3
n

1
q3: άθροισμα
h
∑ ( xt xt −k − x 2 )
αυτοσυσχέτισης Q = n r 2 για μέγιστο h, όπου r = n − k t = k +1
h
k
k
Box-Pierce
s2
k =1

∑

Μη γραμμικά μέτρα
h

q4: άθροισμα
αμοιβαίας
πληροφορίας

q5: μέγιστος
εκθέτης
Lyapunov

SI = ∑ I (k ) , όπου I (k ) = ∑ P(i, j ) log
k =1

i, j

άθροισμα είναι για διαμέριση των τιμών της {xt} και οι κοινές και
περιθώριες πιθανότητες στα διαστήματα της διαμέρισης είναι
P (i, j ) = P ( xi , xi − k ) , P (i ) = P( xi ) και P ( j ) = P ( xi − k )
δ
1 n′
log h ,t , όπου δ 0,t = xt − xt′ και δ h ,t = xt + h − xt′+ h είναι
L=
∑
n′h t =1
δ 0,t
οι Ευκλείδειες αποστάσεις δύο σημείων από δύο γειτονικές τροχιές
(στην αρχή και μετά χρόνο h) του ανακατασκευασμένου ελκυστή
(attractor) της χρονοσειράς με διάσταση εμβύθισης m και υστέρηση
τ, έτσι ώστε xt=[xt,xt-τ,..., xt-(m-1)τ] για t=1,...,n'+h, και n'=n-(m-1)τ-h
n

q6:
αυτοσυσχέτιση
τριών σημείων

P(i, j )
, το διπλό
P(i ) P( j )

r 3(τ 0 ) =

∑ (x

t = 2τ 0 +1

t

− x )( x t −τ 0 − x )( x t − 2τ 0 − x )
n

∑ (x
t =1

t

− x)3

Μέτρα χαρακτηριστικών ταλάντωσης
q7 και q9: μέση τιμή και τυπική απόκλιση της περιόδου ταλάντωσης,
q8 και q10: μέση τιμή και τυπική απόκλιση της κορυφής της ταλάντωσης
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2.2 Μέθοδοι Κανονικοποίησης

Για την κανονικοποίηση των τιμών των μέτρων χρησιμοποιήσαμε 4 γνωστές
μεθόδους και την κανονικοποίηση Gauss που βασίζεται στην αθροιστική συνάρτηση
κανονικής κατανομής των τιμών των χαρακτηριστικών σύμφωνα με τον Πίνακα 2.
Πίνακας 2. Μέθοδοι κανονικοποίησης για μέτρο qj από M χρονοσειρές, qj,1,..., qj,M, με
μέση τιμή q j , τυπική απόκλιση sq j , μέγιστη τιμή qj,max και ελάχιστη τιμή qj,min.

Γραμμική
Λογαριθμική
Gauss

y j ,i =

q j ,i − q j ,min
q j ,max − q j ,min

y j ,i = ln(q j ,i − q j ,min + 1)

Διασποράς

y j ,i =

Λογιστική

y j ,i =

q j ,i − q j
sq j
1
−q
1 + e j ,i

y j ,i = Φ −1 ( Fˆ ( q j ,i )) όπου Φ και Fˆ (q j ,i ) οι αθροιστικές συναρτήσεις
της τυπικής κανονικής κατανομής και της κατανομής του qj

2.3 Μέθοδος Συσταδοποίησης

Για τη συσταδοποίηση των χρονοσειρών επιλέξαμε το δημοφιλή γρήγορο και
αποδοτικό διαμεριστικό αλγόριθμο k-means των (Hartigan et al, 1979). Ο αλγόριθμος
επιλέγει αρχικά τυχαία κέντρα συστάδων και χρησιμοποιώντας επαναληπτικά τον
αλγόριθμο Μέγιστης Προσδοκίας (Εxpectation-Μaximization algorithm- EM)
(Dempster et al, 1977) συγκλίνει στο τελικό σύνολο συστάδων.
2.4 Σύγκριση Συστάδων

Για την σύγκριση δύο συσταδοποιήσεων χρησιμοποιήσαμε το δείκτη Rand
(Corrected Rand Index, CRΙ) που προτάθηκε από τους (Hubert & Arabie, 1985)
−1

⎛ nij ⎞ ⎛ n ⎞
R ⎛ ni . ⎞
R ⎛ n. j ⎞
⎟ − ⎜ ⎟ ∑ i =1 ⎜ ⎟ ∑ i =1 ⎜ ⎟
i =1
j =1 ⎜
2
2
2
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎝ ⎠
⎝ 2 ⎠
CRI =
−1
⎛n ⎞
R ⎛ n. j ⎞ ⎤
R ⎛ ni . ⎞
R ⎛ n. j ⎞
1 ⎡ R ⎛ ni . ⎞
⎢ ∑ ⎜ ⎟ + ∑ i =1 ⎜ ⎟ ⎥ − ⎜ ⎟ ∑ i = 1 ⎜ ⎟ ∑ i = 1 ⎜ ⎟
2 ⎣ i =1 ⎝ 2 ⎠
⎝ 2 ⎠⎦ ⎝ 2 ⎠
⎝ 2⎠
⎝ 2 ⎠

∑ ∑
R

C

(1)

Ο δείκτης CRI παίρνει τιμές στο διάστημα [-1,1]. Τιμή 1 του CRI υποδηλώνει
απόλυτη συμφωνία των δύο διαμερισμών ενώ τιμή κοντά στο 0 ή αρνητική
υποδηλώνει ασυμφωνία των συστάδων και τυχαία τοποθέτηση των αντικειμένων
(χρονοσειρών) σε αυτές.
2.5 Συστήματα Χρονοσειρών

Ένα από τα συστήματα που χρησιμοποιήσαμε για την παραγωγή των χρονοσειρών
είναι το σύστημα Lorenz-95 που πρωτοπαρουσιάσθηκε από τους (Lorenz & Emanuel,
1998) ως ένα σχετικά απλό μοντέλο της ατμόσφαιρας και δίνεται ως
dx j
dt

= ( x j +1 − x j − 2 ) x j −1 − x j + F ,
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j = 1, 2...10

(2)

Το σύστημα έχει 10 μεταβλητές και F είναι μία παράμετρος ελέγχου. Για F<4 το
σύστημα είναι περιοδικό, για F>4 το σύστημα γίνεται χαοτικό και για F=8
παρουσιάζει τη μεγαλύτερη χαοτική πολυπλοκότητα. Πήραμε τις χρονοσειρές από
την πρώτη μεταβλητή τους συστήματος, με παραμέτρους F=5, 6 και 8 ώστε να μην
είναι εύκολη η διάκριση μεταξύ των χρονοσειρών.
Ένα άλλο δυναμικό σύστημα που παράγει χαοτικές χρονοσειρές είναι το σύστημα
της διαφορικής εξίσωσης με υστέρηση των (Mackay & Glass, 1977)
dx
dt

=

0.2 x(t − Δ)
+ 0.1x(t ) .
1 + [ x(t − Δ)]10

(3)

Από το σύστημα αυτό και για χρόνο υστέρησης Δ=17, 23 και 30, δημιουργήσαμε
χρονοσειρές με διαφορετική πολυπλοκότητα (οι αντίστοιχες μορφοκλασματικές
διαστάσεις είναι 2, 2.4 και 3).
Για το κάθε δυναμικό σύστημα ορίσαμε 3 καταστάσεις και δημιουργήσαμε 50
χρονοσειρές των 1000 παρατηρήσεων για την κάθε κατάσταση (3 ομάδες και M=150
χρονοσειρές). Κάναμε 100 Monte Carlo επαναλήψεις για το κάθε δυναμικό σύστημα
με και χωρίς λευκό θόρυβο 20% στις χρονοσειρές (δηλαδή προσθέσαμε Γκαουσιανό
λευκό θόρυβο με τυπική απόκλιση το 20% αυτή της χρονοσειράς).
2.6 Επιλογή Γνωρισμάτων της Χρονοσειράς

Για την επιλογή του καλύτερου συνδυασμού γνωρισμάτων χρησιμοποιήθηκε η
διαδικασία της σειριακής προς τα μπρος επιλογής (Sequential Forward Selection SFS) εφαρμόζοντας επαναληπτικό αλγόριθμος αναζήτησης (Aha et al, 1995). Σε
κάθε επανάληψη αναζητείται το γνώρισμα που συνεισφέρει περισσότερο στη
διαδικασία συσταδοποίησης όταν προστίθεται στα γνωρίσματα που ήδη επιλέχτηκαν
στο προηγούμενο βήμα. Ως συνάρτηση αξιολόγησης (evaluation function)
χρησιμοποιήθηκε το CRI από την (1). Για να θεωρηθεί ότι ένα γνώρισμα συνεισφέρει
στη βελτίωση του CRI (CRInew) σε σχέση με το CRI από τα ήδη επιλεγμένα
γνωρίσματα (CRIold) θα πρέπει (CRInew-CRIold)/CRIold>0.05. Ο αλγόριθμος
ολοκληρώνεται όταν δεν υπάρχει επιπλέον βελτίωση του CRI. Για κάθε Monte Carlo
πραγματοποίηση καταγράφηκε ο επιλεγμένος συνδυασμός γνωρισμάτων και το
αντίστοιχο CRI. Τέλος επιλέχθηκε ο συνδυασμός γνωρισμάτων με την μεγαλύτερη
συχνότητα εμφάνισης στις 100 πραγματοποιήσεις. Η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε
για όλες τις μεθόδους κανονικοποίησης και η καλύτερη μέθοδος είναι αυτή που ο πιο
συχνός συνδυασμός χαρακτηριστικών μέτρων παρουσίασε τη μέγιστη απόδοση
συσταδοποίησης..

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3.1 Συστήματα Lorenz-95 και Mackay-Glass

Η γραμμική κανονικοποίηση δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα και στα δύο
συστήματα που χρησιμοποιήσαμε, τα οποία παρατίθενται στον Πίνακα 3. Ο
συνδυασμός της Μέσης Τιμής Τοπικών Μεγίστων με το Άθροισμα Αμοιβαίας
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Πληροφορίας (q1 και q8) δίνει μέσο CRI στο 0.96 για το σύστημα Lorenz-95 είτε
χωρίς είτε με θόρυβο, δηλώνοντας ότι και κατά την ύπαρξη θορύβου οι χρονοσειρές
διαχωρίζονται εύκολα (Εικόνα 1α).
Πίνακας 3. Ο συνδυασμός των μέτρων που έδωσαν τα καλύτερα αποτελέσματα για τα
δύο δυναμικά συστήματα με χρήση γραμμικής κανονικοποίησης.
Γραμμική Κανονικοποίηση
Επιλεγμένα
Γνωρίσματα

Lorenz95

q8

Monte Carlo
Επαναλήψεις

Μέση Τιμή
CRI

Tυπική
Aπόκλιση
CRI

Επιλεγμένα
Γνωρίσματα

F=5,6,8

Monte Carlo
Επαναλήψεις

Μέση Τιμή
CRI

M acay-Glass Δ=17,23,30
2

0.92 ±

0.05

q3

4

0.97 ±

0.01

0.02

q 3 ,q 7

94

1.00 ±

0.01

q 8 ,q 4

83

q 8 ,q 3

1

0.96

q 4 ,q 7

1

1.00

q 8 ,q 4 ,q 5

6

0.99

q 4 ,q 8

1

1.00

q 8 ,q 4 ,q 2

4

0.98 ±

0.02

q 8 ,q 4 ,q 7

3

0.97 ±

0.01

q 8 ,q 7 ,q 5

1

0.94

Lorenz95

q8

Tυπική
Aπόκλιση
CRI

0.96 ±

M acay-Glass Δ=17,23,30 με θόρυβο

F=5,6,8 με θόρυβο

q4

1

q3

50

0.88 ±

0.04

q 4 ,q 7

6

0.93 ±

0.03

0.90

6

0.88 ±

0.06

q 3 ,q 4

4

0.94 ±

0.02

q 8 ,q 4

76

0.96 ±

0.03

q 3 ,q 7

13

0.93 ±

0.04

q 8 ,q 3

2

0.91 ±

0.01

q 3 ,q 7 ,q 6

7

0.96 ±

0.01

q 3 ,q 7 ,q 4

17

0.96 ±

0.01

q 8 ,q 7

1

0.88 ±

q 8 ,q 10

3

0.89 ±

0.03

q 3 ,q 7 ,q 5

1

0.94

q 8 ,q 4 ,q 2

5

0.96 ±

0.03

q 4 ,q 7 ,q 6

1

0.92

q 8 ,q 4 ,q 10

7

0.98 ±

0.02

Εικόνα 1. (α) Συστάδες για το σύστημα Lorenz-95 στο χώρο που ορίζεται από τα μέτρα
της Μέσης Τιμής Τοπικών Μεγίστων και του Αθροίσματος Αμοιβαίας Πληροφορίας. β)
Το ίδιο για το σύστημα Mackey-Glass και τα μέτρα του Αθροίσματος Αυτοσυσχέτισης
Box-Pierce και τη Μέση Τιμή Τοπικών Περιόδων.

(α)

(β)

Ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια συσταδοποίησης (της τάξης 100% για το CRI) έδωσε
για το σύστημα Mackey-Glass ο συνδυασμός των μέτρων του Αθροίσματος
Αυτοσυσχέτισης Box-Pierce με τη Μέση Τιμή Τοπικών Περιόδων όταν δεν υπάρχει
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θόρυβος (Εικόνα 1β). Στο ίδιο σύστημα με θόρυβο 20% το μέτρο του Αθροίσματος
της Αυτοσυσχέτισης Box-Pierce από μόνο του ήταν ικανό να δίνει ακρίβεια στη
συσταδοποίηση της τάξης του 88% με δεύτερο σημαντικό χαρακτηριστικό τη Μέση
Τιμή Τοπικών Μεγίστων.
3.2 Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα

Εφαρμόσαμε την παραπάνω μεθοδολογία σε πολυ-κάναλες εξω-κρανιακές
καταγραφές ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων (EEG) στα 200Hz από 4 ασθενείς με
επιληψία. Τα δεδομένα χωρίζονται στις εξής περιόδους σε σχέση με την επιληπτική
κρίση: Α) λίγο πριν την κρίση (80sec-2min, την ονομάζουμε pre-ictal), Β) 1 ώρα πριν
την κρίση και Γ) 5 ώρες πριν την κρίση (ονομάζουμε τα Β) και Γ) pre-pre-ictal). Η
κάθε ομάδα περιέχει δεδομένα από 25 κανάλια (χρονοσειρές) και για κάθε ασθενή οι
χρονοσειρές είναι ίδιου μήκους (80sec-2min) για να έχουμε αμερόληπτη εκτίμηση
των μέτρων. Θέλουμε να διερευνήσουμε αν ο σχεδιασμός μας μπορεί να διαχωρίσει
τα δεδομένα σε δύο συστάδες, μία συστάδα pre-ictal (A), και μία συστάδα pre-preictal (B,Γ) (Kugiumtzis & Larsson, 2000), (Mormann et al, 2005). Επίσης
διερευνήσαμε τα μέτρα και την κανονικοποίηση, που δίνουν την καλύτερη απόδοση
στη συσταδοποίηση.
Στον Πίνακα 4 δίνονται τα αποτελέσματα για τους τέσσερις ασθενείς, όπου
παρατηρούμε ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, με το μέγιστο εκθέτη
Lyapounov να επιλέγεται σε δύο από τις τέσσερις περιπτώσεις.
Πίνακας 4. Προτεινόμενα μέτρα, μέθοδος κανονικοποίησης και απόδοση της
συσταδοποίησης για τις δύο καταστάσεις (preictal και pre-pre-ictal ) από τέσσερις
ασθενείς με επιληψία.
Ασθενής 1
15.000 καταγραφ ές
(75 sec)

2 ομάδες
1 ομάδα

Κανονικοπ οίηση

Ε π ιλεγμένα
Μ έτρα

Γραμμική
G auss

2 λεπτά
5 ώ ρες

Ασθενής 2
24.000 καταγραφ ές
(120 sec)

1 ομάδα
1 ομάδα

2 λεπτά
5 ώ ρες

CR I

Κ ανονικοπ οίηση

Επ ιλεγμένα
Μ έτρα

q 5 ,q 3 ,q 2

0.89

Γραμμική

q9

0.35

q 5 ,q 7

0.79

G auss

q7

0.84

Λογιστική

q 5 ,q 9

0.75

Λογιστική

q 7 ,q 6

0.57

Λογαριθμική

q5

0.66

Λογαριθμική

q 7 ,q 6

0.84

Διασποράς

q 2 ,q 3

0.79

Διασποράς

q 9 ,q 5

0.70

Ασθενής 3
22.000 καταγραφ ές
(110 sec)

1 ομάδα
1 ομάδα

Ασθενής 4
17.000 καταγραφ ές
(85 sec)

1 ομάδα
1 ομάδα
1 ομάδα

CR I

Κ ανονικοπ οίηση

Επ ιλεγμένα
Μ έτρα

2 λεπτά
1 ώ ρα

C RI

2 λεπτά
1 ώ ρα
5 ώ ρες

Κανονικοπ οίηση
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Μ έτρα

Γραμμική

q 4 ,q 8

0.40

Γραμμική

q5

0.61

G auss

q4

0.84

G auss

q 5 ,q 10

0.53

Λογιστική

q3

0.40

Λογιστική

q 5 ,q 1

0.74

Λογαριθμική

q 6 ,q 4 ,q 10

0.92

Λογαριθμική

q5

0.57

Διασποράς

q 4 ,q 8

0.40

Διασποράς

q 5 ,q 1

0.70
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C RI

Τα μέτρα που επιλέχθηκαν πρώτα, συνεισφέρουν περισσότερο στην υψηλή
απόδοση της συσταδοποίησης και όπως φαίνεται στην Εικόνα 2 οι τιμές τους
παρουσιάζουν υψηλή διακριτική ικανότητα στις ομάδες των EEG για κάθε ασθενή.
Εικόνα 2. Μέτρα που συνεισφέρουν περισσότερο στην απόδοση της συσταδοποίησης.
(α) Ασθενής 1: Μέγιστος Εκθέτης Lyapunov. (β) Ασθενής 2: Μέση Τιμή Τοπικών
Περιόδων. (γ) Ασθενής 3: Κύρτωση. (δ) Ασθενής 4: Μέγιστος Εκθέτης Lyapunov.

(α)

(β)

(γ)

(δ)

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο σχεδιασμός που αναπτύξαμε βρίσκει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά χρονοσειρών
και την κατάλληλη κανονικοποίηση για την καλύτερη δυνατή απόδοση της
συσταδοποίησης. Οι Monte Carlo προσομοιώσεις έδειξαν ότι η επιλογή μέτρων
ταλάντωσης σε συνδυασμό με κάποιο μέτρο συσχέτισης βελτιώνει σημαντικά την
ακρίβεια της συσταδοποίησης. Φάνηκε μάλιστα ότι ο συνδυασμός λίγων μέτρων
επιτυγχάνει καλύτερη απόδοση στη συσταδοποίηση. Ο υπολογισμός
χαρακτηριστικών μέτρων ταλάντωσης στις χρονοσειρές είναι ταχύτερος και μπορεί
σε πολλές περιπτώσεις να αποδίδει καλύτερα από άλλα μέτρα με μεγαλύτερο χρόνο
υπολογισμού. Για τα EEG φάνηκε ότι για κάθε περίπτωση (ασθενή) διαφορετικά
μέτρα και διαφορετική μέθοδος κανονικοποίησης δίνουν τα καλύτερα αποτελέσματα,
εμφανίζοντας μια προτίμηση στο μέτρο του Μέγιστου Εκθέτη Lyapunov.
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ABSTRACT
In this work, we concentrate on time series from dynamical systems that exhibit oscillatory
behavior, such as electroencephalograms (EEG). We consider clustering on features extracted
from the time series (feature-based clustering). In addition we apply standardization of the
features prior to clustering. As features we include simple linear and statistical measures as
well as features related to the oscillations of the time series. The objective is to find the
features that contribute most to accurate clustering of time series that regard different
dynamical states. The clustering accuracy is measured by the Corrected Rand index (CRI). To
obtain statistically significant results we generate Monte Carlo realizations, where each
realization regards a data base of groups of time series and each group represent a different
dynamical state. To simulate the dynamical states we used the Lorenz-95 system at three
chaotic regimes of varying complexity and the Mackey-Glass system, also at three chaotic
regimes. For the search of the best feature combination we used the sequential forward
selection method (SFS). The results showed that the oscillation-related features contributed
most and often in combination with a nonlinear feature. We applied the clustering set-up with
the same features on epileptic EEG data from pre-pre-ictal state (one to several hours before
seizure onset) and pre-ictal state (few minutes before seizure onset).
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Μελετάται η γονιμότητα του πληθυσμού της Ελλάδας χρησιμοποιώντας απογραφικά και
ληξιαρχικά δεδομένα της περιόδου 1951-2001. Στο πρώτο μέρος της εργασίας εφαρμόζονται
τα έμμεσα προτυποποιημένα μέτρα του Coale σε εθνικό επίπεδο με σκοπό να συγκριθεί η
γονιμότητα του πληθυσμού της χώρας με την αναπαραγωγική ικανότητα που δυνητικά
διαθέτει (φυσική γονιμότητα). Στη συνέχεια τροποποιούνται οι κλίμακες προτυποποίησης των
δεικτών και επανεκτιμώνται σε επίπεδο γεωγραφικού διαμερίσματος. Παρατηρείται πτώση
τόσο της συνολικής όσο και της συζυγική γονιμότητας σε όλα τα διαμερίσματα της χώρας. Οι
περιφερειακές διαφοροποιήσεις με την πάροδο του χρόνου αμβλύνονται. Από το 1981 η δομή
του έγγαμου αναπαραγωγικού πληθυσμού αλλάζει προς κατεύθυνση που τείνει να συμπιέζει
το συνολικό επίπεδο γονιμότητας.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η πτώση των ποσοστών της θνησιμότητας και της γεννητικότητας αποτελεί ένα
από τα σημαντικότερα φαινόμενα της κοινωνικής αλλαγής που σημειώθηκε στην
Ευρώπη του 19ου και του 20ου αιώνα. Η Θεωρία της Δημογραφικής Μετάβασης
θεμελιώθηκε αρχικά από τον Thompson (1929) και τον Car-Saunders (1936) και
αργότερα από τον Notestein (1940) και αποτελεί ένα πληθυσμιακό μοντέλο που
προσπαθεί να περιγράψει και να ερμηνεύσει την καθοδική πορεία που ακολούθησε η
γονιμότητα στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης από το 1875 (έτος που στατιστικά
τεκμηριώνεται η πρώτη σημαντική πτώση) μέχρι σήμερα.
Μεθοδολογικά η θεωρία προσπαθεί να αναγνωρίσει τους παράγοντες που έχουν
επηρεάσει τις ιστορικές πληθυσμιακές τάσεις και να τους αξιολογήσει πάνω σε μία
βάση αιτιώδους προτεραιότητας. Υποστηρίζεται ότι η μείωση της γεννητικότητας
συνδέεται με τη διαδικασία της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και ότι οι
πτωτικές τάσεις του φαινομένου εμφανίζονται ύστερα από μια αρκετά σημαντική
μείωση των επιπέδων της θνησιμότητας και κυρίως της βρεφικής. Η όλη διαδικασία
περιλαμβάνει τουλάχιστον τέσσερα αλληλο-συσχετιζόμενα φαινόμενα (εσωτερική
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μετανάστευση από αγροτικές περιοχές στα αστικά κέντρα, άνοδο του μορφωτικού
επιπέδου του πληθυσμού, χαλάρωση των οικογενειακών και συγγενικών δεσμών και
άνοδο των επιπέδων διαβίωσης και καταναλωτικών προτύπων) τα οποία προοδευτικά
διευκολύνουν αντανακλαστικές τροποποιήσεις της αναπαραγωγικής συμπεριφοράς
του πληθυσμού διά μέσου κοινωνικών, οικονομικών και ψυχολογικών μηχανισμών.
Η πορεία των δημογραφικών αλλαγών εξελίσσεται σε τέσσερα διαδοχικά στάδια με
διαφορετικούς ρυθμούς πληθυσμιακής αύξησης βάσει των μακροχρόνιων τάσεων της
γεννητικότητας και της θνησιμότητας του πληθυσμού (Sax, 1970, Beaver, 1975).

2. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ
Με την ευκαιρία ενός πρωτοποριακού ερευνητικού προγράμματος γνωστού ως
The Princeton European Fertility Project ο A. Coale (1967,1973) εξέτασε λεπτομερή
δεδομένα ενός μεγάλου αριθμού περιοχών της Ευρώπης που διέθεταν αξιόπιστες
στατιστικές πηγές. Στόχος της μελέτης ήταν να διερευνηθεί το πόσο κοντά είναι το
πραγματικό επίπεδο γονιμότητας ενός πληθυσμού στο καταγεγραμμένο βιολογικά και
κοινωνικά μέγιστο δυνατό όριο (φυσική γονιμότητα) και πώς οι μεταβαλλόμενες
διαχρονικά σχέσεις μεταξύ φυσικής και πραγματικής γονιμότητας συνδυάζονται με
τα εκάστοτε επίπεδα της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης.
Για το σκοπό αυτό επινοήθηκαν και προτάθηκαν τέσσερα δημογραφικά μέτρα
που βασίζονται στην τεχνική της έμμεσης προτυποποίησης και που εκφράζουν
συγκριτικά και απηλλαγμένα από επιδράσεις ηλικιακής σύνθεσης τη συνολική
γονιμότητα (If), τη συζυγική γονιμότητα (Ig), την εξωσυζυγική γονιμότητα (Ih) και
την αναλογία των εγγάμων γυναικών αναπαραγωγικής περιόδου (Im). Οι ακριβείς
εκφράσεις των ανωτέρω δεικτών είναι:

If =

B (T )
49

∑w

x =15

Ig =

∑m

x

∑ (w

x

49

∑m

x

∑w

x

x =15
49

x =15

(2)

⋅ Fx

B (T ) − B ( L)
49

x =15
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B ( L)
49

x =15

Ih =

x
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⋅ Fx
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όπου:
B(T), B(L) ο αριθμός των συνολικών γεννήσεων και των νόμιμων γεννήσεων,
wx, mx οι γυναίκες και οι έγγαμες γυναίκες ηλικίας x, και
Fx μία πρότυπη κλίμακα ειδικών κατά ηλικία συντελεστών συζυγικής γονιμότητας.
Τα μέτρα αυτά συνδέονται μεταξύ τους με τη σχέση:

I f = I g ⋅ I m + I h ⋅ (1 − I m )

(5)

Σύμφωνα με διαθέσιμα ιστορικά στατιστικά στοιχεία, πληθυσμός ο οποίος έχει
εμφανίσει τα υψηλότερα επίπεδα συζυγικής γονιμότητας – γνωστή ως «φυσική
γονιμότητα» – είναι οι Hutterites, μία κλειστή Χριστιανική πληθυσμιακή ομάδα που
ζει στη Νότια Ντακότα των ΗΠΑ και στον Νότιο Καναδά. Τη φυσική γονιμότητα
των Hutterites της περιόδου 1921-1930 επέλεξε ο Coale ως πρότυπο σύγκρισης για
τη μελέτη των διαρθρωτικών αλλαγών της αναπαραγωγής του πληθυσμού.
Η ανωτέρω τεχνική εφαρμόστηκε στα ελληνικά δεδομένα της περιόδου 18501950 αρχικά από τους Siampos and Valaoras (1971) και αργότερα από τον Leasure
(1992). Υποστηρίζεται ότι η πρώτη σημαντική πτώση της συζυγικής γονιμότητας στη
χώρα μας παρουσιάστηκε γύρω στα 1890, όμως φαίνεται ότι σε ορισμένες περιοχές –
Αθήνα, Ιόνια Νησιά, Θεσσαλονίκη και Νησιά του Αιγαίου – η καθοδική πορεία της
γονιμότητας είχε εμφανιστεί ακόμη νωρίτερα.

3. ΔΥΝΗΤΙΚΉ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ: 1951-2001
Για τον υπολογισμό των προτυποποιημένων δεικτών (1) – (4) εφαρμόστηκαν οι
κατά ηλικία δείκτες φυσικής γονιμότητας (Εικόνα 1) στα απογραφικά δεδομένα του
πληθυσμού της Ελλάδας των ετών 1951-2001 και συνδυάστηκαν με τις διαθέσιμες
στατιστικές της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού που συλλέγει η ΕΣΥΕ.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα (Πίνακας 1) μεταπολεμικά η γονιμότητα στην
Ελλάδα παρουσίασε σταδιακή μείωση, ο ρυθμός της οποίας εντάθηκε από το 1981.
Αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι παρά τη μικρή ανάκαμψη που εμφάνισε η έγγαμη
γονιμότητα στην τελευταία δεκαετία, οι αναλογίες του έγγαμου αναπαραγωγικού
πληθυσμού παρουσίασαν σημαντική κάμψη. Η εξωσυζυγική γονιμότητα αν και
αυξανόμενη παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στο τέλος της
περιόδου αναφοράς (2001) η συζυγική γονιμότητα του πληθυσμού της Ελλάδας είναι
κατά 80,8% μικρότερη από την αναπαραγωγική ικανότητα που δυνητικά διαθέτει.

4. ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: 1961-2001
4.1 Υλικό και Μέθοδος
Είναι προφανές ότι η διαφορά μεταξύ της φυσικής και πραγματικής γονιμότητας
του πληθυσμού της Ελλάδας είναι τεράστια και ως εκ τούτου η συγκριτική θεώρηση
σε αυτή τη βάση ίσως να μην έχει τόσο έννοια κατά τη διερεύνηση των επιπέδων και
των προτύπων τεκνοποίησης που εκδηλώνονται σε μία σύγχρονη κοινωνία. Εφόσον
οι δείκτες του Coale αποτελούν μία ειδική εφαρμογή της τεχνικής της έμμεσης
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προτυποποίησης θα μπορούσαν να τροποποιηθούν ως προς την κλίμακα στάθμισης.
Οι περιφερειακές διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στα επίπεδα της γονιμότητας
ενός πληθυσμού προσεγγίζονται πιστότερα αν τα προτεινόμενα μέτρα εκτιμηθούν
βάσει των εθνικών κατά ηλικία δεικτών έγγαμης γονιμότητας (Newell, 1989).
Εικόνα 1. Ειδικοί κατά ηλικία δείκτες έγγαμης γονιμότητας (asmfr)
τωνHutterites (1921-30) και του πληθυσμού της Ελλάδας (1961).
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Πίνακας 1. Δείκτες του Coale βάσει της φυσικής γονιμότητας των Hutterites:
Ελλάδα 1951-2001.
Έτη

If

Ig

Im

Ih

1951
1961
1971
1981
1991
2001

0,193
0,186
0,185
0,172
0,114
0,104

0,381
0,319
0,280
0,250
0,183
0,192

0,501
0,575
0,655
0,677
0,609
0,520

0,004
0,005
0,006
0,008
0,007
0,009

Η λεπτομερής εξέταση της συζυγικής γονιμότητας του πληθυσμού της Ελλάδας
αποκαλύπτει ότι τα υψηλότερα επίπεδα που καταγράφηκαν μεταπολεμικά σε εθνικό
επίπεδο είναι εκείνα του έτους 1961. Αυτοί οι κατά ηλικία δείκτες υιοθετούνται ως
πρότυπη κλίμακα (Εικόνα 1). Κατά την εφαρμογή των προτυποποιημένων δεικτών
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χρησιμοποιήθηκαν για τα δέκα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας τα απογραφικά
δεδομένα των ετών 1961-2001 (κατανομή κατά φύλο, ηλικία και οικογενειακή
κατάσταση) και οι ληξιαρχικές καταγραφές γεννήσεων ταξινομημένες κατά τόπο
μόνιμης κατοικίας της μητέρας και νομιμότητα τέκνου. Για τον περιορισμό τυχαίων
ετήσιων κυμάνσεων ελήφθησαν οι μέσοι όροι του αριθμού των αντίστοιχων
γεννήσεων των τριετών περιόδων γύρω από τα έτη διεξαγωγής των απογραφών Δεν
διενεργούνται περιφερειακές εκτιμήσεις για το έτος 1951 διότι δεν το επιτρέπουν οι
διαθέσιμες στατιστικές της φυσικής κίνησης του πληθυσμού.
4.2 Αποτελέσματα
Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τις εκτιμήσεις των προτυποποιημένων δημογραφικών
μέτρων γονιμότητας (συνολικής, συζυγικής και εξωσυζυγικής) σε εθνικό επίπεδο και
σε επίπεδο γεωγραφικού διαμερίσματος με βάση την εμπειρία του πληθυσμού της
Ελλάδας του έτους 1961. Η τελευταία στήλη του πίνακα εμφανίζει την ποσοστιαία
μεταβολή των δεικτών κατά διαμέρισμα μεταξύ των ετών 1961 και 2001 (Δ(%)).
Μεταξύ των ετών 1961 και 2001 η συνολική γονιμότητα του πληθυσμού της
χώρας μειώθηκε κατά 40,8% αλλά ο ρυθμός μεταβολής ήταν ιδιαίτερα έντονος από
το 1981 και μετά. Παρόμοια συμπεριφορά εμφάνισε και η έγγαμη γονιμότητα του
πληθυσμού (Νεο-Μαλθουσιανή Μετάβαση) της οποίας όμως η μείωση ήταν σχετικά
μικρότερη (30%) λόγω μιας μικρής ανάκαμψης που παρουσίασε κατά την τελευταία
υπό μελέτη δεκαετία. Με τις διαθέσιμες πληροφορίες είναι δύσκολο να αξιολογηθεί
κατά πόσον η ανάκαμψη αυτή έχει πρόσκαιρο χαρακτήρα ή αποτελεί απαρχή μιας
κάποιας ανοδικής τάσης. Εκτιμάται ωστόσο ότι ενδεχόμενη προοπτική καλυτέρευσης
των οικονομικών συνθηκών της χώρας (απασχόληση, κόστος διαβίωσης, κ.α.) μπορεί
να οδηγήσει σε μία τόνωση της γονιμότητας του πληθυσμού.
Μείωση της γονιμότητας παρατηρείται σε όλα τα διαμερίσματα της χώρας, όμως
μεγαλύτερη μεταβολή (%) πραγματοποιήθηκε στις περιοχές που αρχικά παρουσίαζαν
τα υψηλότερα επίπεδα. Στην αρχή της περιόδου αναφοράς (1961) τα διαμερίσματα
που εμφάνιζαν σημαντικά υψηλότερο μέσο επίπεδο συζυγικής γονιμότητας από το
αντίστοιχο μέσο επίπεδο της χώρας ήταν η Πελοπόννησος (23,3%), η Λοιπή Στερεά
& Εύβοια (15,3%) και η Ήπειρος (13,9%). Στις περιοχές αυτές το ποσοστό μείωσης
των δεικτών στη διάρκεια της περιόδου 1961-2001 κυμαίνεται από 41,7% - 47,4%.
Από την άλλη πλευρά, ενώ η Περιφέρεια Πρωτευούσης στην αρχή της περιόδου είχε
τη χαμηλότερη έγγαμη γονιμότητα, στη συνέχεια, παρά τη φθίνουσα πορεία του
δείκτη μετά το 1981, εμφανίζει συγκριτικά υψηλότερη τιμή του δείκτη Ig σε σχέση με
τον εθνικό σύνολο και με τα υπόλοιπα διαμέρισμα. Αυτό μπορεί εν μέρει να
οφείλεται σε ορισμένες έμμεσες επιδράσεις της εσωτερικής μετανάστευσης και εν
μέρει σε κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες που επιλεκτικά στο αστικό περιβάλλον
τείνουν να ευνοούν τη γονιμότητα.
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Πίνακας 2. Δείκτες γονιμότητας του Coale με βάση τα επίπεδα τεκνοποίησης του
πληθυσμού της Ελλάδας του έτους 1961 (Ig έτους 1961= 1,000)
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

1961

1971

Σύνολο Ελλάδος
Περιφ. Πρωτευούσης
Λ. Στερεά & Εύβοια
Πελοπόννησος
Ιόνιοι Νήσοι
Ήπειρος
Θεσσαλία
Μακεδονία
Θράκη
Νήσοι Αιγαίου
Κρήτη

0,439
0,350
0,478
0,504
0,476
0,502
0,432
0,439
0,527
0,462
0,470

0,459
0,415
0,509
0,517
0,465
0,432
0,468
0,454
0,478
0,475
0,534

Σύνολο Ελλάδος
Περιφ. Πρωτευούσης
Λ. Στερεά & Εύβοια
Πελοπόννησος
Ιόνιοι Νήσοι
Ήπειρος
Θεσσαλία
Μακεδονία
Θράκη
Νήσοι Αιγαίου
Κρήτη

1,000
0,864
1,153
1,233
1,067
1,130
1,044
0,916
0,900
0,984
1,100

0,922
0,906
1,000
1,037
0,891
0,957
0,935
0,861
0,799
0,886
1,041

Σύνολο Ελλάδος
Περιφ. Πρωτευούσης
Λ. Στερεά & Εύβοια
Πελοπόννησος
Ιόνιοι Νήσοι
Ήπειρος
Θεσσαλία
Μακεδονία
Θράκη
Νήσοι Αιγαίου
Κρήτη

0,009
0,010
0,007
0,009
0,013
0,010
0,007
0,012
0,008
0,008
0,007

0,010
0,011
0,010
0,010
0,013
0,007
0,010
0,011
0,010
0,008
0,008
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1981
If
0,410
0,394
0,410
0,424
0,408
0,421
0,446
0,399
0,452
0,427
0,461
Ig
0,763
0,789
0,741
0,788
0,703
0,783
0,782
0,732
0,704
0,707
0,820
Ih
0,013
0,015
0,013
0,012
0,013
0,009
0,014
0,012
0,014
0,009
0,011

1991

2001 Δ(%)

0,273
0,263
0,266
0,273
0,268
0,257
0,296
0,265
0,301
0,316
0,319

0,260
0,243
0,270
0,248
0,267
0,224
0,269
0,269
0,287
0,292
0,296

-40,8
-30,6
-43,5
-50,8
-43,9
-55,4
-37,7
-38,7
-45,5
-36,8
-37,0

0,600
0,661
0,560
0,583
0,551
0,552
0,583
0,576
0,530
0,581
0,639

0,700
0,767
0,672
0,648
0,633
0,644
0,667
0,705
0,611
0,633
0,710

-30,0
-11,2
-41,7
-47,4
-40,7
-43,0
-36,1
-23,0
-32,1
-35,7
-35,5

0,012
0,011
0,015
0,013
0,015
0,006
0,018
0,009
0,009
0,011
0,011

0,017
0,014
0,026
0,023
0,020
0,010
0,021
0,015
0,016
0,017
0,019

88,9
40,0
271,4
146,5
53,8
0,0
200,0
25,0
100,0
112,5
171,4

Παρά τις επιμέρους διαφορές και ιδιαιτερότητες, οι γεωγραφικές
διαφοροποιήσεις των δεικτών της συνολικής (If ) και της συζυγικής γονιμότητας (Ig)
προοδευτικά αμβλύνονται και σε γενικές γραμμές ο πληθυσμός της περιφέρειας
δείχνει να ακολουθεί διαχρονικά παρόμοια πρότυπα και τάσεις. Η εξωσυζυγική
γονιμότητα παρόλο που διατηρείται σε συγκριτικά χαμηλά επίπεδα παρουσίασε
σημαντική αύξηση τόσο σε εθνικό επίπεδο (+88,9%) όσο και σε περιφερειακό. Οι
τιμές του δείκτη Ih εμφανίζουν σε πολλές περιπτώσεις ακανόνιστη πορεία και
διευρυνόμενες περιφερειακές κυμάνσεις.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από κοινωνικο-δημογραφικής πλευράς παρουσιάζουν οι
διαδοχικές μεταβολές του δείκτη Im (Εικόνα 2). Σε όλα τα διαμερίσματα της χώρας οι
αναλογίες του έγγαμου αναπαραγωγικού πληθυσμού παρουσίασαν πανομοιότυπη
εξέλιξη, με εμφανή άνοδο κατά την περίοδο 1961-1981 και έντονη καθοδική πορεία
κατά την περίοδο 1981-2001. Οι τιμές των δεικτών κυμαίνονται μεταξύ εκείνων της
Θράκης (μέγιστες) και της Περιφέρειας Πρωτευούσης (ελάχιστες) και επηρεάζουν
σε μεγάλο βαθμό τις μεταξύ των διαμερισμάτων διαφοροποιήσεις της συνολικής
γονιμότητας.
Εικόνα 1. Προτυποποιημένοι δείκτες αναλογίας εγγάμων γυναικών αναπαραγωγικής
περιόδου (Im): 1961-2001
0,65
Περιφ. Πρωτευούσης

0,60
Λ. Στερεά & Εύβοια

0,55
Πελοπόννησος

0,50
Ιόνιοι Νήσοι

0,45
Ήπειρος

0,40
Θεσσαλία

0,35
Μακεδονία

0,30
Θράκη

0,25
Νήσοι Αιγαίου

0,20
Κρήτη

0,15
1961

1971

1981

1991

2001

Είναι προφανές ότι μέχρι το 1981 η δομή του αναπαραγωγικού πληθυσμού
επέδρασε ενισχυτικά πάνω στη συνολική γονιμότητα ενώ κατά την τελευταία
εικοσαετία (1981-2001) τείνει να την συμπιέζει. Πρόκειται για μία σχετικά πρόσφατη
δημογραφική τροπή η οποία θα μπορούσε, από πλευράς αποτελέσματος, να αποτελεί
ένα είδος Μαλθουσιανής μετάβασης, όχι όμως για τους λόγους που υποστηρίζει η
κλασική θεωρία του Μάλθους (αναβολή των γάμων για να ελεγχθεί η πληθυσμιακή
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έκρηξη) αλλά για λόγους που συνδέονται με σύγχρονες κοινωνικές συμπεριφορές
(μείωση της γαμηλιότητας, αύξηση της διαζυγιότητας). Αν η εντός γάμου γονιμότητα
εξακολουθήσει να αποτελεί βασικό στοιχείο της κοινωνίας μας, η μεταλλαγή των
οικογενειακών δομών μπορεί να οδηγήσει σε συρρίκνωση των επιπέδων γονιμότητας
του πληθυσμού στην περίπτωση που η τάση αυτή συνεχιστεί και στο μέλλον.

ABSTRACT
This paper explores the fertility of the Greek population, using registration and census
data for the period 1951-2001. Firstly, indirectly standardized measures are used, the
Coale indices, to compare Greek fertility at national level to a theoretical maximum
(natural fertility). Then, the indices are re-estimated at regional level using the 1961
national marital fertility schedule as standard. On the whole, a decline in the overall
as well as in marital fertility is observed for all regions. Differentials among the
regions diminish over time. Since 1981, changes in the marital structure of the Greek
population serve to further depress overall fertility.
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Σχέδιο Συνεχούς Δειγματοληψίας χωρίς Στατιστική
Ευστάθεια
Νίκος Φαρμάκης, Μαυρουδής Ελευθερίου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μαθηματικών, Τομέας Στατιστικής
και Επιχειρησιακής Έρευνας
farmakis@math.auth.gr, melfth@gmail.com
Περίληψη
Εξετάζεται ένα νέο Σχέδιο Συνεχούς Δειγματοληψίας ενός επιπέδου ως εξέλιξη του CSP-1
(Dodge 1943) που προτείνεται σε γραμμές παραγωγής που στερούνται στατιστικής
ευστάθειας, δηλαδή εκεί όπου το ποσοστό των ελαττωματικών τεμαχίων δεν είναι σταθερό,
ίσο με p. Η έλλειψη στατιστικής ευστάθειας αντιμετωπίζεται υπό το πρίσμα περιορισμένου
μήκους (μικρού ή μέτριου) γραμμών παραγωγής (short run production processes). Δεδομένου
του μήκους t της γραμμής παραγωγής επιλέγεται κατάλληλη κατάτμησή της και το σχέδιο
εφαρμόζεται σε κάθε ένα από τα προκύπτοντα τμήματα. Σε κάθε τμήμα το ποσοστό
ελαττωματικών τεμαχίων μπορεί να θεωρηθεί σχεδόν σταθερό οπότε και η αλγοριθμική
διαδικασία εφαρμογής του σχεδίου είναι παρόμοια με αυτήν του CSP-1. Η ειδοποιός διαφορά
είναι η διαδικασία καταμέτρησης των τεμαχίων που επιθεωρούνται και κρίνονται
ελαττωματικά σε κάθε τμήμα. Με βάση το πλήθος τους, προτείνεται η νέα συχνότητα
δειγματοληψίας για το επόμενο τμήμα.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το πρώτο σχέδιο συνεχούς δειγματοληψίας (CSP) αναπτύχθηκε από τον Dodge
(1943) και είναι γνωστό ως CSP-1. Έκτοτε τα σχέδια συνεχούς δειγματοληψίας
επικράτησαν των άλλων μεθόδων δειγματοληψίας όσον αφορά τον έλεγχο ποιότητας
σε βιομηχανική κλίμακα. Οι λόγοι αυτής της επικράτησης είναι πολλοί και
συνοψίζονται στο γεγονός ότι τα CSPs δεν απαιτούν την ομαδοποίηση των
προϊόντων, είναι αμεσότερα εφαρμόσιμα, χαρακτηρίζονται από μειωμένο κόστος
εφαρμογής και ανιχνεύουν (διορθώνοντας παράλληλα) σε σχεδόν πραγματικό χρόνο
συστηματικές επιδεινώσεις της ποιότητας.
Χαρακτηριστικό όλων των CSPs είναι η εναλλαγή μεταξύ της 100% επιθεώρησης
και της φάσης δειγματοληψίας. Οι βασικές παράμετροι είναι: το πλήθος i των μη
ελαττωματικών διαδοχικών προϊόντων που πρέπει να παρατηρηθούν για τη μετάβαση
από τη φάση της 100% επιθεώρησης στη φάση της δειγματοληψίας και η συχνότητα
δειγματοληψίας f, στη φάση της δειγματοληψίας. Σε κάθε περίπτωση η ροή των
προϊόντων είναι συνεχής ενώ τα τεμάχια που κρίνονται ελαττωματικά διορθώνονται.
Στοιχειώδη μέτρα λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας των CSPs είναι: η
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μέση εξερχόμενη ποιότητα (Average Outgoing Quality-AOQ), δηλαδή το ποσοστό
των ελαττωματικών προϊόντων μετά την εφαρμογή των διορθωτικών διαδικασιών
του εκάστοτε σχεδίου, το όριο της μέσης εξερχόμενης ποιότητας (Average Outgoing
Quality Limit-AOQL) που είναι η μέγιστη τιμή που μπορεί να λάβει η AOQ ως προς
την εισερχόμενη ποιότητα p και ο μέσος αριθμός επιθεωρούμενων τεμαχίων
(Average Fraction Inspected-AFI) που συνιστά δείκτη του κόστους κάθε σχεδίου.
Σκοπός των CSPs είναι να εξασφαλίζεται με την εφαρμογή τους AOQ μικρότερη από
τη μέγιστη επιτρεπτή, δηλαδή την AOQL, προσφέροντας έτσι ασφάλεια στον
καταναλωτή και αξιοπιστία στον παραγωγό.
Όλα σχεδόν τα σχέδια συνεχούς δειγματοληψίας εφαρμόζονται μόνο όταν η
γραμμή παραγωγής είναι συνεχής και το ποσοστό της εισερχόμενης ποιότητας p είναι
σταθερό. Όταν οι γραμμές παραγωγής θεωρούνται μεγάλες (δηλαδή αποτελούνται
από σχεδόν απείρου πλήθους τεμάχια) τότε τόσο η AOQL όσο και άλλα
χαρακτηριστικά μέτρα κάθε σχεδίου μπορούν σχετικά εύκολα να προσδιοριστούν.
Ωστόσο οι Blackwell (1977) και Yang (1983) παρατήρησαν ότι οι συνήθεις
συναρτήσεις όπως οι AOQ και AFI δεν είναι αξιόπιστα μέτρα της λειτουργικότητας
και αποτελεσματικότητας ενός σχεδίου σε περιπτώσεις μικρού ή μετρίου μήκους
γραμμών παραγωγής, καθώς δεν λαμβάνουν υπόψη την μεταβλητότητα ροής των
ελαττωματικών τεμαχίων που είναι σύμφυτη με αυτές.
Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια ανάπτυξης ενός σχεδίου που θα
ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα από το επικρατέστερο στη βιομηχανική
παραγωγή σχέδιο συνεχούς δειγματοληψίας CSP-1, στις ρεαλιστικότερες συνθήκες
γραμμών παραγωγής μικρού ή μετρίου μήκους. Το νέο σχέδιο για λόγους συντομίας
θα καλείται SRCSP-1 (Short Run Continuous Sampling Plan).

2. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ SRCSP-1
Η θεωρητική θεμελίωση του σχεδίου και ο προσδιορισμός των μέτρων
λειτουργικότητάς του βασίζονται στη θεωρία ανανέωσης και στα πορίσματα
σχετικών ερευνών επί του CSP-1 και του CSP-C όπως αυτές των Balamurali (2006)
και Yang (1985). Υιοθετώντας τα πορίσματα των ερευνών των τελευταίων, είναι
δυνατός ο προσδιορισμός των μέτρων λειτουργικότητας για πεπερασμένου πλήθους
γραμμές παραγωγής. Για αυτού του είδους τις παραγωγικές διαδικασίες προβαίνουμε
στις εξής παραδοχές:
1. Το μήκος της γραμμής παραγωγής είναι πεπερασμένο και ίσο με t.
2. Η γραμμή παραγωγής κατακερματίζεται σε ισοπληθή συνεχή και διαδοχικά
τμήματα μήκους d.
3. Στα τμήματα αυτά η στατιστική ευστάθεια (σταθερότητα του p) θεωρείται
δεδομένη (p γνωστό από εκτίμηση στο πρώτο τμήμα και όχι το ίδιο σε όλα τα
τμήματα).
Σε κάθε ένα από τα τμήματα, όπως αυτά ορίστηκαν παραπάνω, η διαδικασία
ελέγχου είναι η ακόλουθη:
1. Στην έναρξη της διαδικασίας, επιθεωρείται το 100% των διαδοχικών τεμαχίων
κατά τη σειρά της παραγωγής, έως την πρώτη εμφάνιση i διαδοχικών μη
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ελαττωματικών τεμαχίων. Παράλληλα καταμετρώνται τα τεμάχια που
κρίνονται ελαττωματικά.
2. Όταν i διαδοχικά τεμάχια επιθεωρηθούν και κριθούν μη ελαττωματικά,
διακόπτεται η 100% επιθεώρηση και ελέγχεται μόνο ένα κλάσμα f 0 των
παραγόμενων τεμαχίων κατά τη σειρά της παραγωγής, έτσι ώστε η
δειγματοληψία να είναι αμερόληπτη (π.χ. απλή τυχαία δειγματοληψία). Η
αρχική συχνότητα δειγματοληψίας f 0 προσδιορίζεται από τον παραγωγό
ανάλογα με τις εκτιμήσεις για τη μορφή και τη δομή της προς μελέτη γραμμής
παραγωγής.
3. Αν ένα επιθεωρούμενο κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο τεμάχιο κριθεί
ελαττωματικό, γίνεται μετάβαση στην 100% επιθεώρηση των διαδοχικών
παραγόμενων τεμαχίων η οποία διατηρείται έως την επανεμφάνιση i
διαδοχικών, μη ελαττωματικών τεμαχίων οπότε και γίνεται πάλι μετάβαση στη
φάση της δειγματοληψίας με την ίδια συχνότητα f 0 .
4. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να περάσουν d τεμάχια. Μετά το πέρας των d
τεμαχίων, η διαδικασία ξαναρχίζει από την αρχή (στην 100% επιθεώρηση) και
καταμετρώνται από την αρχή τα ελαττωματικά τεμάχια του νέου τμήματος. Η
συχνότητα δειγματοληψίας όμως του νέου τμήματος είναι διαφορετική και
δίνεται ως συνάρτηση του ποσοστού pob των ελαττωματικών που
παρατηρήθηκαν στη φάση 100% επιθεώρησης του πρώτου (προηγούμενου)
τμήματος. Συγκεκριμένα, η νέα συχνότητα δειγματοληψίας θα δίνεται από τη
σχέση (1) της οποίας η απόδειξη περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο. Η
ίδια διαδικασία ακολουθείται και στα επόμενα τμήματα.
5. Κάθε ελαττωματικό τεμάχιο, διορθώνεται ή αντικαθίσταται.

3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η εκάστοτε συχνότητα δειγματοληψίας στο
SRCSP-1 μεταβάλλεται σε κάθε τμήμα προσαρμοζόμενη στις νέες συνθήκες
εισερχόμενης ποιότητας p. Συγκεκριμένα για τον υπολογισμό της συχνότητας
δειγματοληψίας λαμβάνονται κάθε φορά υπόψη η πιθανότητα αποδοχής και το
ποσοστό των ελαττωματικών τεμαχίων που βρέθηκαν στις φάσεις 100% επιθεώρησης
του προηγούμενου τμήματος. Ορίζουμε ως πιθανότητα αποδοχής:
Pa = Pr ob {να υπάρχει ακριβώς ένα ελαττωματικό τεμάχιο σε πλήθος k}
Προφανώς για q = 1 − p , ισχύει ότι:
k −1

Pa = ∑ pq j = 1 − q k .
j=0

Είναι φανερό ότι η Pa σχετίζεται με το μέγιστο ποσοστό των ελαττωματικών
τεμαχίων σε k τεμάχια που μπορεί να γίνει αποδεκτό από τον καταναλωτή. Δηλαδή
για το ποσοστό των ελαττωματικών τεμαχίων σε σύνολο k εξ αυτών πρέπει να ισχύει:
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1 − q k ≤ Pa ⇔ k ≥

ln (1 − Pa )
ln q

.

Σε κάθε τμήμα θεωρούμε ότι είναι όριο αποδοχής από τον καταναλωτή η Pa, οπότε
χρησιμοποιείται η συχνότητα δειγματοληψίας που προκύπτει από την καταμέτρηση
των ελαττωματικών τεμαχίων του προηγούμενου τμήματος και η οποία είναι:
⎡ ln (1 − Pa ) ⎤
1
=n=⎢
(1)
⎥ +1
f
⎣ ln q ob ⎦
όπου p 0b = 1 − q ob είναι το παρατηρούμενο ποσοστό των ελαττωματικών τεμαχίων
στις φάσεις 100% επιθεώρησης του προηγούμενου τμήματος μήκους d.

4. ΤΟ SRCSP-1 ΩΣ ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ
Θεωρούμε Yk μια τυχαία μεταβλητή ορισμένη ως εξής:
⎧1, αν το k-οστό τεμάχιο είναι ελαττωματικό
Yk = ⎨
⎩0, αν το k-οστό τεμάχιο δεν είναι ελαττωματικό
Υποθέτουμε ότι οι Yk , k = 1, 2,... είναι ανεξάρτητες και ισόνομες τυχαίες μεταβλητές
(i.i.d.) και p είναι το ποσοστό των ελαττωματικών τεμαχίων που σε κάθε τμήμα
θεωρείται σταθερό ( 0 < p < 1) . Προφανώς ισχύει:

P ( Yk = 1) = p = 1 − P ( Yk = 0 ) = 1 − q , k = 1, 2,...
Αναφερόμενοι σε κάθε τμήμα, μπορούμε να ορίσουμε για j = 1, 2,... τις ακόλουθες
ποσότητες:
τj = ο αριθμός τεμαχίων που παράγονται στην j-οστή φάση 100% επιθεώρησης
ηj = ο αριθμός των τεμαχίων που παράγονται στην j-οστή φάση δειγματοληψίας
ρj = ο αριθμός των τεμαχίων που επιθεωρούνται στην j-οστή φάση δειγματοληψίας
Wj= το μήκος του j-οστού κύκλου ανανέωσης (Wj = τj + ηj)
Zj = ο αριθμός των μη επιθεωρούμενων ελαττωματικών τεμαχίων στην j-οστή φάση
δειγματοληψίας
Sj = ο συνολικός αριθμός των τεμαχίων που έχουν παραχθεί στο τέλος του j-οστού
κύκλου ανανέωσης.
Ερμηνεύοντας τον ρόλο των παραπάνω συμβολισμών, παρατηρούμε ότι αν τ1
είναι ο αριθμός των τεμαχίων που παράγονται κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης
100% επιθεώρησης, τότε ισχύει: τ1 = min {k ≥ i / Yk −i+1 = .... = Yk = 0} . Αν η1 είναι ο
αριθμός των τεμαχίων που παράγονται κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης
δειγματοληψίας, τότε η μεταβλητή η1 μπορεί να θεωρηθεί ως χρόνος παύσης
(stopping time) της πρώτης φάσης δειγματοληψίας.
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Σχήμα 1
Κ ύ κλος Α νανέω σ η ς
1 0 0 % ε π ιθ ε ώ ρ η σ η .

...

X

0

0

0

0

...

0

0

Δ ε ιγ μ α τ ο λ η π τ ικ ή ε π ιθ ε ώ ρ η σ η

0

0

0

0

0

0

0

0

...

0

0

0

X

...

Οι μεταβλητές τ1 και η1 είναι στατιστικά ανεξάρτητες λόγω της υπόθεσης
ανεξαρτησίας και κατά συνέπεια το ίδιο ισχύει και για τις μεταβλητές

(τ ,η ) ,
j

j

j = 1, 2,... . Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταβλητές Yk είναι ανεξάρτητες
και ισόνομες τυχαίες μεταβλητές, συμπεραίνουμε ότι τα μήκη των διαστημάτων
ανανέωσης Wj = τ j + η j , j = 1, 2,... είναι ανεξάρτητες και ισόνομες τυχαίες
μεταβλητές. Την Wj θα την καλούμε κύκλο ανανέωσης (σχήμα 1). Προφανώς ισχύει:
j

S j = ∑ Wl
l =1

Έστω N d ο αριθμός των κύκλων ανανέωσης που ολοκληρώνονται σε κάθε τμήμα
μήκους d. Τότε N d = j για S j ≤ d < S j+1 , ενώ η

{N d , d ≥ 0}

αποτελεί μια ανέλιξη

ανανέωσης (Feller 1968). Το μήκος λοιπόν d κάθε τμήματος μπορεί να διαιρεθεί σε
N d διαστήματα ανανέωσης και σε ένα επιπλέον ενδεχομένως μη ολοκληρωμένο
διάστημα ⎡⎣SNd + 1,d ⎤⎦ . Επίσης, σύμφωνα με τους ορισμούς των Z j και ρ j όπως αυτοί
έχουν ήδη παρατεθεί, ισχύει για την j-οστή φάση δειγματοληψίας:
Z j = ∑ Yl
όπου αθροίζονται όλα τα

(η − ρ )
j

j

l

μη επιθεωρούμενα τεμάχια στο διάστημα

⎡⎣S j−1 + 1,S j ⎤⎦ . Ο Yang (1983) όρισε την AOQ ( d ) ως εξής:
AOQ ( d ) =

⎤
1 ⎡ Nd
E ⎢ ∑ Z j + R d ⎥ , d = 1, 2,3,...
d ⎣ j=1
⎦

όπου R d είναι ο αριθμός των μη επιθεωρούμενων ελαττωματικών τεμαχίων που
παράγονται στο διάστημα ⎡⎣SNd + 1,d ⎤⎦ . Επίσης είναι γνωστό ότι ισχύει για
Ε ( Ζ ) = Ε ( Ζ j ) και για E ( W ) = E ( Wj ) :

AOQ = AOQ ( d ) =

E ( Z)

E (W)

, όταν d → ∞

Επίσης εφαρμόζοντας την εξίσωση του Wald παίρνουμε:
E ( Z) E ( Nd ) + E ( Z)
AOQ ( d ) =
.
d
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(2)

Για ικανοποιητικά μεγάλα d η παραπάνω εξίσωση μπορεί να γραφεί ως εξής:
1
AOQ ( d ) ≈ E ( Z ) E ( N d )
d
Ο Feller (1968) έδειξε ότι όταν οι τιμές E ( W ) , V ( W )
πεπερασμένες, ισχύει:

και E ( Z ) είναι

V ( W ) + E ( W ) − ( E ( W ))
d
E ( Nd ) =
+
+ o (1)
2
E (W)
2 ( E ( W ))
2

όπου

o (1) → 0, όταν d → ∞

και

V(W)

(3)

η διασπορά της μεταβλητής W.

Αντικαθιστώντας στην εξίσωση (2) τη μορφή της E ( N d ) όπως αυτή δίνεται στην
εξίσωση (3) παίρνουμε τον προσεγγιστικό τύπο για την AOQ για το πεπερασμένο
πλήθος τεμαχίων d κάθε τμήματος:
E ( Z) E ( Z) V ( W ) + E ( W ) E ( Z)
AOQ* ( d ) =
+
−
=
2
E(W)
2d
2d
( E ( W ))
(4)
E ( Z) ⎛ V ( W ) + E ( W ) ⎞
⎜
= AOQ +
− 1⎟ .
⎟
2d ⎜ ( E ( W ) )2
⎝
⎠
Προφανώς, για την εκτίμηση της AOQ* ( d ) όπως αυτή δίνεται στη σχέση (4)
απαιτείται ο υπολογισμός των ποσοτήτων E ( Z ) , E ( W ) και V ( W ) . Ακολουθώντας
διαδικασία παρόμοια με αυτήν που προτείνουν οι Feller (1968) και Balamurali (2006)
είναι δυνατός ο προσδιορισμός των ροπογεννητριών των τ j , η j και Ζ j ως
ροπογεννήτριες του απλού σχεδίου CSP-1 καθώς στο πεπερασμένο διάστημα μήκους
d κάθε τμήματος, το νέο προτεινόμενο σχέδιο συμπεριφέρεται ως CSP-1. Δεδομένων
λοιπόν των ροπογεννητριών G τ ( s ) , G s ( s ) και G η ( s ) , προκύπτουν σύμφωνα με τον
Feller (1968) οι ακόλουθες σχέσεις που με αντικατάσταση στην εξίσωση (4) μας
δίνουν την τελική μορφή της AOQ* ( d ) (όπου n = 1/ f ):
Ε ( Ζ) = n −1
E(W) =

V(W) =

1 + ( n − 1) q i
pq i

1 − pq i ( 2i + 1) − q 2i+1
p 2q 2i
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+

n 2 (1 − p )
p2

.

5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ AOQL
Έχοντας υπολογίσει με τη βοήθεια της σχέσης (4) τη συνάρτηση της AOQ* ( d ) ,
είναι δυνατός ο υπολογισμός της AOQL (Average Outgoing Quality Limit)
παραγωγίζοντας τη συνάρτηση AOQ* και εξισώνοντας με το μηδέν:

d ( AOQ* )
dp

= 0 ⇒ (1 − pl ) =
i

1 − p l (1 + i )

(1 − n )(1 − pl )

όπου p l είναι η τιμή της εισερχόμενης ποιότητας για την οποία επιτυγχάνεται η
μέγιστη τιμή της AOQ, δηλαδή η AOQL. Αντικαθιστώντας την τιμή της ποσότητας

(1 − pl )

i

στη σχέση (4), προκύπτει:

max(AOQ) = AOQL =

(1 − p (1 + i ) ) ( −2 + 3p
l

l

− p l 2 + p l 2 ( −1 + 2 (1 + d ) f ) i
2

2dfi p l

)

2

και λύνοντας ως προς f παίρνουμε:
2
−2 + ( 5 + 2i ) p l − 4 (1 + i ) p l 2 + (1 + i ) p l 3
1
.
f= =
n 2ip l 2 ⎡ −1 + p l + ip l + d ( −1 − ( AOQL ) i + p l + p l i ) ⎤
⎣
⎦

(5)

Η σχέση (5) ουσιαστικά υπολογίζει την τιμή της συχνότητας δειγματοληψίας που
πρέπει να καθιερωθεί ώστε να επιτευχθεί η δεδομένη από τον καταναλωτή AOQL σε
συνθήκες εισερχόμενης ποιότητας p l .

6. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ SRCSP-1
Στο νέο σχέδιο που περιγράφεται στην παρούσα εργασία υπεισέρχονται δυο
καινοτόμες ιδέες: η κατάτμηση της γραμμής παραγωγής σε τμήματα μήκους d και ο
επαναπροσδιορισμός της συχνότητας δειγματοληψίας f σε κάθε τμήμα με βάση το
ποσοστό των ελαττωματικών τεμαχίων του προηγούμενου. Το νέο σχέδιο
διατηρώντας την αλγοριθμική απλότητα του CSP-1 και συγχρόνως τα πλεονεκτήματα
των σχεδίων πολλών επιπέδων (πολλαπλές τιμές της f) είναι ιδιαίτερα ευέλικτο,
επιτυγχάνοντας μείωση των επιθεωρούμενων τεμαχίων ανά τμήμα, για δεδομένες
τιμές της AOQL σε σχέση με το CSP-1.
Ωστόσο, είναι ευδιάκριτες και μερικές ατέλειες του νέου σχεδίου που έγκεινται
στη γενίκευση των εξισώσεων των χαρακτηριστικών μέτρων που ισχύουν σε κάθε
τμήμα, στο σύνολο της ροής των παραγόμενων προϊόντων. Πρέπει όμως να
σημειωθεί ότι για σχετικά ομοιόμορφες ροές προϊόντων, και δεδομένου ότι τα
τμήματα στα οποία αυτές διαιρούνται είναι ισομήκη, η AOQ* του συνόλου των
τεμαχίων προσεγγίζεται ικανοποιητικά (για γραφική σύγκριση και εποπτεία) από την
AOQ* ( d ) . Ο περισσότερο ακριβής προσδιορισμός της καμπύλης AOQ για το
σύνολο των t τεμαχίων επαφίεται σε μελλοντικές προσπάθειες, που θα εντοπιστούν
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στη χρήση μιας συνάρτησης κινητού μέσου βασισμένου στον υπολογισμό των AOQ
από τουλάχιστον τρία τμήματα μήκους d (π.χ. πέντε τμήματα).
Ακολούθως παρατίθενται δύο διαγράμματα για εκτίμηση των χαρακτηριστικών του
νέου σχεδίου. Στο πρώτο παριστάνονται οι χαρακτηριστικές καμπύλες τριών σχεδίων
SRCSP-1 με διαφορετική κάθε φορά πιθανότητα αποδοχής. Παρατηρούμε ότι όσο πιο
μεγάλες τιμές παίρνει η τελευταία τόσο πιο μετατοπισμένη προς τα δεξιά είναι η
μέγιστη τιμή του γραφήματος (AOQL). Στο δεύτερο γράφημα, συγκρίνεται το
συμβατικό σχέδιο CSP-1 με ένα SRCSP-1. Είναι φανερό ότι το νέο σχέδιο έχει σαφώς
μικρότερη AOQL και συνεπώς κρίνεται αυστηρότερο (μεγαλύτερη προστασία στον
καταναλωτή).
Διάγραμμα 1
Διάγραμμα 2

ABSTRACT
A new idea on the Continuous Sampling Plans of one Sampling Level (CSP-1) is
presented. In the classical CSP-1, p is constant, i.e. the probability of an item being
defective is constant. This is not the case for many industrial quality control
procedures applied on short run productions. The new idea is to split the initial
production run in smaller parts where the incoming quality is considered steady and
apply the classical CSP-1, checking in parallel the observed percentage of defective
items in some critical points of the procedure. The sampling frequency of the next
part will be a function of the number of the observed defective items of the previous
part or of the moving average of the last five parts.
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Ποιοτικά Χαρακτηριστικά των Δημοσκοπήσεων
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Περίληψη
Πολλές φορές πληροφορούμαστε τα αποτελέσματα δημοσκοπήσεων, και κάποιες φορές
αναρωτιόμαστε αν επηρεάζουν οι δημοσκοπήσεις την κοινή γνώμη, ή απλώς καταγράφουν τις
απόψεις της. Σκοπός της εργασίας μας αυτής είναι η ανάλυση των θεμάτων που αφορούν οι
δημοσκοπήσεις (πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά κ.α.), και η χρονική τους κατανομή.
Μελετάμε τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που παρουσιάστηκαν στον τύπο, κυρίως σε σχέση με
τα θέματά τους, το πλήθος των ερωτήσεων, το δείγμα στο οποίο απευθύνθηκαν, το χρόνο που
έγιναν και το χρόνο που δημοσιεύτηκαν.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα τελευταία 50 χρόνια οι δημοσκοπήσεις αποδείχθηκαν ένα από τα μόνιμα
λειτουργικά
συστατικά
των
σύγχρονων
δημοκρατιών.
Χάρη σ΄ αυτές, οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί επιστήμονες είναι σε θέση να
παρακολουθήσουν, βήμα προς βήμα, τις διακυμάνσεις εκλογικών εκστρατειών καθώς
και την άνοδο και πτώση της δημοτικότητας των πολιτικών. Οι κοινωνιολόγοι
μπορούν να αναλύουν και να αποτυπώνουν την εξέλιξη των αξιών. Οι πολίτες
μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους και να δουν σε ποια σημεία οι δικές τους
απόψεις συγκρίνονται με εκείνες άλλων ατόμων.
Πολλές φορές πληροφορούμαστε τα αποτελέσματα δημοσκοπήσεων, και κάποιες
φορές αναρωτιόμαστε αν επηρεάζουν οι δημοσκοπήσεις την κοινή γνώμη, ή απλώς
καταγράφουν τις απόψεις της. Ήδη δημοσιογράφοι, αναρωτιούνται για το πόσο
αξιόπιστες είναι κάποιες φορές οι δημοσκοπήσεις, αλλά και για το πόσο ο
σχολιασμός των αποτελεσμάτων τους είναι αντικειμενικός, ή είναι απλώς έναυσμα
για διαφήμιση κάποιων προϊόντων ή κάποιων πολιτικών. (ΙΟΣ, 2001)

2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ
Οι Δημοσκοπήσεις κινούνται σε έναν ιδιαίτερα "ευαίσθητο" χώρο, επειδή
ασχολούνται με θέματα που ενδιαφέρουν το κοινό, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει
συνήθως με τις περισσότερες εμπορικές έρευνες. Επιπλέον, τα αποτελέσματα των
δημοσκοπήσεων αποκτούν περισσότερη δημοσιότητα και συζητούνται ευρύτερα.
Σημαντικά προβλήματα ενδέχεται να προκύψουν όταν δημοσιεύονται και
συζητούνται τα πορίσματα των δημοσκοπήσεων. Προφανώς δεν μπορούν τα μέσα
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ενημέρωσης να αναφέρουν τις πλήρεις τεχνικές λεπτομέρειες μιας έρευνας όταν
παρουσιάζουν τα πορίσματά της. Υπόκεινται σε περιορισμούς χώρου και θα πρέπει
επίσης να διατηρήσουν το ενδιαφέρον του κοινού τους. Η εγκυρότητα και η αξία των
δημοσκοπήσεων εξαρτώνται από τρεις κύριους παράγοντες:
i) Τη φύση της τεχνικής της έρευνας που χρησιμοποιείται και την
αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της.
ii) Την τιμιότητα και αντικειμενικότητα του οργανισμού έρευνας που καταρτίζει τη
μελέτη.
iii)Τον τρόπο με τον οποίο τα πορίσματα εμφανίζονται και χρησιμοποιούνται.
Με στόχο να διασφαλιστεί ότι το κοινό έχει πρόσβαση στις βασικές πληροφορίες
της έρευνας και ότι τα δημοσιευόμενα στοιχεία για τα πορίσματα δεν είναι
παραπλανητικά, έχει συσταθεί ο Διεθνής Κώδικας Δεοντολογίας για την Πρακτική
της Έρευνας Αγοράς και της Κοινωνικής Έρευνας. Τον κώδικα αυτό υιοθέτησε και ο
Σύλλογος Εταιριών Δημοσκόπησης & Έρευνας Αγοράς. (ΣΕΔΕΑ, 2005).
Σύμφωνα με τον κώδικα αυτό, όταν τα πορίσματα μιας οποιασδήποτε
δημοσκόπησης δημοσιεύονται στα έντυπα μέσα ενημέρωσης, αυτά θα πρέπει πάντοτε
να συνοδεύονται από σαφή δήλωση των εξής στοιχείων:
(α) Το όνομα του οργανισμού έρευνας που διεξήγαγε την έρευνα.
(β) Τα άτομα που πραγματικά αντιπροσωπεύτηκαν (δηλαδή ποιοι ερωτήθηκαν).
(γ) Το μέγεθος δείγματος που επετεύχθη και η γεωγραφική του κάλυψη.
(δ) Τις ημερομηνίες επιτόπου εργασίας.
(ε) Τη μέθοδο δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε (και, στην περίπτωση των
τυχαίων δειγμάτων, το βαθμό επιτυχίας που επετεύχθη).
(στ) Τη μέθοδο με την οποία συλλέχθηκαν τα στοιχεία (προσωπική ή τηλεφωνική
συνέντευξη κ.λ.π.)
(ζ) Τις κατάλληλες ερωτήσεις που υποβλήθηκαν. Ειδικά η δημοσίευση της ερώτησης
πρόθεσης ψήφου είναι πάντα υποχρεωτική.

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Δεν ασχολούμαστε στην εργασία αυτή με τα ίδια τα πορίσματα των
δημοσκοπήσεων και την ακρίβειά τους, αλλά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κάθε
δημοσκόπησης και κυρίως με τον τρόπο παρουσίασής της σε κάποια εφημερίδα.
Σκοπός μας είναι η ανάλυση των κατηγοριών θεμάτων που αφορούν οι
δημοσκοπήσεις (πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά κ.α.), και η χρονική τους
κατανομή. Μελετάμε τις τελευταίες δημοσκοπήσεις (δημοσιεύτηκαν το 2005 και
2006) που παρουσιάστηκαν στον τύπο, κυρίως σε σχέση με τα θέματά τους, το δείγμα
στο οποίο απευθύνθηκαν, το χρόνο που έγιναν, την ομάδα που τις διενήργησε.
3.1 Μέγεθος δείγματος
Όσον αφορά στο μέγεθος δείγματος, το πιο συνηθισμένο δείγμα είναι μεταξύ 200
και 400 ατόμων, αλλά οι περισσότερες δημοσκοπήσεις του δείγματός μας, που
παρουσιάστηκαν σε εφημερίδες αφορούσαν πάνω από 600 άτομα. (πίνακας 1)
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Πίνακας 1. Μέγεθος δείγματος
Άτομα
200-600
600-1000
1000-2200
ΣΥΝΟΛΟ

ποσοστό
43.5%
26.0%
30.5%
100%

3.2 Τηλεφωνικές δημοσκοπήσεις
Το πόσο γρήγορα από τη στιγμή που έγινε η έρευνα, δημοσιεύονται τα
αποτελέσματα, φαίνεται στον πίνακα 2, όπου παρατηρούμε ότι πάνω από τις μισές
δημοσκοπήσεις δημοσιεύονται σε λιγότερο από 7 μέρες, ενώ το 31% από 7 έως 20
μέρες.
Τα ΜΜΕ (και άλλοι ενδιαφερόμενοι) παραγγέλνουν μια έρευνα για να την
παρουσιάσουν σε λίγες ώρες ως «αποκλειστική είδηση». Η πίεση της επικαιρότητας
και το μικρό τους κόστος, έχει προκαλέσει και το φαινόμενο των τηλεφωνικών
δημοσκοπήσεων.

Πίνακας 2. Πόσες μέρες πριν τη δημοσίευση έγινε η έρευνα
μέρες

ποσοστό

1-7 μέρες

56%

7-20 μέρες
20-150 μέρες

31%
13%

ΣΥΝΟΛΟ

100%

Όπως μπορούμε να δούμε στον πίνακα 3, το 48% των δημοσκοπήσεων που
μελετήσαμε, έγινε τηλεφωνικά. Υπάρχει ένα ποσοστό 35%, όπου δεν αναφέρεται ο
τρόπος συλλογής αλλά αυτό όπως θα δούμε στη συνέχεια, αφορά κυρίως δημοσίευση
«ερασιτεχνικών» ερευνών φοιτητών, ή κάποιων οργανισμών.

Πίνακας 3.
απαντήσεων

Τρόπος

συλλογής

ποσοστό
Δεν αναφέρεται

35%

Τηλεφωνικά

48%

ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ

ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ

Προσωπική συνέντευξη 13%
Κάλπη
4%
ΣΥΝΟΛΟ
100%

ΚΑΛΠΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞ
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3.3 Περιοχή κάλυψης
Η περιοχή στην οποία αναφέρονται οι δημοσκοπήσεις είναι όλη η Ελλάδα,
ακολουθούν Αττική Θεσσαλονίκη. (πίνακας 4). Αυτό ήταν κάτι αναμενόμενο, επειδή
μελετήσαμε δημοσκοπήσεις από εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Ίσως τα
ποσοστά να διαφέρουν σημαντικά αν μελετήσουμε και τοπικές εφημερίδες.
Πίνακας 4. Περιοχή κάλυψης
ποσοστό
Πανελλαδικά

48%

Αττική Θεσσαλονίκη

13%

Αλλού

4%

Δεν αναφέρεται

35%

3.4 Κατηγορίες θεμάτων
Όσον αφορά τα θέματα που παρουσιάζονται τα χωρίσαμε σε 5 μεγάλες
κατηγορίες οι οποίες εμφανίζονται εξίσου, εκτός ίσως από την περίπτωση αμιγώς
οικονομικών θεμάτων
που σπανίζουν μια που τις περισσότερες φορές
συμπεριλαμβάνονται στις πολιτικές δημοσκοπήσεις.
Πίνακας 5. Κατηγορίες θεμάτων δημοσκοπήσεων
Κατηγορία θέματος

ποσοστό

Ενδεικτικά παραδείγματα

Πολιτική

26%

Πρόθεση ψήφου - Ανασχηματισμός

Κοινωνία

22%

Οικονομία

4%

Φακελάκι γιατρών - Παράνομος τζόγος
‘Ένορκοι στα δικαστήρια
Ελλάδα το 2020
Σχέσεις εκκλησιάς κράτους
Ελληνική οικονομία

Επικαιρότητα

26%

Στάση απέναντι στην Κίνα
Παρακολουθήσεις τηλεφώνων
Απεργία ναυτεργατών
Κινητοποιήσεις Γαλλίας
Συνταγματική Αναθεώρηση
Ωράριο καταστημάτων

Καθημερινότητα

22%

Δουλειά άνδρα στο σπίτι
Διατροφικές συνήθειες
Εικόνα σχολείου
Εκπομπές τηλεόρασης
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3.5 Αποτελέσματα παραγοντικής ανάλυσης αντιστοιχιών
Πέρα από την περιγραφική καταγραφή, εφαρμόσαμε και την Παραγοντική
Ανάλυση των Αντιστοιχιών, ώστε να έχουμε μια αναπαράσταση συνολική όλων των
μεταβλητών μας. (Παπαδημητρίου, 1994)
Έτσι μετατρέψαμε τον πίνακα των δεδομένων σε πίνακα συμπτώσεων όλων των
κατηγοριών των μεταβλητών (πίνακας διαστάσεων 29x29), εφαρμόσαμε τη μέθοδο
της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών (Καράκος,,1994). Στο σχήμα 1
βλέπουμε την απεικόνιση των σχέσεων στο πρώτο παραγοντικό επίπεδο των αξόνων
1 και 2. (53% της πληροφορίας). Παρατηρούμε 3 κύριες ομάδες.
Η πρώτη ομάδα δεξιά αφορά σε δημοσκοπήσεις για θέματα καθημερινότητας που
διεξάγονται κυρίως από φοιτητές πανεπιστημίων, χωρίς να αναφέρεται ο τρόπος
συλλογής ούτε η μέθοδος δειγματοληψίας. Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων
αυτών δημοσιοποιούνται μετά από δύο έως τρεις μήνες.
Πάνω αριστερά εμφανίζεται η ομάδα δημοσκοπήσεων πολιτικής (κυρίως
πρόθεσης ψήφου). Οι δημοσκοπήσεις αυτές γίνονται από ειδικευμένες εταιρίες
δημοσκοπήσεων (ALCO, MRB, KAPA-RESEARCH), με προσωπικές συνεντεύξεις
ή με κάλπη και αναφέρονται σε μεγάλα δείγματα, ενώ δημοσιεύονται 8-20 μέρες
μετά.
Εταιρείες
δημοσκοπήσεων
Προσωπικές
συνεντεύξεις

Μεγάλο δείγμα

Πολιτική
Κάλπη

Όχι ταυτότητα
Όχι
πανελλαδικά

8-20 μέρες μετά

60-150 μέρες
μετά
Πανεπιστήμια

Καθημερινότητα

Πανελλαδικά

επικαιρότητα
Μεσαίο δείγμα τηλεφωνικά

1-7 μέρες μετά

Κοινωνικά

Μεγάλες γνωστές
εταιρείες
δημοσκοπήσεων

Σχήμα 1. Παραγοντικό επίπεδο των αξόνων 1 (οριζόντιος) και 2 (κατακόρυφος)
Κάτω αριστερά εμφανίζεται η ομάδα δημοσκοπήσεων με θέματα κυρίως
επικαιρότητας ή κοινωνικά. Οι δημοσκοπήσεις αυτές γίνονται πανελλαδικά,
τηλεφωνικά από ειδικευμένες εταιρίες δημοσκοπήσεων (Focus, VPRC, Metron
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analysis). Τα δείγματα που χρησιμοποιούνται είναι 600-1000 άτομα και
δημοσιεύονται γρήγορα 1-7 μέρες μετά τη διενέργειά τους.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από την ανάλυση των υπαρχουσών δημοσκοπήσεων, μπορούμε να συμπεράνουμε
τα εξής:
o Δημοσιεύονται σχεδόν εξίσου θέματα όλων των κατηγοριών. Δηλαδή πολιτικά,
κοινωνικά θέματα, καθώς και θέματα επικαιρότητας. Τα οικονομικά θέματα
ερευνώνται σπάνια μόνα τους. Στις περισσότερες πολιτικές δημοσκοπήσεις
υπάρχουν και ερωτήσεις για οικονομικά θέματα.
o Θέματα επικαιρότητας ή κοινωνικά δημοσιεύονται γρήγορα και για το λόγο αυτό,
κυρίως γίνονται με τηλεφωνικές συνεντεύξεις.
o Θέματα πολιτικής ερευνώνται με προσωπικές συνεντεύξεις ή με κάλπη και
δημοσιεύονται μετά από 10 μέρες περίπου.
o Θέματα καθημερινότητας μελετώνται κυρίως από φοιτητές σε μικρό δείγμα και
αργούν να δημοσιευτούν. Αυτό ίσως ήταν αναμενόμενο, μια που έρευνες από
φοιτητές γίνονται στο πλαίσιο κάποιας πτυχιακής εργασίας τους, η οποία αφορά
θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Βέβαια φοιτητές δεν έχουν την οργάνωση που
έχουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, και για το λόγο αυτό χρησιμοποιούν μικρό
δείγμα και μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να επεξεργαστούν τις
απαντήσεις.
o Έρευνες από φοιτητές, δυστυχώς δεν ακολουθούν τις γενικές αρχές παρουσίασης
της έρευνας, που εφαρμόζουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Δηλαδή δεν
αναφέρεται ο χρόνος, η μέθοδος, η περιοχή κάλυψης ή ο τρόπος επιλογής του
δείγματος. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη μη ύπαρξη ενός κώδικα δεοντολογίας
για τις δημοσιεύσεις δημοσκοπήσεων από φοιτητές. Νομίζουμε ότι ένας τέτοιος
κώδικας θα ήταν χρήσιμος και θα βοηθούσε στην αξιολόγηση και παρουσίαση
τέτοιων δημοσκοπήσεων.

ABSTRACT
In this paper, we analyze opinion polls from newspapers in Greece. We present the
themes of opinion polls, their time distribution, their questions, and their sample. Also
we present the research organizations conducting the surveys. We try to find
correlations between surveys, themes and time, using the method of Factor Analysis.
We present the results and useful conclusions.
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Περίληψη
Ανάμεσα στα είδη που είναι επιλέξιμα για την ίδρυση δασικών φυτειών στις γεωργικές
εκτάσεις είναι και η μουριά, η καλλιέργεια της οποίας είναι αρκετά διαδεδομένη στην περιοχή
του Έβρου, στην οποία διεξήχθη και η έρευνά μας.
Στην εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκαν γραμμικά και γενικευμένα γραμμικά μοντέλα. Οι
γεωργοί κατά κύριο επάγγελμα αποτελούν την πλειοψηφία των επενδυτών/καλλιεργητών. Οι
κυριότεροι παράγοντες που διαφοροποιούν τους επενδυτές/καλλιεργητές που έχουν ως κύριο
επάγγελμα τους τη γεωργία σε σχέση με τους υπόλοιπους είναι το εκπαιδευτικό τους επίπεδο,
η μελέτη άρθρων αγροτικού περιεχομένου και η συμμετοχή τους σε συλλόγους.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αναθεώρηση της ΚΑΠ το 1999 και ειδικότερα ο κανονισμός 1257/99 για την
αγροτική ανάπτυξη περιλαμβάνει και οργανώνει εννέα διαφορετικά μέτρα που στο
παρελθόν ήταν ενταγμένα σε διαφορετικούς κανονισμούς. Το όγδοο μέτρο αφορά τη
δάσωση των γεωργικών εκτάσεων και αποτελεί συνέχεια του κανονισμού 2080/92.
Ειδικότερα, το καθεστώς ενίσχυσης στο πλαίσιο του άρθρου 31 του κανονισμού
1257/99 καλύπτει τις δαπάνες δάσωσης, την ετήσια οικονομική ενίσχυση για την
κάλυψη της δαπάνης συντήρησης των εκτάσεων που δασώθηκαν, καθώς και την
ετήσια οικονομική ενίσχυση.
Στο νομό Έβρου η μουριά καλλιεργούνταν για την παραγωγή φύλλων τα οποία
χρησιμοποιούνταν για την εκτροφή του μεταξοσκώληκα από τον οποίο στη συνέχεια
έβγαινε το μετάξι, πολύτιμο υλικό κατασκευής υφασμάτων. Στις αρχές του 20ου
αιώνα η σηροτροφία αποτελούσε έναν από τους πιο αξιόλογους παραγωγικούς
κλάδους του νομού Έβρου και ειδικότερα της περιοχής Σουφλίου. Ο κλάδος της
σηροτροφίας άρχισε σταδιακά να παρακμάζει μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και
τη χάραξη νέων συνόρων, καθώς σημαντικές εκτάσεις με μουριές βρέθηκαν σε
τουρκικό έδαφος. Επίσης την παρακμή επέτεινε η διεθνής οικονομική κρίση που
ακολούθησε, ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και η εμφάνιση των συνθετικών ινών στη
δεκαετία του ΄60, ο αναδασμός στην περιοχή Σουφλίου τη δεκαετία του ΄70 και η
εγκατάσταση νέων καλλιεργειών πιο αποδοτικών από τη μουριά με συνέπεια και η
παραγωγή μεταξιού να μειώνεται ως τα τέλη της δεκαετίας του΄80 (Δούλιας 1995,
Κυπριώτης και Κυριάκου,1999). Η κατάσταση παρέμεινε η ίδια μέχρι τη θέσπιση του
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κανονισμού 1257/99. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των ατομικών και
κοινωνικών χαρακτηριστικών των επενδυτών/καλλιεργητών
μουριάς, των
παραγόντων που τους διαφοροποιούν, καθώς και των παραγόντων που επηρεάζουν
τις αποφάσεις τους για την ίδρυση φυτειών μουριάς.

2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ
Ως περιοχή έρευνας επιλέχθηκε ο νομός Έβρου, χρησιμοποιήσαμε τις καταστάσεις
των εγκριθέντων μορεοκαλλιεργητών από τον κανονισμό 1257/99 άρθρο 31 των
Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Διδυμοτείχου. Εκτός από μουριά
αρκετοί έχουν εγκαταστήσει και άλλα είδη όπως ψευδακακία, καρυδιά κ.λπ. Το
ερωτηματολόγιο περιλάμβανε ερωτήσεις κυρίως κλειστού τύπου ή με
προκατασκευασμένες απαντήσεις. Με το ερωτηματολόγιο διερευνήθηκαν τα ατομικά
και κοινωνικά χαρακτηριστικά των επενδυτών/καλλιεργητών, τα διαρθρωτικά
χαρακτηριστικά της γεωργικής τους εκμετάλλευσης και η στάση τους απέναντι στις
δασικές φυτείες. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε το χρονικό διάστημα
Ιανουαρίου-Μαρτίου 2004 με προσωπική συνέντευξη από τους ερευνητές στον τόπο
κατοικίας ή εργασίας των επενδυτών/καλλιεργητών. Οι εγκριθέντες για εγκατάσταση
φυτειών μουριάς στο νομό ανέρχονται σε 107 άτομα (Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης,
2004, Δασαρχείο Διδυμοτείχου, 2004, Δασαρχείο Σουφλίου, 2004). Συγκεντρώθηκαν
τελικά 94 έγκυρα ερωτηματολόγια από α) αρχηγούς γεωργικών εκμεταλλεύσεων και
β) άλλους κατόχους γεωργικών εκτάσεων οι οποίοι δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα
γεωργοί. Η επεξεργασία των στοιχείων του ερωτηματολογίου έγινε με το στατιστικό
πρόγραμμα STATA 8 και οι μεταβλητές κωδικοποιήθηκαν ως εξής:
Εκπαίδευση: Ποια βαθμίδα εκπαίδευσης έχει τελειώσει ο επενδυτής/καλλιεργητής
(1= καμία, 2= δημοτικό, 3= γυμνάσιο, 4= λύκειο, 5= ΤΕΙ-ΑΕΙ).
Ηλικία: Ηλικία επενδυτή/καλλιεργητή (σε έτη).
Φύλο: Φύλο του επενδυτή/καλλιεργητή ( 1= άνδρας , 2= γυναίκα).
Οικογένεια: Αριθμός μελών οικογένειας (1 – 10).
Εισόδημα: Ετήσιο εισόδημα.
Επενδυτής/καλλιεργητής: (1= αν είναι κατά κύριο επάγγελμα γεωργός, 2= αν είναι το
δευτερεύον επάγγελμα του η γεωργία).
Σεμινάρια αγροτικού περιεχομένου: (1 = παρακολουθεί σεμινάρια, 0= δεν
παρακολουθεί ).
Εκπομπές αγροτικού περιεχομένου: Συχνότητα παρακολούθησης εκπομπών (0=
ποτέ, 1= σπάνια, 2= περιστασιακά, 3= συχνά, 4= πολύ συχνά).
Εμπειρία: Αριθμός ετών που είναι κάποιος κατά κύριο επάγγελμα γεωργός.
Κληρονομικότητα: (1=ο πατέρας του ήταν γεωργός, 0= ο πατέρας του δεν ήταν
γεωργός).
Έκταση: Αριθμός στρεμμάτων.
Αγροτεμάχια: Αριθμός αγροτεμαχίων.
Είδος: Είδος δασικής φυτείας εκτός από μουριά. Σε περίπτωση που καλλιεργούνται
περισσότερα από δύο είδη, λαμβάνεται το είδος που έχει καλλιεργηθεί σε μεγαλύτερη
έκταση. (1=Λεύκη, 2= Πεύκη, 3= Ψευδακακία, 4= Καρυδιά).
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Αναδασώσεις: Εργάστηκε σε αναδασώσεις (1= Ναι, 2= Όχι).
Αξία: (0= Δεν αυξήθηκε η αξία γεωργικής γης της περιοχής τα τελευταία 5 χρόνια,
1= αυξήθηκε, 2= έμεινε σταθερή).
Λογαριασμοί: (0= Δεν κρατούνται λογαριασμοί στις συναλλαγές, 1= κρατούνται).
Νόμοι: Γνωρίζει τον κανονισμό 2328/91 και το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης
καλλιεργειών (1= Ναι, 2= Όχι).
Δάσος: Υπάρχει κοινοτικό δάσος κοντά στη φυτεία (1= Ναι, 2= Όχι).
Σκοπός: Σηροτροφία, ξυλοπαραγωγή, άλλοι λόγοι (π.χ βοσκήσιμη ύλη).
Αγορά: Έχει αγοραστεί γη για παραγωγικούς σκοπούς πριν την εγκατάσταση
δασικών φυτειών (1=Ναι, 2= Όχι).
Μίσθωση: Έχει γίνει μίσθωση γης πριν την εγκατάσταση δασικών φυτειών.
Άρθρα: (1=Δεν διαβάζει ποτέ άρθρα, 2= διαβάζει Σπάνια άρθρα, 3= περιστασιακά,
4=συχνά, 5=πολύ συχνά).
Σύλλογοι: Συμμετέχει σε συλλόγους (1=ναι 2=όχι).
Γεωργός: (1= είναι κατά κύριο επάγγελμα γεωργός, 2=είναι κατά δευτερεύον
επάγγελμα γεωργός.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οι άνδρες αποτελούν την πλειοψηφία των επενδυτών/καλλιεργητών καθώς
αριθμούν 50 άτομα ή ποσοστό 53,2%, ενώ οι γυναίκες είναι 44 άτομα, δηλαδή το
46,8% του συνόλου. Η μέση ηλικία των επενδυτών/καλλιεργητών είναι τα 48 έτη. Ο
μέσος αριθμός μελών ανά οικογένεια είναι 3,3 μέλη. Ο μέσος χρόνος ασχολίας τους
με τη γεωργία ως κύριο επάγγελμα είναι τα 18,7 έτη. Η συντριπτική πλειοψηφία των
επενδυτών/καλλιεργητών, δηλαδή 81 άτομα (86,2%) δήλωσε ως κύριο επάγγελμα τη
γεωργία. Οι περισσότεροι, 51 άτομα είναι απόφοιτοι δημοτικού, σε αυτούς
περιλαμβάνεται και ένα άτομο που δεν έχει τελειώσει δημοτικό. Το 24,5%
παρακολουθεί πολύ συχνά εκπομπές αγροτικού περιεχομένου, το 28,7% τις
παρακολουθεί συχνά και το 37,2% μερικές φορές. Ένας στους τέσσερις περίπου
(26,6%) σπάνια αφιερώνει χρόνο στην ανάγνωση κάποιων άρθρων αγροτικού
περιεχομένου, το 22,3% διαβάζει περιστασιακά, το 14,9% διαβάζει συχνά, το 19,1%
διαβάζει πολύ συχνά και το υπόλοιπο 17% δεν έχει διαβάσει ποτέ κάποιο άρθρο.
Οι μισοί και πλέον από τους επενδυτές/καλλιεργητές αποκλείουν την ενασχόληση
των παιδιών τους με τη γεωργία, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό 23,4% θεωρούν ότι κάποιο
από τα παιδιά τους θα τους διαδεχθεί και θα ασχοληθεί με τη γεωργία. Η συντριπτική
πλειοψηφία των επενδυτών/καλλιεργητών (περίπου 80%) προέρχεται από αγροτική
οικογένεια.
Η ιδιόκτητη γη αρχίζει από τα 3,8 στρέμματα και φτάνει μέχρι τα 450 στρέμματα.
Η μέση έκταση της είναι 78 στρέμματα περίπου από τα οποία 34 είναι ποτιστικά και
44 ξηρικά. Η μέση γεωργική εκμετάλλευση αποτελείται από 8,21 αγροτεμάχια. Η
μέση έκταση γεωργικής γης που αφήνεται για αγρανάπαυση είναι 5,18 στρέμματα.
Το 51,1% έχει αγοράσει γεωργική γη για παραγωγικούς σκοπούς (καλλιέργεια
γεωργικών ειδών). Το 65% νοικιάζει γεωργικές εκτάσεις πριν αποφασίσει να
ασχοληθεί με την καλλιέργεια δασικών δένδρων και συγκεκριμένα με τη μουριά, σε
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αντίθεση με το υπόλοιπο 35%, το οποίο προτίμησε να αξιοποιήσει τις ιδιόκτητες
εκτάσεις του.
Μόνο το 16% συμμετείχε σε αναδασωτικές εργασίες στο παρελθόν. Απώτερος
σκοπός της μεγάλης πλειοψηφίας (70,3%) είναι η ενασχόληση τους άμεσα ή έμμεσα
με τη σηροτροφία, ενώ μόνο το 7,4% απάντησε ότι πρόκειται να εκμεταλλευτεί το
παραγόμενο ξύλο της μουριάς.
Χρησιμοποιήθηκαν τρία στατιστικά μοντέλα ένα γραμμικό και δύο γενικευμένα
γραμμικά μοντέλα (ένα logistic και ένα multinomial logistic). Με το λογιστικό
μοντέλο βρέθηκαν και συγκρίθηκαν τα χαρακτηριστικά και οι παράγοντες που
διαφοροποιούν αυτούς που έχουν τη γεωργία ως κύριο επάγγελμα με αυτούς που την
έχουν δευτερεύον. Η εκλογή του καταλληλότερου μοντέλου έγινε με stepwise reg με
pe(0,1) και pr(0,2), η εξαρτημένη μεταβλητή είναι κατηγορική και είναι η γεωργός.
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι συντελεστές του μοντέλου.
Πίνακας 1. Οι συντελεστές του λογιστικού μοντέλου
Μεταβλητή

β

S.e (β)

P value

Εκπαίδευση
Αρθρα
Συλλογοι

-0,55
-0,73
-0,99

0,22
0,33
0,76

0,012
0,026
0,195

Για τον έλεγχο της εγκυρότητας του μοντέλου χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος
Hosmer Lemeshow
(Hosmer et al, 1978, 1989) που διερευνά την καλή
προσαρμοστικότητα του. Βρέθηκε ότι δεν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και ότι
το μοντέλο έχει καλή προσαρμοστικότητα (P-value=0.098). Επίσης, για τον έλεγχο
καλής προσαρμοστικότητας χρησιμοποιήθηκε το παρακάτω διάγραμμα από το οποίο
φαίνεται η deviance του μοντέλου (αντίστοιχο μέτρο με τα residuals στη γραμμική
παλινδρόμηση). Το μοντέλο έχει καλή προσαρμοστικότητα, αφού οι περισσότερες
εκτιμηθείσες τιμές (predicted values) έχουν deviance κάτω από 0,05 κάτι που
φαίνεται στον άξονα του Cook’s Distance (Cook, R.D and Weisberg, S. 1982).
Διάγραμμα 1. Διάγραμμα των καταλοίπων του μοντέλου
,016
,014
,012
,010
,008

Cook's Distance

,006
,004
,002
0,000
-,002
,09

,10

,11

,12

Predicted Value
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,13

,14

,15

,16

Έτσι, συμπεραίνουμε ότι οι παράγοντες που διαφοροποιούν τους
επενδυτές/καλλιεργητές που έχουν ως κύριο επάγγελμα τη γεωργία σε σχέση με τους
υπόλοιπους είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο, η μελέτη άρθρων αγροτικού περιεχομένου
και η συμμετοχή σε συλλόγους.
Για τους κατά κύριο επάγγελμα γεωργούς εξετάστηκαν οι παράγοντες που
διαμορφώνουν το γεωργικό εισόδημα. Έτσι από γραμμική παλινδρόμηση με
εξαρτημένη μεταβλητή, το εισόδημα του επενδυτή/καλλιεργητή και ανεξάρτητες
σχεδόν όλες τις μεταβλητές του πίνακα που αναφέρθηκαν προηγουμένως, με την
προσέγγιση του Collet (Collet, 1999) επιλέχτηκε το εξής μοντέλο:
Πίνακας 2: Οι συντελεστές του γραμμικού μοντέλου
Μεταβλητή
Γεωργός
Άρθρα
Φύλο
Οικογένεια
Δάσος
Σεμινάρια
Σύλλογοι

β
33,22
-7,41
-32,35
12,46
-27,38
-14,63
-19,07

S.e (β)
14,57059
3,705882
9,517647
4,164706
10,48824
9,679412
12,29412

P value
0,025
0,049
0,001
0,004
0,011
0,134
0,124

Από τον πίνακα 2 διαπιστώνουμε ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν το γεωργικό
εισόδημα είναι το φύλο, το επάγγελμα, ο αριθμός μελών της οικογένειας κ.α. Για την
εγκυρότητα του μοντέλου εξετάστηκε η κανονικότητα των καταλοίπων (residuals) με
κατάλληλους στατιστικούς ελέγχους (Sh.Wilk, S.Francia) και διαγράμματα
(ιστόγραμμα, Q-Q plot).
Τέλος, χρησιμοποιήθηκε ένα ακόμα γενικευμένο γραμμικό μοντέλο (multinomial
logistic) όπου η εξαρτημένη μεταβλητή είναι ο σκοπός καλλιέργειας, δηλαδή ο
σκοπός που γίνεται η καλλιέργεια (1= σηροτροφία, 2= ξυλοπαραγωγή, 3= άλλοι
λόγοι). Ως ανεξάρτητες χρησιμοποιήθηκαν οι μεταβλητές: γεωργός, δάσος,
λογαριασμοί, ηλικία φύλο, σεμινάρια, άρθρα, σύλλογοι, κληρονομικότητα και
εισόδημα. Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται οι συντελεστές του μοντέλου.
Πίνακας 3: Οι συντελεστές του multinomial μοντέλου
Σύγκριση της
Μεταβλητή
Γεωργός
Δάσος
Λογαριασμοί
Ηλικία
Φύλο
Σεμινάρια
Άρθρα
Σύλλογοι

κατηγορίας σκοπός=2 με την base category σκοπός=1
Συντελεστής
Standard error
P-value
2,09253
1,031308
0,000
-1,340265
1,491767
0,369
1,021375
1,111234
0,358
0,0149533
0,05405
0,280
0,8855181
1,084695
0,414
1,993454
1,263339
0,115
-0,2968316
0,3858149
0,442
2,091934
1,143232
0,067
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Κληρονομικότητα
Εισόδημα
Σύγκριση της
Γεωργός
Δάσος
Λογαριασμοί
Ηλικία
Φύλο
Σεμινάρια
Άρθρα
Σύλλογοι
Κληρονομικότητα
Εισόδημα

0,0269839
1,325073
0,984
-0,0000681
0,000086
0,428
κατηγορίας σκοπός=3 με την base category σκοπός=1
-2,238256
0,9618561
0,020
1,439407
0,7731989
0,063
0,7004908
0,742645
0,346
-0,0638427
0,0356413
0,073
-1,786616
0,7717266
0,021
2,129336
0,7329619
0,004
-0,6856327
0,309636
0,027
0,6380092
0,7905496
0,420
0,9275468
0,768224
0,227
0,0000113
0,0000177
0,397

Από τον πίνακα 3 παρατηρούμε ότι οι μεταβλητές που επηρεάζουν το σκοπό της
μορεοκαλλιέργειας είναι η γεωργός, η ηλικία, το φύλο, το δάσος, τα σεμινάρια, τα
άρθρα και οι σύλλογοι. Επίσης, η εγκυρότητα του μοντέλου έγινε με τον έλεγχο των
επιμέρους μοντέλων όπως προτείνουν οι Begg και Gray (1984) δηλαδή των logistic
μοντέλων όπου το ένα έχει εξαρτημένη μεταβλητή την δίτιμη που έχει τιμή 1 αν ο
σκοπός της καλλιέργειας ήταν η ξυλοπαραγωγή και 0 αν ήταν σηροτροφία ή άλλοι
λόγοι και το άλλο μοντέλο έχει ως εξαρτημένη μεταβλητή την δίτιμη μεταβλητή που
έχει τιμή 1 αν ο σκοπός της καλλιέργειας είναι άλλοι λόγοι (π.χ βοσκήσιμη ύλη) και 0
στις άλλες περιπτώσεις (ξυλοπαραγωγή, σηροτροφία).

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από το πρώτο μοντέλο εξετάζοντας πως οι ανεξάρτητες στατιστικώς
σημαντικές μεταβλητές επηρεάζουν την εξαρτημένη μεταβλητή (την
Γεωργός) καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα.
Η συντριπτική πλειοψηφία των γεωργών κατά κύριο επάγγελμα δεν έχει τελειώσει
λύκειο ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους υπόλοιπους είναι σημαντικά μικρότερο.
Από την ερμηνεία του αντίστοιχου συντελεστή του μοντέλου έχουμε ότι για κάθε
αύξηση του μορφωτικού επιπέδου μιας μονάδας (όπως έχει οριστεί νωρίτερα) η
πιθανότητα ο καλλιεργητής να έχει τη γεωργία ως κύριο επάγγελμα αντί για
δευτερεύον μειώνεται κατά 1- exp(-0,55)= 42 %.
Επίσης, διαπιστώνεται ότι οι κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί διαβάζουν λιγότερα
άρθρα από τους υπόλοιπους. Ενδιαφέρον είναι ότι δεν υπάρχει στατιστικώς
σημαντική διαφορά στα εισοδήματα (γεωργών και μη γεωργών) αλλά και στα δάνεια
των επενδυτών/καλλιεργητών. Ακόμα από την μελέτη του γραμμικού μοντέλου
διαπιστώνουμε ότι ο αριθμός των παιδιών επηρεάζει θετικά το εισόδημα της
οικογένειας.
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Ακόμα στατιστικώς σημαντική είναι η διαφορά των επενδυτών/καλλιεργητών που
βρίσκονται κοντά σε κοινοτικό δάσος σε σχέση με τους υπόλοιπους (οι αντίστοιχοι
μέσοι όροι είναι 11,19 χιλιάδες ευρώ έναντι 17,5). Από την μελέτη του τρίτου
μοντέλου προκύπτει ότι από τους ιδιοκτήτες που έχουν σκοπό καλλιέργειας τη
ξυλοπαραγωγή, μόνο το 23% είναι γυναίκες, ενώ στις άλλες δύο κατηγορίες το
ποσοστό βρίσκεται κοντά στο 50%. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία καλλιεργητές
χρησιμοποιούν την καλλιέργεια μουριάς για την σηροτροφία. Από την ερμηνεία του
αντίστοιχου συντελεστή του μοντέλου καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι για αύξηση
ενός χρόνου ηλικίας του καλλιεργητή, η πιθανότητα ο σκοπός της καλλιέργειας να
είναι η ξυλεία έναντι της σηροτροφίας, ελαττώνεται κατά 1-exp(-0,06)=5,8%.
Το ποσοστό των καλλιεργητών που εγκατέστησαν φυτείες μουριάς με σκοπό τη
ξυλοπαραγωγή παρακολουθεί σεμινάρια σε ποσοστό 66%, ενώ το ποσοστό αυτών
που σκοπεύουν να ασχοληθούν με την σηροτροφία είναι το 42%. Το 30% των
επενδυτών/μορεοκαλλιεργητών που έχουν ως σκοπό τη σηροτροφία βρίσκεται κοντά
σε κοινοτικό δάσος, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό αυτών που έχουν σκοπό τη
ξυλοπαραγωγή, είναι 43%.
Τέλος, διαπιστώνουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των καλλιεργητών που έχουν
σκοπό την σηροτροφία είναι κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί σε ποσοστό 89% ενώ
αυτοί που έχουν σκοπό την ξυλοπαραγωγή είναι όλοι (100%) κατά κύριο επάγγελμα
γεωργοί. Από την ερμηνεία του αντίστοιχου συντελεστή έχουμε ότι ο
επενδυτής/καλλιεργητής όταν είναι κατά κύριο επάγγελμα γεωργός η πιθανότητα να
καλλιεργεί τη μουριά με σκοπό αποκλειστικά τη ξυλοπαραγωγή σε σχέση με το να
καλλιεργεί αποκλειστικά για σηροτροφία αυξάνεται κατά 1-exp(2,04)=709%, ενώ
μειώνεται κατά 1-exp(-2,23)=89% αν ανήκει στην κατηγορία
αυτών που
καλλιεργούν για άλλους λόγους (π.χ βοσκήσιμη ύλη) σε σχέση με το να καλλιεργεί
αποκλειστικά για σηροτροφία. Ακόμα από την εξέταση της ηλικίας έχουμε ότι για
κάθε χρόνο παραπάνω αύξησης της ηλικίας η πιθανότητα ο καλλιεργητής να έχει
μόνο σκοπό καλλιέργειας την σηροτροφία έναντι της πιθανότητας να έχει σκοπό
καλλιέργειας άλλους λόγους (π.χ βοσκήσιμη ύλη) αυξάνεται κατά 1-exp(0,14)=15%.

ABSTRACT
According to article 31 the arrangement of aid for the afforestation of agricultural
lands is determined. Among the species that are eligible for the establishment of
forest plantations in agricultural lands is the mulberry, the culture of which is quite
widespread in the Evros region, where our research carried out. 107 individuals are
those who are approved to establish mulberry plantations in the above mentioned
area. Finally, we assembled 94 valid questionnaires from a) farmers and b) other
landowners which were not farmers, at main profession. In this paper we used
methods of linear regression, logistic regression and multinomial logistic regression.
Basic factors that determine the investors/cultivators that have agriculture as the main
profession from the others are the education level, the study of agricultural articles
and their participation in associations.
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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση και πρόβλεψη της ετήσιας κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση στην Ελλάδα με μεθόδους χρονοσειρών και
ειδικότερα με συναρτήσεις χρονικής τάσης. Εκτός αυτών προτείνεται ο εκθετικός
μετασχηματισμός των δεδομένων που μετατρέπει την χρονική τάση σε ευθεία, ούτως ώστε να
αρκεί η χρήση μιας απλής ευθείας παλινδρόμησης, που επιπλέον επιτρέπει διαφόρους
στατιστικούς / οικονομετρικούς ελέγχους.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε) στην Ελλάδα διακρίνεται ανάλογα με
τις χρήσεις της σε: Οικιακή, Εμπορική, Βιομηχανική, Γεωργική και Λοιπές. Η
κατανάλωση Η/Ε για Εμπορική χρήση το 2004 ήταν το 26.8% της συνολικής
κατανάλωσης και αυξάνεται με εκθετικούς ρυθμούς. (Σχήμα 1). Η Η/Ε είναι
απαραίτητη για την λειτουργία όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
Περιορισμός της κατανάλωσης μπορεί να γίνει με μεθόδους εξοικονόμησης
ενέργειας, υποκατάστασης σε μερικές περιπτώσεις, ή αύξηση της τιμής των
τιμολογίων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση και πρόβλεψη της
ετήσιας κατανάλωσης Η/Ε για εμπορική χρήση με μεθόδους χρονοσειρών, οι οποίες
βασίζονται μόνο στα ιστορικά δεδομένα της εξέλιξης της. Αντίθετα στις
οικονομετρικές μεθόδους πρόβλεψης χρησιμοποιούνται και άλλες μεταβλητές για να
ερμηνεύσουν την εξέλιξη των υπό εξέταση χρονοσειρών. Για το σκοπό αυτό
χρησιμοποιούνται υποδείγματα εκθετικής εξομάλυνσης, ARIMA(p,d,q) και
υποδείγματα χρονικής τάσης. Επιπλέον χρησιμοποιείται ένας κατάλληλος εκθετικός
μετασχηματισμός των δεδομένων που καθιστά την τάση ευθύγραμμη. Με τον τρόπο
αυτό διευκολύνεται η όλη διαδικασία και γίνεται ευχερέστερη η έρευνα για ύπαρξη
οικονομικών κύκλων, σταθερότητας του υποδείγματος και εφαρμογής διαφόρων
άλλων στατιστικών/οικονομετρικών ελέγχων.
Μεθόδους χρονικής τάσης χρησιμοποίησαν, μεταξύ άλλων, οι Bodger and Tay
(1986), και οι Skiadas et al. (1993) οι οποίοι περιγράφουν και το ενεργειακό και
ηλεκτρικό σύστημα της Ελλάδας. Ειδικότερα με την πρόβλεψη της κατανάλωσης
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Η/Ε για εμπορική χρήση ασχολήθηκαν οι Watson et al. (1987) και οι Parameswara
Sharma et al. (2002) οι οποίοι χρησιμοποίησαν και μεθόδους χρονοσειρών και
οικονομετρικά υποδείγματα.
Η εργασία αποτελείται από τα εξής στάδια: αναγνώριση, εκτίμηση, διαγνωστικός
έλεγχος, επανεκτίμηση και αξιολόγηση των προβλέψεων.
Τα διαθέσιμα δεδομένα αφορούν την περίοδο 1961-2004 και προέρχονται από τη
βάση δεδομένων: www.economics.gr.
Σαν αρχή του χρόνου ορίζεται το 1950 έτος ίδρυσης της Δημόσιας Επιχείρησης
Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ). Για ευκολία όμως θέτουμε Τ = 1961 = 1.
Σημειώνεται ότι όλα τα διαγράμματα και οι υπολογισμοί έγιναν με την βοήθεια
του προγράμματος E-Views 3,0.
Σχήμα 1. Κατανάλωση Η/Ε για εμπορική χρήση στην Ελλάδα (GWh)

2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ
Τα υποδείγματα χρονοσειρών διακρίνονται σε αιτιοκρατικά και στοχαστικά. Στην
πρώτη κατηγορία ανήκουν τα υποδείγματα κινητών μέσων, εκθετικής εξομάλυνσης,
χρονικής τάσης κτλ. Στην δεύτερη τα αυτοπαλίνδρομα, τα υποδείγματα Box-Jenkins
ARIMA(p,d.q), τα VAR κτλ. Αναλυτικότερα έχουμε:
2.1 Είδη συναρτήσεων χρονικής τάσης
Οι γνωστότερες συναρτήσεις χρονικής τάσης που χρησιμοποιούνται συνήθως στην
πράξη, μεταξύ πολλών άλλων είναι: (βλέπε και Gregg et al. (1964), Spiegel (1988)
και Meade and Islam (1998)).
Α) Τα πολυώνυμα:

yt = α + βt + γt 2 + ...

(

)

Β) Οι εκθετικές: yt = exp α + β t + γt 2 + ...

Γ) Οι σιγμοειδείς: Λογιστική, Gompertz,Weibull, κτλ.
Δ) Διάφορες: ημιλογαριθμική, διπλά λογαριθμική, υπερβολή, αντίστροφη, κτλ.
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Γενικά σταθερός όρος μπορεί να προστεθεί σε όσες συναρτήσεις δεν τον
περιέχουν ήδη, αρκεί να είναι στατιστικά σημαντικός. Η τροποποιημένη εκθετική π.χ.
περιέχει σταθερό όρο.
2.2 Ο εκθετικός μετασχηματισμός
Ο συχνότερα χρησιμοποιούμενος μετασχηματισμός των δεδομένων είναι ο
λογαριθμικός, ο οποίος είναι επίσης ειδική περίπτωση του γενικότερου
μετασχηματισμού Box-Cox. Η ακαταλληλότητα του λογαριθμικού μετασχηματισμού
στην παρούσα περίπτωση, διαπιστώνεται εύκολα από την εξέταση του διαγράμματος
διασποράς (log(y),t) (Σχήμα 2). Σε περίπτωση που οι λογάριθμοι των δεδομένων δεν
τείνουν να ακολουθούν μια ευθεία γραμμή, θα πρέπει να ευρεθεί ένας κατάλληλος
εκθέτης φ ούτως ώστε:

yφ = α + β t + u t

(1)

Αυτό επιτυγχάνεται με την εκτίμηση των παραμέτρων της:
t = ( yϕ − a) / β + ut

(2)

με την βοήθεια της μη-γραμμικής μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων. Τα
μετασχηματισμένα δεδομένα (Σχήμα 3), είναι ευκολότερο να αναλυθούν λόγω του
ότι χρησιμοποιείται το απλούστερο γραμμικό υπόδειγμα στο οποίο είναι δυνατόν να
εφαρμοσθούν και περισσότεροι στατιστικοί έλεγχοι.
Σχήμα 2. Λογάριθμοι δεδομένων

Σχήμα 3. Εκθετικός μετασχηματισμός δεδομένων

3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Για την αναγνώριση του καταλληλότερου υποδείγματος χρονικής τάσης
εξετάζονται: Τα διαγράμματα των δεδομένων και των λογαρίθμων τους. Οι πρώτες
και δεύτερες διαφορές των δεδομένων (Σχήματα 4 και 5) και των λογαρίθμων τους.
Οι συναρτήσεις αυτοσυσχετίσεων και μερικών αυτοσυσχετίσεων των δεδομένων,
των λογαρίθμων και των διαφορών τους. Εξ αυτών συνάγεται ότι η χρονοσειρά είναι
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μη-στάσιμη, ότι ο λογαριθμικός μετασχηματισμός δεν είναι ο πλέον κατάλληλος και
ότι δεν χρειάζεται να εξετασθούν οι τρίτες κτλ διαφορές, δηλαδή αρκούν πολυώνυμα
και εκθετικές συναρτήσεις πρώτου και δευτέρου βαθμού. Εξ’ άλλου, είναι γενικά
παραδεκτό ότι τα πολυώνυμα και οι εκθετικές συναρτήσεις άνω του δευτέρου
βαθμού παρά την βελτίωση της προσαρμογής τους στα δεδομένα δίνουν προβλέψεις
μη αποδεκτές από την κοινή λογική.
Το μόνο κατάλληλο υπόδειγμα εκθετικής εξομάλυνσης στην παρούσα περίπτωση
είναι το Holt-Winters με τάση, αφού πρώτα η τάση μετασχηματισθεί σε ευθεία και
δίνει παρόμοια αποτελέσματα με το υπόδειγμα (1). Από δε τα στοχαστικά
υποδείγματα το μόνο κατάλληλο στην παρούσα περίπτωση είναι το απλό
αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα y = AR(1) το οποίο όμως έχει παράμετρο φ = 1,06
(ανεστραμμένη ρίζα) δηλαδή η διαδικασία είναι μη-στάσιμη αν θεωρηθεί ως
στοχαστική. Το ίδιο διαπιστώνεται και με τους ελέγχους για μοναδιαίες ρίζες.
Σχήμα 4.Πρώτες διαφορές δεδομένων

Σχήμα 5 Δεύτερες διαφορές δεδομένων.

4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Η εκτίμηση των παραμέτρων των υποδειγμάτων γίνεται με την γραμμική /
μη-γραμμική μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων ανάλογα με το είδος της
συνάρτησης. Σε όλες τις περιπτώσεις είναι δυνατόν να γίνει διόρθωση για
αυτοσυσχέτιση οιασδήποτε τάξεως όταν αυτό είναι απαραίτητο. Στον Πίνακα 1,
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα εκτίμησης μερικών μόνο υποδειγμάτων καθώς και
οι προβλέψεις τους για διάφορους χρονικούς ορίζοντες. Πίνακας 1. Αποτελέσματα
εκτίμησης και προβλέψεις υποδειγμάτων
R2
Πολυώνυμα:
1ου βαθμού
2ου βαθμού
3ου βαθμού
απλή εκθετική
λογ. παραβολή
y = AR(1)
yφ = α+βt
yφ = α+βt+ημιτ.

0,861655
0,979378
0,995831
0,994351
0,982313
0,997565
0,987026
0,998143

SSR
81.664,260
12.173,044
2.461,174
3.334,516
1,016
1.401,034
3,63
0,52
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D-W

2010

2020

2030

0,05
0,13
0,53
0,39
0,24
1,91
0,22
1,26

11.407
16.596
20.351
21.536
13.646
20.454
16.861
15.308

14.085
24.942
37.202
46.238
15.495
41.962
27.239
24.984

16.762
35.031
62.387
99.276
13.948
86.086
41.632
41.268

Σημειώνεται όμως ότι οι τιμές των συντελεστών προσδιορισμού και των
SSR δεν είναι απολύτως συγκρίσιμες όταν έχει προηγηθεί μετασχηματισμός των
δεδομένων.
Ακολουθεί διαγνωστικός έλεγχος των καταλοίπων από όπου προκύπτει η ύπαρξη
αυτοσυσχέτισης α΄ τάξεως η οποία μπορεί να αποδοθεί στην επίδραση οικονομικού
κύκλου.
4.1 Ανάλυση κυκλικών διακυμάνσεων

Η εκτίμηση του οικονομικού/εμπορικού κύκλου γίνεται στην παρούσα με
δύο τρόπους:
a) Με την εκτίμηση του υποδείγματος:

⎛δ +t ⎞
ytφ = α + β t + γSIN ⎜
⎟ + ut
⎝ ε ⎠

(3)

που απαιτεί την χρήση της μη-γραμμικής μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων.
(Σχήμα 6).
β) Με τα δεδομένα που προκύπτουν μετά την εφαρμογή του φίλτρου HodrickPrescott εκτιμάται η (1). Τα κατάλοιπα από αυτή την εκτίμηση δείχνουν την
περιοδική κίνηση.
Τα αποτελέσματα και των δύο μεθόδων δεν διαφέρουν σημαντικά μεταξύ
τους. Παρατηρούμε ότι ο κύκλος διήρκεσε περίπου 25 χρόνια (1970 – 1995) οπότε
σημειώνεται η έναρξη μιας νέας αναπτυξιακής πορείας της κατανάλωσης.
Σχήμα 6. Εκτίμηση οικονομικού κύκλου

4.2 Έλεγχοι σταθερότητας

Στους ελέγχους σταθερότητας περιλαμβάνονται οι έλεγχοι του Chow και των
διαδοχικών καταλοίπων, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι έλεγχοι CUSUM,
CUSUMQ κ.α. Τα αποτελέσματα του ελέγχου μετά την εκτίμηση του υποδείγματος
(1) παρουσιάζονται στο Σχήμα 7. Από αυτούς προκύπτει ότι μετά το 1995
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παρατηρούνται εντονότεροι ρυθμοί αύξησης της κατανάλωσης, πράγμα που
συμφωνεί και με την έναρξη της νέας φάσης του κύκλου. Στα αυτά συμπεράσματα
καταλήγουν και οι υπόλοιποι έλεγχοι. Σημειώνεται όμως ότι τα αποτελέσματα
εξαρτώνται από το χρησιμοποιούμενο υπόδειγμα.
Σχήμα 7. Έλεγχος σταθερότητας - Διαδοχικά κατάλοιπα

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
Οι προβλέψεις του υποδείγματος (1) μαζί με τα διαστήματα εμπιστοσύνης ( ± 2
τυπικά σφάλματα) για την περίοδο (2005 – 2030) παρουσιάζονται στο Σχήμα 8 και
για λόγους σύγκρισης, ενώ στο Σχήμα 9 παρουσιάζονται οι προβλέψεις των: απλής
εκθετικής, αυτοπαλίνδρομου, πολυωνύμου 3ου βαθμού, υποδείγματος (1) και της
παραβολής.
Σχήμα 8. Προβλέψεις υποδείγματος (1)

Σχήμα 9. Προβλέψεις διαφόρων
υποδειγμάτων

Από το Σχήμα 9 και τον Πίνακα 1 παρατηρούμε ότι οι προβλέψεις της παραβολής
και του υποδείγματος (1) δεν διαφέρουν σημαντικά όπως και της απλής εκθετικής
και του αυτοπαλινδρομικού. Επίσης οι προβλέψεις όλων των υποδειγμάτων δεν
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διαφέρουν σημαντικά για βραχυχρόνιους ορίζοντες, ενώ το αντίθετο συμβαίνει με
την πάροδο του χρόνου.
Αξιολόγησή των προβλέψεων γίνεται με ανάλυση της προσαρμογής των
υποδειγμάτων στα 7 τελευταία έτη (εντός δείγματος) με τα συνήθη μέτρα (RMSE,
MAPE, κτλ.). Βλέπε Πίνακα 2.
Παρατηρούμε ότι οι προβλέψεις όλων των υποδειγμάτων δεν είναι πολύ
ικανοποιητικές. Αυτό οφείλεται στο ότι οι πραγματικές καταναλώσεις, ιδίως των
ετών 1995 - 2004, παρουσίασαν σημαντικότερη αύξηση από την αναμενόμενη. Οι
προβλέψεις είναι ακριβέστερες αν ληφθεί υπόψη η επίδραση του κύκλου.
Πίνακας 2: Αξιολόγηση Προβλέψεων (7 τελευταίες παρατηρήσεις)
απλή εκθ. y=AR(1) 3ου βαθμ. 2ου βαθμ.
RMSE
343,4
530,7
302,3
551,3
MAE
256,8
490,1
210,7
477,1
MAPE
2,45
4,60
2,03
4,09
Theil In. Co.
0,015
0,024
0,014
0,025
Bias prop.
0.153
0,853
0,183
0,749
Var. prop.
0.569
0,042
0,475
0,173
Cov. prop.
0,278
0,105
0,343
0,078

yφ=α+βt
yφ=α+βt+ημιτ.
778,5
264,1
736,3
199,7
6,50
1,75
0,036
0,012
0,894
0,216
0,067
0,139
0,039
0,644

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι η ετήσια κατανάλωση (ζήτηση) ηλεκτρικής
ενέργειας για εμπορική χρήση στην Ελλάδα αυξάνεται με εκθετικό ρυθμό ανάλογο με
αυτόν της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και προβλέπεται να συνεχιστεί και στο
μέλλον. Οι προβλέψεις γίνονται υπό συνθήκη ότι δεν θα σημειωθούν σοβαρές
διαρθρωτικές μεταβολές στο σύστημα π.χ. υποκατάσταση της Η/Ε από φυσικό αέριο.
Εξ όσων γνωρίζουμε, η μέθοδος του εκθετικού μετασχηματισμού δεν αναφέρεται
στην βιβλιογραφία. Η εφαρμογή της όμως και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις
έδωσε ενθαρρυντικά αποτελέσματα και απομένει να αποδειχθεί η αξία της και να
γίνει ευρύτερα γνωστή.

ABSTRACT
In this paper we use time series methods and especially mathematical trend curves
in order to analyze and forecast the annual consumption of electric energy for
commercial use in Greece. Additionally the non-linear relationship can be reduced to
linear by an appropriate power transformation of the data, in witch case the OLS
method can be used. Further we search for the influence of the economic cycle,
stability of the process and evaluate the forecasting accuracy of the methods used.

- 549 -

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Bodger, P.S., and Tay, H.S., (1986). Trend extrapolation in long-term forecasting: an
investigation using New Zealand electricity consumption data. Technological
Forecasting and Social Change, 30, 167–188.
Gregg, J.V., Hossell, C.H., and Richardson, J.T., (1964). Mathematical trend curves:
an aid to forecasting. I.C.I. Monograph No 1. Oliver and Boyd, Edinburgh.
Lilien, D.M. et al. (1998). E-views (Econometric Views), Version 3.0, Quantitative
Micro Software. Los Angeles.
Meade, N., and Islam, T., (1998). Technological forecasting – model selection, model
stability and combining models, Management Science, Vol. 44(8), pp. 1115-1130.
Parameswara Sharma, D., P.S., Chandramohanan Nair, and Balasubramanian, R.
(2002). Demand for commercial energy in the state of Kerala, India : an
econometric analysis with medium – range projections. Energy Policy, 30, pp.
781-791.
Shearer, P., (1994). Business forecasting and planning. Prentice Hall Int., U.K.
Skiadas, C.H., Papayannakis, L.L., and Mourelatos A.G., (1993). An attempt to
improve the forecasting ability of growth functions. The Greek electric system.
Technological Forecasting and Social Change, 44, pp. 391 – 404.
Spiegel, M.R., (1988). Theory and problems of statistics, 2nd ed. Schaum’s
Outline Series.
Watson, M.W., Pastuszek, L. M., and Cody, E. P., (1987). Forecasting commercial
electricity sales. Journal of Forecasting, Vol. 6, pp. 117-136.
Διαφόρων Συγγραφέων, (2005). Η Ελληνική οικονομία σε αριθμούς. All media
Publications, Athens.

- 550 -

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο
Πρακτικά 19 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2006), σελ 553-560

Pneumoconiosis Revisited: Classifiers Viewed Via Roc
Curves and Logic Functions
T. Cacoullos and M. Pattichis *
University of Athens and University of New Mexico
Summary
Region of interest ratings (six-dimensional Bernoulli variables) of 158 chest radiographs of
miners are used for their classification into one of two pneumoconiosis q-categories. Six classifiers: Logistic, Bayes, Normal Bayes, K-means, Sum and Weighted Sum, of which 5 were
considered in a preceding paper, are compared based on ROC curves, and their performance is
evaluated by using logic functions for their representation as binary classifiers. Specifically,
Karnaugh maps are constructed, showing lung symmetry and disease growth properties. For
each classifier, the area under its ROC curves is estimated and used as a measure of its performance.

1. INTRODUCTION
We revisit the problem of chest radiograph classification based on ratings by two
readers (Cacoullos and Pattichis, CP, 2005). For modeling each rating, we use a sixdimensional Bernoulli random variable (rv) x = ( x1 , ..., x6 ) corresponding (respectively) to ratings of the six region of interest (ROI): upper-right, middle-right, lowerright, upper-left, middle-left, and lower-left regions of the lung. For example,
x = (1, 0, 0,1, 0, 0) means that we have marks only in the upper parts of the lungs (the
middle and lower parts are “clear”) (see CP, 2005, for details on the data set and the
ILO classification of radiographs, as p, q , r , ... , and more detailed ones, e.g.,

q0 , q1 , q 2 , etc). It should also be noted that the 158 radiographs ratings constitute the
training sample for the two-category classification, into q 0 and q1 (the few q 2 cases
were pooled with the q1 -classified cases).
In this paper, we use of ROC curves and logic functions to compare the performance of six classifiers: the Logistic, Bayes, Normal Bayes, K-means, Sum, and
Weighted-Sum classifiers. For a careful review of logic functions we refer the reader
*

Funding for the study was through a grant from the National Institute for Occupational
Safety and Health (NIOSH), Grant 2R44 OHRRGM 03595.
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to McCluskey (1965) and Wakerly (2005). For the use of ROC curves in Medical Imaging we refer the reader to Metz (2000).

2. BINARY CLASSIFIER MODELS USING LOGIC FUNCTIONS
We propose the use of logic function expressions for representing and visualizing
binary classifiers. A logic function is binary function of binary inputs. The binary inputs refer to the ratings of the chest radiograph readers. We use the symbol ‘-‘ to represent the lack of a rater abnormal mark (a binary zero or false). We use the symbol
‘x’ to represent the presence of a mark (a binary one or true).
A binary sum of two binary variables refers to the OR operation between them. The
sum is 1 (or true) if either one or both of the variables are true. On the other hand, the
product of two binary variables refers to the AND operation. The product is 1 (or
true) if and only if both of the variables are 1. Similarly, both the OR and the AND
operations are generalized to any number of variables (see Wakerly, 2005). The complement of a binary variable x ' is 1 when x = 0 and zero when x = 1 . In a binary logic expression, we use the term literal to refer to a variable or its complement.
We are particularly interested in the representation of logic functions as a sum of
products (SOP). Here, the sum is true whenever any single product term is true. For
functions of a small number of binary variables, there are optimal methods for computing SOPs with a minimal number of product terms and literals (see McCluskey,
1965). For computing these optimal expressions, (for a small number of variables),
we often use Karnaugh maps to visualize the binary expressions (see Wakerly, 2005).
We provide an example in Fig. 1 for the logit classifier, in the Appendix. We use
four 4-variable Karnaugh-maps (McCluskey, 1965, and Wakerly, 2005) for visualizing each 6-variable binary classifier. In each cell of each map, we plot the q classification for the pattern: 0 for normal and 1 for abnormal.
For plotting the maps, we use the upper right and upper left variables X1 X 4 to select between the four maps. For example, when both regions are marked, we have
x1 x4 = xx which select the lower-right 4-variable map in Fig. 1. Several symmetries
can be easily demonstrated on the maps. For example, for right-left symmetry, we
require that:
• the K-maps for x1 x4 = - x and x1 x4 = x - be identical, and
the x 2x 5 = x- column be identical to the x 2x 5 = -x column, in each 4variable K-map.
We do not address symmetry between the lower two regions since there was a very
small number of cases for which we had marks for these regions.
•
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3. RESULTS AND DISCUSSION
ROI pattern classification. In what follows, we present results from six different
classifiers. For each classifier, we present the Receiver Operating Characteristic
(ROC) curves. For the ROC curves, we vary a single parameter per classifier, and use
the leave-one-out method to estimate the operating (specificity, sensitivity) point, and
also estimate the area under each ROC curve (see Metz, 2000). Due to page limitations, here we give only the logistic ROC in the Appendix.
For each classifier, we define the optimal classification parameter as the one that
produces the ROC point with the minimum distance from the (0, 1) point of the ROC
curve. For the optimal parameter, we then use the entire data set for training, and report the resulting optimal binary classifier in Table 1. We also comment on the classification results from this single run, even though we caution the reader that the statistics for this single run do not always correspond to the sensitivities and specificities
reported in Table 1 (which resulted from more accurate estimation using the leaveone-out method).
For each classifier, we also present an optimal sum of products expression (Table
1) and provide a common interpretation for all classifiers as logic mappings.
Logistic Discrimination. For the logistic binary classifier, we note that the first
symmetry criterion for x1, x 4 is not met since the K-map for x1x 4 = -x=01 is far
from being identical to the map for x1x 4 = x-=10 . On the other hand, the second
symmetry criterion is met since the columns for x 2x 5 = x-, -x are identical in each
map. It is also interesting to note that the logistic classifier map for x1x 4 = - - is
normal, indicating that if the top lung regions are normal, we expect that the rest of
the lung regions of interest will be negative. This is due to the expected disease
growth from top to bottom as is further discussed below.
To generate the ROC curve of Fig. 1, we decide to classify a pattern as q1 if
yˆ > 0.5 + r , where r varies between –0.5 and 0.5. (the logistic classifier y takes,
in principle, the values 0 or 1, corresponding to q 0 , q1 ; r in the interval ( −0.5,0.5) is
chosen to optimize the ROC point). The optimal ROC-point was found to be given for
r = −0.35 . At the optimal ROC point, with the entire set used for both training and
testing, we had a single false negative classification and thirty false positives (while
the leave-one out method gave sensitivity=0.953, specificity=0.881, total=316). The
optimal binary classifier can be expressed as: y = x4 + x1 x2 x5 x3′ x6′ . It is interesting to
note that the optimal classifier will give a positive classification if the upper-left part
of the lung is positive x 4 = 1 . We note that there is a clear preference for the left
versus the right lung. The area under the ROC curve was 0.922, indicating a rather
good fit overall.
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Bayes classification. For implementing the Bayes classifier, we classify an ROI pattern as positive if it appears more frequently as positive, as opposed to negative (normal). For the standard implementation of the method, for missing patterns, we use
nearest neighbor classification (for the closest three). To find the nearest neighbors,
we compute Mahalanobis distances from the q 0 and q1 patterns. Second, we implement the Bayes classifier, assuming that all distributions are normal (see below).
The results indicate a similar performance to the logit (logistic) classifier
(area=0.932). At the optimal point, the single run gave one less false positive (29 instead of 30) and a single false negative. For the binary Bayes classifier, we observed
near perfect symmetry, satisfying both criteria except for two minterms (cells in the
K-maps).
Bayes classification using normal distributions. Assuming that all underlying distributions are normal, the Bayesian classifier gave a similar performance.
K-means classification ( k = 2 ). This classifier allocated an x = ( x1 , ..., x6 ) to the
category whose mean is closer (using the Mahalanobis distance for correlated rvs) to
x. The mean vectors estimates x 0 , x1 were:
For q 0 x0 = (0.167, 0.016, 0.012, 0.119, 0.008, 0.012) and
for q1 , x1 = (0.953, 0.531, 0.156, 0.984, 0.500, 0.156) .
It is interesting to note the mean value for x 4 = 0.984 for q1 -q2 as opposed to

x 4 = 0.119 for q 0 . This significant difference in this variable supports its prominent

role in the optimal binary-classifier: y = x4 + x2 x5 + x1 x5 ( x3′ + x6′ ) . Thus, for both the
Logistic and the two-means classifier, the presence of a mark in the upper-left region
was sufficient to classify the radiograph as abnormal. We also note the lack of symmetry in both the Logistic and the two-means classifier.

A simple sum classifier. A very simple, ad hoc classifier of an x = ( x1 , ..., x6 ) can
be based on the number of marks:
s = s (x) = x1 + x 2 + " + x6 , s = 0,1, ..., 6 .
We thus consider the classifier:
Allocate x to q 0 if 0 ≤ s < 1 + r ; and to q1 -q2 if 1 + r ≤ s ≤ 6 ,
where r is varied between –1 and 5.
This simple classifier maintains perfect right-left and up-down symmetry. We believe
that it should always be considered in any general ROI classification problem.
In our example, the optimal ROC point was computed at r = 1 , implying that a
minimum of two positive ratings was sufficient for classifying the radiograph as abnormal. At this point, testing using the original data set gave thirty false positives and
three false negatives. More accurately, using the leave-one out method, we estimated
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sensitivity and specificity of 0.881 and 0.953 respectively. The area under the ROC
curve was estimated at 0.963, the highest of all classifiers that we considered. Clearly,
the binary sum classifier satisfies both symmetry criteria.
A weighted-sum classifier. A more sophisticated classifier is based on assigning
bigger weights to xi ' s corresponding to the middle and lower lung regions. We use:
3

ξ1 ≡ ξ1 ( x1 , x 2 , x3 ) = 1 + ∑ 2 i −1 xi = 1 + x1 + 2 x 2 + 4 x3 , ξ1 = 1, ...., 8 ,
i =1

(4)
and similarly for the left-lung triplet ( x 4 , x5 , x 6 )

ξ 2 ≡ ξ 2 ( x 4 , x5 , x6 ) = 1 + x 4 + 2 x5 + 4 x6 , ξ 2 = 1, ...., 8 ,]
(5)
so that the resulting sum ξ1 + ξ 2 takes the 15 values 2, ...,16 (see Cacoullos and Pattiches, 2005). We considered the following classifier:
Allocate to q1 -q2 if either ξ1 + ξ 2 > 4 + 4r or ξ1 > 2 + 2r or ξ 2 > 2 + 2r ;
otherwise, allocate to q0 - 0/0 , where r is varied from –1 to 3.
For the optimal point, we found r = −0.01 which suggests that the optimal point is
given by replacing the inequalities with equalities; for ξ1 + ξ 2 ≥ 4 or ξ1 ≥ 2 or
ξ 2 ≥ 2 . At this point, the classification results gave 45 false positives and no false
negatives. Similar to the binary sum classifier, the binary weighted sum classifier
satisfies all symmetry criteria. As shown from the expression for the binary classifier,
a single positive region resulted in an overall abnormal rating.

4. CONCLUSION
Overall, it is clear that all six classifiers that were considered have comparable discriminatory powers, as measured by the area under the ROC curves. All methods and
classifiers that we considered here can be extended to an arbitrary number of regions
of interest, as well as to cases where there are more than two possible classification
categories.
We believe that the use of logic functions for describing region of interest classifiers provides an important method for comparing performance. In particular, logic
functions provide a direct method for expressing a classifier in terms of the individual
grades (positive or negative) within a region of interest. The use of Karnaugh maps
provides a direct method for analytically expressing and visualizing how binary classifiers perform for any given input ROI pattern. The use of optimal sum of products
(SOP) expressions also provides a direct way of summarizing and identifying common behavior within the classifiers. Optimal SOP expressions also provide a direct
way to establish the dependency of a particular binary classifier in terms of the positivity of a particular region of interest. We have also shown how the K-maps can be
used to establish symmetries.
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Table 1. Comparative performance for all classifiers.
Classifier
Logit
Bayes
Bayesian
Normal
Twomeans

ROC
Area
0.922

Specificity
(best point)
0.953

Sensitivity
(best point)
0.881

Logic Equation

y = x4 + x1 x2 x5 x3′ x6′
y = x1 x4 + x1′ x2 + x2 x3 + x3 x6′ + x3′ x6
+ x1′ x4′ x3 + x3′ x4 + x5

0.932

0.984

0.873

0.933

1.000

0.873

y = x1 x4 + x2 + x5 + x3 x6 + x3′ x4 x6′

0.958

0.984

0.881

y = x4 + x2 x5 + x1 x5 ( x3′ + x6′ )

y = x1 ( x2 + x3 + x4 + x5 + x6 )

Sum

0.963

0.953

0.881

Weighte
d Sum

0.950

1.000

0.821

+ x2 ( x3 + x4 + x5 + x6 )
+ x3 ( x4 + x5 + x6 ) + x4 ( x5 + x6 ) + x5 x6
y = x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με βάση το διδακτικό (training) δείγμα ταξινόμησης 158 ακτινογραφιών θώρακος
158 μεταλλωρύχων σε δύο q-κατηγορίες, έξι ταξινομήτριες: Λογιστική, Bayes,
Κανονική Bayes, K-means, Αθροίσματος και Σταθμισμένου Αθροίσματος, πέντε των
οποίων εξετάστηκαν σε προηγούμενη εργασία, συγκρίνονται βάσει των αντίστοιχων
ROC καμπυλών, η δε επιτυχία τους αποτιμάται μέσω λογικών συναρτήσεων για την
παράστασή τους ως δυαδικών ταξινομητριών. Συγκεκριμένα, κατασκευάζονται
χάρτες Karnaugh που δείχνουν την πνευμονική συμμετρία και την πορεία της
πνευμονοκονίασης. Για κάθε ταξινομήτρια εκτιμάται το εμβαδόν κάτω από την ROC
καμπύλη της, ως μέτρο της διακριτικής της ισχύος.
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APPENDIX
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b) Four K-maps for ROI classification for ROC point closer to (0,1)

Fig. 1. Logit classifier results : (a) ROC curve, and (b) ROI pattern
classification for ROC point closer to (0,1) (see Table 1).
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Abstract
Assume that a random sample is selected from a population containing a random number K
of classes (subpopulations) of elements (individuals), with a random number X of elements
from any specific class. Let K j be the number of different classes represented in the sample
by j elements each, j = 1, 2,... , and S K be the sample size. Suppose that K has a Poisson
distribution and X a zero truncated power series distribution. Then, the conditional joint and
marginal distributions of K 1 , K 2 ,..., K m , given K = k and/or S K = m , as well as the
conditional distribution of K, given S K = m , are derived. Also, the binomial moments of these
conditional joint and marginal distributions are deduced. As examples, the cases of the
logarithmic class distribution and the zero truncated binomial, negative binomial and extended
negative binomial class distributions are discussed.

1. INTRODUCTION
Watterson (1974), among various models for the logarithmic species abundance
distributions, discussed the following compound sampling model. A population of
selectively neutral genotypes containing a random number of species, with a random
number of individuals from any specific species, was considered. Specifically, the
number K of species was supposed to be Poisson distributed, with mean
μ = −θ log(1 − λ) , were θ > 0 is an index of diversity and 0 < λ < 1 . Also, the number
X of individuals from any specific species was assumed to obey a logarithmic
distribution with probability function q x = P( X = x) = [− log(1 − λ)] −1 λx / x ,
x = 1, 2,... , 0 < λ < 1 . Further, suppose that a random sample is selected from the
population and let X i be the number of elements selected from the ith class,

i = 1, 2,... ; the size of the sample S K = ∑i =1 X i , which is the total number of
K

elements selected from the population, is a random variable with a compound Poisson
distribution. Let K j be the number of those variables among X 1 , X 2 ,..., X K that are
equal to j, for j = 1, 2,... . Clearly, K j equals the number of different classes
represented in the sample by j elements each, for j = 1, 2,... . The conditional joint and

- 561 -

marginal distributions of K 1 , K 2 ,..., K m , given K = k and/or S K = m , as well as the
conditional distribution of K, given S K = m , were derived. These distributions are
used to obtain estimators of the various parameters.
In the present paper this compound sampling model is extended by assuming that
the number X of individuals from any specific species obeys a zero truncated
(positive) power series distribution. The various distributions discussed by Watterson
are derived in this general case. As examples, in addition to the logarithmic species
abundance distribution, the zero truncated binomial, negative binomial and extended
negative binomial species abundance distributions are presented.

2. COMPOUND SAMPLING MODELS
Consider a population containing a random number K of classes (subpopulations)
of elements (individuals) and assume that the distribution of any specific class has a
zero truncated power series probability function. Further, suppose that a random
sample (of an unspecified size) is selected from the population and let X i be the
number of elements selected from the ith class, i = 1, 2,... . The random variables
X 1 , X 2 ,..., X k ,... are assumed to be independently and identically distributed, with
common distribution the class distribution,

q 0 = P ( X = 0) = 0 , q x = P ( X = x) = [ g ( λ) − c 0 ] −1 c x λx , x = 1, 2,... ,
where the function g (λ) admits a power series expansion, g ( λ) = ∑ x =0 c x λx ,
∞

0 < λ < ρ and the series coefficient c x = [ Dtx g (t )]t =0 / x! , for x = 0, 1,... does not
involve the parameter λ . Also, assume that the number K of different classes in the
sample (and in the population) is a random variable, independent of X i , i = 1, 2,... ,
with Poisson probability function
P( K = k ) = e − μ

μk
, k = 0, 1,... , μ = θ ( g ( λ ) − c 0 ) > 0 .
k!

Then, the size of the sample S K = ∑i =1 X i , which is the total number of elements
K

selected from the population, is a random variable with a compound Poisson
distribution. Specifically,

P ( S K = m | K = k ) = P ( S k = m) =

[ Dtm ( g (t ) − c 0 ) k ]t =0 λm
⋅ ,
m!
[ g ( λ) − c0 ] k

(2.1)

for m = k , k + 1,... , and so
P ( S K = m) = e −θ ( g ( λ ) − c0 ) [ Dtm e −θ ( g ( t ) − c0 ) ]t = 0
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λm
,
m!

(2.2)

for m = 0, 1,... . Also

P ( K = k | S K = m) =

[ Dtm ( g (t ) − c 0 ) k ]t =0 θ k
⋅
,
k!
[ Dtm e θ ( g (t ) −c0 ) ]t =0

(2.3)

for k = 0, 1,..., m ( m = 0, 1,... ). Clearly, the number K j of those variables among
X 1 , X 2 ,..., X K that are equal to j equals the number of different classes represented in

∑ j =1 K j = K , ∑ j =1 jK j = S K .
∞

the sample by j elements each, for j = 1, 2,... , and

∞

Further, the numbers K j , j = 1, 2,... are independent random variables with Poisson
probability function (cf. Feller, 1968, pp. 291-292)

P( K j = k j ) = e

−θc j λ j

(θc j λ j )

kj

, k j = 0, 1,...

k j!

and E ( K j ) = θc j λ j , j = 1, 2,... . Consequently,
∞

P( K 1 = k1 , K 2 = k 2 ,...) = ∏ e

− θc j λ j

(θc j λ j )

kj

k j!

j =1

,

(2.4)

for k j = 0, 1,... , j = 1, 2,... , and so
⎛ c j λj
P ( K 1 = k1 , K 2 = k 2 ,... | K = k ) = ∞
∏ ⎜⎜ g ( λ) − c
!
k
0
∏ j =1 j j =1 ⎝
k!

for k j = 0, 1,... , j = 1, 2,..., m ,

∞

m!
[ Dtm e θ ( g ( λ ) − c0 ) ]t = 0

m

(θc j )

j =1

k j!

∏

kj

, (2.5)

∑ j =1 jk j = m , and
m

P ( K 1 = k1 , K 2 = k 2 ,..., K m = k m | S K = m, K = k ) =

for k j = 0, 1,... , j = 1, 2,... ,

kj

⎞
⎟ ,
⎟
⎠

∑ j =1 k j = k . Also

P ( K 1 = k1 , K 2 = k 2 ,..., K m = k m | S K = m) =

for k j = 0, 1,... , j = 1, 2,... ,

∞

∑ j =1 k j = k
∞

and

m! k!
[ Dtm e θ ( g ( λ ) − c0 ) ]t = 0

m

∏
j =1

cj

kj

k j!

, (2.6)

∑ j =1 jk j = m .
m

Consider the conditional joint binomial moments of ( K 1 , K 2 ,..., K m ) , given that
SK = m ,
⎤
⎡ m ⎛K j ⎞
m!
E ⎢∏ ⎜ ⎟ | S K = m ⎥ = m θ ( g ( λ ) −c )
⎟
⎜
0
]t =0
⎥⎦ [ Dt e
⎣⎢ j =1 ⎝ r j ⎠
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⎛ K j ⎞ c jkj θ
∑∏ ⎜⎜ r ⎟⎟ k !
j =1 ⎝ j ⎠
j
m

kj

,

(2.7)

where the summation is extended over all partitions (k1 , k 2 ,..., k m ) of m. Since the
product of binomial coefficients

⎛k j ⎞
⎟ is different from zero only if k j ≥ r j for
⎟
⎝ j ⎠

∏ j =1 ⎜⎜ r
m

all j = 1, 2,..., m , which implies that it is different from zero only if

∑

m
j =1

jk j = m , these moments are zero for r j ≥ 0 , j = 1, 2,..., m , with

Further, if

∑ j =1 jr j = n ≤ m ,
m

∑

m
j =1

jr j ≤

∑ j =1 jr j > m .
m

then r j = 0 , n < j ≤ m . Also, setting in (2.7)

s j = k j − r j ≥ 0 , j = 1, 2,..., m , with

∑ j =1 js j
m

= ∑ j =1 jk j − ∑ j =1 jr j = m − n ≥ 0 , it
m

m

follows that s j = k j − r j = 0 , for m − n < j ≤ m , and so
⎤
⎡ n ⎛K j ⎞
m!
E ⎢∏ ⎜ ⎟ | S K = m ⎥ = m θ ( g ( t ) −c )
⎜
⎟
0
]t =0
⎥⎦ [ Dt e
⎢⎣ j =1 ⎝ r j ⎠

n

∏
j =1

r

rj

s

c i i θ si
∑∏ s ! ,
rj !
i =1
i

cj jθ

m−n

where the summation is extended over all partitions ( s1 , s 2 ,..., s m − n ) of m − n .
Clearly, this sum equals [ Dtm e θ ( g (t ) −c0 ) ]t =0 /(m − n)! and so
⎤
⎡ n ⎛K j ⎞
[ D m − n e θ ( g ( t ) − c0 ) ]
E ⎢∏ ⎜ ⎟ | S K = m ⎥ = ( m) n t m θ ( g ( t ) − c ) t = 0
⎜ ⎟
0
[ Dt e
]t =0
⎥⎦
⎣⎢ j =1 ⎝ r j ⎠

n

∏

r

cj jθ

j =1

rj

rj!

,

(2.8)

for r j ≥ 0 , j = 1, 2,..., m , n ≤ m where n = ∑ j =1 jr j . In particular
n

r
⎡⎛ K j ⎞
⎤
[ Dtm −ir e θ ( g (t ) −c0 ) ]t =0 ci θ r
⎜
⎟
⋅
E ⎢⎜ ⎟ | S K = m⎥ = (m) ir
,
r!
[ Dtm e θ ( g (t ) −c0 ) ]t =0
⎢⎣⎝ r ⎠
⎥⎦

for r = 0, 1,..., [m / i ] and i = 1, 2,..., m .
The conditional joint binomial moments of ( K 1 , K 2 ,..., K m ) , given that S K = m
and K = k , can be similarly derived.
The general sampling model of this section was inspired by Watterson (1974),
where various models for logarithmic species abundance distributions were presented.
The next example was discussed in that paper.
Example 2.1 Logarithmic class distribution. Assume that the class distribution is
logarithmic with probability function
q x = P ( X = x) = [− log(1 − λ)] −1
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λx
, x = 1, 2,... , 0 < λ < 1 .
x

This is a power series probability function with series function g ( λ) = − log(1 − λ) ,
0 < λ < 1 , and series coefficients c 0 = 0 , c x = 1 / x , x = 1, 2,... . Further, the Poisson
distributed number K of different classes in the sample has mean μ = −θ log(1 − λ) .
Also [ Dtm ( − log(1 − t )) k ]t =0 = k!| s (m, k ) | , with | s ( m, k ) | the signless Stirling number
of the first kind, and [ Dtm e −θ (log(1−t ) ]t =0 = [ Dtm (1 − t ) −θ ]t =0 = (θ + m − 1) m . Thus, from
(2.1) it follows that
P ( S K = m | K = k ) = [ − log(1 − λ)] − k k!| s (m, k ) | ⋅

λm
,
m!

for m = k , k + 1,... , 0 < λ < 1 . Structural properties of this distribution, which is known
as the Stirling distribution of the first kind, were studied by Patil and Wani (1965).
The minimum variance unbiased estimator λˆ( m, k ) of the parameter λ , on using the
unbiasedness condition E[ λˆ( m, k )] = λ , was derived by Patil and Bildikar (1966) as

m | s (m, k − 1) |
λˆ( m, k ) =
, m ≥ k +1
| s (m, k ) |
Also, from (2.2) and (2.3) it follows that
⎛ θ + m − 1⎞ m
⎟⎟ λ (1 − λ) θ ,
P ( S K = m) = ⎜⎜
m
⎠
⎝

for m = 0, 1,... , 0 < λ < 1 , 0 < θ < ∞ , which is a negative binomial distribution, and
P ( K = k | S K = m) =

| s ( m, k ) | θ k
,
(θ + m − 1) m

(2.9)

for k = 0, 1,..., m and 0 < θ < ∞ . The Stirling and noncentral Stirling numbers are
extensively studied in Charalambides (2002, 2005). Since, by (2.4),
∞

P( K 1 = k1 , K 2 = k 2 ,...) = ∏ e −θλ
j =1

j

/j

(θλ j / j )
k j!

kj

,

the distribution of (2.9) may be represented as the conditional distribution of the sum

∑ j =1 K j = K
m

of m independent Poisson random variables, with E ( K j ) = θλ j / j ,

j = 1, 2,..., m , given that S m = ∑ j =1 jK j = m . Also, by (2.5) and (2.6)
m

P ( K 1 = k1 , K 2 = k 2 ,..., K m = k m | S K = m) =
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m!
(θ + m − 1) m

kj

m

θ

j =1

k j! j

∏

kj

,

(2.10)

for k j = 0, 1,... , j = 1, 2,... , with

∑ j =1 jk j = m , and
m

P ( K 1 = k1 , K 2 = k 2 ,..., K m = k m | S K = m, K = k ) =
for k j = 0, 1,... , j = 1, 2,... , with

∑ j =1 k j = k
∞

and

m
m!
1
, (2.11)
∏
| s (m, k ) | j =1 k j ! j k j

∑ j =1 jk j = m . Notice that (2.10)
m

and (2.11) may be represented as conditional joint distributions of independent
Poisson random variables, with E ( K j ) = θλ j / j , j = 1, 2,..., m , given that S K = m , or
given that S K = m and K = k , respectively.
The conditional joint binomial moments of ( K 1 , K 2 ,..., K m ) , given that S K = m ,
are deduced from (2.8) as
⎡ n ⎛K j ⎞
⎤
( m) n
E ⎢∏ ⎜ ⎟ | S K = m ⎥ =
⎢⎣ j =1 ⎜⎝ r j ⎟⎠
⎥⎦ (θ + m − 1) n

rj

n

θ

j =1

rj ! j

∏

rj

,

for r j ≥ 0 , j = 1, 2,..., m , n ≤ m where n = ∑ j =1 jr j . In particular
n

⎡⎛ K j ⎞
⎤
(m) ir θ r
E ⎢⎜⎜ ⎟⎟ | S K = m⎥ =
,
r
⎥⎦ (θ + m − 1) ir r!i
⎣⎢⎝ r ⎠
for r = 0, 1,..., [m / i ] and i = 1, 2,..., m .
The rth conditional binomial moment of K given S K = m , using the noncentral
signless Stirling numbers of the first kind | s (m, r ; θ ) |= [ Dtr (t + m − 1) m ]t =θ / r! , which
are connected to the signless Stirling numbers of the first kind by
m k
⎛ ⎞
| s ( m, r ; θ ) |= ∑ ⎜⎜ ⎟⎟θ k − r | s ( m, k ) | ,
k =r ⎝ r ⎠

is readily deduced from (2.9) as
⎡⎛ K ⎞
⎤ | s (m, r ; θ ) | θ r
E ⎢⎜⎜ ⎟⎟ | S K = m ⎥ =
, r = 0, 1,..., m .
⎣⎝ r ⎠
⎦ (θ + m − 1) m
In particular, the conditional mean and variance of K given S K = m , on using the
expressions
m
1
,
| s ( m, 1; θ ) |= (θ + m − 1) m ∑
j =1 θ + j − 1
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m j −1

| s (m, 2; θ ) |= (θ + m − 1) m ∑ ∑
j = 2 i =1

1
(θ + i − 1)(θ + j − 1)

are deduced as
m
θ ( j − 1)
1
, V ( K | S K = m) = ∑
.
2
j =1 θ + j − 1
j = 2 (θ + j − 1)
m

E ( K | S K = m) = ∑

Example 2.2. Zero truncated binomial and negative binomial class distributions.
Assume that the class distribution is a zero truncated general binomial distribution,
with probability function
⎛s ⎞
q x = P ( X = x) = [(1 + λ) s − 1] −1 ⎜⎜ ⎟⎟ λx , x = 1, 2,... ,
⎝ x⎠

(2.12)

where s is a positive integer and λ > 0 (zero truncated binomial), or s < 0 and
− 1 < λ < 0 (zero truncated negative binomial), or 0 < s < 1 , and − 1 < λ < 0 (zero
truncated extended negative binomial). Note that for − 1 < λ < 0 and setting λ0 = − λ ,
it follows that
λx
qx
= [ − log(1 − λ0 )] −1 0 , x = 1, 2,... , 0 < λ0 < 1 .
s →0 s
x

p x = lim

which is the logarithmic distribution. The probability function (2.12) is a zero
truncated power series with series function g ( λ) = (1 + λ) s and series coefficients
⎛s ⎞
c 0 = 0 , c x = ⎜⎜ ⎟⎟ , x = 1, 2,... . Further, the Poisson distributed number K of different
⎝ x⎠
classes in the sample has mean μ = θ ((1 + λ) s − 1) . Also [ Dtm ((1 + t ) s − 1) k ]t =0 =

k!C ( m, k ; s ) , with C (m, k ; s) the generalized factorial coefficient, and
[ Dtm e −θ ((1+ t )

s

−1)

m

]t = 0 = ∑ C (m, j; s )θ j , m = 0, 1,... .
j =0

Thus, from (2.1) it follows that
P ( S K = m | K = k ) = [(1 + λ) s − 1] − k k!C (m, k ; s )

λm
,
m

for m = k , k + 1,... . This distribution for s a positive integer and λ > 0 or s < 0 and
− 1 < λ < 0 was derived by Cacoullos and Charalambides (1975) in connection with
the problem of minimum variance unbiased estimation of λ . Also, from (2.2) and
(2.3), it can be readily deduced that
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P ( S K = m) = e −θ [(1+ λ )

s

−1]

m

∑ C (m, j; s)θ j , m = 0, 1,... ,
j =0

and
P ( K = k | S K = m) =

C (m, k ; s )θ k

∑ j =1 C (m, j; s)θ j
m

, k = 0, 1,... , ( m = 0, 1,... ).

(2.13)

This distribution is shown to be asymptotically normal by Charalambides (1976). The
central and noncentral generalized factorial coefficients are thoroughly studied in
Charalambides (2002, 2005). Since, by (2.4),
∞

P( K 1 = k1 , K 2 = k 2 ,...) = ∏ e

−θ ⎛⎜ s ⎞⎟ λ j
⎝ j⎠

j =1

kj

1 ⎛ ⎛s ⎞ j ⎞
⎜ θ⎜ ⎟λ ⎟ ,
k j !⎜⎝ ⎜⎝ j ⎟⎠ ⎟⎠

the distribution (2.13) may be represented as the conditional distribution of the sum

⎛s ⎞
⎝ j⎠

K = ∑ j =1 K j of m independent Poisson random variables, with E ( K j ) = θ ⎜⎜ ⎟⎟ λ j ,
m

j = 1, 2,..., m , given that S m = ∑ j =1 jK j = m . Also, by (2.5) and (2.6),
m

k

kj

θ j ⎛s ⎞
⎜⎜ ⎟⎟ , (2.14)
P ( K 1 = k1 , K 2 = k 2 ,..., K m = k m | S K = m) = m
∏
∑ j =0 C (m, j; s)θ j j =1 k j ! ⎝ j ⎠
m!

for k j = 0, 1,... , j = 1, 2,... , with

m

∑ j =1 jk j = m , and
m

kj

m
1 ⎛s ⎞
m!
⎜ ⎟ , (2.15)
P ( K 1 = k1 , K 2 = k 2 ,..., K m = k m | S K = m, K = k ) =
∏
C (m, k ; s ) j =1 k j !⎜⎝ j ⎟⎠

for k j = 0, 1,... , j = 1, 2,... ,

∑ j =1 k j = k
∞

and

∑ j =1 jk j = m .Note that (2.14) and (2.15)
m

may be represented as conditional joint distributions of independent Poisson random
⎛s ⎞
variables, with E ( K j ) = θ ⎜⎜ ⎟⎟ λ j , j = 1, 2,... , given that S K = m , or given that
⎝ j⎠
S K = m and K = k , respectively.
The conditional joint binomial moments of ( K 1 , K 2 ,..., K m ) , given that S K = m ,
can easily be deduced from (2.8). Similarly, the conditional joint binomial moments
of ( K 1 , K 2 ,..., K m ) , given that S K = m and K = k can be derived.
This compound sampling model was recently studied by Hoshino (2005). In this
paper the choice of the distribution of K as a Poisson with mean μ = θ ((1 + λ) s − 1) is
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justified by considering the limit of a suitable model; particular attention is paid to the
case of the zero-truncated extended negative binomial as class distribution.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Υποθέτουμε ότι ένα τυχαίο δείγμα εκλέγεται από πληθυσμό που περιλαμβάνει ένα
τυχαίο αριθμό K κλάσεων (υποπληθυσμών) στοιχείων (ατόμων), με τυχαίο αριθμό X
στοιχείων από οποιαδήποτε συγκεκριμένη κλάση. Έστω K j ο αριθμός των
διαφορετικών κλάσεων που εκπροσωπούνται στο δείγμα από j στοιχεία κάθε
μια, j = 1, 2,... , και S K το μέγεθος του δείγματος. Υποθέτουμε ότι η τυχαία μεταβλητή
K ακολουθεί κατανομή Poisson και η τυχαία μεταβλητή X μια περικομμένη στο
μηδέν κατανομή δυναμοσειράς. Τότε συνάγονται οι δεσμευμένες από κοινού και
περιθώριες κατανομές των K 1 , K 2 ,..., K m , δεδομένου ότι K = k και/ή S K = m , όπως
επίσης και η δεσμευμένη κατανομή της K, δεδομένου ότι S K = m . Επίσης συνάγονται
οι διωνυμικές ροπές των δεσμευμένων αυτών κατανομών. Τέλος εξετάζονται ως
παραδείγματα οι περιπτώσεις της λογαριθμικής κατανομής και των περικομμένων
στο μηδέν κατανομών διωνυμικής, αρνητικής διωνυμικής και επεκτεταμένης αρνητικής
διωνυμικής ως κατανομών κλάσης.
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Forecasting S&P500 Volatility: The VIX
Case
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Abstract
Implied volatility index of the S&P500 is considered as dependent variable in a
fractionally integrated ARMA model. One-day-ahead implied volatility forecasts provide
economically significant profits, but we can not utilize the predictions to create trading
strategies that yield abnormal returns in implied volatility futures market. Moreover, there is
qualitatively similar predictability from both realized volatility computed from intra-day data
and conditional volatility extracted from an Arch model, providing evidence that the use of
intra-day data does not yield any added value in forecasting the S&P500 implied volatility
index.
Keywords: ARFIMAX, ARCH, Fractional Integration, Volatility Forecasting, VIX Index.
JEL: C32, C52, C53, G15.

1. INTRODUCTION
Financial literature is full of evidence that short-term volatility is predictable.
Since Engle (1982) introduced the Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
(Arch) model, numerous methods have been proposed for predicting future volatility
of assets returns. The last years, based on Andersen and Bollerslev’s (1998) seminal
paper, the use of intra-day datasets has rekindled the interest of academics to forecast
variability of asset returns. On the other hand, implied volatility, first noted by Latane
and Rendleman (1976), is considered by many studies as an accurate predictor of
future volatility. Market participants consider the implied volatility index (VIX) of
Chicago Board of Options Exchange (CBOE) as the most accurate measurement of
implied volatility.
Koopman et al. (2005) and Blair et al. (2001) gave strong evidence to support that
both the realized volatility and the implied volatility could increase forecasting
accuracy for the S&P100 index. The present study is the first one that models as
dependent variable an implied volatility index. The main purpose of the study is to
investigate whether a Fractionally Integrated AutoRegressive Moving Average with
eXogenous variables (ARFIMAX) model can produce economically significant oneday-ahead predictions of the VIX index. Moreover, empirical evidence that realized
and Arch extracted volatility have added predictive ability in forecasting next day’s
implied volatility is provided.
1
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2. INTRA-DAY AND INTER-DAY DATASETS
The S&P500 and VIX indices were obtained from the CBOE for the period 3
January 1990 to 24 December 2003. VIX measures the market’s expectation of 30day volatility implicit in the prices of near-term S&P500 options.
The intra-day dataset was obtained from Olsen and Associates for the period 2
January 1997 to 24 December 2003. The realized volatility at day t is computed as:

σˆ oc2 + σˆ co2 m−1
2
(
100(ln (P( j +1 m ),t ) − ln (P( j m ),t ))) ,
(1)
∑
2
σˆ oc
j =1
are the S&P500 prices at day t with m observations per day,

RVt =
where P( j / m ),t

σˆ oc2 = T −1 ∑ (ln (P(1),t ) − ln (P(1 m ),t ))2 is the open to close sample variance and
T

t =1
T

σˆ co2 = T −1 ∑ (ln (P(1 m ),t ) − ln (P(1),t −1 ))2 is the close to open sample variance. Fivet =1

minute linearly interpolated prices, from 08:30 CST until 15:00 CST, or m = 79 , are
considered for avoiding market microstructure frictions without lessening the
−2
accuracy of the continuous record asymptotics. The scaling factor σˆ oc
σˆ oc2 + σˆ co2
accounts for the overnight returns without inserting the noisy effect of daily returns.
Figure 1 plots the distributions of daily log-returns, logarithmic implied volatility
index and logarithmic intra-day standard deviation. The density estimates are based
on the normal Kernel with bandwidths method. The daily log-returns indicate nonzero skewness and excess kurtosis relative to that of the normal distribution. The
annualized volatility of daily log-returns is 16.62%. The mean value of the implied
volatility index is 20.19%. Their ratio, which is 1.22, is explained by the

(

multiplication of the conventional implied standard deviation by

)

N cal N trd ≈ 1.2 ,

with N cal and N trd denoting, respectively, calendar and trading days until expire.
The average annualized realized volatility is 15.86%, whereas during the same period,
the annualized volatility of returns is 20.55%. The intra-day volatility is much less as
in Blair et al. (2001), who noted that this is a consequence of positive correlation
between consecutive intra-day returns. The intra-day standard deviation is leptokurtic
and skewed to the right. Our findings are in line with the previous studies as the intraday logarithmic standard deviation is close to the normal distribution but statistically
distinguishable from it.

3. VOLATILITY MODELS
The ARFIMAX model is defined as:

(1 − aL)(1 − L )d (ln VIX t − w0 − w1 yt −1 − δ1 f (RVt −1 ) − δ 2 f (σ t −1 )) = (1 + bL)ut
i .i . d .

(

)

ut ~ N 0, σ u2 ,
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(2)

where VIX t = VIX close ,t

( 252 *1.2 )
2

−1

, VIX close ,t is the day’s t VIX closing price,

yt = 100 ln (P(1),t P(1),t −1 ) is the return series from day t − 1 to t , P(1),t is the S&P500
closing price at day t and L is the lag operator. The realized volatility specification
is modeled in the forms: f (RVt −1 ) = RVt −1 , RVt −21 , ln RVt −21 . The conditional

(

)

volatility extracted from an Arch model is considered either as the in-sample
volatility estimated at day t − 1 given the information set that is available at the same
day, f σ t −1|t −1 , or as the out-of-sample volatility of day t given the information set

(

that

( )

)

is

available

at

t − 1,

day

(

)

f σ t|t −1 .

Thus,

f σ t −1 = σ t −1|t −1 ,σ t2−1|t −1 , ln σ t2−1|t −1 ,σ t|t −1 ,σ t2|t −1 , ln σ t2|t −1 . The parameters δ1 and δ 2 ,
respectively, represent the added contribution of realized intra-day volatility and
conditional inter-day volatility. Since u t ~ N 0, σ u2 , the one-day-ahead VIX is

VIX

*
t +1|t

(

= exp ln VIX t +1|t + 0.5σ

2
u

(

).

)

The TARCH model, which was introduced by Glosten et al. (1993), with skewed
Student t distributed standardized innovations, represents a parsimonious Arch model
that accounts for the asymmetry response of innovations to volatility:
−1
yt = c0′ + (1 − c1′L ) ε t

ε t = z tσ t

(3)

i .i .d .

zt ~ skT (0,1; v, g )

σ t2 = a0′ + a′( zt −1σ t −1 )2 + γ ′d t′−1 ( zt −1σ t −1 )2 + b′σ t2−1 ,
v +1

Γ((v + 1) 2 ) ⎛ 2 s ⎞⎛ sz t + m −dt ⎞ 2
⎟ 1+
⎜
where skT ( z t ; v, g ) =
g ⎟ , g is the
−1 ⎜
v−2
Γ(v 2 ) π (v − 2 ) ⎜⎝ g + g ⎟⎠⎝
⎠
asymmetry parameter, v > 2 denotes the degrees of freedom of the distribution, Γ(.)
is the gamma function, d t′ = 1 if zt > 0 and d t = 0 otherwise. The in-sample
−

conditional variance is estimated as σ t2|t = a0′
The

σ

2
t +1|t

one-day-ahead
(t )

(

(t )

(t )

conditional

)

(t )

(t )

variance

(

)

+ a′(t ) + γ ′(t )d t′−1 ε t2−1|t + b′(t )σ t2−1|t .
forecast

is

computed

as

= a0′ + a′ + γ ′ d t′ ε + b′ σ .
2
t |t

2
t |t

4. EVALUATION METHODOLOGY
The common method to evaluate the forecasting performance is through defining a
statistical loss function that measures the distance between predictions and
observations. In our study, we create an economic loss function that calculates the
cumulative returns from trading VIX index on a daily base. If the VIX price forecast
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is greater than the VIX closing price, the VIX index is bought. If the VIX price
forecast is less than the VIX closing price, the index is sold. For each transaction,
traders should pay a transaction cost. Moreover, trades will be executed only when
profits are expected to exceed the transaction cost. Thus, a filter is applied, so as to
proceed in a trade only when the difference between forecast and observed VIX
prices exceeds the amount of filter F . Model’s i average daily return after a
transaction cost, X , is:

⎛ s* ⎛ (VIX close,t +1 − VIX close,t )d t(i ) ⎞ n(i )
⎞
⎟,
⎟−∑ X
R = s ⎜ ∑ ⎜⎜
(4)
⎟ t =1 VIX
⎜ t =1
⎟
VIX
close
t
close
t
,
,
⎠
⎝ ⎝
⎠
*
(i )
where s is the number of trading days, n is the number of transactions, d t(i ) = 1 if
(i )

*−1

VIX t*+(1i|)t > VIX t + F , d t(i ) = −1 if VIX t*+(1i|)t ≤ VIX t − F and d t(i ) = 0 otherwise.

In order to investigate whether the model achieving the highest performance is
significantly different from the competing models, we apply the Diebold and Mariano
(1995) test. The null hypothesis of equivalent predictive ability of models i and i ∗ ,
against the alternative hypothesis that the benchmark model i is superior to model i ∗
(i )
is tested. Let rt =

(VIX

close ,t +1

− VIX close,t )d t(i ) − Xnt
, where nt = 2 if d t(i )d t(−i 1) = −1 ,
VIX close,t

nt = 0 if d t(i ) = d t(−i1) , nt = 1 otherwise, denote the return at day t based on model i .

(

)

∗
∗
For zt(i ,i ) = rt(i ) - rt (i ) , the Diebold-Mariano (DM) statistic is the t-statistic derived

∗
by the regression of zt(i ,i ) on a constant with HAC standard errors.

5. EMPIRICAL RESULTS
The first VIX forecast is generated for January 2nd 2002. For each trading day the
models are re-estimated based on the rolling sample of constant size equal to
s = 1249 trading days, so s * = 499 one-day-ahead volatility forecasts are estimated.
We take into consideration a transaction cost of $0.2, which reflects 20 times the
minimum price interval of VIX point and consider various values for the filter and, in
particular, F = 0(0.1)0.4 . 2 The ARIMAX model for zero autoregressive order and
moving average order of one achieves the highest forecasting performance. In the
sequel, we name the model ARFIMAX, but the autoregressive component is omitted.
Model (2) is estimated for δ 1 = δ 2 = 0 as well as for the various functional forms
of the realized intra-day and the conditional inter-day volatility, giving in total 11
specifications. According to Table 1, which presents the average daily returns of the
models under study, the daily returns, without assuming any trading cost, are between
2

F = a (b )c denotes T = a, a + b, a + 2b,..., c − b, c .
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0.14% and 0.24%. Specification 8, the ARFIMAX model with the in-sample
conditional variance as exogenous variable, achieves the highest profits. However,
assuming the existence of a cost for each trade, we take into consideration a
transaction cost of $0.2. After the $0.2 cost, the average returns are negative in all the
cases. But, we proceed on a trade only when profits are predicted to exceed the
assumed trading cost. So, trades are executed only when the absolute difference
between forecast and today’s VIX price exceeds the amount of the filter, F . After a
trading cost of $0.2 and a filter rule of either $0.2 or $0.4, the ARFIMAX model with
the realized variance as exogenous variable, is the best performing model. Figure 2
depicts the cumulative daily returns of the models 1 and 8 that achieve the highest
rate of returns.
After a trading cost and filter of $0.2, the p-value of the DM test is 0.842, for the
null hypothesis that model 1 has equal predictive ability with model 8. As both
realized volatility and conditional volatility extracted from an Arch model produces
qualitatively similar predictions of VIX index, there is no added value from the use of
the more hard to collect intra-day datasets.

6. TRADING GAME WITH VIX FUTURES
VIX index is a volatility forecast, not an asset. Hence, we can not create a position
by buying or short selling the index itself. However, on March 26th of 2004, the
CBOE announced the trading of futures on the VIX index. VIX futures are contracts
on forward 30-day implied volatilities. They are quoted 10 times the value of VIX
and the contract multiplier is $100. The minimum price interval is 0.01 of VIX point
or $10 per contract. The final settlement date is the Wednesday prior to the third
Friday of the expiring month.
The data of futures on VIX were obtained from CBOE over the sample period of
26th March 2004 through 23rd February 2006. We measure the loss function (4) by
replacing VIX close ,t with the one tenth of the VIX futures settlement value. The
futures with contract months on the February quarterly cycle and a maturity period of
length no shorter than 4 trading days were considered as these are the contracts with
the highest trading volume. In the case of trading VIX futures instead of VIX itself,
there is no economic gain from forecasting the VIX index. Thus, an agent who is
based on the proposed forecasting model is not able to create trading strategies that
yield abnormal returns. Of course, we reach to a reasonable conclusion as VIX index
at day t expresses the volatility expected for the period of day t to day t + 30 while
the next month’s VIX futures express the volatility expected for the period of the
expiration day to 30 days ahead.

7. CONCLUSIONS
We measured an economic loss function as the average return from trading VIX
index on a daily base. Although, we are able to predict next day’s VIX index, a trader
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who is based on those predictions can not create trading strategies that yield abnormal
returns, as she is not able to speculate on futures market. Moreover, there is
qualitatively similar predictability from both realized volatility and conditional
volatility extracted from an Arch model. Hence, there is no added value from the use
of the more hard to collect intra-day datasets.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Χρησιμοποιούμε ένα υπόδειγμα της οικογένειας των Κλασματικά
Ολοκληρωμένων ARMAX μοντέλων για να εκτιμήσουμε τις προβλέψεις του δείκτη
μεταβλητότητας (VIX) των δικαιωμάτων προαίρεσης (options) του δείκτη S&P500
του Χρηματιστηρίου Παραγώγων του Σικάγο. Αξιολογούμε τη χρησιμότητα των
προβλέψεων, υπολογίζοντας την απόδοση μία στρατηγικής αγοραπωλησίας που
βασίζεται σε αυτές τις προβλέψεις. Η χρήση των προβλέψεων μας δίνει θετικές
αποδόσεις οι οποίες δεν ισχύουν όμως και στην περίπτωση που προβούμε σε
αγοραπωλησίες συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του δείκτη
μεταβλητότητας. Επίσης, συμπεραίνουμε ότι η εκτιμώμενη από ένα Arch μοντέλο
μεταβλητότητα δίνει στο υπόδειγμα την ίδια πληροφορία με τη ενδοσυνεδριακή
μεταβλητότητα η οποία απαιτεί τη χρήση δεδομένων με συχνότητα δειγματοληψίας τα 5
λεπτά.
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Tables and Figures
Table 1. The average daily returns of the 11 models, after a trading
cost of $0.0 and $0.2 and various values for the filter, F = 0(0.1)0.4 .
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Figure 1. Density estimate of daily log-returns, logarithmic implied
volatility index and logarithmic intra-day standard deviation.
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Figure 2. The VIX index and the cumulative rate of returns of models 1 and 8.
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ABSTRACT
We consider a model consisting of a deteriorating installation that transfers a raw material to a
production unit and a buffer which has been built between the installation and the production
unit. The problem of the optimal preventive maintenance of the installation is considered. It is
assumed that the repair times follow some known continuous distributions. It seems intuitively
reasonable that, for fixed buffer level, the optimal policy is of control-limit form, i.e. it initiates
the preventive maintenance of the installation if and only if the degree of its deterioration
exceeds a critical level. An efficient semi- Markov decision algorithm which operates on the
class of control-limit policies is developed. There is strong numerical evidence that the
algorithm converges to the optimal policy.

1. INTRODUCTION
A great number of articles have appeared dealing with Markov decision models for
the optimal maintenance or replacement of an operating device which is subject to
deterioration. In many such models (see e.g. Douer and Yechiali (1994), Chen and
Feldman (1997)) it can be shown that the optimal policy initiates a maintenance or a
replacement of the operating device if the degree of its deterioration is greater than or
equal to a critical level. Such a policy is usually called control-limit policy.
Van der Duyn Schouten and Vanneste (1995) considered a Markov decision process
for the optimal preventive maintenance of an installation in a production line with an
intermediate buffer. Under some suitable conditions they proved that, for each fixed
buffer level, the optimal policy is of control-limit type. In a previous paper (see
Kyriakidis and Dimitrakos (2006)) we considered a generalization of Van der Duyn
Schouten’s and Vanneste’s model. Under the assumption that the repair times are
geometrically distributed we proved that the average-cost optimal policy has the same
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structure as in Van der Duyn Schouten’s and Vanneste’s model. In the present paper
we study the case in which the repair times of the installation follow some known
continuous distributions (e.g. Gamma, Weibull). An extensive version (see Dimitrakos
and Kyriakidis (2005)) of this work has been submitted for publication.

2. THE MODEL
We consider a deteriorating installation (I) which supplies a raw material to a
subsequent production unit (P). A buffer (B) has been built between the production
unit and its input generating installation to cope with unexpected failures of the
installation which may cause interruptions in production. The capacity of the buffer is
equal to K units. The production unit pulls the raw material from the buffer with a
constant demand rate equal to d units per unit of time. As long as the buffer capacity
is not reached the installation operates at a constant rate of p units per unit of time
( p > d ) and the excess output is stored in the buffer. When the buffer is full, the
installation reduces its speed from p to d .
We suppose that the installation deteriorates as time evolves and it is monitored at
discrete, equidistant time epochs τ = 0, 1, ... (say every day) and a decision must be
made at each epoch. There are three possible actions a ∈ {0, 1, 2}, which are selected
at each time epoch. The possible actions are the action of doing nothing ( a = 0) the
action of starting a preventive maintenance of the installation ( a = 1) and the action
of starting a corrective maintenance of the installation ( a = 2).
The state of the installation at each decision epoch is classified into one of the m + 2
working conditions 0, 1, ..., m + 1, which represent increasing degrees of
deterioration. State 0 denotes a new installation (or functioning as good as new). State
m + 1 denotes a failed (inoperative) installation. The intermediate states 1, ..., m are
operative. If at a decision epoch the installation is found to be at the working condition
i , 0 ≤ i ≤ m, and the action of doing nothing is selected, the working condition of the
installation at the next decision epoch is r , 0 ≤ r ≤ m + 1, with probability p ir . We
further assume that the installation can eventually reach the working condition m + 1
from any working condition i with non-zero probability.
If at a decision epoch the working condition of the installation is i < m + 1, the
content of the buffer is x < K and the action of doing nothing is chosen, then the
content of the buffer at the next decision epoch will be min( K , x + p − d ). This
increase of the buffer will happen even if the working condition of the installation at
the next decision epoch is m + 1.
If at a decision epoch the installation is found to be at the working condition m + 1
then the action of starting a corrective maintenance is compulsory. If at a decision
epoch the installation is found to be at any state i, 0 ≤ i ≤ m, either the action of
doing nothing or the action of starting a preventive maintenance may be selected. We
suppose that both actions of preventive and corrective maintenance are non-
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preemptive, i.e. they cannot be interrupted and bring the installation to the working
condition 0. It is assumed that the preventive and the corrective repair times are
continuous random variables with probability density functions f 1 ( x) and f 2 ( x),
respectively.
We describe the state of the production system in terms of two variables (i, x ),
where i denotes the working condition of the installation at a decision epoch and x
the content of the buffer at that decision epoch. The state space S of the production
system is the following set:

S = {(i, x ), 0 ≤ i ≤ m + 1, 0 ≤ x ≤ K }.

Note that S is a two dimensional state space with one discrete state variable, the
working condition i of the installation, and one continuous state variable, the content
of the buffer x. In order to discretize the continuous state variable x the parameter ξ
is introduced and the interval [0, K ] is divided into K / ξ slices such that the content
of the buffer at each decision epoch is represented by the variable jξ , where
j = 0, 1, ..., K / ξ . Thus, the state space of the production system can be rewritten
approximately as follows:

S = {(i, jξ ), 0 ≤ i ≤ m + 1, 0 ≤ j ≤ K / ξ }.

The approximation becomes better as the parameter ξ takes very small values (e.g.

ξ = 0.001).
We suppose that, during any maintenance (preventive or corrective) of the
installation, the supply of the raw material to the buffer is interrupted. If during a
maintenance the buffer contains some raw material the production unit operates
normally pulling the raw material from the buffer at a constant rate of d units/time. If
during a maintenance the buffer is empty then the operation of the production unit
stops. A shortage cost is incurred when a preventive or a corrective maintenance is
performed and the buffer is empty. The unit of cost has been chosen in such a way so
that the shortage cost is equal to the lost demand d for each unit of time during which
a preventive or a corrective repair is performed. We also suppose that the cost of
holding a unit of the raw material in the buffer for one unit of time is equal to h > 0.
If at a decision epoch the installation is found to be at the working condition i,
0 ≤ i ≤ m, and the action of doing nothing is selected, an operating cost is incurred
until the next decision epoch which is equal to ci , if the buffer is not full, or to c~i , if
the buffer is full. If the action of preventive or corrective maintenance is selected, a
repair cost is incurred which is equal for each unit of time to c p or to c f ,

respectively.
Let m PM and mCM be the expected times required for a preventive maintenance and
a corrective maintenance, respectively. The following conditions on the cost structure
and the transition probabilities are assumed to be valid:
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Condition 1. c0 ≤ c1 ≤ ... ≤ c m , c~0 ≤ c~1 ≤ ... ≤ c~m . That is, as the working condition
of the installation deteriorates, the operating cost increases.
Condition 2. c~i ≤ ci , 0 ≤ i ≤ m. That is, the reduction of the speed from p
(units/time) to d (units/time) of the installation, as soon as the buffer is filled up,
causes a reduction of its operating cost.
Condition 3. m PM < mCM . That is, the expected time required for a preventive
maintenance is smaller than the expected time required for a corrective maintenance.
Condition 4. c p ≤ c f . That is, the cost rate of a preventive maintenance does not
exceed the cost rate of a corrective maintenance.
Condition 5. (An Increasing Failure Rate Assumption). For each k = 0, 1, ..., m + 1,
the function

Dk (i ) =

m +1

∑ pij
j =k

is non-decreasing in i, 0 ≤ i ≤ m.
A policy is any rule for choosing actions at each decision epoch. A policy is said to
be stationary, if at each decision epoch it chooses one action which depends only on
the current state of the process. We consider a semi-Markov decision process with
state space S in which we aim to find a policy that minimizes the long-run expected
average cost per unit time. In Kyriakidis and Dimitrakos (2006) we assumed that the
maintenance times of the installation are geometrically distributed and, under the
Conditions 1-5, we showed that, for each fixed buffer level, the average-cost optimal
policy is of control-limit form. When the maintenance times of the installation are
continuous random variables, it seems intuitively reasonable that, if Conditions 1-5
hold, the optimal policy is again of control-limit form for any fixed buffer content. A
rigorous proof of this conjecture seems to be difficult but a computational approach is
possible.
An efficient tailor-made policy iteration algorithm is developed which generates a
sequence of improving control-limit policies (i.e. policies that, for some buffer level
jξ , j = 0, 1, ..., K / ξ , initiate the preventive maintenance if and only if the working
condition of the installation is equal to or greater than some critical level i ( jξ ) ). The
design of the algorithm is based on the embedding technique of Tijms (1994, p. 234).
A brief description of the algorithm is given in the next section.

3. THE ALGORITHM
Consider a particular control-limit policy R which is characterized by the critical
numbers i ( jξ ), j ∈ {0, 1, ..., K / ξ }. We define the set of states E as follows.

E=

K /ξ

∪{(i, jξ ) : 0 ≤ i ≤ i( jξ )}.
j =0
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Note that the set E can be reached from every initial state s ∈ S if the policy R is
employed. The embedding technique can be applied if we take the set E as the
embedded set of states. Let g ( R ) be the long-run expected average cost per unit time
under the policy R and TsE , C sE be the expected time and the expected cost,
respectively, until the first entry in the set E when the initial state of the production
system is s. Let also p srE be the probability that the first entry state in the set E
equals r given that the policy R is employed and the initial state of the production
system is s. It is assumed that for the initial state s ∈ E the first entry state in the set
E is the state at the next return to the set E.
According to relation (3.6.1) in Tijms (1994, p. 235) the relative values
w( s ), s ∈ S , associated with the policy R satisfy the following system of linear
equations:

w( s ) = C sE − g ( R)TsE + ∑ p srE w(r ) , s ∈ S ,
r∈E

(1)
together with the equation

w(0,0) = 0 .
(2)
The quantities TsE , C sE and p srE , s ∈ S , r ∈ E , can be computed (see Dimitrakos
and Kyriakidis (2005)) by using simple conditional arguments and by taking into
account the transitions of the production system under the policy R. The relative
values w( s ), s ∈ E and the average cost g ( R ) can be computed by solving the
system of linear equations:

w( s ) = C sE − g ( R )τ sE +

∑p

E
sr w( r ),

s ∈ E,

(3)

r∈E

together with the equation (2). The so-called policy improvement quantity QR ( s; a)
associated with the policy R is defined as follows.
Q R ( s; a) = c s (a) − g ( R)τ s (a ) +
(4)
p (a ) w(r ), s ∈{(i, ξ ), 0 ≤ i ≤ m, 0 ≤ j ≤ K / ξ }, a ∈{0, 1}

∑

sr

r∈S

where p sr (a ) is the probability that the next state of the production system will be r
given that the present state is s and the action a is chosen and c s (a ) and τ s (a ) are
the corresponding expected cost and time, respectively. The transition probabilities
and the expected transition costs and times of the production system for the three
possible actions are presented in detail in Dimitrakos and Kyriakidis (2005).
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Suppose that for some buffer content jξ , 0 ≤ jξ ≤ K , there exists an integer
~
~
i ( jξ )
such
that
0 ≤ i ( jξ ) < i ( jξ )
and
~
QR ((i, jξ ); 1) < w(i, jξ ), i ( jξ ) ≤ i < i ( jξ ). Then, according to Theorem 3.2.1 on p.
192 in Tijms (1994), the control-limit policy that is characterized by the critical
~
numbers i (0), ..., i ( jξ − ξ ), i ( jξ ), i ( jξ + ξ ), ..., i ( K ) achieves smaller average cost
than g ( R ). Similarly, if for some buffer content jξ , 0 ≤ jξ ≤ K , there exists an

~

~

integer i ( jξ ) such that i ( jξ ) < i ( jξ ) ≤ m + 1 and QR ((i, jξ ); 0) < w(i, jξ ),

~
i ( jξ ) ≤ i < i ( jξ ), then, according again to Theorem 3.2.1 in Tijms (1994), the

control-limit

policy

that

is

characterized

by

the

critical

numbers

~
i (0), ..., i ( jξ − ξ ), i ( jξ ), i ( jξ + ξ ), ..., i ( K ) achieves smaller average cost than
g ( R ).

The above remarks lead us to develop the following special-purpose policy
iteration algorithm which generates a sequence of strictly improving control-limit
policies.
Special-purpose algorithm:
Step 1 (initialization). Choose an initial control-limit policy R characterized by the
critical numbers i ( jξ ), j = 0, 1, ..., K / ξ .
Step 2 (value-determination step). For the current control-limit policy R compute
the average cost g ( R ) and the associated relative values w( s ), s ∈ E , by solving the
system of linear equations (2), (3).
Step 3 (policy improvement step). For each buffer content jξ , j = 0, 1, ..., K / ξ :

~

~

(a) Find, if it exists, the smallest integer i ( jξ ) such that 0 ≤ i ( jξ ) < i ( jξ ) and

~
QR ((i, jξ ); 1) < w(i, jξ ), i ( jξ ) ≤ i < i ( jξ ). Otherwise,
~
~
(b) Find, if it exists, the largest integer i ( jξ ) such that i ( jξ ) < i ( jξ ) ≤ m + 1
~
and Q R ((i, jξ ); 0) < w(i, jξ ), i ( jξ ) ≤ i < i ( jξ ).
The quantities QR ((i, jξ ); 1) and QR ((i, jξ ); 0) are given by (4), where, if it is
necessary, w( s ), s ∈ S − E , can be computed from the equation (1).
~
Replace i ( jξ ) by i ( jξ ) for those buffer contents jξ , 0 ≤ jξ ≤ K , for which it
~
is possible to find an integer i ( jξ ) and go to Step 2.
~
Step 4 (convergence test). If it is not possible to find any i ( jξ ), 0 ≤ jξ ≤ K , the
algorithm is stopped. The final policy is the policy R with average cost g ( R ).
The algorithm generates a sequence of strictly improving control-limit policies
and stops after a finite number of iterations since the set of control-limit policies is
finite. There is strong numerical evidence that the algorithm converges to the optimal
policy, since, in all examples that we have tested, the final policy obtained by the
algorithm coincides with the final policy obtained by the standard policy iteration
algorithm. The CPU time required by the algorithm is considerably smaller than the
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CPU time required by the standard policy iteration algorithm. This is due to the fact
that the number of the unknowns in the value determination step of our algorithm is
equal to the number of the elements of the embedded set of states E while the number
of the unknowns in the value determination step of the standard policy iteration
algorithm is equal to the number of elements of the entire state space S.
As an illustration of the algorithm we consider an example in which m = 10,

ci = 0.1(i + 1)
and
K = 5,
p = 4, d = 3, c f = 0.4, c p = 0.2,
h = 0.3,
c~i = 0.05(i + 1), 0 ≤ i ≤ m. We assume that the non-zero transition probabilities
p ir , 0 ≤ i, r ≤ m + 1 are given by p ir = ( m + 2 − i ) −1 , i ≤ r ≤ m + 1. This means that
if the present state of the installation is i then the next state is uniformly distributed in
the set {i, i + 1, ..., m + 1}. These probabilities satisfy Condition 5 since, for each
m +1
m+2−k
is increasing in i, 0 ≤ i ≤ 10. We
k = 0, ..., m + 1, the quantity ∑ pir =
m+2−i
r =k
assume that the preventive repair time of the installation follows the Gamma
distribution with parameters a1 and b1 , and the corrective repair time of the
installation follows the Gamma distribution with parameters a 2 and b2 . Their
probability density functions are given by

f1 (t ) =

1
t a1 −1 exp( −tb1−1 )
a1
Γ(a1 )b1

f 2 (t ) =

and

t ≥ 0,

1
t a2 −1 exp( −tb2−1 ),
a2
Γ(a 2 )b2

∞

∫

−t a −1
respectively, where, Γ(a) = e t dt.
0

We assume that a1 = 2, b1 = 1 and a 2 = 2, b2 = 3. Note that Condition 3 is
satisfied since the mean of the Gamma distribution with parameters a and b is ab.
We choose ξ = 0.05 so that the interval [0, K ] is divided into K / ξ = 100 slices.
As initial control-limit policy we choose the policy that is characterized by the critical
numbers i ( jξ ) = 10, j = 0, ..., 100. The algorithm stops after four iterations. The
final policy obtained by the algorithm which is also the optimal one is characterized by
the following critical numbers i * ( jξ ), j = 0, ..., 100 :

i * (0) =

= i * (6ξ ) = 9, i * (7ξ ) =

= i * (25ξ ) = 8, i * (26ξ ) =

= i * (39ξ ) = 7,

i * (40ξ ) =

= i * (50ξ ) = 6, i * (51ξ ) =

= i * (59ξ ) = 5, i * (60ξ ) =

= i * (67ξ ) = 4,

i * (68ξ ) =
i * (87ξ ) =

= i * (75ξ ) = 3, i * (76ξ ) =
= i * (5) = 0.

= i * (81ξ ) = 2, i * (82ξ ) =

= i * (86ξ ) = 1,
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The average cost of the optimal policy is 1.80. The CPU time (in seconds) of the
Matlab program that we run on a PC Acer Aspire 1605DLC is 30.4 sec while the CPU
time required by the standard policy iteration algorithm is 59.2 sec.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Θεωρούμε ένα σύστημα παραγωγής που αποτελείται από ένα μηχανισμό, έναν
αποθηκευτικό χώρο και μία μονάδα παραγωγής. Ο μηχανισμός τροφοδοτεί την
μονάδα παραγωγής με κάποιο ακατέργαστο υλικό και ο αποθηκευτικός χώρος
τοποθετήθηκε ανάμεσα στο μηχανισμό και στη μονάδα παραγωγής έτσι ώστε να
αποφεύγονται συχνές διακοπές της διαδικασίας παραγωγής εξαιτίας ενδεχόμενων
σοβαρών βλαβών του μηχανισμού τροφοδοσίας. Έχουν εισαχθεί κατάλληλα κόστη
που αφορούν τη λειτουργία του μηχανισμού, την προληπτική συντήρησή του και την
επισκευή του. Υπάρχει ακόμα ένα κόστος αποθήκευσης του υλικού στον
αποθηκευτικό χώρο και ένα κόστος λόγω της διακοπής της παραγωγής, όταν ο
αποθηκευτικός χώρος είναι άδειος και ο μηχανισμός είναι υπό συντήρηση ή επισκευή.
Η κατάσταση της λειτουργίας του μηχανισμού τροφοδοσίας περιγράφεται από μία
κατάλληλη Μαρκοβιανή αλυσίδα. Το πρόβλημα είναι η εύρεση της πολιτικής που
ελαχιστοποιεί το αναμενόμενο μέσο κόστος. Φαίνεται διαισθητικά λογικό ότι, για
συγκεκριμένο περιεχόμενο του αποθηκευτικού χώρου, η βέλτιστη πολιτική θέτει σε
λειτουργία την προληπτική συντήρηση αν και μόνο αν η κατάσταση του μηχανισμού
υπερβαίνει μία κρίσιμη τιμή. Ένας κατάλληλος αλγόριθμος σχεδιάζεται ο οποίος
δημιουργεί μία ακολουθία βελτιωμένων πολιτικών που έχουν την παραπάνω μορφή.
Πολλά αριθμητικά παραδείγματα παρέχουν ισχυρή ένδειξη ότι η τελική πολιτική που
δημιουργεί ο αλγόριθμος είναι βέλτιστη ανάμεσα σε όλες τις δυνατές στάσιμες
πολιτικές. Επίσης ο αλγόριθμος είναι ταχύτερος από το συνηθισμένο αλγόριθμο
βελτίωσης των πολιτικών του Howard.
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ABSTRACT
The present paper investigates gambling and games of chance in Classical Antiquity as
appearing in various texts and archaeological data.

INTRODUCTION
The games of chance were known in Ancient Greece. Initially invented as a
remedy (άκος) for famine and boredom, the games swerved towards profiteering and
overcharging.
Herodotus (I 94) writes that the Lydians invented games of chance during the
twenty-year famine as a remedy for their misfortune. According to Sophocles, the
games of chance were invented by the hero Palamides during the Trojan War for
entertainment.
Socrates played knucklebones and other games of fortune with his children, even
in the arena and in festivals in honour of Hermes (Helianos XII 15).

THE GAMES
The Ancient Greeks played several games of chance, ranging from the odd-even
numbers to the various games with dice, to mention but a few, briefly.
Artiasmus, i.e. odd-even numbers, was played with coins or other things.
Posinda, whose name might derive from the Greek “posa einai” meaning “how
many”, was played by hiding some coins in one’s hand and then asking the other
player to guess their number. If he guessed correctly he gained the money.
Astragalizein. The knucklebones were either natural, made of talos bones,
taxillos, or made of metal, ivory or glass (Pausanias Phocica 30). Apollonius from
Rhodes (Argonautics III, 137) mentions that there were knucklebones made of gold.
The winnings depended on how they landed in the ground or the hand of after being
thrown in the air; and because they would shake on shuffled(diesindo) them before
throwing.. Therefore, they were called “jumbled” (diaseistoi).
Pleistobolinda or Gouvitsa. They threw the knucklebones in a hole (Pollux,
Onomasticon). When they used five knucklebones, the game was called “pentalithos”.
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Ortigokopia derives from the word quail (Ortyga in Greek). In a round pan, such
as the one used in bakery, they carved a circle called tilía where they put quails to
fight. The quail which was killed in the battle was the defeated one along with its
master, who suffered the defeat, too. This game was played for money like the
modern horseracing (Pollux, Onomasticon ).
Halkismos. They tossed the dice in a copper surface; for this practice see
Eustathius (Commentarii in Homeri Iliadem et Odysseam p. 986, 41).
Pessoi were five or eleven pebbles which were moved on a stave called “pessoi”.
The game of pessoi is very old and is even mentioned in Homer, where the suitors of
Penelope played pessoi for entertainment (Homer, Odyssey x 107).
Vassilinda was one of the first games mentioned by historians and lexicographers.
The players drew lots to choose the king who gave order to the others, who in their
turn were obliged to obey.
Karyatismus means “to play with nuts”. It was a game of chance as popular as
knucklebones. They drew a circle or a square on the ground and tried to throw in nuts
from a distance. The winner won all the nuts that had fallen outside the circle1. We
assume that if there were two players, they would take turns to throw the nuts in the
circle so that the rival wouldn’t take it. Sometimes instead of a circle there was a pit
or a pot. Surely, there must have been other nut games as well, but obviously they
weren’t interesting enough for the lexicographers and folklorists to record. Neither
Hesychius nor Suda make any reference to them. On the other hand, an excerpt by
Phaedrus the Roman who made an alternation of Aesop2, presents Aesop playing nuts
(nucibus) with some youths. The reward was the nuts, which possibly tallied with
money. Philon (1, 11) says: “They would throw three nuts on a flat surface in order to
make a pyramid”.
Kollavismus is the precursor of the contemporary game “beej”. Pollux
(Onomasticon IX 129) says “kollavismus is the game in which you smack someone
who can’t see and he has to find out who did it”.
It is of particular interest to note the use of “astragaloi”3 (knucklebones taken
from the hind-feet of sheep) and kyvoi (dice) in ancient times. More specifically, the
game of knucklebones had been very popular with the Greeks since Homeric times.
There were many different ways to play it, Hombas and Baloglou(2005).

THUCYDIDES’ STATISTICS
The Greeks grasped various concepts of chance and choice, strategy and risk.
During the all engulfing and protracting Peloponnesian war, these ideas appear to be
continuously present. While commenting on the catastrophe resulting from the
plague, Thucydides4 reports Pericles stating the following: “…when things happen
suddenly, unexpectedly and against all calculations, it takes the heart out of a man;
and this certainly has happened to you, with the plague coming on top of everything
else…In fact out of everything else, this has been the only case the plague of
something happening which we did not anticipate”.
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The Athenians, according to Thucydides5 were “capable of taking risks and of
estimating them beforehand….”. The Athenians criticized an opponent by claiming
that “…their judgment (i.e. the enemy) was based more on wishful thinking than on a
sound calculation of probabilities…”6. Moreover, on the same page, the following
argument of hard negotiations between the two warring adversaries, as reported by
Thucydides, reports on some fundamentals met with in various gambling situations.
Games of chance were an essential element of everyday life in Ancient Greece.
The Greeks distinguished between the “agon” (struggle) and “paideia” (game) as the
latter indicated vividly a dimension of gambling, which was too evident to be used for
the more serious games, a core element of the social life in Ancient Greece. The
difference of nuance between the two terms is quite obvious: on the one hand, the
term “agon” had nothing to do with the term game, in so far as the latter was
associated with the factors of chance and uncertainty7.

COMMENTARIES
The game of knucklebones is directly connected to fraud (Cf. Plutarch,On the
fortune or the virtue of Alexander I, 9, 330E-F). The game of knucklebones was
particularly popular with children and it was also connected to the elements of danger
and profit (Cf. Dion Chrysostomon,On virtue, 16). It becomes clear revelatory that
the game had been recognized as a way of having fun but also as a means of wealth
accumulation.
The wide acceptance of the game of knucklebones by the Greek society will lead
the cynic philosopher Diogenes from Sinope (cf. Athenaeus, The Deipnosophists IV
159C; Philodemus (1906) On Stoics, Col.XV 12-XVI 11) to propose in his Republic
the replacement of coins with knucklebones as a means of concluding transactions.
This proposal would have certainly been a measure taken against the negative effects
of wealth accumulation in the lives of people. Rankin8 notes that Diogenes had
formed “his own opinion about the difficulties of conducting business against
metals”. He also mentions “astragalion” (Inscriptiones Grecae, Vol II, part II, No I
1370-1695) instead of “astragalos” while in Pherecrates’ comedy Slave teachers it is
coincided with dice. It is said that Alcibiades, while playing knucklebones, fell in the
middle of the road to stop a passing carriage in order to prevent it from ruining their
game (Plutarch, Alcibiades 2).
Dice evolved from astragaloi. While the dice were rolled, the pessoi were moved
(Pollux, Onomasticon IX 95). Some of them stayed up playing both pessoi and dice
(Plutarch, Moralia, 272A-C). Stone boards for pessoi for common use existed in
many cities, as well as in temples.Its invention is attributed to Palamedes, King of
Euboea, who taught it to the Greeks during the war of Troy. It is the precursor of
mathematical games (See Hombas (1997) and its related references). The famous
Exhikia’s amphora pictures Achilles and Ajax playing draughts (see Vatican’s
Museum) under the inscription “Achilles four Ajax three”. The six sides of the dice
are flat, which makes it different from knucklebones; in addition, the game with dice
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was exclusively based on luck – yet another difference from the game of
knucklebones.
The discovery of dice is mentioned by Herodotus. From David (1962,p.7) we learn
that Herodotus gives a description about the famine in Lydia (circa 1500 BCE)
(Herodotus, Histories I 94,3)9.The game was played with three dice, as we learn from
the words of Dionysus (Aristophanes, Frogs, 1400), the words of Aeschylus
(Agamemnon 33) and also the words of Plato (Laws XII 968 E). A successful toss
was when three sixes came (6,6,6) and it was known as “Evolotatos” or “Aphrodite”
and failure came with three ones (1,1,1) called “cyon=dog). According to Plato
(Phaedrus 274D), Xenophon (Memorabilia, I, 3,2) dice gamblers were not high on
the esteem of philosophers. From Isocrates (Antidosis, 254) and Athenaeus (The
Deipnosophists XII 33 p.527A) we learn that the area where the game was held was
called “skyrapharion”, a word deriving from the temple of Athena Skyras. It should
also be of interest to see Aristotle’s view who in his Nicomachean Ethics (IV 3
1121b37-1122a19) recognizes that “while dice players are illiberal and profiteers”,
the acquisition of wealth is directly connected to high risk. It is worth mentioning that
Euripides introduced in the Telephus the Achaean heroes playing dice, and the scene
had been so jeered at that he suppressed it in a revised edition. Eustathius
(Commentarii in Homeri Iliadem et Odysseam .I, 107) mentions that they would toss
“knucklebones” for these were initially used as dice. For these reasons, the moralists
Cato and Plutarch advised the youth to abstain from dicing.
Eustathius (Commentarii in Homeri Iliadem et Odysseam I, 107) says that the
game was played with two or three dice. His ancestors used three while his
contemporaries two. They placed the dice in a woven box which they called “fimos”,
“ksithis” or “kithion”. Sometimes they used a simple tumbler, a pot- the so-called
“skirafos”- or a horn which Aristophanes (Wasps, 674) calls “skithari”. The dice
marks were either carved or coloured and with the template of two circles so as to
resemble eyes. Similar dice made of bone are exhibited in the German playing
museum Sonneberg, while there is picture of them in David’s book10 . Number one
(stigma) was also called “oini” (female gender of “oinos” = unus). Each throw was
given the name of a god, but whether the order in which the dice fell mattered, we
will probably never know for certain.

METAPHORICAL EXPRESSIONS FROM DICE
Dicing was so popular in ancient Greece that several proverbs and metaphors have
sprung from it. For example, the expression “τρις εξ (three six)” indicates a
masterstroke, while the expression “τρεις κύβοι (three dice)” indicates loss. There is
even a comedy by Pherecrates entitled “τρεις έξι ή τρεις κύβοι (three six or three
dice” (see Kock 1880). The quotation “τον κύβο αφιέναι = τον κύβον βάλλειν” (throw
the die = toss the die) signifies a risky decision.
Dice and knucklebones interchanged. Plutarch in Aratus’ biography (Aratus, 29,5)
interposes a proverbial expression “βεβλήσθαι γαρ τους αστραγάλους”,
“knucklebones” instead of “dice” refuting this way slanders against him. Such an
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alternation between knucklebones and dice is mentioned by Aeschines (Against
Timarchus I, 59) during the 4th century B.C. Pollux (Onomasticon X, 150) says that
“the tools of a dicer knucklebones are”. Polybius (Histories I, 87,8) writes about the
risky Carthaginians fighting against Lybians “and summoned in the garrisons from
the towns, as is about to stake their all on the issue”. The phrase “the die is cast” is
mentioned in Plutarch (Caesar, 32). The above phrase that Caesar uttered in Greek is
found in the lost comedy of Menander entitled “Αρρηφόρος ή Αυλητρίς” (little girl
participating in mystagogy bringing secrets of Athena Skyras or flutist). The extract
of the comedy still existing includes a dialogue between two men, one of which is
trying to discourage the other from marrying by referring to his own bad marriage
experience. The latter answers “the die is cast”11.
Aristides’ commentator Dindorf12, explains the peculiarity of the metaphor by
saying that “the dicers would be lead either to victory or defeat by throwing the dice”.
To summarize, it should be stressed that dicing played an important role in the
lives of Ancient Greeks. Dice were used by all kinds of charlatans, diviners and
pseudo-prophets as a means of foretelling the future. Some reasons are that gambling
is a kind of flight from reality confronted by the adolescent and maybe this functions
as a way of dealing with anxiety and a withdrawal from solving problems, mainly for
adolescents who consider their problems insolvable or it may reflect on the younger
generation the problems of adulthood. In gambling, wealth and poverty, good luck
and bad luck are two sides of the same coin. Nowadays, gambling studies researchers
have attempted to correlate extensive gambling with the inability to exercise control
over impulse. They try to define gambling based on control of impulses13. Recent
biopsycho-logical formulations suggest that such dispositions are related to an
abnormal production of certain neuro-transmitters responsible for the control of
impulses14. And we’ll finish with Aristotle’s phrase (Politics VIII 5, 1339b15-17):
“the game may be used as a relaxation from work, as a kind of tonic, provided it
offers spiritual rest”.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το άρθρο εξετάζει τα τυχερά παίγνια στην Ελληνική Κλασσική Αρχαιότητα και
ανιχνεύει τα αρχαία κείμενα, όπου εμφαίνονται οι έννοιες των παιγνίων.

NOTES
1. Flaceliere (1971), p.824
2. See Schwabe (1822), vol III, XIV
3. For the way Vassilinda, Astragaloi, Artiasmos and Pessoi were played, see

Hombas and Baloglou (2005). As for the dice, see David (1962).
4. Thucydides, Histories II 61. See Warner’s translation in Thucydides

(1954), pp.31, 133
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5. Thucydides, Histories I 78.See Warner’s translation in Thucydides (1954),
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

p.110.
See Warner’s translation in Thucydides (1954), p.292.
See Huizinga (1938), p.141.
Rankin (1983).
From more of these see Hombas (2005).
David (1962), plate 4, between pages 8 and 9.
Cf. Kokolakis (1976),p. 78.
Dindorf (1829), vol III, 1829, p.498.
Delfabro (1999).
See Shaffer and Robbins (1991)
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Abstract
There is an extended interest, the last years, on the statistical analysis, concerning
innovation indexes. Since the introduction of the various indexes in industry, either from
Taguchi or other pioneers in Total Quality Management, there is a growing on interest to
adopt statistical methods for analyzing data on Entrepreneurship and Innovation Activities.
We are working on the Greek Enterprises. Although there is a different background between
Industrial Statistics, and Business Statistics, the Innovation Indexes are working as a link
between Business and Industry: It has been pointed out that high innovation indexes result an
industrial development. Moreover, for the vast majority of the Small Medium Enterprises,
SMEs, creating or reinforcing innovation capacity and promoting their involvement in
innovation networks are closely interrelated policy objectives. That is why an appropriate
statistical framework is needed to cover the subject. Up to now only methods from descriptive
Statistics were adopted to analyze Innovation Indexes. In our research project we adopted
more advanced statistical methods: sequential analysis, factor analysis, logit models among
others. All these methods performed well to this particular data set, and we shall recommend
them. Statistics is the “right hand” of the researcher. In this paper we describe some of the
methods we adopted.

1. INTRODUCTION
There are different lines of thought for the development of the data analysis. The
most important development was that of Tukey (1972) in his pioneering paper. Three
are the main characteristics, namely:
DA1. Data Analysis must seek for scope and usefulness rather than security.
DA2. Data Analysis must be willing to err moderately often in order that inadequate
evidence shall more often suggest the right answer.
DA3. Data Analysis must use mathematical arguments and mathematical results for
judgment rather than as bases for proofs of stamps validity.
Therefore as we are requesting the development of statistical Data Analysis on
Entrepreneurship and Innovation Activities these principles, DA1 – DA3, must be
followed. Even more the appropriate method is needed as no sufficient data can be
collected from the Greek enterprises.
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The answer to the question: how deep an analysis should be, the answer can be:
follow and extend the three stages as below.
First stage: Exploratory Data Analysis (EDA). There is no need for probability.
Adopt descriptive statistics and measures of association. Explain the internal link of
the data set without statistical inference.
Second stage: Probabilistic development. Investigate the accuracy that an event
appears. Continue the first stage analysis, typical examples are the X2 and relative
measures (with the same theoretical insight: measures of distance, as the loglikelihood or the moment methods among others) or non-parametric methods. Try to
explain the existent underlying link between the variables evolved : typical example
being the regression or any general linear model analysis, see Kitsos (2006) for the
logit methods.
Third stage: Adopt the appropriate statistical analysis techniques, appropriate
software to analyze the data. Try robust methods. See how sensitive to small changes
are the measures obtained. Extend robustness under Huber (1977) considerations.
Even develop the method which provides a "better” analysis. For a multivariate
example were the sequential method is adopted see Kitsos (1993).
There is an extended interest, the last years, on the statistical analysis, concerning
innovation indexes. Since the introduction of the various indexes in industry, either
from Taguchi or other pioneers in Total Quality Management, there is a growing on
interest to adopt statistical methods for analyzing data on Entrepreneurship and
Innovation Activities. There is a sequential approach to Demming’s pioneering work
on Total Quality approach : Plan, Do, Check, Act, Plan, Do,…..The Statistical
methods are necessary to all four parts of such a planning, but the “plan” needs the
framework of the back bone of statistics, that of experiment design. Industry needs
the experiment design either the classical approach, see Kitsos and Edler (1997) or
the robust one, adopting Taguchi methods, see Park (1996).
We are working on the Greek Enterprises. Although there is a different
background between Industrial Statistics, Business Statistics, Knowledge
Management and the Innovation Indexes statistics is working as a link between these
different approaches when receiving information and proceeding the appropriate data
analysis.
Although the above mentioned fields have a solid statistical framework, developed
through the last century, there is not a statistical framework for the Innovation
Indexes development within the Knowledge Management general field, recently
developed. This paper is aiming to focus discussion on the crucial points appeared, as
far as Entrepreneurship and Innovation concerns: Among the different candidate
statistical methods choose the appropriate statistical analysis, adopted for such cases.
Actually this paper proposes the statistical techniques, which can appear as the
appropriate background for the Innovation Indexes theoretical development. Most
have been already applied to our research project, and are mainly of two different
type : static and sequential techniques.
This paper is one among a series of papers we have tried working as a research
team, the last two years, with the target “innovation”, and “women participation” as
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we are performing a research and a survey (following EUROSTAT’s framework ) to
the Greek enterprises through ARCHIMEDES program, sponsored 75% from the E.E
and 25% from the Greek Government.

2. STATIC STATISTICAL METHODS FOR INNOVATION INDEXES
We give some emphasis on this rather complicated test, that practically appears to
have little attention. Some points have been already noticed by Kitsos et. al. (2005a).
We present the theoretical framework, as we believe is crucial to be more known this
method, so useful in practice, attracting little attention to applications, due the solid
mathematical framework.
Given a family of models Fn(x,θ) with θ the parameter vector from the parameter
space

Θ⊆

p

and

x = ( x1 , x2 ,..., xn )

the statistical problem, Sk of the discrimination among k > 2 hypotheses is of the
form:
(1)
Sk : H j: θ ∈ Θ j , j = 0,1,… ,k-1
with Θ i ∩ Θ j =∅ and Θ j ⊆ Θ, Θ j ≠ ∅ .
The above restriction, in (1), means from the economist that there are not common
parameter values from any two tests, that is the subsets of the parameter set defining
every test are disjoint. The case of k=3 for the innovation indexes will not have a
practical application as it is difficult to have as a target to compare 4, say, different
indexes at the same time. This is clear as the theoretical inside of these indexes is
different, as an example considers the women’s participation to the innovation
development, and the source of information the entrepreneurship has. In practice we
usually sample from a normal distribution, or even,
as in innovation indexes, were we are working with Bernoulli trials, eventually a
normal approximation is considered. The decision accepts one among the k
hypotheses. If we denote the OC functions of Sk by
Aj=Aj(θ) = Ρ (Sk accepts Aj|θ ), ∀θ∈ Θ
And R j = 1 − Aj (θ ) the true risk, f θ ∈ Θ, then, we set the lower (L) and upper (U)
bound associated with the study as in (2) below

L = L(γ 0 , γ 1 , γ 2 ) < U = U (γ 0 , γ 1 , γ 2 )
(2)
for the preassigned risks 0 ≤ γ j ≤ 1. Recall that when two decisions are to be checked
the risks are two : traditionally denoted by alpha and beta. A valid closed test
satisfies 1 − Aj (θ ) ≤ γ , see for details Gosh (1970). The definition of all risk levels is
essential, although, in practice the significant level is only defined, and is supposed to
be known.
The optimum solution for the exponential family of models for the defined Lower and
Upper bound as above and for three hypotheses is based on the decision rule:
Accept H0 if Tn ≤ L
Accept H1 if L ≤ Tn ≤ U
(3)
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Accept H2 if Tn ≥ U
with Tn = ∑ T ( xi ), N ∋ n = n0 (γ 0 , γ 1 , γ 2 ) , N the set of natural numbers.
The smallest number such that, for the cumulative distribution function G, defined as,
G(T,θ)=P[Tn ≤ Τ|θ) , satisfies
G(T,θ) = 1-γ0
G(U,θ1)-G(L,θ1) ≥ 1-γ1
(4)
G(T,θ2) ≤ γ2 ,
For the three value test problem, concerning innovation indexes, of the general form
H0 : p=p0
, H1: p=p1
,H2 : p=p2
Equations (4) are needed to the testing hypotheses problem (1), under the decision
rule (3), on proportions For the binomial proportion, the problem is identical to the
one testing the innovation indexes, under investigation, and the Sobel - Wald test is
valid, with the assumption 0< p0 < p1 < p2 <1.
The cumulative distribution function G is reduced in this case to
T
⎛N⎞
G (T , p ) = ∑ ⎜ ⎟ p x (1 − p ) N − x .
x =0 ⎝ x ⎠
With a “large” n, it is known the approximation Τn ~ N np, np (1 − p )

(

)

n = n0 (γ 0 , γ 1 , γ 2 ) is evaluated through, Gosh (1970)

And the sample size

⎛δ
Φ ⎜⎜ 21 n + tγ 2
⎝ r1

where δ ij = pi − p j ,

⎛ δ10
r ⎞
2⎞
+ tγ 0 0 ⎟ = 2 − γ 1
⎟⎟ + Φ ⎜
r1 ⎠
1⎠
⎝ r1

i, j = 0,1, 2,

rj =

pi q j ,

(5)

q j = 1 − pi

For different values of p0 ,p1 ,p2 and risks γ0 ,γ1 ,γ 2 we solved the equation (5) by trial
and error. The results are as follows in Table 1, and extend the primary results of
Kitsos et al (2005a). We believe this method offers a strong theoretical background
comparing others, discussed by Kitsos and Hatzikian (2006).Notice the sum of the
innovation indexes, in Table 1, is one and that two of the assigned risks as in case of
n2 , n1 and n7 , n4 the risk levels are the most often adopted cases in statistical
analysis. We examined cases were the two innovation indexes are very close (0.2 and
0.22). This is rather interest case, as the two sided test, for such cases, usually
requests a “large” number of observations. In patholological situations, when the test
tries to compare very close cases, there is a technique we propose: use a third test as
an “auxiliary” one, and perform a three case test. This is theoretical correct, while the
A, B, C method usually adopted in such cases by the Knowledge Management
researchers, might be simple but not that accurate : the overall significant level of
three comparisons is effected, compared to one test comparing three proportions, see
Kitsos and Hatzikian (2006).
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Table 1. Different sample size under different risk level for given proportions

p0
p1
p2
n1
n2
n3
n4
n5
n6
n7
n8
n9
0.05 0.35
0.6
5
5
29
11
18
12
12
11
13
0.1
0.2
0.7
16
9
25
8
11
8
27
19
16
0.1 0.25 0.65
12
1
13
6
8
14
20
21
14
0.1
0.3
0.6
11
11
11
5
19
7
17
25
15
0.1 0.35 0.55
17
7
31
17
9
20
11
12
10
0.1
0.4
0.5
22
4
30
7
10
13
19
13
27
0.15
0.3 0.55
25
13
10
18
14
19
8
31
28
0.15 0.35
0.5
26
8
28
10
15
22
7
7
12
0.2 0.22 0.58
30
24
41
16
23
16
14
18
25
0.2 0.25 0.55
41
20
5
9
26
9
15
15
20
0.2
0.3
0.5
29
17
12
14
25
11
13
17
12
0.2 0.35 0.45
31
12
27
26
21
21
10
9
22
0.25 0.35 0.40
24
30
22
20
24
15
16
16
17
0.3 0.33 0.37
6
6
7
13
17
17
9
20
21
0.31 0.34 0.35
28
3
17
15
20
23
18
14
18
Were :
n1: Values of n when γ 0 =γ1 =γ 2 =0.01
n2: Values of n when γ 0 =γ1 =0.01 , γ 2 =0.05
n3: Values of n when γ 0 =γ1 =0.01 , γ 2 =0.5
n4: Values of n when γ 0 =γ 2 =0.01 , γ1 =0.05
n5: Values of n when γ 0 =γ 2 =0.01 y γ1 =0.5
n6: Values of n when γ1 =γ 2 =0.5 , γ 0 =0.01
n7: Values of n when γ1 =γ 2 =0.05 , γ 0 =0.01
n8: Values of n when γ 0 =0.01,γ1 =0.5 , γ 2 =0.05
n9: Values of n when γ 0 =0.01, γ1 =0.05 , γ 2 =0.5 .
Certainly and other static statistical methods were examined, working on the project
we have already mentioned. Not all of them were very well performing analyzing the
data set we had. Some of them were rather well adopting. We mention the main ones.
Factor analysis plays an important role to the statistical analysis on the innovation
indexes. As the interest is focused to determine the main factors influenced the
entrepreneurship, the determination of the factor loading through either factor
analysis or principal component analysis, Kitsos et. al. (2005a).Moreover the
Correspondence Analysis can be described sa a weighted version of Principal
Components. That is why one should be careful on using “various” multivariate
methods, as somehow, we might be able to find strong relations among them. Now,
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the probit and logit analysis, Kitsos (2006) are methods that need more appreciation
on the innovation indexes approach for the Greek entrepreneurship. We are working
on these methods, try to extend their use to the innovation indexes concerning the
entrepreneurship, working on our data set concerning the Greek case. Needless to say
that the regression analysis offers a useful way to investigate the correlation among
the variables, or the variability explained with the assumed correct, linear, model. As
there is not a physical underlying law, the evaluated adjusted coefficients of variation,
are not that “large”, not well above .90. All these methods with a strong theoretical
background, need to be adopted in Knowledge Management analysis problems, were
the innovation index problem belongs.

3. SEQUENTIAL STATISTICAL METHODS FOR INNOVATION
INDEXES
Data is collected practice sequentially. It is augmented either by adding one
observation at a time or by adding to the data set a “batch” of observations. The
sequential principle of evaluating mean and average was adopted as “extreme” values
influence the analysis. Practically this means that when the average personnel size of
the enterprises entered the data set is 50 persons, say, and the next business entering
the data set is a bank it is clear that the average will change drastically.
If we call for the n observations the average xn and the variable S n2 then it is,

xn =

1 n
1
2
xi , S n2 = ∑ ( xi − xi )
∑
n i =1
n

Then from a normal sampling we have that:
⎛ σ ⎞ nS n2
2
xn ~ N ⎜ μ ,
⎟ , σ 2 ~ Χ n −1
n
⎝
⎠
Moreover it can be proved that, when the sequential principle of sampling is adopted:

1
( nxn + xn+1 )
n +1
n
1 ⎡ 2
2
S n2+1 =
nS n +
( xn − xn+1 ) ⎤⎥
⎢
n +1 ⎣
n +1
⎦
xn +1 =

That is the average and the variance for the n+1 observation, is strongly depended on
the corresponding values evaluated from the n observations.
Usually the collection of data concerning the entrepreneurship is needy time. In
our project we collect the data for 18 months. We distributed 2100 questionnaires.
Every week we collected the questioner. Typically if all the data is collected once the
main parameter estimated, the mean and variance are evaluated once. But the data,
concerning the variable x say, is collected sequentially then from sample size n to n+1
might occur statistical scientifically differences.
As an example consider that 30 companies participate to the sample with an
average size 22 persons. If a bank is the 31st company with 1200 personnel it is clear
that the average of the 31 companies that has changed. In this example is
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x31 = 1 31 (30 ⋅ 22 + 1200) = 60 . Therefore it is quite clear that the average has no
meaning. That is why the median could be more useful, as a robust measure, Huber
(1977).
Now, let us consider another sequential problem, involving innovation indexes.
Testing proportion sequentially, that is the typical test for the innovation indexes :
H0 : p=p0
, H1: p=p1
,0 ≤ p0 <p1 <1
under the sequential approach.
When sampling from a Bernoulli trial, practically speaking, the innovation indexes
are re-estimated at the stage n+1, when moving from the stage n.
For the Bernoulli xi observations, as it has been pointed out, the test for proportions is
equivalent to test innovation indexes. Given the risk of errors levels γ0 (usually
defined as the significant level a) and the γ1 (usually defined as the error β) then if we
define the Wald’s (approximated) bounds :

γ 0* = ln

1− γ1

γ0

, γ 1* = ln

γ1
1− γ 0

(6)

We can proceed sequentially.
The critical inequality, characteristic to the sequential test is then reduced to:

h + qn < X n < H + qn
With :

γ 0*

h=

γ 1*

q=

ln ⎡⎣ (1− p0 ) (1− p1 ) ⎤⎦

r

, H=

r

r

, r = ln

p1 (1 − p0 )
p0 (1 − p1 )
n

,

X n = ∑ xi
i =1

These compact expressions need some calculations for those people in Management
or Economics. It is rather hard to explain that, on the average, the sample size for a
sequential test is smaller than a closed (static) test. This is based on the Wald’s
sequential probability ratio test (SPRT), for the risks as in (6), and the fact that the
sampling stops at a well defined stage, see Lai (1981) Moreover the sequential test
provides information on the evolution of the innovation index, as the sample size is
increased. Therefore we try to apply this method as well as with the one of the three
tests proposed above. To test three hypotheses sequentially has a theoretical interest,
but it is rather too complicated for a non-mathematician.
In Table 2 below we calculated h, H, q for different values of p0, p1.
Table 2. Sequential test for innovation indexes. Crucial limit values with γ1=γ0=0.05

p0
p1
0.05 0.35
0.1 0.2
0.1 0.25
0.1 0.3
0.1 0.35

h
-1.26
1.97
-2.67
-2.19
-1.86
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H
r
1.26 2.33
-1.97 -1.49
2.67
1.1
2.19 1.35
1.86 1.58

0.1
0.15
0.15
0.2
0.2
0.2
0.2
0.25
0.3
0.31

0.4 -1.64 1.64
0.3
-3.3
3.3
0.35 -2.65 2.65
0.22 -24.5 24.5
0.25 -10.14 10.14
0.3 -1.55 1.55
0.35 -3.82 3.82
0.35 -6.13 6.13
0.33
-21
21
0.34
-21
21

1.79
0.89
1.11
0.12
0.29
1.90
0.77
0.48
0.14
0.14

As in static methods, see section 2 above, not only the hypothesis testing problem can
be adopted for facing the innovation indexes problem. Some other procedures are
discussed from the research group, Kitsos et. al. (2007). The main ones are discussed
here.
It was pointed out by Kitsos (1993) that a multiple-multivariate-sequential T2 test can
be constructed. This is based on the fact that when from the sample covariance
matrix, the (maximal invariant) obtained variance matrix, follows a non-central F
distribution (with known non-centrality parameter), which can be transformed to a
central F distribution. Then for the transformed data a multiple-multivariatesequential test can be obtained. The computational effort needed for such a test, as
well as the strong statistical insight, creates problems on the applications. More over
for very few qualitative variables the test can be perform for data coming form the
entrepreneurship and innovation indexes. This problem needs a strong software, and
communication skills to explain to Knowledge Management people what a noncentral F is.
4. CONCLUSIONS

There is not a compact statistical framework to work on innovation indexes. That
is why we worked to develop a mythological framework, were certain statistical
approaches can be adopted. Therefore we adopted various statistical algorithms and
procedures to face the problem. Risk analysis methods can be also applied, and we
are working on probit models. The multivariate methods can be proved useful, but
one should be careful, as some methods “communicate”. The sequential principle of
analysis is also very useful and we would recommend, from the experience we got the
last two years.
But as we stated at the beginning of the paper, EDA needs simple information,
which is sometimes crucial. From the 279 business they send back their
questionnaires only 146 (52.3%) declared an innovation on the product, 120 (43%)
with no innovation and 13 (4.7) did not replied this particular question. As far as the
innovation of the procedure concerns 113 (40.5%) were positive, 138 (49.5%)
negative and 28 (10%) did not replied. The participation of the women were about
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30% (actually 30.1% for the product innovation and 28% for the innovative
procedure).
This might be an optimistic approach to the questions the entrepreneurship tried
to answer. That is why a second stage analysis is needed. That is why a solid
statistical framework has been developed, and is still enlarging.
The research group of the project we mention at the acknowledgment try various
statistical methods on this new and dynamically developing new field, following the
principles of the Data Analysis as were stated at the first section of this paper. We
applied some methods that not that many apply in practice, like the three hypotheses
testing. We know are at that stage that we can be feel confident : statistics can provide
appropriate techniques to face such problems.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Υπάρχει εκτεταμένο ενδιαφέρον, τα τελευταία χρόνια, στη Στατιστική Ανάλυση,
που αφορούν του δείκτες καινοτoμίας. Από την εισαγωγή των διαφόρων δεικτών
στην βιομηχανία, είτε από τον Taguchi είτε από τους άλλους νεωτεριστές στη
Διαχείριση Ολικής Ποιότητας, υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την επιλογή
στατιστικών μεθόδων για την ανάλυση δεδομένων των επιχειρήσεων ή άλλων
καινοτόμων δραστηριοτήτων. Εμείς συνεργαζόμαστε με τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Παρότι υπάρχει ένα διαφορετικό υπόβαθρο μεταξύ βιομηχανικής στατιστικής και
εμπορικής στατιστικής, οι δείκτες καινοτομίας χρησιμοποιούνται σαν ένα τρόπο
σύνδεσης μεταξύ εμπορίου και βιομηχανίας. Έχει αποδειχθεί ότι υψηλοί δείκτες
καινοτομίας έχουν σαν αποτέλεσμα βιομηχανική ανάπτυξη. Επιπρόσθετα για το
πλείστον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δημιουργώντας ή ενισχύοντας τη
καινοτόμο ικανότητα και προωθώντας τη ανάμιξη στα καινοτόμα δίκτυα έχει άμεσο
συσχετισμό με τον τρόπο διαχείρισης του αντικειμένου. Για αυτό χρειάζεται ένα
κατάλληλο στατιστικό υπόβαθρο να αναπτυχθεί και το οποίο να καλύπτει το
αντικείμενο αυτό. Μέχρι τώρα μόνο η Περιγραφική Στατιστική χρησιμοποιείτο για
την ανάλυση των Δεικτών Καινοτομίας.. Για αυτό στην ερευνητική μας εργασία
υιοθετήσαμε άλλου επιπέδου στατιστικές μεθοδολογίες: ακολουθιακή ανάλυση,
παραγοντική ανάλυση, «λογιστικά» μοντέλα, και άλλα. Η Στατιστική είναι το «δεξί
χέρι» του ερευνητή. Σε αυτήν την εργασία αναφερόμαστε σε ορισμένες από τις
μεθοδολογίες που χρησιμοποιήσαμε.
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Abstract
Considering the SMEs in European member states, three million of them employ
approximately 20 million employees in total, while the number of unemployed amounts to
more than 10 million. A more supportive environment should be created for SMEs in order to
create still more SMEs, facilitate the transition process, increase the competitiveness of the
economies and reduce unemployment. Small Medium Enterprises need to access external
sources of information, knowledge, know-how and technologies, in order to build their own
innovative capability and reach their markets.
This paper is aiming to focus on two critical nodes in such complex innovative
networks, in Greece within the European Union: firstly, in the public/private
partnership for research; and secondly, in the geographically-concentrated clusters of
innovative firms.

1. INTRODUCTION
Innovation is a key determinant of firm competitiveness in both fast growing hightech sectors and more traditional sectors. The ability of most Small Medium
Enterprises (SMEs) to survive, grow and generate new quality jobs increasingly
depends on their capacity to put innovation at the core of their business strategy in
order to benefit from technological change and the globalization of markets for
products and resources. However, many SMEs have not yet developed a culture of
innovation and those that do invest in innovation may still face obstacles in pursuing
this strategy. Here lies a huge potential source of economic growth, job creation and
social well being that governments can help realize through the improvement of
framework conditions for innovation and more specific measures to correct market
and systemic failures that impede or discourage innovation within small firms.
This paper provides a compact overview of what is known about the state of women’s
business ownership in Greece, as well as information about the relationship of
women’s entrepreneurial activity to the strength of a nation’s economy. A brief
analysis of the characteristics, contributions and challenges of women business
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owners in Greece and in European Union, is also presented. This paper also discusses
an overview of some international efforts that are fostering the development of
women-owned businesses (beyond typical micro-enterprise development efforts), as
well as policy and programme recommendations to foster the growth of womenowned small- and medium- sized enterprises.

2. WOMEN ENTREPRENEURSHIP, SMEs AND INNOVATION
Access to innovation, in particular technological innovation, is recognized as a key
factor for enterprises to be competitive and successful in today's knowledge economy.
The main key-points of Small Medium Enterprises and economic growth can be
summarized as:
• SMEs play a key role in world economies;
• globalisation offers opportunities as well as threats to SME competitiveness, in
particular it widens the innovation and technology gap between countries;
• in order to bridge this gap, better access to financing, information and services
that facilitate the innovation process has to be provided to SME through
intermediaries;
• value added for enhancing SME competitiveness can be created by fostering the
networking and integration of intermediaries, as well as extending their networks
at international and regional level.
Figure 1: Evolution of business R&D, billions of 1995 PPP US $, 1981-2001.
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Despite the economic slowdown in recent years, the knowledge intensity of
developed economies continues to increase and private sector investments in R&D
continue to rise. Women’s entrepreneurship is gaining increasing recognition in
public policy circles. Figures 1 and 2 illustrate the evolution of business R&D in
billions of 1995 PPP US $ for the period 1981-2001 and the evolution of gross
domestic expenditure on R&D in billions 1995 PPP US $, for a number of selected
European member states, respectively.
Figure 2: Evolution of gross domestic expenditure on R&D, billions 1995 PPP US $.
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3. EUROPEAN POLICY TOWARDS SMEs
Europe’s 20 million small and medium-sized enterprises (SMEs) already make a
significant social contribution by creating and securing jobs, providing products and
services to society and paying taxes. The European’ policy on SME Policies
recognizes both the vital contribution of innovation to SME competitiveness and
the central role played by SMEs in national innovation systems. Moreover, it
has been recommended that the following points should be considered, in developing
SME policies:
• SME access to national and global innovation networks should be
facilitated and their participation in public R&D programmes should be
encouraged.
• Partnerships involving private actors, NGOs and different levels and
sectors of public administration in local clusters and networking development
strategies should be facilitated.
• The regulatory environment (e.g. competition policy, tax regimes, IPRs) should
be improved to provide SMEs with greater incentives and capabilities to innovate.
• Type and variety of partners. Partnerships between small firms, large firms
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and public research organizations, are gaining in importance because they are
efficient ways of refining the division of labour within innovation systems to the
benefit of all.
• Innovation mode. Many networks have still a strong sectoral focus but others,
which span across industries and technological fields, are becoming more frequent.
• Geographic scope. Networks can be local, regional, national, international or
global in scope depending on type of partners and the predominant innovation
mode.
• Organization and relations between partners -from loose networks to
structured multi-actor partnerships. Network relationships vary considerably,
ranging from highly informal, flexible and trust-based relations to more formalized
and stable arrangements, such as partnerships. However, behind every formal
network (research co-operations, joint ventures, etc.) there are various informal
networks which give it life and sustainability.
• Education and human resource management policies that: foster an innovative
and entrepreneurial culture, including continuous training and lifelong learning:
encourage mobility of human resources; and reduce skill disparities by improving
the match between education and labour market demand.
• Effective access to financial services, particularly to seed, working and
development capital, including innovative financial instruments to reduce the risks
and transaction costs of lending to SMEs.
• An environment that supports the development and diffusion of new
technologies for and by SMEs to take advantage of the knowledge-based economy.
• Strengthening public-private partnerships and political and social dialogue
involving territorial and institutional actors as a tool for exchange of information,
utilisation of knowledge and elaboration of policy.
• Ensuring the cost-effectiveness of SME policies and their consistency with
other national policies, as well as with existing international programmes.
Across the EU-25, five key trends can be identified from recent policy developments:
(a). A significant effort to increase the availability and the breadth of competencies of
skilled people contributing to innovation and to strengthen linkages and
knowledge flows both nationally and internationally;
(b). A strong regional role in the implementation of many recent initiatives, fuelled by
the Structural Funds in the new Member States, and the corresponding need for
coordination with national targets and initiatives;
(c). A push to increase the overall intensity of innovation activity through stimulating
private enterprises to invest more in R&D, specifically, and other forms of
innovation more generally.
(d). An accent on the role of regulations, public procurement and other business
environmental factors influencing the performance of the innovation systems of
the Member States.
(e). The formation of partnership based initiatives to create linkages aimed at
improving the functioning of innovation systems through increased stakeholder
cooperation to break down barriers and give increased momentum to innovation.
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4. ENTREPRENEURSHIP - INNOVATION ACTIVITIES IN GREECE
The contribution of SME's in the development, the employment and social coherence
in the European Union and Greece is substantial. About 92% of the enterprises in the
EU are very small and family running businesses, employing up to 10 people,
whereas only the 6% are medium-sized enterprises. In Greece, about 99,55% of the
total number of enterprises are employing 50 persons or less and they employ the
74% of the work force of the private sector. Furthermore, it should be mentioned that
the SME's provide the 70% of the new jobs, reinforce the regional development and
financial balance of the regions and make part of a cohesive financial and social link
in Greek society.
Tables 1-4 illustrate the results of our findings, regarding the financial support,
Community’s framework programmes, gender equality, and also the main obstacles
for innovation activities, which were derived from a sample of 210 answered
questionnaires addressed to Greek enterprises. The data base of ICAP Company was
the source of the target population. From this data base a sample of 2000 companies
was obtained plus a 200 companies for the pilot study. We mail part of the
questionnaires and part of the data was collected from trained researchers, as the
response rate was very poor at the pilot study, see Kitsos et al. (2006, chapter 6) for
the details of the survey all over Greece (and areas of Cyprus) and the questionnaire.
A sequential approach, for testing proportion, has been also worked out, see Kitsos
and Hatzikian (2005). See Kitsos et. al. (2006) for an extended number of references,
covering the subject.
Table 1: Proportion of enterprises with innovation activities that received public
financial support
Received financial support
From local or regional authorities
From the Central Government
From the European Union

Yes
8 (3,8 %)
13 (6,2 %)
24 (11,4 %)

No
155 (73,8 %)
147 (70,0 %)
146 (69,5 %)

Not answered
47 (22,4 %)
50 (23,8 %)
40 (19,0 %)

Table 2: Proportion of enterprises with innovation activity that received financial
support from the EU's Framework Programmes for RTD
EU's Framework Programmes for
RTD
4th EU's Framework Programme

Yes

No

9 (4,3 %)

166 (79,0 %)

Not
answered
35 (16,7 %)

5 EU's Framework Programme

9 (4,3 %)

161 (76,7 %)

40 (19,0 %)

6th EU's Framework Programme

8 (3,8%)

164 (78,1 %)

38 (18,1 %)

th
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Table 3: Gender equality
Gender equality in
workplace
Job enrichment
Salary
Education – Training
Promotion

156
153
157
146

Yes
(74,3 %)
(72,9 %)
(74,8 %)
(69,5 %)

37
42
33
45

No
(17,6 %)
(20,0 %)
(15,7 %)
(21,4 %)

Not answered
17 (8,1 %)
15 (7,1 %)
20 (9,5 %)
19 (9,0 %)

.Table 4: Proportion of enterprises with obstacles in innovation activities
Hampering factors

Excessive perceived
economic risks
Innovation costs too
high
Lack of appropriate
sources of finance
Organizational
rigidities
within the enterprise
Lack of qualified
personnel
Lack of information
on technology
Lack of information
on markets
Insufficient flexibility
of
regulations/standards
Lack of customer
responsiveness
to new goods or
services

Factor not
experienced
41 (19,5%)
27 (12,9%)
42 (20,0%)
52 (24,8%)
50 (23,8%)
59 (28,1%)
66 (31,4%)
58 (27,6%)
59 (28,1%)

Low

Degree of importance
Medium
High

Total

21
(10,0%)
25
(11,9%)
22
(10,5%)
33
(15,7%)

25 (11,9%)

36 (17,1%)

123 (58,6%)

37 (17,6%)

32 (15,2%)

121 (57,6%)

24 (11,4%)

31 (14,8%)

119 (56,7%)

26 (12,4%)

8 (3,8%)

119 (56,7%)

32
(15,2%)
38
(18,1%)
31
(14,8%)
30
(14,3%)

30 (14,3%)

9 (4,3%)

121 (57,6%)

18 (8,6%)

5 (2,4%)

120 (57,1%)

18 (8,6%)

8 (3,8%)

123 (58,6%)

24 (11,4%)

12 (5,7%)

124 (59,0%)

29
(13,8%)

26 (12,4%)

9 (4,3%)

123 (58,6%)

Newer measures need more time to prove their effectiveness and impact, but the
reception of their announcement by the business and research communities shows
that the time for maturation will be long and will require positive action by the
competent authorities for familiarisation. The main external obstacles that public
policies may help reduce are:
 Limited access to finance;
 Lack of qualified human resources: the skills of the staff are fundamental to
enterprises’ capacity to obtain knowledge and to use it to innovate. Human capital
and knowledge are key factors;
 Internal market: high level of regulation and red tape, bureaucracy, taxation and
rigidities of the labour market;
 Lack of strong links between research (academic-public bodies) and industry;
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 Policy Makers at international and sub-national level should build and strengthen
their innovation strategies, adopting an approach that is well coordinated across all
government departments with areas of responsibility having a bearing on the
conditions for innovation. Coordination should take place at a high political level.
The public-private partnership approach is important;
 Well-designed services (information, networking, partnership, benchmarking);
operated in an efficient manner, contribute to a good climate for innovation.
While, the internal obstacles in the SME itself are:
 Cultural (resistance to structural change, worries about intellectual property
protection) lack of qualified human resources;
 Low level of trust in public services and programmes for SMEs.
5. POLICY IMPLICATIONS AND CONCLUSIONS
The fundamental policy problem regarding innovation is related to the presence of
research externalities, i.e. the fact that the innovative knowledge created by an
individual or a company can be learnt by other individuals or companies without
paying for it. In economic terms, this implies that the private returns to innovation are
lower than the social returns. In terms of public policies, the traditional solution to the
research externalities’ problem is:
(a). Setting-up market for knowledge, especially with the allowance of property rights
over the new knowledge, in the form of intellectual property rights;
(b). Subsidies: given that knowledge can be easily appropriated and therefore that it
easily becomes a public good, incentives to innovate can be maintained if R&D
activities are subsidised; the problem with subsidies is that it is difficult for the policy
maker to assert that R&D activities would not have been performed by the firms even
in the absence of subsidies; there is information asymmetry and firms can easily hide
some information in order to get maximum subsidies;
(c). Public production of new knowledge: innovative activities are performed in
public research centres or other institutions and the new knowledge is then made
available to firms; the problem with such a solution is that first, it may lead to a
duplication of research efforts, as when different levels of government, regional,
national or European, set the same research topics; second, the research priorities
might be guided more by political votes or by lobbies than by welfare motives;
(d). R&D collaboration: the government can favour R&D collaboration at the precompetitive phases of research.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Οι συγγραφείς εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στο Υπουργείο Παιδείας για την οικονομική
υποστήριξη της έρευνας αυτής μέσω του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Γυναίκες και
Καινοτομικότητα: Οι προσδιοριστικοί παράγοντες και τα εμπόδια για την καινοτομική
δραστηριότητα στις Ελληνικές επιχειρήσεις: 2000-2003» που συγχρηματοδοτείται κατά 75 %
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 25 % από την Ελληνική Κυβέρνηση στα πλαίσια του
προγράμματος «Εκπαίδευση και Βασικό Πρόγραμμα Κατάρτισης και Εκπαίδευσης
Αρχιμήδης». Ευχαριστίες απευθύνονται και στον κριτή για τις χρήσιμες επισημάνσεις του
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τρία εκατομμύρια ΜΜΕ στην Ε.Ε. απασχολούν περίπου 20 εκατομμύρια
εργαζόμενους και συνεισφέρουν ιδιαίτερα σημαντικά στην διαδικασία της κοινωνικoοικονομικής ανάπτυξης. Οι ΜΜΕ συμβάλλουν σημαντικά στην διαδικασία
ανάπτυξης και αυξάνουν τον ανταγωνισμό, ενώ αντίστοιχα μειώνουν την ανεργία. Οι
ΜΜΕ θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε εξωτερικές πηγές πληροφόρησης, στην
τεχνογνωσία και σε κατάλληλες τεχνολογίες, για να μπορούν να δημιουργήσουν την
δική τους καινοτομική ικανότητα, ώστε να μπορέσουν να πετύχουν την κατάκτηση
των αγορών. Το συγκεκριμένο άρθρο στοχεύει σε δύο βασικά κριτικά σημεία σχετικά
με τα καινοτομικά δίκτυα στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αρχικά
εξετάζονται οι δημόσιες και ιδιωτικές συμπράξεις έρευνας και δεύτερον η
γεωγραφική διάσταση και ανάλυση των ομάδων των καινοτόμων επιχειρήσεων.
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Abstract
The aim of this work is to investigate the distributional properties of the discrete version of
the BHHJ (Basu, Harris, Hjort, and Jones) discrepancy measure that was recently introduced
by Basu et. al (1998). In particular we provide approximate formulas for its basic moments
(mean and variance) as well as its asymptotic distribution. Finally we discuss issues associated
with the use of the measure in goodness of fit tests.

1. INTRODUCTION
Measures of discrepancy or divergence between two probability distributions f and
g or between the true and an approximating (fitted) model have a long history. These
measures are not formal distance functions. Any function satisfying the
property d (u , v) ≥ 0 (with equality if and only if u = v), is often referred to as a
discrepancy or a divergence.
The Φ -divergence or Csiszar’s measure of information (Csiszar, 1963) is

given by d c ( f , g ) = ∫ g ( x ) Φ ( f ( x ) / g ( x ) )dx , where Φ is a real valued
convex

[0,∞] with Φ ( μ ) → 0 as μ → 0 , 0Φ ( 0 / 0 ) = 0 ,
with Φ ∞ = lim ⎡Φ
( μ ) / μ ⎤⎦ and f, g probability distributions.
μ →∞ ⎣

function

0Φ ( μ / 0 ) = 0Φ ∞

on

m

The discrete form is given by d c ( P, Q ) = ∑ qi Φ ( pi / qi ) , where P = (p1, p2, . .
i =1

. , pm) and Q = (q1, q2, . . . , qm) are two discrete finite probability distributions.
For various functions Φ the measure takes different forms e.g. the KullbackLeibler distance (Kullback and Leibler, 1951) is obtained for Φ ( u ) = u log u and
the Renyi distance (Renyi, 1961) for Φ ( u ) = sgn ( a − 1) u a and for the
transformation ( a − 1) log d c .
−1
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Cressie and Read (1984) introduced the so called power divergence family
of statistics (C-R divergence) for multinomial goodness-of-fit tests. The fit of
the model for the behaviour of a population can be assessed by comparing
expected (πˆi ) and observed ( X i / n ) frequencies using the family of power
divergence statistics

Xi
2
2 I ( X / n : πˆ ) =
∑
λ ( λ + 1) i n
λ

⎡⎛ X ⎞ λ ⎤
⎢⎜ i ⎟ − 1⎥;
⎢⎣⎝ nπˆi ⎠
⎥⎦

λ ∈ℜ \ {0, −1}

which consists of the statistics evaluated for all choices of λ in ℜ \ {0, −1} . A new
family of power discrepancy measures was recently introduced by Basu et. al (1998).
This family of power divergences (BHHJ divergence) is defined as:
⎧
1
⎫
⎛ 1⎞
d a ( g , f ) = ∫ ⎨ f 1+ a ( z ) − ⎜1 + ⎟ g ( z ) f a ( z ) + g 1+ a ( z ) ⎬dz , a > 0 .
a
⎝ a⎠
⎩
⎭
For a = 1 we have that d1 ( g , f ) = L2 ( g , f ) (L2 distance between f and g) and for

a → 0 we have that d a ( f , g ) → d 0 ( f , g ) = ∫ g ( x ) log ( f ( x ) / g ( x ) )dx (Kullback-

Leibler distance). The BHHJ divergence was recently used (Mattheou and
Karagrigoriou, 2006a, 2006b) as the basis for a new model selection criterion with
robust features.
The distributional properties of the Φ -divergence have been investigated by
Zografos (1987, 1993), Zografos, et. al (1990), and Pardo (2006). The analysis of the
C-R divergence can be found in Cressie and Read (1988). In this paper, we discuss
the distributional properties of the discrete version of the BHHJ divergence and
provide formulas for its basic moments (mean and variance) as well as its asymptotic
distribution. Finally, we discuss issues associated with the use of the divergence in
goodness of fit tests.

2. DISTRIBUTIONAL PROPERTIES
The discrete form of BHHJ divergence is given by
k
1 k
⎛ 1⎞ k
d a ≡ d a ( P, Q ) = ∑ p1i + a − ⎜1 + ⎟∑ qi p ia + ∑ q1i + a ≡
a i =1
⎝ a ⎠ i =1
i =1

k

∑q
i =1

1+ a
i

⎛p
Φ⎜ i
⎝ qi

⎞
⎟,
⎠

(2.1)

where

1
⎛ 1⎞
Φ ( u ) = u1+ a − ⎜ 1 + ⎟ u a + .
a
⎝ a⎠

(2.2)

Definition 2.1

Let f be a function defined in the set Sk = {( s1 , s2 ) : 0 < si < ∞, i = 1,2} , with
continuous derivatives of second order. Then the f-dissimilarity is defined to be
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m

d f = d f ( P, Q ) = ∑ f ( p j , q j ) where
j =1

multinomial

p j , q j , j=1,...,m are the parameters from the

M ( N p , P ) , P = ( p1 , p2 ,..., pm )

distributions

M ( Nq , Q ) ,

and

Q = ( q1 , q2 ,..., qm ) .

(

)

m

Observe that the estimator of d f is dˆ f = d f Pˆ , Qˆ = ∑ f ( pˆ j , qˆ j ) and the
j =1

estimator for the BHHJ divergence is given by
m
⎛ pˆ j ⎞
(2.3)
dˆa = ∑ qˆ1j + a Φ ⎜ ⎟ ,
⎜ qˆ j ⎟
j =1
⎝ ⎠
x
y
where pˆ j = j , qˆ j = j , j=1,...,m and Φ as in (2.2).
Np
Nq
The theorems below provide approximations of the moments of BHHJ divergence.
Theorem 2.1
Given two random observations X = ( x1 , x2 ,..., xm ) and Y = ( y1 , y2 ,..., ym ) from
multinomial

M ( N p , P ) , P = ( p1 , p2 ,..., pm )

distributions

and M ( N q , Q ) ,

Q = ( q1 , q2 ,..., qm ) the expected value of dˆa is approximately equal to:

( )

E dˆa

1
≈ da +
2N p
1
+
2Nq

⎡ ⎛ pj
2a
′
1
−
p
p
q
(
)
∑
j
j
j ⎢Φ ⎜
j =1
⎢⎣ ⎜⎝ q j
m

⎡ ⎛ pj
q j (1 − q j ) q ⎢Φ ⎜
∑
j =1
⎢⎣ ⎜⎝ q j
m

2a
j

⎞⎤
⎟⎟ ⎥
⎠ ⎥⎦

2

⎞ p j ⎛ p j ⎞⎤
⎟⎟ − Φ′ ⎜⎜ ⎟⎟ ⎥
⎠ q j ⎝ q j ⎠ ⎥⎦

2

Proof.
Using Theorem 4.2.1 on page 148 of Zografos (1987) we derive the following
result:
Under the conditions of Theorem 2.1, the expected value of the estimator of fdissimilarity is approximately equal to:

( )

1
E dˆ f ≈ d f +
2N p
1
+
2Nq

m

p j (1 − p j ) ⎡ f ( p ) ( p j , q j ) ⎤
∑
⎣⎢ j
⎦⎥
j =1

m

q j (1 − q j ) ⎡ f ( q ) ( p j , q j ) ⎤
∑
⎢⎣ j
⎥⎦
j =1

2

2

(2.4)

where f : ℜ2 → ℜ a function with continuous second order partial derivatives in
∂
f ( s1 , s2 ) , i = 1, 2 . Take
every point of an open subset of ℜ2 and f( si ) ( s1 , s2 ) =
∂si
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⎛ p⎞
⎛ p⎞
f ( p, q ) = q1+ a Φ ⎜ ⎟ , with Φ ( u ) as in (2.2). Then f( p ) ( p, q ) = q a Φ ′ ⎜ ⎟ ,
⎝q⎠
⎝q⎠
⎡ ⎛ p ⎞ p ⎛ p ⎞⎤
f ( q ) ( p, q ) = q a ⎢ Φ ⎜ ⎟ − Φ ′ ⎜ ⎟ ⎥ and equation (2.4) provides the desired result.
⎣ ⎝ q ⎠ q ⎝ q ⎠⎦
□
Theorem 2.2

Given two independent random observations X i = ( xi1 , xi 2 ,..., xim ), i = 1, 2 from

(

)

multinomial distributions M N X i , Pi , i = 1, 2 where Pi = ( pi1 , pi 2 ,..., pim ) , i = 1, 2 and
another two independent random observations Yi = ( yi1 , yi 2 ,..., yim ), i = 1, 2 from

(

)

multinomial distributions M NYi , Qi , i = 1, 2 where Qi = ( qi1 , qi 2 ,..., qim ) , i = 1, 2 , the
covariance of the estimators of the two BHHJ divergences dˆ1a and dˆ2 a is
asymptotically equal to:

(

) ∑p

C ov dˆ1 a1 , dˆ 2 a 2 ≈

i, j

a1
2i

⎛ q1 j
⎪⎧ ⎛ p ⎞
q 2a 2j ⎨ Φ 1′ ⎜ 1i ⎟Φ ′2 ⎜
⎜
⎩⎪ ⎝ p 2 i ⎠
⎝ q2 j

⎛ q1 j
⎛ p ⎞⎡
+ Φ 1′ ⎜ 1i ⎟ ⎢ Φ 2 ⎜
⎜ q2 j
⎝ p 2 i ⎠ ⎢⎣
⎝
⎛ q1 j
+ Φ ′2 ⎜
⎜ q2 j
⎝

⎞
C ov ( pˆ 1i , qˆ1 j )
⎟⎟
⎠

⎞ q1 j
⎛ q1 j
Φ ′2 ⎜
⎟⎟ −
⎜ q2 j
⎠ q2 j
⎝

⎞⎤
⎟⎟ ⎥ C ov ( pˆ 1i , qˆ 2 j )
⎠ ⎦⎥

⎞ ⎡ ⎛ p1i ⎞ p1i
⎛ p ⎞⎤
Φ 1′ ⎜ 1i ⎟ ⎥ C ov ( pˆ 2 i , qˆ1 j )
⎟⎟ ⎢ Φ 1 ⎜
⎟−
p
p
2i
⎝ p 2 i ⎠ ⎥⎦
⎠ ⎣⎢ ⎝ 2 i ⎠

⎛ q1 j
⎡ ⎛ p ⎞ p
⎛ p ⎞⎤ ⎡
+ ⎢ Φ 1 ⎜ 1i ⎟ − 1i Φ 1′ ⎜ 1i ⎟ ⎥ ⎢ Φ 2 ⎜
⎜
⎝ p 2 i ⎠ ⎦⎥ ⎣⎢
⎣⎢ ⎝ p 2 i ⎠ p 2 i
⎝ q2 j

⎞ q1 j
⎛ q1 j
Φ ′2 ⎜
⎟⎟ −
⎜
⎠ q2 j
⎝ q2 j

⎞⎤
⎪⎫
⎟⎟ ⎥ C ov ( pˆ 2 i , qˆ 2 j ) ⎬
⎠ ⎦⎥
⎭⎪

Proof.

Using Theorem 4.2.2 on page 150 of Zografos (1987) we derive the following
result:
Under the conditions of Theorem 2.2, the covariance of the estimators of the
m

m

j =1

j =1

dissimilarities d f1 = ∑ f1 ( p1 j , p2 j ) and d f2 = ∑ f 2 ( q1 j , q2 j ) is approximately equal
to:

(

) ∑ ∑

C ov dˆ f1 , dˆ f 2 ≈

2

m

i , v =1

j , μ =1

m

f1, ( i ) ( p1 j , p 2 j ) f 2 , ( v ) ( q1 μ , q 2 μ ) C ov ( pˆ ij , qˆ v μ
m

where dˆ f1 = ∑ f1 ( pˆ1 j , pˆ 2 j ) , dˆ f2 = ∑ f 2 ( qˆ1 j , qˆ2 j ) ,
j =1

j=1,2,…,m, and f k ,( s ) ( w1 , w2 ) =

j =1

pˆ ij =

∂
f k ( w1 , w2 ) , k , s = 1, 2 .
∂ws
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xij
N Xi

,

qˆij =

yij
NYi

)
, i=1,2,

The

theorem

is

derived

by

using

1+ a1
⎛p ⎞
f1 ( p1 , p2 ) = p2 Φ1 ⎜ 1 ⎟ ,
⎝ p2 ⎠

1+ a2
⎛
⎛q ⎞
1⎞
1
f 2 ( q1 , q2 ) = q2 Φ 2 ⎜ 1 ⎟ and Φ i ( u ) = u1+ ai − ⎜1 + ⎟ u ai + , i = 1, 2 .
ai
⎝ q2 ⎠
⎝ ai ⎠

□

Corollary 2.1

Given

two

independent

random

observations

X = ( x1 , x2 ,..., xm ) and

Y = ( y1 , y2 ,..., ym ) from multinomial distributions M ( N p , P ) , P = ( p1 , p2 ,..., pm ) and

M ( N q , Q ) , Q = ( q1 , q2 ,..., qm ) , the variance of the estimator dˆa of BHHJ divergence

is asymptotically equal to:

( )

1
Var dˆa ≈
Np
1
+
Nq

2

m

∑ p (1 − p ) q
j =1

j

⎡ ⎛ p j ⎞⎤
⎛ p j ⎞⎤
1 ⎡ m
a
⎢ Φ ′ ⎜⎜
⎢ ∑ p j (1 − p j ) q j Φ ′ ⎜⎜
⎟⎟ ⎥ −
⎟⎟ ⎥
N p ⎢⎣ j =1
⎝ q j ⎠ ⎥⎦
⎣⎢ ⎝ q j ⎠ ⎥⎦

2

2

m

∑q q
j =1

j

2a
j

j

2a
j

⎡ ⎛ pj ⎞ pj
⎛ p j ⎞⎤
⎛ pj ⎞ pj
⎛ p j ⎞⎤
1 ⎡ m
a
Φ′⎜
−
Φ′⎜
⎢ Φ ⎜⎜
⎥
⎢ ∑ q j q j Φ ⎜⎜
⎟⎟ −
⎟
⎟⎟ −
⎜
⎟
⎜ q ⎟⎟ ⎥⎥
N q ⎢⎣ j =1
⎢⎣ ⎝ q j ⎠ q j
⎝ q j ⎠ ⎥⎦
⎝ qj ⎠ qj
⎝ j ⎠⎦

Proof.
It follows from the previous theorem.

□

Theorem 2.3 [Serfling (1980)]

Let X = ( x1 , x2 ,..., xk ) be a random observation from the multinomial distribution
x
M ( N , P ) , P = ( p1 , p2 ,..., pk ) and pˆ i = i , i = 1,.., k . Then for some k x k matrix Σ
N
we have:
L
N ( pˆ1 − p1 , pˆ 2 − p2 ,..., pˆ k − pk ) ⎯⎯
→ N ( 0, Σ ) .
The following theorem is the well known Delta method applied to the case under
investigation (for similar results see Serfling, 1980, page 124, Corollary).
Theorem 2.4
k

Let g : ℜk → ℜ a function of the form g ( x1 , x2 ,..., xk ) = ∑ qi1+ a Φ ( xi / qi ) , with
i =1

Φ ( u ) given in (2.2). Then

L
N ⎣⎡ g ( pˆ1 ,..., pˆ k ) − g ( p1 ,..., pk ) ⎦⎤ ⎯⎯
→ N ( 0,σ a2 )

where
k

σ a2 = ∑
i =1

k

∑σ
j =1

ij

x
∂g ∂g
⎪⎧ p (1 − pi ) , i = j
, σ ij = ⎨ i
and pˆ i = i , i = 1,.., k .
N
∂pi ∂p j
⎪⎩ − pi p j , i ≠ j
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2

Corollary 2.2
L
N ⎡ dˆa − d a ⎤ ⎯⎯
→ N ( 0,σ a2 )
⎣
⎦

Let d a be as in (2.1) with qi ≡ pio . Then

2
2
k
⎡ a ⎛ p j ⎞⎤ ⎡ k
⎛ p j ⎞ ⎤ ⎪⎫
⎛ pˆ i ⎞
⎧ k
2
a
1+ a
ˆ
where d a = ∑ p io Φ ⎜
⎟ and σ a = ⎨∑ p j ⎢ p jo Φ ′ ⎜⎜
⎟⎟ ⎥ − ⎢ ∑ p j p jo Φ ′ ⎜⎜
⎟⎟ ⎥ ⎬ .
⎜ pio ⎟
i =1
⎩ j =1 ⎢⎣
⎝ p jo ⎠ ⎥⎦ ⎢⎣ j =1
⎝ p jo ⎠ ⎥⎦ ⎭⎪
⎝
⎠
Proof.
It follows immediately from the previous theorem.
□

3. GOODNESS OF FIT TESTS
If we have to examine whether the data ( n1 , n2 ,..., nk ) come from a multinomial
k

distribution M ( N , Po ) , where Po = ( p1o , p2 o ,..., pko ) , N = ∑ ni a well known test
i =1

statistic is the chi-square goodness of fit test statistic. We define now for any
function Φ ( u ) such that Φ ′ (1) = 0 and Φ′′ (1) ≠ 0 , a new statistic for the above
goodness of fit test:
k
⎛
⎞
2 N ⎜ dˆa − Φ (1) ∑ p ioa ⎟
i =1
⎝
⎠
Χ 2a ≡
(3.1)
′′
Φ (1)
which for Φ ( u ) as in (2.2) constitutes the test statistic associated with the BHHJ
measure of divergence.
Theorem 3.1

( n1 , n2 ,...., nk ) ∼ M ( N , p1 , p2 ,..., pk )

Let

Under the null hypothesis
distributional properties:

(

a
io

(a) min p
i

)Χ

2
k −1

with pi , i = 1,..., k unknown parameters.

H o : pi = pio ,
2

(

i = 1,..., k

we have the following

)

Np a ⎛ n
⎞
≤ ∑ io ⎜ i − pio ⎟ ≤ max pioa Χ k2 −1 and
i
⎠
i =1 pio ⎝ N
k

(b) the distribution of (3.1) is estimated to be approximately cΧ 2k −1 , where
c=

min p ioa + max p ioa
i

i

2

k
⎛n /N ⎞
and dˆa = ∑ p1io+ a Φ ⎜ i
⎟.
i =1
⎝ pio ⎠

Proof.

The Taylor expansion of Φ in a small area around the point pi / pio , i = 1, 2,..., k ,
is given by:
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⎛ pˆ ⎞
⎛ p ⎞ ⎛ pˆ
p
Φ⎜ i ⎟ = Φ⎜ i ⎟ + ⎜ i − i
⎝ pio ⎠
⎝ pio ⎠ ⎝ pio pio

2

⎞ ⎛ pi ⎞ 1 ⎛ pˆ i
p ⎞ ⎡ ⎛ p
− i ⎟ ⎢Φ ′′ ⎜ i
⎟ Φ′ ⎜
⎟+ ⎜
⎠ ⎝ pio ⎠ 2 ⎝ pio pio ⎠ ⎢⎣ ⎝ pio

⎤
⎞
⎟ + ε i,N ⎥ .
⎥⎦
⎠

Multiplying both sides of the relation by Npio , and taking the sum of both sides
for i = 1,2,..., k and for pi = pio we get:
2

2

a
k
k
Np a ⎛ n
1
⎞ 1 k Np ⎛ n
⎞
Ndˆa − N Φ (1) ∑ pio1+ a − Φ ′′ (1) ∑ io ⎜ i − pio ⎟ = ∑ io ⎜ i − pio ⎟ ε i , N (3.2)
2
2 i =1 pio ⎝ N
⎠
⎠
i =1
i =1 pio ⎝ N
ε i , N → 0, when pˆ i → pi , i = 1, 2,..., k so for every e > 0 there exists δ > 0 such that

(

)

when pˆ i − pi < δ , i = 1, 2,..., k then ε i , N < e . So P ε i , N < e ≥ P ( pˆ i − pi < δ ) → 1
N →∞

when

pˆ i

because

is

a

consistent

estimator

of

pi .

So

ε i , N ⎯⎯
→ 0, i = 1, 2,..., k .
P

Also it can be easily proved that
2

Npioa ⎛ ni
⎞
⎛1
⎞
L
− pio ⎟ ⎯⎯
→ Gamma ⎜ , 2 pioa (1 − pio ) ⎟ , i = 1, 2,..., k .
⎜
2
pio ⎝ N
⎝
⎠
⎠
So it can easily be seen that
2

1 k Npioa ⎛ ni
⎞
P
− pio ⎟ ε i , N ⎯⎯
→0
∑
⎜
2 i =1 pio ⎝ N
⎠

(3.3)

From eq. (3.2) and (3.3) we conclude that
k
⎛
⎞
2 N ⎜ dˆa − Φ (1) ∑ pio1+ a ⎟ k
2
a
i =1
⎝
⎠ − Npio ⎛ ni − p ⎞ ⎯⎯
P
→0 .
∑
io ⎟
⎜
Φ′′ (1)
⎠
i =1 pio ⎝ N
Due to the result [Serfling (1980), page 122, example B]
2
k
N ⎛ ni
⎞
L
− pio ⎟ ⎯⎯
→ Χ k2 −1 ,
∑
⎜
⎠
i =1 pio ⎝ N

(

)

k

we have that min pioa Χ 2k −1 ≤ ∑
i

i =1

2

(

)

Npioa ⎛ ni
⎞
− pio ⎟ ≤ max pioa Χ 2k −1 and therefore the
i
pio ⎜⎝ N
⎠
2

Npioa ⎛ ni
⎞
∑
⎜ N − pio ⎟ is estimated to be approximately
p
⎠
i =1
io ⎝
a
a
2
cΧ k −1 , where c = (min pio + max pio ) / 2 .

distribution of the statistic
i

k

i
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Theorem 3.2

The power of the test H o : pi = pio , i = 1,..., k vs H a : pi = pib , i = 1,..., k using the
statistic (3.1) is approximately equal to:
k
⎛
⎞
2
′′
1
cX
2
N
1
pioa − 2 Nd a ⎟
Φ
+
Φ
(
)
(
)
∑
k −1,α
⎜
i =1
⎟
γa = P⎜ Z ≥
(3.4)
⎜
⎟
2 Nσ
⎜
⎟
⎝
⎠
2
2
⎡ a ⎛ pib ⎞ ⎤ ⎡ k
⎛ pib ⎞ ⎤ ⎫⎪
⎧k
a
where σ = ⎨∑ pib ⎢ pio Φ′ ⎜
⎟ ⎥ − ⎢ ∑ pib pio Φ′ ⎜
⎟⎥ ⎬ .
⎩ i =1
⎝ pio ⎠ ⎥⎦ ⎣⎢ j =1
⎝ pio ⎠ ⎥⎦ ⎭⎪
⎣⎢
2

Proof.

By definition, the power is given by

γ a = P ( X a2 ≥ X k2−1,α pi = pib , i = 1,..., k )

k
⎛
⎞
Φ ′′ (1) cX k2−1,α + 2 N Φ (1) ∑ pioa
⎜
⎟.
i =1
= P ⎜ dˆa ≥
pi = pib , i = 1,..., k ⎟
2N
⎜
⎟
⎜
⎟
⎝
⎠
N ⎡ dˆa − d a ⎤
⎣
⎦ ⎯⎯
L
→ N ( 0,1)
From Corollary 2.2 if p j = p jb , j = 1,..., k , then

σ

⎛n /N ⎞
where dˆa = ∑ p1io+ a Φ ⎜ i
⎟ . The result is immediate.
i =1
⎝ pio ⎠
k

□

Note that from (2.2) we have Φ′′ (1) = 1 + a and Φ (1) = 0 so that the BHHJ statistic
corresponding to the goodness of fit test of Theorem 3.1 is given by Χ 2a ≡
⎛
(1 + a )cX k2−1,α − 2 Nd a
while its power is given by γ a = P ⎜ Z ≥
⎜
2 Nσ
⎝

2 Ndˆa
1+ a

⎞
⎟⎟ .
⎠

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στόχο της εργασίας αυτής αποτελεί η διερεύνηση των ιδιοτήτων της κατανομής
της εκτιμήτριας του διακριτού BHHJ μέτρου απόκλισης (Basu et. al, 1998).
Συγκεκριμένα δίνονται προσεγγιστικά οι τύποι για τη μέση τιμή και τη διασπορά
καθώς και η ασυμπτωτική του κατανομή. Επίσης γίνεται χρήση του μέτρου
απόκλισης σε ελέγχους καλής προσαρμογής.

- 638 -

REFERENCES
Basu, A., Harris, I. R., Hjort, N. L. and Jones, M. C. (1998). Robust and efficient
estimation by minimising a density power divergence. Biometrika, 85, 549–559.
Cressie, N. and Read, T. R. C. (1984). Multinomial goodness-of-fit tests. J. R.
Statist. Soc., B 46, 440–454.
Cressie, N. and Read, T. R. C. (1988). Goodness-of-Fit Statistics for Discrete
Multivariate Data, Springer Verlag, New York.
Csiszár, I. (1963). Eine Informationstheoretische Ungleichung und ihre
Anwendung auf den Bewis der Ergodizitat on Markhoffschen Ketten. Publication of
the Mathematical Institute of the Hungarian Academy of Sciences, 8, 84-108.
Kullback, S. and Leibler, R. (1951). On information and sufficiency. Annals of
Mathematical Statistics, 22, 79-86.
Mattheou, K. and Karagrigoriou, A. (2006a). On measures of divergence and the
divergence information selection criterion, BIOSTAT2006, Proc. of the Intern. Conf.
in Statistical Models for Biomedical and Technical Systems, pp. 393-398.
Mattheou, K. and Karagrigoriou, A. (2006b). A discrepancy based model
selection criterion, Proc. of 18th Conf. of the Panhellenic Statist. Inst., pp. 485-494.
Pardo, L. (2006). Statistical Inference Based on Divergence Measures. Chapman
& Hall/CRC, Boca Raton.
Renyi, A. (1961). On measures of entropy and information. Proc. of the Fourth
Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, 1, 547 – 561.
Serfling, R. J. (1980). Approximations Theorems of Mathematical Statistics. John
Wiley, New York.
Zografos, K. (1987). Contributions to Statistical Information Theory, Ph.D.
Thesis, Probability – Statistics and Operational Research Unit., Department of
Mathematics, University of Ioannina (in Greek).
Zografos, K. (1993) Asymptotic properties of Φ -divergence statistic and
applications in contingency tables. International Journal of Mathematics and
Statistical Sciences, 2, 5-21.
Zografos, K., Ferentinos, K. and Papaioannou, T. (1990). Φ -divergence
statistics: Sampling properties, multinomial goodness of fit and divergence tests.
Communication in Statistics (Theory and Methods), 19, 5, 1785 – 1802.

- 639 -

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο
Πρακτικά 19 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2006), σελ 641-648

- 641 -

- 642 -

- 643 -

- 644 -

- 645 -

- 646 -

- 647 -

- 648 -

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο
Πρακτικά 19 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2006), σελ 649-656

Modeling multivariate binary data using copulas
Aristidis K. Nikoloulopoulos and Dimitris Karlis
Department of Statistics
Athens University of Economics and Business
e-mails: {akn,karlis}@aueb.gr

Abstract
Multivariate models based on copulas are becoming popular in recent years. While the
literature for multivariate continuous data is large, this is not the case for multivariate binary
data. We model multivariate binary data based on multivariate copulas, that are mixtures of
max infinitely divisible bivariate copulas, introduced by Joe (1997). In order to deal with
model uncertainty on the selection of the appropriate copula between several candidate models
we propose a model averaging technique. We apply the method in data from a longitudinal
dental study trying to model the association between the different quartiles of the mouth and
how covariate information affects these associations.

1. INTRODUCTION
The Signal-Tandmobiel© study is a 6-year longitudinal oral health dental study
conducted in Belgium. The interest of the present paper lies in modelling the
association between the four quartiles of the mouth, namely the maxillary and
mandibular left and right molars. Our responses are binary variables indicating
whether there were any problems in each of the four quartiles of mouth. We follow
the approach of Joe (1997) using multivariate copulas that are mixtures of max
infinitely divisible (hereafter max-id) bivariate copulas in order to model the
associations in a flexible way. In the discrete case dependence properties depend on
the marginal distributions. For example Kendall's tau depends on the marginal
probabilities. In order to measure the effect of covariates in dependence we proceed
by considering the Kendall's tau calculated for each individual and then relating the
values with the covariate information. By this approach we can have a direct effect of
the covariates in the dependence measure used. Finally, instead of basing our analysis
on a single model we fit several different models and then we average the quantities
of interest with respect to all models.

2. MULTIVARIATE COPULAS THAT ARE MIXTURES OF MAX-ID
BIVARIATE COPULAS
The m -variate copulas that are mixtures of max-id (a multivariate distribution for
which all positive powers of it are also distributions functions) bivariate copulas have
the form
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m
⎛
⎞
−1
− p φ −1 ( u )
C (u) = φ ⎜ −∑ log C 'ij (e − piφ (ui ) ,e j j ) + ∑ν i piφ −1 (ui ) ⎟
i =1
⎝ i< j
⎠

where φ is a Laplace transform (LT),

(1)

that introduce the smallest dependence

between random variables (exchangeable dependence), C 'ij are max-id bivariate
copulas that add some pairwise dependence and pi = (ν i + m − 1) −1 . The parameters

vi are included in order that the family of copulas defined in (1) is closed under
margins. Regarding vi zero or fixed, the copula of the form (1) is a family with

m(m − 1) 2 +1 parameters which allows only positive but flexible dependence
structure (a limitation is that negative correlations cannot be modeled). One may
simplify the form of the copula by assuming C ' ( ur , us ) = ur us (product copula,
independence) together withν r = ν s = −1 for some pairs. This implies that for that

pairs of variables we assume the minimum level of dependence as introduced by φ .
More details can be found in Joe (1997). Some members of max-id bivariate copulas
and LTs are presented in Table 1.
Table 1. Max-infinitely divisible bivariate copulas and Laplace transforms (LTs).
Note that ui = 1 − ui and ui = log ui , i = 1, 2

C ' ( u1 , u2 ;θ )

Family
Gumbel (LTA)

e

(u + u
1 − (u + u
−θ
1

Clayton (LTB)
Joe (LTC)
Frank (LTD)

Galambos

(

− u1θ + uθ2
−θ
2

θ

θ

1

2

φ ( t ;θ )

)

θ∈
[1, ∞)

1/ θ

1/ θ

e−t

− 1)

−1/ θ

(0, ∞ )

(1 + t ) −1/θ

− u1θ u2θ )

1/ θ

1 − (1 − e − t )

1/ θ

e −θ t − 1
⎛ ( e −θ u1 − 1)( e −θ u2 − 1) ⎞
−
log
⎟
− log ⎜1 +
e −θ − 1
⎜
⎟
θ
e −θ − 1
⎠
⎝
1

u1u2 e

(u θ +u θ )
−
1

−
2

−1/ θ

[1, ∞)
(0, ∞ )

[0, ∞ )

3. MULTIVARIATE LOGIT MODEL
Consider a copula-based parametric model for the multivariate binary response
vector Y with distribution function H provided by the copula representation
according to the theorem of Sklar,
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H (y; π 1 ,… , π m , θ) = C ( F1 ( y1 ; π 1 ),… , Fm ( ym ; π m ); θ )

(2)

where θ is the vector of copula parameters and π i is the probability of success of
univariate Bernoulli distribution function Fi . Moreover each binary random variable

Yi can be specified conditional on covariates Xi with corresponding parameter
vectors βi using the standard logistic regression model.
Efficient estimation of the model parameters is succeeded by the inference
function of margins (IFM), see Joe (1997), which consists in a two step approach. At
the first step of this method m separate univariate logistic models were fitted to
obtain βˆ1 ,… , βˆm . At the second step the joint log-likelihood,
n

(

L(θ, βˆ1 ,… , βˆm ) = ∑ log h y; θ, βˆ1 ,… , βˆm
i =1

)

(3)

is maximized over the vector of copula parameters θ with the univariate parameters
fixed as estimated for the first step. The density h (⋅) can be obtained using the
Radon-Nikodym derivative for H in (2) with respect to the counting measure, see
Song (2000).
It is important to note that, since the parametrization of each cοpula is different the
comparison between parameters is not interesting. For this reason we obtain for each
copula the copula based Kendall's tau value which is comparable across copulas. For
continuous random variables the copula function can be considered the part
describing dependence, thus Kendall's tau is associated only with the copula
parameters. That is not the case for discrete data, see Denuit and Lambert (2005),
where

τ (Y1 , Y2 ) = 2 [C (1 − π 1 ,1 − π 2 ) − (1 − π 1 )(1 − π 2 )]

(4)
clearly depends on the marginal probabilities π 1 , π 2 and that it is bounded in the
interval [-1/2,1/2].

4. MODEL AVERAGING
Model selection implies the determination of the best model for our data.
Typically, among the candidate models we choose one, according to a criterion (e.g.
log-likelihood or some information criterion), to make inference. The precision of our
estimate is conditional on the selected model without reflecting model selection
uncertainty and making confidence intervals to have less than nominal coverage.
While Bayesian model averaging has been widely used in practice, frequentist
model averaging is not so widely used. We adopt an approach based on nonparametric bootstrap as proposed in Buckland (1997). Our intention is not to
underestimate variability but add some additional variability induced by model
selection making the precision of the estimate unconditional on the selected model.
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Moreover our estimates are synthesis from several different candidate copula models
and thus they can have a flexible structure.

5. APPLICATION
In this section, copula models are applied to the data for the year 2001 from Signal
Tandmobiel© study. The responses were binary variables indicating whether there
were any problems in each of the four quartiles of mouth (namely maxillary right,
maxillary left, mandibular left and mandibular right), denoted as Y1 , Y2 , Y3 , Y4
respectively. On Table 2 pairwise odds ratio for the responses variables are shown
together with their corresponding confidence intervals, indicating the dependence
between response variables. It is interesting to note that the larger associations exist
between the two upper and the lower quartiles.
After the preliminary analysis (Table 2), we simplified the model and the
numerical
computations
involved,
using
C '13 = C '14 = C '23 = C '24 = Π
(independence copula) and ν 1 = v2 = v3 = v4 = −2 . In this manner we assumed a
common level of dependence for the (1,3), (1,4), (2,3) and (2,4) bivariate margins (i.e.
Table 2. Pairwise odds ratios for the response variables, ignoring covariates
Pair
Odds Ratio
Maxillary right vs Maxillary left
18.04
Maxillary right vs Mandibular left
7.99
Maxillary right vs Mandibular right
9.48
Maxillary left vs Mandibular left
7.45
Maxillary left vs Mandibular right
7.74
Mandibular left vs Mandibular right
17.80

95 % CI
14.45
22.52
6.51
9.81
7.71
11.66
6.07
9.14
6.31
9.49
14.28
22.20

the correlations between upper and lower quartiles) represented by the parameter θ
of the Laplace transform φ and a higher dependence for the (1,2) and (3,4) bivariate
margins with the parameters θ12 and θ34 of bivariate max-id copulas C '12 and C '34
representing bivariate dependence exceeding the minimum dependence of the Laplace
transform φ . This reduction of parameter space performed, because in full
parametrization for the 20 parametric families of the form (1) that were tried, some
dependence parameters θ ij reached either the lower or the upper bound of bivariate
copula C 'ij at the maximization procedure. The consequence of this fact was a
problem with the standard errors of estimates.
In Table 3 log-likelihood values, estimated dependence parameters, plus the
corresponding average Kendall's tau correlations of the form (4) are presented. As one
can notice the log-likelihood values were affected greatly by the choice of Laplace
transform family φ but not by the family of bivariate copulas C 'ij . The average
values of Kendall's tau for each marginal were quite identical among the models
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imposed by the same LT. The best fit, based on the log-likelihood value, was given
by LTD family and Gumbel bivariate copula.
5.1 Covariates and association
It is important to remind that, while treating copula based models for binary data,
the marginal properties influence the dependence. Thus one may try to measure the
influence of the covariates in the dependence structure as well, by considering the
value of Kendall’s tau for each observation and averaging with respect to the
covariates. In Figure 1 we depict the values of Kendall's tau averaged according to the
characteristic of interest. The vertical lines correspond to a 95% confidence interval
for the mean value of Kendall's tau. There are some interesting points derived from
the graphs. Before trying to interpret the effect of the covariates in the association one
may take into account that the marginals are also affecting Kendall's tau and hence
the reported differences are partially due to the different estimated probabilities, i.e.
due to different marginal models. On the other hand the plot gives a clear picture on
how the associations vary across different sub-populations.
Table 3. Log-likelihoods, estimated dependence parameters and average values of
estimated Kendall's tau correlation for each candidate 4-variate copula system
Average values
θˆ12

θˆ34

θˆ

τˆ12

τˆ13

τˆ14

τˆ23

τˆ24

τˆ34

Copula

LT Log-likelihood

Clayton

A

-4617.910

3.688

3.293

1.554

0.183

0.133

0.133

0.133

0.132

0.181

B

-4625.479

0.356

0.299

3.001

0.175

0.131

0.132

0.130

0.130

0.172

C

-4628.782

5.775

5.218

1.721

0.186

0.132

0.132

0.132

0.131

0.184

D

-4614.862

28.293 24.042 4.985

0.177

0.132

0.132

0.132

0.131

0.174

A

-4615.397

1.312

1.299

1.563

0.184

0.134

0.134

0.134

0.133

0.184

B

-4616.493

1.315

1.293

2.992

0.179

0.130

0.131

0.130

0.130

0.178

C

-4627.859

1.323

1.311

1.734

0.186

0.134

0.133

0.134

0.133

0.186

D

-4607.987

1.307

1.286

4.995

0.180

0.132

0.133

0.132

0.132

0.179

Gumbel

Frank

Joe

Galambos

A

-4615.903

5.316

4.910

1.553

0.184

0.133

0.133

0.133

0.132

0.182

B

-4616.142

1.912

1.820

2.993

0.179

0.130

0.131

0.130

0.130

0.179

C

-4627.491

7.396

6.836

1.719

0.186

0.132

0.132

0.132

0.131

0.184

D

-4614.721

26.866 23.806 4.900

0.174

0.130

0.131

0.130

0.130

0.172

A

-4616.536

1.361

1.349

1.566

0.184

0.135

0.134

0.134

0.134

0.184

B

-4617.904

1.679

1.655

2.977

0.177

0.130

0.131

0.129

0.130

0.178

C

-4628.947

1.359

1.348

1.738

0.186

0.134

0.134

0.134

0.133

0.185

D

-4608.013

1.315

1.295

4.997

0.180

0.132

0.133

0.132

0.132

0.179

A

-4615.441

0.581

0.567

1.563

0.184

0.134

0.134

0.134

0.133

0.184

B

-4616.529

0.584

0.561

2.992

0.179

0.130

0.131

0.130

0.130

0.178

C

-4627.908

0.593

0.581

1.734

0.186

0.134

0.133

0.134

0.133

0.186

D

-4608.022

0.575

0.553

4.995

0.180

0.132

0.133

0.132

0.132

0.179

In Limburg the associations are much larger compared to other provinces, the
same is true for girls compared to boys. As expected those with frequent brushing
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have lower associations. Finally the associations were larger in those who consumed
sugar drinks.
5.2 Goodness of fit
In Table 4, as a sensitivity analysis, average estimated probabilities of the form
Pr ( Y = y | x ) for the multivariate logit model using the LTD family and each of the
bivariate max-id copulas are reported for each of the 16 patterns of the response
vector ( y1, y2, y3, y4 ) . We report together the observed proportion of each response
vector and the corresponding estimated probabilities under the assumption of
independence (product copula). One can see that the different families provide quite
close estimated probabilities. This indicates that the differences are minor. The
overall fit is quite close, while using an independence model the estimated
probabilities are far away from the observed ones.
Figure 1. Estimated mean values of Kendall's tau for some of the covariates using the
best fit copula family, given by LTD and Gumbel bivariate copula
Brushing frequency

0.25
0.20

Kendall's tau

0.10

0.14

(1,4)

(2,3)

(2,4)

(3,4)

(1,4)

(2,3)

Province

Drinks

(2,4)

(3,4)

(2,4)

(3,4)

0.18

non-sugar drinks
sugar drinks

0.10

0.10

0.15

Kendall's tau

0.25

(1,3)

Pair of margins

Antwerp
Brabant
Limburg
East Flanders
West Flanders

0.20

(1,2)

Pair of margins

0.14

(1,3)

0.30

(1,2)

Kendall's tau

at least once per day
not every day

0.15

0.18

boys
girls

0.10

Kendall's tau

0.30

Gender

(1,2)

(1,3)

(1,4)

(2,3)

(2,4)

(3,4)

(1,2)

(1,3)

(1,4)

(2,3)

Pair of margins

Pair of margins

5.3 Model averaging
From Table 3, one can see that more than one of the candidate copulas provided
similar results. Thus model averaging techniques, described in Section 4, have been
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applied. For model averaging we must choose a parameter with the same
interpretation among all the copula systems. We worked with Kendall's tau
correlation of the form (4) for each bivariate margin of any of the 20 different copula
models. In order to estimate the model average estimators we used the non-parametric
bootstrap approach with 1000 replications. The proportion of times that each
candidate model resulted in the largest log-likelihood is reported in Table 5. One can
see that the LTD family is selected with large probability. On Table 6 Kendall's tau
correlations derived fitting parametric family of copulas of the form (1) with Laplace
transform family LTD and bivariate Gumbel max-id copula along with conditional
confidence intervals (CIs) on this model, model average (MA) estimated Kendall's tau
correlations and unconditional CIs calculated using bootstrap are shown, respectively.
The agreement is quite close implying that the chosen models provide similar
information about the underlying structure.
Table 4. Relative frequencies of the response vector and average estimated
probabilities under multivariate logit model based on parametric families of copulas
of the form (1) using Laplace transform family LTD and each of the bivariate max-id
copulas, along with the probabilities under the assumption of independence (product)
Response Rel. freq.
0000
0.598
0001
0.040
0010
0.042
0011
0.034
0100
0.040
0101
0.010
0110
0.012
0111
0.011
1000
0.038
1001
0.010
1010
0.008
1011
0.019
1100
0.034
1101
0.016
1110
0.012
1111
0.076

Clayton
0.605
0.042
0.042
0.036
0.042
0.012
0.012
0.022
0.040
0.011
0.009
0.019
0.036
0.022
0.017
0.085

Gumbel
0.608
0.041
0.041
0.037
0.042
0.012
0.010
0.022
0.039
0.012
0.009
0.020
0.036
0.022
0.017
0.084

Frank
0.603
0.042
0.042
0.036
0.043
0.012
0.012
0.022
0.041
0.012
0.009
0.019
0.036
0.022
0.017
0.083

Joe Galambos Product
0.609
0.608
0.404
0.041
0.041
0.103
0.041
0.041
0.104
0.037
0.037
0.031
0.042
0.042
0.105
0.012
0.012
0.033
0.010
0.010
0.026
0.022
0.022
0.012
0.039
0.039
0.101
0.012
0.012
0.034
0.009
0.009
0.031
0.020
0.020
0.011
0.036
0.036
0.031
0.022
0.022
0.014
0.017
0.017
0.007
0.084
0.084
0.004

Table 5. Proportion of bootstrap samples where any model had the largest loglikelihood
LT
A
B
C
D

Clayton

Gumbel

Frank

Joe

Galambos

0.002
0.000
0.000
0.033

0.072
0.000
0.000
0.346

0.096
0.002
0.000
0.007

0.008
0.002
0.000
0.299

0.016
0.000
0.000
0.117
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It is clear that the dependence between the two upper and two lower quartiles is
much larger. On the other hand dependence between upper and lower mouth quartiles
is also existent.
Table 6. Average Kendall's tau correlations derived fitting parametric family of
copulas of the form (1) with Laplace transform family LTD and bivariate Gumbel
max-id copula along with conditional confidence intervals (CIs) on this model, model
average (MA) estimated Kendall's tau correlations and unconditional CIs
Average

Estimator

12
τˆ

0.1800

0.1624

0.1953

0.1796

0.1629

0.1961

0.1323

0.1172

0.1448

0.1319

0.1182

0.1449

0.1326

0.1178

0.1448

0.1321

0.1184

0.1448

0.1318

0.1164

0.1443

0.1313

0.1169

0.1443

0.1317

0.1167

0.1440

0.1310

0.1168

0.1440

0.1793

0.1615

0.1952

0.1790

0.1618

0.1956

τˆ

13
τˆ
14
τˆ
23
τˆ
24
τˆ
34

Conditional CI

MA Estimator

Unconditional CI
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Πολυδιάστατές συναρτήσεις copula που ορίζονται ως μίξεις δισδιάστατων maxinfinitely divisible copulas, βλέπε Joe (1997), χρησιμοποιούνται για την
μοντελοποίηση δίτιμων δεδομένων, υπολογίζοντας ένα model average εκτιμητή από
τις διάφορες οικογένειες. Η συνάρτηση copula μιας πολυδιάστατης κατανομής
μπορεί να θεωρηθεί ότι περιγράφει την δομή εξάρτησης για συνεχή δεδομένα, αλλά
αυτό δε συμβαίνει όταν τα δεδομένα προς μοντελοποίηση είναι διακριτά, όπως στην
περίπτωση μας. Στο παρών άρθρο σκοπεύουμε να αποτιμήσουμε την επίδραση
επεξηγηματικών παραγόντων στην δομή εξάρτησης μεταξύ των αποκρίσεων.
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ABSTRACT
In this paper, we introduced the quasi pay-as–you-go financing method which assumes the
existence of a contingency fund. We design a dynamic system of difference equations
including three control variables: the contribution rate, the age of eligibility for normal
retirement and the level of pension benefit. The state variable of the system corresponds to the
value of a contingency fund which can oscillates deliberately absorbing fluctuations in the
different parameters involved. The theoretical model is solved using standard linearization and
advanced stochastic optimization techniques resulting analytic formulae for the three control
variables. These solutions are actually feedback mechanisms of the past fund values. Finally,
we present a practical application for the projected population of Greece for the years 20052030 deriving a smooth solution for the development of the three control variables.

1. INTRODUCTION
The pay-as-you-go (PAYGO) financing method, in its traditional form, requires no
accumulation of funds as the other actuarial funding (fully or partially) methods do.
In practice, there is still a small fund, but only for liquidity purposes. In a certain time
period (normally one calendar year), the insured group of lives is divided in two
subgroups, the workers (or active members or contributors) and the pensioners (or
retired members). The equation which represents this transition is the following
bP = cwL
(1)
where b is the level of average pension and P the number of eligible pensioners.
Consumption on pensions, bP , is financed by an appropriate proportional
contribution c (percentage rate 100s) on total covered wages (salaries). Typically
there is an individual wage ceiling above which, no contribution is collected, and
normally a maximum pension is associated with. If L is the number of workers who
participate in the scheme (not necessarily all the working-age population) and w is
the average covered wage (salary), then cwL is the total respective revenue collected.
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2. MOTIVATION FOR A NEW APPROACH – CONTINGENCY FUND
Haberman and Zimbidis (2002) have introduced a quasi PAYGO method
incorporating a Contingency Fund in the system and controlling over time the two
major variables of the contribution rate and the age of normal retirement. Moreover
the non-zero reserve fund is acting as a buffer fluctuating deliberately (in the short
run) in order to absorb partially or completely the probable unexpected fluctuations in
mortality, fertility rates or other worsen random events. It returns to zero when the
fluctuations disappear, leaving the system at a new equilibrium point regarding the
major control variables. This new concept of the contingency fund improves the
intergenerational equity by smoothing the rates of return produced for each cohort
lives.
The proposal of this paper corresponds to a “parametric” reform which, adopts the
concept of the contingency fund and enhance the previous approach by controlling
three of the important variables of the system: the contribution rate, the age of
eligibility for normal retirement and the level of benefits paid to the pensioners. The
three important variables are to be controlled through a smooth path over time. The
smoothness of the path is determined by a functional, which weights changes in the
three variables. The weights are key parameters which reflect the expectations of all
participants in the pension system as well as the underlying demographic trends.

3. THE MODEL – DESCRIPTION AND SOLUTION
Firstly, we define the necessary symbols and the respective notation, keeping in
mind the discrete framework of our analysis, i.e.
Fn : Contingency Reserve Fund at time n (at the end of the n -th year).
in : Annual rate of return for the ( n + 1) -th year i.e. in the time interval [ n, n + 1) .

(We assume that in is a random variable)

J n : Annual accumulation factor for the ( n + 1) -th year. Where

J n = 1 + in

(2)

cn : Contribution rate at time n (constant during the whole ( n + 1) -th year ).
rn : Age of eligibility for normal retirement at time n (or during the ( n + 1) -th year).
wn : Average wage received by the workers at time n (or during the ( n + 1) -th year).

Ln , r n : Total active members of the population at time n (or during the ( n + 1) -th
year).
Wn , r n : Total wages received by the workers at time n (or during the ( n + 1) -th year)
assuming that the age of eligibility equals to rn . This function depends upon the two
previous functions wn and Ln , r n .
bn : Average pension benefit paid to the pensioners at time n
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Pn ,r n : Total pensioners of the population at time n (or during the ( n + 1) -th year)
assuming that the age of eligibility equals to rn .
Now, under the notation above, we may enhance the view of the standard equation
(1) and describe the system by the following difference equation
Fn +1 = J n Fn + cnWn ,r n − bn Pn,r n
(3)
which determines a dynamic system where, Fn is the state variable , cn , rn , bn are the
control variables and J n , Wn ,r n , P n ,r n are the input variables.
In our approach, we regulate equation (3) by controlling the variables
cn , r n , bn and restrict the development of the process by demanding the fulfillment
of the minimization criterion (4) which produces a smooth path for the evolution of
the control variables, i.e.
2
2
2 ⎫
⎧m
min E ⎨∑ θ1 ⎡100 cn − cno ⎤ + θ 2 rn − rno + (1 − θ1 − θ 2 ) bn − bno ⎬ (4)
⎣
⎦
cn , rn ,bn
⎩ n =1
⎭

{

(

)

(

)

(

)}

cno : the standard value for the contribution rate. We can consider it, as an initial value
or average value near to which, we aim to place the path of the future values of
cn using the smoothing process.
rno : the standard value for the retirement age, with similar explanation to cno and
bno : the standard value for the benefits, with similar explanation to cno and rno .
Furthermore, the weights θ i , for i = 1, 2 (and θ1 + θ 2 ≤ 1 ) measure the impact
that occurs when the control variables cn , r n and bn respectively, are changed. The
parameters would be obtained after research and negotiations with all parties involved
in the pension system.
For the development of Wn , r n and Pn ,r n , we assume a quadratic format . Thus,
Wn , r n = λ1n + λ2 rn + λ3 n 2 + λ4 rn2 + λ5 nrn + λ6, n , Pn , r n = k1n + k2 rn + k3 n 2 + k4 rn2 + k5 nrn + k6, n (5)

where k i , λi , i = 1, 2,...,5 are constant coefficients and λ6,n , k6,n are random variables.
This assumption can incorporate a stochastic element into the fully quadratic
projections of total wages and the number of pensioners. We restrict the stochastic
nature only to the above two variables and not in general, as it could be.
Therefore, equation (3) becomes
Fn +1 = J n Fn + cn ( λ1n + λ2 rn + λ3 n2 + λ4 rn2 + λ5 nrn + λ6,n ) − bn ( k1n + k2 rn + k3 n 2 + k4 rn2 + k5 nrn + k6,n ) (6)
The direct solution of the last equation (6) is quite difficult as it has a non-linear
format. For this reason, we employ a standard linearization technique considering the
Δ operator on the equilibrium point
no , Fno , J no , cno , rno , bno , λno , kno , and

(

imperceptibly small changes for the parameters i.e.
Fn = Fno + ΔFn , J n = J no + ΔJ n , cn = cno + Δcn , rn = rno + Δrn ,
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)

bn = bno + Δbn ,(7)

λ6, n = λ6,n + Δλ6,n , k6,n = k6,n + Δk6,n

and

o

(8)

o

We recall that J n , λ6,n and k6,n are stochastic variables, so the terms ΔJ n ,

Δλ6,n and Δk6,n are also stochastic variables. Then, we obtain an expression

xn +1 = Αxn + Βun + Cξ n + φ
⎡ Δcn ⎤

xn = ΔFn , Α = ⎡⎣ J n ⎤⎦ , un = ⎢ Δrn ⎥
1×1
⎢
⎥

(

o

⎢⎣ Δbn ⎥⎦ 3×1

)

(9)

(

Β = ⎡α cno λ2 + 2λ4rno + λ5no − bno k2 + 2k4rno + k5no
⎣

⎡ ΔJ n ⎤
⎢
⎥
ξ n = ⎢ Δλ6, n ⎥ , C = ⎡⎣Fno cno −bno ⎤⎦1×3 φ = ⎡ cn ( λ1 + 2λ3no + λ5rn ) − bn ( k1 + 2k3no + k5rn
⎣
⎢ Δk ⎥
⎣ 6, n ⎦ 3×1

{

o

o

o

o

)

−β ⎤
⎦1×3

)}⎤⎦

1×1

Note, that ξ n is the only stochastic vector, because it contains all the stochastic
elements. Substituting the expressions cn , r n , bn of (7) into the objective function (4),
we obtain
⎧m
⎫
min E ⎨∑ u Tn ⋅Q ⋅ u n ⎬
(10)
cn , rn ,bn
⎩ n =1
⎭
where u Tn is the transpose vector of u n and Q = diag {1002 θ1 ,θ 2 , (1 − θ1 − θ 2 )}
(11)
Q is a positive semi definite and symmetric matrix, as the assumptions of Kushner
(1970), Rudggaldier (1998) and Bertsekas (2000) require for the solution of the
respective optimization (minimization) problem. That is described in the Appendix.

The result for the optimal choice of the control vector un = [ Δcn Δrn Δbn ] i.e.
for the three controllers is obtained via a feedback mechanism and is described by the
following three formulae
T

(1 − θ1 − θ 2 )θ 2 ( J 2

no

Δ cn = −

)

⎡
δ2
β2 ⎤
J no α ⎢(1 − θ1 − θ 2 ) θ 2 + 100 2 θ1 (1 − θ1 − θ 2 ) 2 + 100 2 θ1θ 2 2 ⎥
α
α ⎦
⎣

⎛
γ
1002 θ1 (1 − θ1 − θ 2 ) δ J n2 − 1 ⎜ ΔFn −1 +
o
⎜
J no
⎝

(

Δrn = −

⎛
γ ⎞
− 1 ⎜ ΔFn −1 +
⎟
⎜
J no ⎟⎠
⎝

)

⎞
⎟⎟
⎠

⎡
δ2
β2 ⎤
J no α ⎢(1 − θ1 − θ 2 )θ 2 + 1002 θ1 (1 − θ1 − θ 2 ) 2 + 1002 θ1θ 2 2 ⎥
α
α ⎦
⎣
2
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(12)

(13)

⎛
γ
1002 θ1θ2 β J n2 − 1 ⎜ ΔFn −1 +
o
⎜
J no
⎝

(

Δbn =

)

⎞
⎟⎟
⎠

(14)
⎡
δ2
β2 ⎤
J no α 2 ⎢(1 − θ1 − θ2 )θ 2 + 1002 θ1 (1 − θ1 − θ 2 ) 2 + 1002 θ1θ 2 2 ⎥
α
α ⎦
⎣
2
2
2
2
α = λ1no + λ2 rn + λ3 no + λ4 rn + λ5 no rn + λ6, n β = k1no + k2 rn + k3 no + k4 rn + k5 no rn + k6, n
o

o

o

o

γ = cn ( λ1 + 2λ3 no + λ5 rn ) − bn ( k1 + 2k3 no + k5 rn
o

o

o

o

)

o

o

o

o

δ = cn ( λ2 + 2λ4 rn + λ5 no ) − bn ( k2 + 2k 4 rn + k5 no ) (15)
o

o

o

o

4. APPLICATION OF THE MODEL TO THE POPULATION OF
GREECE
As a practical case study of the stochastic-discrete model developed above and the
respective analytic results, we apply them to the public pension system of Greece,
using recent population projections from the year 2005 up to 2030 (available by the
National Statistical Service of Greece (2004)). The steps and the respective
assumptions of the application are the following:
1. The weights of θ i , i = 1, 2 can take any value in the interval [0,1] keeping in mind
the relationship, θ1 + θ 2 ≤ 1 . In our example, the weights θ i , i = 1, 2 have been fixed
over the whole period as equal to 1/ 3 . In other words, people are indifferent amongst
the three alternatives.
2. The interest rate in is a log-normally distributed random variable (that assumption
coincides with the practical experience, see Baxter and Rennie (1996)) with
parameters μ1 and σ 12 for any n =1,2,3,….
E ( in ) = e

μ1 +

σ12
2

= 2%

&

(

)

Var ( in ) = e 2 μ1 +σ1 eσ1 − 1 = ( 0.5% )
2

2

2

3. We use the population data as shown in table 1 and the following simplifying
assumption: Each active life from 20 years old and up to the age of normal retirement
receives an annual wage (salary) of one money unit, w2005 = 1 , in the year 2005 and

that increases annually by a constant rate sn = 1% n = 1, 2,3,... .
Multiple regression techniques are applied to obtain estimates for
the λi and k i , i = 1, 2,...,6 . For the regression, 30 points for each of Wn , r n and Pn ,r n are
used, taken from the projected values of these functions (according to tables 1 and 2).
Using the statistical toolbox of MATLAB, we apply a multiple full-quadratic
regression model with 95% global confidence interval for the predictions.
The total wages , Wn , r n = λ1n + λ2 rn + λ3 n 2 + λ4 rn2 + λ5 nrn + λ6 , n with

λ1 = 1,495.1 , λ2 = −3,838.9 , λ3 = −0.39141 , λ4 = −2.338 , λ5 = 2.135 , λ6 = −1,436,100
The number of Pensioners, Pn = k1n + k2 rn + k3 n 2 + k4 rn2 + k5 nrn + k6,n with
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k1 = 793.12 , k2 = 1,270 , k3 = −0.17736 , k4 = 2.0465 , k5 = −0.83271 , k9 = 857,920
In order to incorporate a stochastic element into the functions Wn , r n and Pn,r n , it is

assumed
λ6, n ∼ Normal (μ 2 = − 1,436,100, σ 22 = (50) 2 ) and k6, n ∼ Normal (μ 5 = - 857,920, σ52 = (35)2 )
table 1: accumulated population of active
members in Greece (2005-2030)

table 2: accumulated population of
pensioners in Greece (2005-2030)
Total Population in thousands
Years
2005
2010
2015
2020
2025

Total Population in thousands multiplied annually by 1%

2015

Years
2020

2025

2030

6851.3

7272.5 7576.1

7812.0

8002.6

8188.2

7456.7

7831.2

8251.2

8563.6

8858.3

9122.8

8045.2

8428.2

8807.0

9235.8

9609.2

9980.0

8476.8

8955.2

9346.3

9741.9

10225.4

10673.9

8709.0

9283.7

9753.3

10162.9 10624.2

11166.3

2005
20-64
20-69
20-74
20-79
20-84

2010

2030
65+ 1994.5 2078.9 2195.0 2303.7 2446.2 2610.7
70+ 1389.1 1547.4 1583.9 1656.3 1744.9 1881.9
979.3 1080.7 1077.3 1129.5 1213.5
75+ 800.6
477.9
592.5
641.4
624.5
672.4
80+ 369.0
165.4
224.1
278.8
297.7
288.5
85+ 136.8

Source: National Statistical Service of Greece (2004)

Source: National Statistical Service of Greece (2004)

4. The initial fund value is chosen to be zero. This triplet (14.1856%, 65, 50%) almost
equalizes the total contributions and the total benefits so that, the fund at the end of
the first year is almost zero, and so the specific triplet is chosen as the first
equilibrium point.
5. After the establishment of the first equilibrium point, we proceed with the design of
the equilibrium path for cno , rn o and b n o for all the years. Then, we calculate the actual

levels for: the contingency fund, the contribution rate, the age of eligibility and the
pension benefit using equations (6), (12), (13) and (14) respectively. Then we execute
10,000 simulations and obtain the results for the expectations and standard deviations
for c n , rn , b n and Fn , which are presented in table 3.
Table 3 (The "step" increase of the equilibrium path is a decreasing one during the years 2005-2030)
Simulation Results for the Greek Population (2005 - 2030)
n

cno

rno

bno

Fno

E(cn)

E(rn)

E(bn)

E(Fn)

St.Dev(cn)

2005
2010
2015
2020
2025
2030

14.1856

65.0000

50.0000

0.00

14.1856

65.0000

50.0000

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0

14.4331

65.2475

49.7525

44.41

14.4342

65.2489

49.7522

145.98

0.0123

0.0153

0.0036

4208.54

14.6413

65,4557

49.5443

133.95

14.6428

65.4576

49.5438

-50.07

0.0191

0.0238

0.0056

6327.90

14.8165

65.6309

49.3691

203.71

14.8185

65.6334

49.3685

-60.21

0.0245

0.0305

0.0073

8376.03

14.9640

65.7783

49.2216

179.57

14.9657

65.7806

49.2211

-180.53

0.0292

0.0365

0.0089

10283.41

15,0880

65.9024

49.0976

-0.60

15.0891

65.9037

49.0973

16.33

0.0338

0.0427

0.0104

12325.62

St.Dev(rn) St.Dev(bn) St.Dev(Fn)

5. CONCLUSIONS – FURTHER RESEARCH

This paper enhances in several directions the alternative approach of the quasi
PAYGO financing method which includes the concept of a contingency fund. The
three control variables are determined via certain feedback mechanisms with respect
to the past fund values. The analytic solutions, although complicated, with a lot of
parameters involved, while the position of each parameter in the formula reveals the
potential final effect on the magnitude of the respective increase or decrease. Finally,
the practical application to the projected population of the Greece for the years 2005 –
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2030 provides compatible results with the respective theoretical analysis. The total
increase of the contribution rate and the age of eligibility for normal retirement is less
than this anticipated by Haberman and Zimbidis (2002). That is expected as in our
model there is an additional smoothing variable, the level of the pension benefit
which absorbs a certain percentage of the incurred cost attributable to the decreasing
trend of the support ratio during the years up to the year 2030.
APPENDIX
LINEAR STOCHASTIC DISCRETE OPTIMAZATION

Let the following standard linear difference equation

xn +1 = Αxn + Βun + Cξn + φ

(A1)
where xn is the state variable, un is the control variable and ξ n is the input variable.

The ξ n is a random vector with zero mean, finite covariance E (ξ nξ nT ) = G and finite

second moment while it is independent of xn −1 and un . A, B, C are constant matrices
while

φ

is a constant vector. We search for the optimal control u * that minimizes the

⎧m
⎫
min E ⎨∑ unT Qun ⎬
(A2)
cn , rn ,bn
⎩ n =1
⎭
If the system is stable (i.e., all the characteristic roots of ( Α + ΒΜ ) are smaller than 1
in absolute value), then the solution converges and is given by the following equation
expression:

un = Μ xn −1 + ζ

Μ = − ( Β ΗΒ + Q )
Τ

−1

( Β ΗΑ )
Τ

(A3)
(A4)

Η = ( Α + ΒΜ ) Η ( Α + ΒΜ ) + Μ ΤQΜ

(A5)

ζ = − ( ΒΤ ΗΒ + Q )

(A6)

Τ

−1

( Β Ηφ )
Τ

Firstly, we solve the system described by equations (A4) and (A5). As regards the
matrix equation (A5) we derive the following analysis and finally conclude that
1002 θ1Μ12 + θ 2 Μ 22 + (1 − θ1 − θ 2 ) Μ 32
Η=
(A7)
2
1 − ( Α + Β1Μ1 + Β 2 Μ 2 + Β3Μ 3 )
We substitute expression (A7) in equation (A4) and try to calculate the

Μ = [ Μ1 Μ 2 Μ 3 ] vector. Consequently, we derive
Then we calculate the inverse matrix, and derive that
⎞
⎡M 1 ⎤
⎡ a 1 a 2 a 3 ⎤ ⎛ ⎡ Β1 ⎤
⎜⎢ ⎥
⎟
⎢
⎥
⎢
⎥
M = ⎢ M 2 ⎥ = − ⎢ a 4 a 5 a 6 ⎥ ⎜ ⎢Β2 ⎥ HA ⎟
⎜
⎟
⎢⎣ M 3 ⎥⎦
⎣⎢ a 7 a 8 a 9 ⎦⎥ ⎝ ⎣⎢ Β3 ⎦⎥
⎠
T
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a1

1 − θ1 − θ 2 ) HB22 + θ 2 HB32 + (1 − θ1 − θ 2 )θ 2
(
,
=

ε

a2 = a4 = −

(1 − θ1 − θ 2 ) ΗΒ1Β2
ε

(1 − θ1 − θ 2 ) HB12 + 1002 θ1ΗΒ32 + 1002 θ1 (1 − θ1 − θ 2 )

θ 2 ΗΒ1Β3
, a5 =
ε
ε
1002 θ1ΗΒ 2 Β3
θ 2 ΗΒ12 + 1002 θ1ΗΒ22 + 1002 θ1θ 2
, a9 =
a6 = a8 = −
ε
ε

a3 = a7 = −

,

where,
ε = Η ⎡⎣θ 2 (1 − θ1 − θ 2 ) Β12 + 1002 θ1 (1 − θ1 − θ 2 ) Β 22 + 1002 θ1θ 2 Β32 ⎤⎦ + 1002 θ1θ 2 (1 − θ1 − θ 2 )
If we proceed with the calculations, we derive that

Μ 3 = −1002 θ1θ 2 Β3

ΗΑ

(A8)

ε

We may easily show the following relationships
θ 2 Β3
(1 − θ1 − θ 2 ) Β1 Μ
and
Μ3 =
Μ
Μ1 =
3
2
100 θ1Β3
(1 − θ1 − θ 2 ) Β2 2
then obtain Μ1 = − (1 − θ1 − θ 2 )θ 2 Β1

ΗΑ

ε

& Μ 2 = −1002 θ1 (1 − θ1 − θ 2 ) Β2

Combining also Equations (A4) and (A6), we obtain

ζ=

φ

Μ or analytically , ζ 1 =

φ

Μ1

ζ2 =

φ

Μ2

ζ3 =

ΗΑ

ε

(A9)

φ

Μ3
(A10)
Α
Α
Α
Α
Hence, the optimal choice for the control vector is determined by equation (A3) or
equivalently,
φ⎞
φ⎞
φ⎞
⎛
⎛
⎛
Δrn = ⎜ xn −1 + ⎟ Μ 2
Δbn = ⎜ xn −1 + ⎟ Μ 3 (A11)
Δcn = ⎜ xn −1 + ⎟ Μ1
Α⎠
Α⎠
Α⎠
⎝
⎝
⎝
Concluding, the contribution rate cn , the age of eligibility for normal retirement
and

rn and the level of pension benefit paid to the pensioners bn is obtained via a feedback
mechanism and is described by the three formulae (see expressions 12, 13, 14).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία εισαγάγουμε ένα νέο οιωνοί αναδιανεμητικό
χρηματοοικονομικό σύστημα το οποίο υποστηρίζει την ύπαρξη ενός αποθέματος.
Σχεδιάζουμε ένα δυναμικό σύστημα εξισώσεων διαφορών το οποίο περιλαμβάνει
τρεις μεταβλητές ελέγχου: το ποσοστό συμμετοχής των εργαζομένων, το όριο ηλικίας
για φυσιολογική συνταξιοδότηση και το ποσό παροχών στους συνταξιούχους. Η
μεταβλητή κατάστασης του συστήματος έχει να κάνει με την τιμή του αποθέματος το
οποίο μπορεί να κινηθεί ελεύθερα απορροφώντας τις οποιεσδήποτε διαταραχές στις
διάφορες παραμέτρους που λαμβάνουν χώρα μέσα στο σύστημα. Το θεωρητικό
μοντέλο επιλύεται χρησιμοποιώντας τυπική γραμμικοποίηση και ανεπτυγμένη
στοχαστική μέθοδο βελτιστοποίησης παίρνοντας έτσι μία φόρμουλα για κάθε μία από
τις τρεις μεταβλητές ελέγχου. Αυτές οι λύσεις είναι αναδρομικές (ακολουθούν ένα
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feedback μηχανισμό), αφού λαμβάνουν υπόψη τις τιμές του αποθέματος της
προηγούμενης χρονιάς. Τέλος, παρουσιάζουμε μία πρακτική και ενδιαφέρουσα
εφαρμογή της θεωρίας στον προβαλλόμενο πληθυσμό της Ελλάδας για τα έτη 2005 2030 παίρνοντας μία ομαλή βέλτιστη λύση για την ανάπτυξη των τριών μεταβλητών
ελέγχου.
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1. Ιστορικό – Οργάνωση Συνεδρίας.
Όπως είναι γνωστό η δημοσκόπηση είναι μια δειγματοληπτική έρευνα. Σε μεγάλο
βαθμό είναι στατιστική δραστηριότητα. Εντάσσεται στο χώρο της στατιστικής
επιστήμης διότι η δημοσκόπηση, πέραν της διαμόρφωσης των ερωτήσεων και της
διατύπωσης του ερωτηματολογίου, ασχολείται και με το σχεδιασμό, την επιλογή των
ατόμων που θα ερωτηθούν, δηλαδή την επιλογή του δείγματος, τη συλλογή των
σωστών απαντήσεων, την ανάλυση των στοιχείων, την παρουσίαση αυτών και την
εξαγωγή των συμπερασμάτων. Όλα αυτά είναι αντικείμενο της στατιστικής
επιστήμης.
Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί γιγάντωση των δημοσκοπήσεων οι οποίες
προβάλλονται παντού σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο,
εφημερίδες, περιοδικά κτλ). Ταυτόχρονα όμως παρατηρείται και παντελής απουσία
της στατιστικής επιστήμης, τουλάχιστον δημοσίως.
Την 14/11/2005, με αφορμή πολιτικές δημοσκοπήσεις που προβάλλονταν στην
τηλεόραση και τις εφημερίδες, στείλαμε (ο υπογράφων, ως Πρόεδρος του Ελληνικού
Στατιστικού Ινστιτούτου) επιστολές προς την Metron Analysis και την V-PRC και
ζητήσαμε ως Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (Ε.Σ.Ι.) να μας στείλουν την ταυτότητα
της έρευνας και άλλα επιπρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες που αφορούσαν το
σχέδιο δειγματοληψίας, τον τρόπο επιλογής του δείγματος, την κάλυψη του
πληθυσμού καθώς και τον τρόπο ανάλυσης του δείγματος (δειγματοληψία με ίσες ή
άνισες πιθανότητες, εκτίμηση παραμέτρων και τυπικών σφαλμάτων κτλ). Επιπλέον
ζητήσαμε και την «έκθεση της δημοσκόπησης» .
Μας απάντησε μόνο η Metron Analysis τηλεφωνικά δια του Διευθύνοντος
Συμβούλου της, ο οποίος ζήτησε κάποιες διευκρινήσεις και μας έστειλε ένα CD με
την έκθεση της δημοσκόπησης και με την ένδειξη αυστηρά προσωπικό. Η V-PRC μας
αγνόησε τελείως. Το CD είχε τίτλο «πανελλαδική έρευνα metron forum – η
ταυτότητα της έρευνας» και είχε την ένδειξη ότι επρόκειτο για συνδρομητική
ποσοτική έρευνα που διεξάγεται σε τετραμηνιαία βάση σύμφωνα με τους κανόνες
δεοντολογίας και επαγγελματικής πρακτικής της ESOMAR (European Society for
Opinion and Marketing Research), του ΣΕΔΕΑ (Σύνδεσμος Εταιρειών
Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς), και της WAPOR (World Association for
Public Opinion research) . Περιλάμβανε το executive summary και την έκθεση της
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έρευνας εικοσιέξι σελίδων η οποία αποτελούνταν από διάφορες ενότητες μεταξύ των
οποίων και η ταυτότητα της έρευνας.
Την 15/3/2006, μετά την απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Σ.Ι. το προσεχές Πανελλήνιο
Συνέδριο Στατιστικής να έχει ως θέμα τις δημοσκοπήσεις και τη στατιστική, στείλαμε
επιστολές – προκλήσεις προς τους διευθύνοντες συμβούλους των εταιρειών MRB,
Hellenic Research House, Metron Analysis, V-PRC, Κάπα Research, RASS και
Market Analysis καλώντας τους να λάβουν μέρος στο συνέδριο οι ίδιοι ή εκπρόσωποι
τους και να αναπτύξουν τις απόψεις τους πάνω στο θέμα. Η επιστολή - πρόσκληση
τόνιζε: «Η ομιλία σας θα μπορούσε να αναφέρεται στη σχέση της Στατιστικής με τις
Δημοσκοπήσεις, στην μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την επιλογή του δείγματος
(δειγματοληψία, frames, αντιπροσωπευτικότητα κτλ) και την ανάλυση αυτού, στα
προγράμματα ανάλυσης των δημοσκοπικών δεδομένων και ότι άλλο σχετικό. Μας
ενδιαφέρουν περισσότερο οι μεθοδολογικές πτυχές του θέματος και ο τρόπος ανάλυσης
των δεδομένων.»
Καμία από τις εταιρείες δεν απάντησε ή ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση με
εξαίρεση τους παρόντες εκπροσώπους των εταιρειών Market Analysis και RASS.
Αφήνουμε στους αναγνώστες την ερμηνεία του φαινομένου. Είτε δεν γνωρίζουν την
ύπαρξη του Ε.Σ.Ι., την Ελληνική Στατιστική Εταιρεία, είτε αδιαφορούν.

2. Ο ΣΕΔΕΑ και οι Κώδικες Επαγγελματικής Δεοντολογίας.
Αναζητήσαμε τις ελληνικές εταιρείες που ασχολούνται με δημοσκοπήσεις. Οι
εταιρείες αυτές βρέθηκαν στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Εταιρειών
Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ) (www.sedea.gr/nelh/main.htm).
Τον Μάρτιο του 2006 η ιστοσελίδα του ΣΕΔΕΑ περιελάμβανε 22 εταιρείες.
Συμμετοχή στον ΣΕΔΕΑ προβάλλεται ως τεκμήριο αξιοπιστίας της εταιρείας. Δεν
νομίζω ότι είναι δύσκολο για μια εταιρεία να γίνει μέλος του ΣΕΔΕΑ. Στις
προϋποθέσεις για την εισδοχή μέλους στον ΣΕΔΕΑ δεν διακρίναμε ειδικές
ακαδημαϊκές προϋποθέσεις (π.χ. να υπάρχει έστω και ένας στατιστικός). Οι
προϋποθέσεις έχουν ως εξής:
1. Να έχουν πείρα στην έρευνα αγοράς και κοινής γνώμης και να δραστηριοποιούνται στο
χώρο αυτό κατά κύριο επάγγελμα.
2. Να προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες στο χώρο της έρευνας αγοράς και να
συνεργάζονται με περισσότερους του ενός πελάτες.
3. Να διαθέτουν τουλάχιστον 4 υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.
4. Να είναι ταυτόχρονα και μέλη της ESOMAR.
5. Να συμμορφώνονται πλήρως με τους κώδικες επαγγελματικής δεοντολογίας και να
ακολουθούν τα πρότυπα επαγγελματικής πρακτικής του Συλλόγου.

Παράλληλα με αυτές τις προθέσεις, η Γενική Συνέλευση του ΣΕΔΕΑ έχει
θεσπίσει και ακόλουθα κριτήρια για την εισδοχή νέου μέλους:
1) 12μηνη, τουλάχιστον, λειτουργία της εταιρείας.
2) Ελάχιστο όριο κύκλου εργασιών 100.000.000. δρχ.
3) Διενέργεια 30 ποσοτικών ερευνών (ad hoc).
Το δικαίωμα εγγραφής ανέρχεται σε 919 ευρώ και η ετήσια συνδρομή σε 912 ευρώ.
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Ο ΣΕΔΕΑ έχει θεσπίσει δύο Κώδικες Επαγγελματικής Δεοντολογίας (i) Κώδικας
Επαγγελματικής Πρακτικής και (ii) Κώδικας για Δημοσκοπήσεις. Οι κώδικες αυτοί
αναφέρονται σε μεγάλο βαθμό σε θέματα που αναλύονται στον Κώδικα
Δεοντολογίας της ESOMAR (1983) και στον εγκεκριμένο από το International
Chamber of Commerce Οδηγό για Δημοσκοπήσεις της ESOMAR
(αναθεώρηση1993). www.sedea.gr/kodikaes/dhmoskophshs.htm.
Ο Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής περιλαμβάνει διάφορες ενότητες οι
οποίες περιγράφουν γενικές δεοντολογικές αρχές, τις υποχρεώσεις των ερευνητικών
οργανισμών προς τους πελάτες και προς τους ερωτώμενους και προδιαγραφές και
ικανότητες για την παρουσίαση και δημοσίευση των αποτελεσμάτων. Είναι ένα
χρήσιμο γενικόλογο και ουσιαστικό κείμενο, φτωχό όμως σε ότι αφορά τη χρήση της
στατιστικής μεθοδολογίας. Στο σημείο Β9 αναφέρει «Η εταιρεία μπορεί, όποτε το
κρίνει συμφέρον για τον πελάτη να χρησιμοποιήσει εξωτερικούς συνεργάτες για την
διεξαγωγή της έρευνας (π.χ. ερευνητές, συμβούλους, ψυχολόγους ή στατιστικούς
κλπ)». Από εδώ συμπεραίνει κανείς ότι εταιρείες δημοσκοπήσεων, θεωρούν τη
στατιστική ως δευτερεύον γνωστικό αντικείμενο.
Ο Κώδικας για τις Δημοσκοπήσεις είναι ένα ουσιαστικότερο συναφές κείμενο το
οποίο περιέχει μεταξύ άλλων μια ενότητα για τις δημοσκοπήσεις και την δημοκρατία,
ένα Διεθνή Κώδικα Πρακτικής για τη Δημοσίευση των Αποτελεσμάτων των
Δημοσκοπήσεων ο οποίος περιλαμβάνει, ως επιμέρους εδάφιο και παράρτημα, τις
απαιτήσεις και πέντε άρθρα του Διεθνούς Κώδικα Πρακτικής Marketing και
Κοινωνικής Έρευνας των ICC και ESOMAR, ένα κανονισμό για «πρακτικές πτυχές
της διεξαγωγής ερευνών κοινής γνώμης που εμπεριέχουν πρόθεση ψήφου» και τέλος
οδηγίες για την «ερμηνεία του Διεθνούς Κώδικα Πρακτικής για τη Δημοσίευση των
Αποτελεσμάτων των Δημοσκοπήσεων».
Οι παραπάνω κώδικες, πέραν των αρχών και οδηγιών, περιέχουν διάφορα
ψήγματα στατιστικής τα οποία όμως είτε είναι ασαφή και γενικόλογα, προφανώς
διατυπωμένα από μη ειδικούς, είτε προκαλούν ερωτηματικά για το πώς και γιατί
αναφέρονται τα ψήγματα αυτά. Επί πλέον είναι παντελώς ατεκμηρίωτα. Θα αναφέρω
μερικά παραδείγματα:
(i) Το άρθρο 34(ιε) του Διεθνούς Κώδικα Πρακτικής Marketing και Κοινωνικής
Έρευνας των ICC και ESOMAR: απαιτεί η έκθεση μιας ερευνητικής εργασίας να
περιλαμβάνει:
«(iε) Γενικές ενδείξεις των πιθανών στατιστικών περιθωρίων σφάλματος
που συνδέονται με τα κύρια πορίσματα καθώς και των επιπέδων της
στατιστικής σπουδαιότητας των διαφορών μεταξύ των βασικών στοιχείων».

Η στατιστική σημαντικότητα μεταφράστηκε ως σπουδαιότητα.
(ii) Ο Κανονισμός για Πρακτικές Πτυχές της Διεξαγωγής Ερευνών Κοινής Γνώμης
που Εμπεριέχουν Πρόθεση ψήφου παρουσιάζει μερικά κρίσιμα τεχνικά θέματα:
4.2.3 Μέγεθος δείγματος: «Η μέτρηση του ποσοστού ψήφων για ένα κόμμα
υπόκειται στα κανονικά όρια εμπιστοσύνης για δειγματοληπτικές έρευνες».

Ποια είναι τα κανονικά όρια εμπιστοσύνης; και λίγο πιο κάτω:
«Το κύριο στατιστικό στοιχείο που αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης είναι το
χάσμα στα ποσοστά ψήφων μεταξύ των κυρίων κομμάτων. Και είναι η μέτρηση
του χάσματος που περιέχει πολύ μεγαλύτερα όρια εμπιστοσύνης από εκείνα της

- 671 -

μέτρησης του ποσοστού ενός
συγκεκριμένου κόμματος. Οι οργανισμοί
δημοσκοπήσεων συχνά παρουσιάζουν το περιθώριο σφάλματος των
δημοσκοπήσεων τους ως (συν/πλην) +/-3%. Ίσως αυτό να είναι ορθό για ένα μόνο
κόμμα αλλά σπανίως είναι ορθό για το βασικό στοιχείο που ενδιαφέρει τα μέσα
ενημέρωσης, και που είναι το χάσμα μεταξύ των κύριων κομμάτων. Μια
δημοσκόπηση που δημιουργεί ένα όριο εμπιστοσύνης 95% του +/-3% στο
ποσοστό για ένα από τα κύρια κόμματα θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα
αντίστοιχο όριο εμπιστοσύνης του +/-5, 7% στο χάσμα μεταξύ των δύο κυρίων
κομμάτων.
Κανόνας: Ως ελάχιστο μέγεθος αστάθμιστου δείγματος, το οποίο μπορεί να
χρησιμοποιεί ως βάση για περαιτέρω αναλύσεις, ορίζονται τα εξήντα (60) άτομα.
Σε βάσεις κάτω των 60 ατόμων δεν γίνονται αναλύσεις, ενώ σε βάσει [(!)]
αστάθμιστου δείγματος 60 έως 100 ατόμων απαιτείται διευκρινιστική σημείωση, η
οποία θα δηλώνει ότι οι συγκεκριμένες αναλύσεις είναι μόνο ενδεικτικές».
4.2.4 Κατανομή δείγματος: «Κανόνας: Υπάρχει εμπειρική ένδειξη ότι αν ο
αριθμός των συνεντεύξεων ανά σημείο δειγματοληψίας υπερβαίνει τις 12, τότε η
επιρροή της αυξημένης απόκλισης των ερευνητών υπερτερεί έναντι του
αυξημένου μεγέθους του δείγματος. Για το λόγο αυτό ο αριθμός
ερωτηματολογίων ανά σημείο εκκίνησης ορίζεται maximum σε 12.»

Εδώ έχουμε μη τεκμηριωμένη παράθεση στατιστικών στοιχείων τα οποία φαίνονται
αυθαίρετα και σε ορισμένα σημεία δεν απορρέουν νόημα.
Όταν τα πορίσματα μιας δημοσκόπησης με τυχαία δειγματοληψία δημοσιεύονται,
σπάνια, ή σχεδόν ποτέ δεν, βλέπουμε τον «βαθμό επιτυχίας» που επιτεύχθηκε παρά
το γεγονός ότι αυτό απαιτείται σε όλους τους κώδικες (π.χ. απαίτηση # 3 στον κώδικα
των ICC και ESOMAR)
Ο Διεθνής κώδικας Πρακτικής Marketing και Κοινωνικής Έρευνας των ICC/
ESOMAR ενώ αναφέρει (άρθρο 34) ότι η έκθεση μιας ερευνητικής εργασίας πρέπει
να περιλαμβάνει βασικά στοιχεία για το δείγμα, τη συλλογή στοιχείων και την
παρουσίαση των πορισμάτων, δεν αναφέρει τίποτα για τον τρόπο ανάλυσης των
στοιχείων – δεδομένων.
Οι δύο κώδικες του ΣΕΔΕΑ που αναφέραμε είναι κείμενα χρήσιμα και
ενδιαφέροντα ως ένα γενικό πλαίσιο κανόνων και αρχών, δεν ικανοποιούν όμως τον
στατιστικό διότι είναι γενικόλογα, δεν καλύπτουν πτυχές της μεθοδολογίας, δεν
περιέχουν αναφορές και φαίνεται να έχουν γραφεί για τον μη στατιστικό.

3. Οι ταυτότητες της έρευνας.
Κάναμε μια διερεύνηση των ταυτοτήτων της έρευνας που συχνά δημοσιεύονται
στον τύπο σύμφωνα με τους κανόνες του ΣΕΔΕΑ και της ESOMAR. Οι ταυτότητες
αυτές δίνουν διάφορα πληροφοριακά στοιχεία όπως:
(α) Τύπος και Μέθοδος. Για παράδειγμα: ποσοτική έρευνα με τηλεφωνικές
συνεντεύξεις ή ατομικές συνεντεύξεις face to face στα νοικοκυριά των ερωτούμενων, με
χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, με ή χωρίς κάλπη κτλ, ή τηλεφωνική έρευνα με
computer aided telephone interviews
(β) Πληθυσμός και Περιοχή. Για παράδειγμα: 18 ετών και άνω που έχουν
δικαίωμα ψήφου, ή το σύνολο της χώρας, ή Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αστικές, ημιαστικές,
αγροτικές περιοχές.
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Σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα πληροφοριακά στοιχεία για τη δειγματοληψία, δεν
τεκμηριώνεται πως ελήφθη το δείγμα από τον συγκεκριμένο πληθυσμό για τον οποίο
δεν υπάρχουν frames κλπ
(γ) Το Δείγμα. Για παράδειγμα: το σχεδιασθέν μέγεθος του δείγματος ανέρχεται
σε 602 άτομα και το πραγματοποιηθέν σε 604, ή αλλού, το μέγεθος του δείγματος ανέρχεται
σε 1203 άτομα ανά κύμα ή το σχεδιασθέν ανέρχεται σε 2389 άτομα και το πραγματοποιηθέν
σε 2420 άτομα, ή το σχεδιασθέν ανέρχεται σε 1195 άτομα το πραγματοποιηθέν σε 1208 και
το σταθμισμένο σε 1240.

Οι διαφορές δεν εξηγούνται.
(δ) Δειγματοληψία. Συνήθως εφαρμόζεται η πολυσταδιακή ή μη
στρωματοποιημένη δειγματοληψία με στρώματα τις περιφέρειες της χώρας και frame
τους τηλεφωνικούς καταλόγους. Στις ταυτότητες της έρευνας αναφέρονται διάφοροι
μέθοδοι δειγματοληψίας, απλές ή σύνθετοι (π.χ. δείγμα ανάλογο του πληθυσμού του
στρώματος και ισοκατανεμημένο σε όλα τα τηλεφωνικά κέντρα του στρώματος κλπ).
Παραθέτουμε μια σύνθετη μέθοδο δειγματοληψίας όπως τη διαβάσαμε σε ταυτότητα
της έρευνας:

«Ακολουθήθηκε η μέθοδος της πολυσταδιακής στρωματοποιημένης
δειγματοληψίας. Τα στρώματα της έρευνας είναι οι γεωγραφικές περιοχές της
χώρας (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Πολεοδομικό
Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική
Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Πολεοδομικό Συγκρότημα Πρωτευούσης, Υπόλοιπο
Αττικής, Πελοπόννησος και Κρήτη) και τα 3 επίπεδα αστικότητας (αστικές,
ημιαστικές και αγροτικές περιοχές). Σε πρώτο στάδιο επιλέχθηκε ο αριθμός των
νομών ανά περιοχή που περιέχεται στο δείγμα. Στη συνέχεια καθορίστηκε το
μέγεθος του δείγματος, σε κάθε στρώμα αστικότητας της γεωγραφικής
περιφέρειας (π.χ. Αστικά Κεντρικής Μακεδονίας), αναλογικά της αστικότητας του
συνολικού πληθυσμού της χώρας, εκτός Πολεοδομικών Συγκροτημάτων
Πρωτευούσης, Θεσσαλονίκης και Υπολοίπου Αττικής. Σε δεύτερη φάση
επιλέχθηκαν οι νομοί (με πιθανότητα ανάλογη του σχετικού μεγέθους του
πληθυσμού τους εντός της γεωγραφικής περιφέρειας – proportional to size
sampling). Σε τρίτη φάση, από κάθε κατηγορία αστικότητας εντός του επιλεγέντος
πληθυσμού του νομού επιλέχθηκε δείγμα οικοδομικών τετραγώνων, μεγέθους
ανάλογου του πληθυσμού του νομού (με πιθανότητα επιλογής κάθε τετραγώνου
ανάλογη του μεγέθους του οικοδομικού τετραγώνου – proportional to size
sampling), βάσει του αρχείου της απογραφής του 2001 της ΕΣΥΕ. Με τη μέθοδο
αυτή επιλέχθηκαν 123 σημεία εκκίνησης. Στο δεύτερο στάδιο με συστηματική
δειγματοληψία (systematic sampling), επιλέχθηκαν από κάθε σημείο εκκίνησης τα
νοικοκυριά της έρευνας. Τέλος, με απλή τυχαία δειγματοληψία (simple ransom
sapling) επελέγη ένας/μια ερωτούμενος/η σε κάθε νοικοκυριό. Με την εν λόγω
δειγματοληπτική μέθοδο εξασφαλίστηκε η τυχαιότητα και αντιπροσωπευτικότητα
του δείγματος, ως προς τα 3αστικά χαρακτηριστικά (παραμέτρους) του
πραγματικού πληθυσμού περιοχών της έρευνας». (Η Καθημερινή, 20-2-2004)
Προφανώς πρόκειται για δειγματοληψία η οποία σε κάποιο στάδιο της
χρησιμοποιεί pps δηλαδή δειγματοληψία όπου τα στοιχεία του πληθυσμού
επιλέγονται με πιθανότητες ανάλογες του μεγέθους (probability proportional to sizepps). Λόγω της πολυπλοκότητας της, προκύπτει το ερώτημα: με ποιο τρόπο
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υπολογίστηκαν τα ποσοστά (οι εκτιμητές) σ’αυτό το σύνθετο δειγματοληπτικό σχέδιο
και το οποίο συνδυάζει στρώματα, συστηματικό pps, simple random sampling κλπ. Η
θεωρία μας δίνει σύνθετους ή αυτοσταθμιζόμενους (self weighing) εκτιμητές. Τι
άραγε χρησιμοποιήθηκε;
Ένα άλλο δείγμα αόριστης, σε ότι αφορά τη δειγματοληψία, ενημέρωσης έχει ως
εξής:
«Στρωματοποιημένη Πανελλαδική Δειγματοληψία. Το δείγμα των περιοχών
κατανέμεται στη χώρα λαμβάνοντας υπ’όψιν πλήρως την αναλογική
αντιπροσωπευτικότητα ως προς την αστικότητα και τα πληθυσμιακά
χαρακτηριστικά. Ως προς το φύλο και την ηλικία τηρούνται ποσοστώσεις με βάση
τα στοιχεία της απογραφής από την ΕΣΥΕ». (Η Καθημερινή, 11-1-2004).

4. Δειγματοληψία pps.
Με αφορμή την προηγούμενη συζήτηση και προβληματισμό, στο εδάφιο αυτό
παραθέτουμε τους απλούς γνωστούς τύπους υπολογισμού (αμερόληπτης εκτίμησης)
της μέσης τιμής του χαρακτηριστικού (μεταβλητής) που μετράμε Y (και κατά
συνέπεια και του ποσοστού) ενός πεπερασμένου πληθυσμού όταν εφαρμόζεται
δειγματοληψία pps. Ακολουθείται ο γνωστός συμβολισμός του Cochran (1963). Στην
αρχή δίνονται οι τύποι για δειγματοληψία με επανάθεση και στη συνέχεια χωρίς
επανάθεση (γνωστοί τύποι των Horvitz-Thompson και Yates – Grundy).
Δειγματοληψία με άνισες πιθανότητες (pps)

(α) Με επανάθεση:
πi = 1-(1-pi)n
πij = 1-(1-pi)n – (1-pj)n + (1-pi-pj)n
πijk = πij – (1-pk)n + (1-pj-pk)n+(1-pj-pk)n – (1-pi-pj-pk)n

Yˆ = z
Var ( Ŷ ) =
var (Yˆ ) =

με

1
nN 2

zi = yi /Npi, i=1,….,N

N

∑p
i =1

i

(

yi
-Υ)2
pi

2

s
,
n

όπου yi είναι η τιμή του χαρακτηριστικού (μεταβλητής) Y που μετράμε στη μονάδα i
N το μέγεθος του πληθυσμού, pi η πιθανότητα επιλογής δείγμα της μονάδας i , πi, πij
κτλ είναι οι πιθανότητες οι μονάδες i , i και j αντίστοιχα να συμπεριληφθούν στο
δείγμα (inclusion probabilities)
(b) Χωρίς επανάθεση:
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Έστω ότι p1, …pN είναι οι αρχικές πιθανότητες εκλογής στο δείγμα των μονάδων
1,…,N. Παίρνουμε τις πιθανότητες εκλογής της μονάδας i στο 2ο, 3ο κ.λ.π τράβηγμα
να είναι ανάλογες των αρχικών. Έχουμε:
N

pi 2 = Ρ (εκλογής αι στο 2ο τραβ.) =

∑ pj i − ip j
p

j ≠i

και ανάλογα, αλλά πιο πολύπλοκα, προκύπτουν τα pi3 κτλ.
Γενικά για τις πιθανότητες πi , πij κτλ οι μονάδες i και j να συμπεριληφθούν στο
δείγμα (inclusion probabilities) ισχύει:
N

N

∑π
i =1

j

∑π

=n

j ≠i

N

ij

=(n-1)πi,

N

∑∑ π
i =1 j >1

ij

=n(n-1)/2.

Για n=2 έχουμε
N

πi = pi+

∑
j ≠i

pj

pi
i− pj

πij =

pi p j
1 − pi

+

p j pi
1− p j

.

Για n > 2 οι τύποι είναι πιο πολύπλοκοι.
Έτσι

Yˆ = z

με

zi = nyi/Nπi

i=1,…,N

2
⎛ yi y j ⎞ ⎫⎪
1 ⎧⎪ N N
ˆ
Var( Y )= 2 ⎨∑∑ (π iπ j − π ij ) ⎜ −
⎜ π π ⎟⎟ ⎬
N ⎪ i j >i
j ⎠ ⎪
⎝ i
⎩
⎭

1 ⎧⎪ n n (π i π j − π ij ) ⎛⎜ y i y j ⎞⎟ ⎫⎪
−
.
var( Yˆ )= 2 ⎨∑∑
⎜πi π j ⎟ ⎬
π ij
N ⎪ i j >i
⎪
⎝
⎠
⎩
⎭
2

Στη δειγματοληψία pps χωρίς επανάθεση για τον υπολογισμό των εκτιμητών
απαιτούνται τα πi και πij των οποίων ο υπολογισμός είναι πολύπλοκος (απαιτείται
πρόγραμμα υπολογιστή) αν το μέγεθος του δείγματος n είναι μεγάλο.
Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι αν εφαρμόζεται αυτή η αρμόζουσα θεωρία
και πως. Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων δεν απάντησαν.

5. Σταθμίσεις.
Οι σταθμίσεις (weightings) στη δειγματοληψία από πεπερασμένους πληθυσμούς
είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Εξαρτώνται από το δειγματοληπτικό σχέδιο και τη
μέθοδο εκτίμησης που χρησιμοποιούνται. Πολλοί εκτιμητές είναι σταθμισμένοι (π.χ.
στην περίπτωση της στρωματοποιημένης δειγματοληψίας) και μερικές φορές
επιδιώκεται, για απλότητα των τύπων και υπολογισμών, να χρησιμοποιούνται
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αυτoσταθμιζόμενα δειγματοληπτικά σχέδια (self-weighting designs). Όταν η
δειγματοληψία είναι πολυσταδιακή το θέμα και οι τύποι γίνονται πιο σύνθετοι. Για
λεπτομέρειες παραπέμπουμε στα βιβλία των Kish (1965, κεφ. 11) και Som (1996,
κεφ. 8, 13, 18, 23). Σταθμίσεις όμως υπάρχουν και στην περίπτωση δειγματοληψίας
ποσοστώσεων (quota sampling), μια μέθοδο αμφιβόλου στατιστικής ποιότητας η οποία
παρά ταύτα χρησιμοποιείται αρκετά. Οι σταθμίσεις αυτές αναφέρονται στο μέγεθος
του δείγματος και όχι στους τύπους εκτίμησης των ποσοστών ή των μέσων τιμών.
Στους κώδικες δεοντολογίας το θέμα των σταθμίσεων παρουσιάζεται με τον ίδιο
γενικόλογο, ασαφή και ατεκμηρίωτο τρόπο.
Στις ταυτότητες της έρευνας διαβάζουμε σταθμίσεις αυθαίρετες ή μη συμβατές
με τη μέθοδο δειγματοληψίας (δειγματοληπτικό σχέδιο). Για παράδειγμα:
(α) Στην απλή στρωματοποιημένη δειγματοληψία: «το δείγμα του τελευταίου κύματος
σταθμίστηκε εκ των υστέρων ως προς την ηλικία ή / και ως προς την ψήφο στις βουλευτικές
εκλογές του Μαρτίου 2004»

(β) Στη στρωματοποιημένη πολυσταδιακή δειγματοληψία του παραδείγματος στο
εδάφιο 3(δ) διαβάζουμε ότι το «δείγμα της έρευνας σταθμίστηκε εκ των υστέρων ως προς
την ψήφο των εκλογών του Απριλίου 2000».

Σε άλλη ταυτότητα έρευνας ενώ δεν περιγράφεται το δειγματοληπτικό σχέδιο,
δίνεται η ακόλουθη στάθμιση «Το δείγμα σταθμίστηκε ως προ τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά, δηλαδή φύλο, ηλικία και περιοχή κατοικίας. Το δείγμα σταθμίστηκε με
περιορισμένους συντελεστές στάθμισης ως προς την προηγούμενη ψήφο, διότι η δύναμη των
πολιτικών κομμάτων κατεγράφη με ελάχιστες αποκλίσεις από τα εκλογικά αποτελέσματα των
βουλευτικών εκλογών του 2000». (Η Καθημερινή, 12-2-2004).Στην ίδια ταυτότητα
διαβάζουμε: «Τα ελάχιστα στατιστικά σφάλματα των ποσοστών πρόθεσης ψήφου για τις
βουλευτικές εκλογές είναι για το ΠΑΣΟΚ +/-2.11% και για τη Ν.Δ. +/-2,15%.».

Δυστυχώς οι εταιρείες δημοσκοπήσεων δεν μας έδωσαν τη δυνατότητα να
δούμε πως υπολογίζουν αυτά τα στατιστικά σφάλματα ή αν υπολογίζόνται
σωστά.
6. Συμπεράσματα.
Η πολιτική και πρακτική που εφαρμόζεται από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων
εγείρουν πολλά επιστημονικά ερωτηματικά ως προς την ορθότητα και κατά συνέπεια
την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που παρουσιάζονται. Το πώς υπολογίζονται τα
ποσοστά που παρουσιάζουν κρατείται μυστικό. Σχεδόν ο «κάθε ένας» μπορεί να
«στήσει» μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Στον ιατρικό χώρο για να γίνει μια κλινική
δοκιμή καταρτίζεται ένα πρωτόκολλο το οποίο περιέχει όλες τις μεθοδολογικές και
μη λεπτομέρειες και το οποίο εγκρίνεται από επιτροπές, φορείς και οργανισμούς.
Ομοίως για να δημοσιευθεί ένα αποτέλεσμα κρίνεται – αξιολογείται η μελέτη (peer
review). Εδώ δεν υπάρχουν τέτοιοι έλεγχοι. Ίσως ο ιατρικός χώρος είναι πιο σοβαρός
ή η ανάγκη ενός γρήγορου αποτελέσματος είναι πιο επιτακτική.
Οι εταιρίες δημοσκοπήσεων χρειάζεται:
(1) Να προσφέρουν περισσότερη επιστημονική –στατιστική διαφάνεια. Να ανοίξουν
το μαύρο κουτί και να τεκμηριώνουν επιστημονικά τη μεθοδολογία τους σε κάθε
γκάλοπ.

- 676 -

(2) Να προσλάβουν στατιστικούς. Δεν αρκούν οι 1ή 2 στατιστικοί που έχουν τώρα,
αν έχουν.
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1. Δημοσκοπήσεις: Η Επιλογή Δείγματος.
Τελειώνοντας το πανεπιστήμιο ή διαβάζοντας ένα βιβλίο δειγματοληψίας γνωρίζεις
ότι:
Πρέπει να επιλέξεις ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα για να μελετήσεις ένα
φαινόμενο για το οποίο πρέπει να γνωρίζεις το πλαίσιο αναφοράς του. Στη θεωρία τα
πράγματα είναι απλά και τακτοποιημένα: η τύχη θα διαλέξει για σένα από ένα
γνωστό πληθυσμό! Στην πράξη: ο εκλογικός κατάλογος δεν είναι προσβάσιμος, οι
διευθύνσεις (αν υποθέσουμε ότι τις βρίσκεις) είναι σχεδόν κατά 50% λάθος! Τι
κάνεις; Μελετάς το φαινόμενο. Ας μη ξεχνάμε ότι μια έρευνα ξεκινάει από τη
διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων και ελέγξιμων υποθέσεων. Για αυτά χρειάζεται
η θεωρητική (και εμπειρική) γνώση του φαινόμενου.

2. Εκλογική Συμπεριφορά.
Από την ανάλυση των εκλογικών αποτελεσμάτων διαπιστώνουμε (στην Ελλάδα)
ότι ο σημαντικότερος παράγοντας είναι η ψήφος στις προηγούμενες εκλογές. Φύλο,
ηλικία, αστικότητα, οικονομική κατάσταση έχουν ασήμαντη ή οριακά σημαντική
επίδραση. Μόνο το μορφωτικό επίπεδο έχει κάποια επίδραση. Άρα πρέπει να
σχεδιαστεί ένα δείγμα που να αντιπροσωπεύει τον πληθυσμό ως προς την ψήφο στις
προηγούμενες εκλογές! Επειδή δεν υπάρχει κατάλογος που να περιγράφει τι ψήφισε
ο καθένας στις προηγούμενες εκλογές, περιλαμβάνουμε την ερώτηση στο
ερωτηματολόγιο και ελπίζουμε να απαντήσουν με ειλικρίνεια. Συνήθως αντί της
απλής τυχαίας δειγματοληψίας οδηγούμαστε στη λεγόμενη δειγματοληψία ευκολίας.
Οδηγός σε αυτό είναι η εμπειρική γνώση ότι τελικά τα δεδομένα που προκύπτουν
είναι με κάποιο θαυματουργό τρόπο αντιπροσωπευτικά. Αν δεν είναι; Δεν υπάρχει
κανένας τρόπος να το γνωρίζουμε. Βέβαια, θα γίνουν εκλογές και τα αποτελέσματα
θα δώσουν ένα μέτρο αξιοπιστίας των ερευνών.

3. Δείγμα και Αρνήσεις.
Συγκεντρώνουμε ένα αριθμό ερωτηματολογίων. Συνήθως αντιμετωπίζουμε
διπλάσιες αρνήσεις. Ένα παράδειγμα: Ρωτήθηκαν 1413 πολίτες για να
συγκεντρωθούν τελικά 447 ερωτηματολόγια. Σχεδόν δηλαδή δύο στους τρεις
αρνήθηκαν να απαντήσουν. Τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι οι 1000 που αρνήθηκαν
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να απαντήσουν τοποθετούνται όπως οι 447 που δέχτηκαν να τοποθετηθούν; Με άλλα
λόγια, το δείγμα μας είναι 1413 ή 447;
Η ανάλυση των αρνήσεων δίνει ότι ποσοστό 38% δηλώνει «δεν με ενδιαφέρει, δεν
ασχολούμαι», ποσοστό 33,8% δηλώνει «έχω δουλειά, είμαι μόνος στο σπίτι»,
ποσοστό 15,6% δηλώνει «δεν απαντώ σε δημοσκοπήσεις» και ποσοστό 12,5%
δηλώνει κάποιο άλλο λόγο. Έτσι μπορούμε να υποθέσουμε ότι όσοι αρνήθηκαν να
απαντήσουν συμπεριφέρονται όπως όσοι δέχθηκαν να απαντήσουν.

4. Στάθμιση: Ένας Αφανής Εχθρός ή Ένας Πολύ Καλός Φίλος;
Αν η τύχη μας βοηθήσει η καταγραφή στην ερώτηση «τι στάση κρατήσατε στις
προηγούμενες εκλογές» θα πλησιάζει το αποτέλεσμα των προηγούμενων εκλογών.
Αν όχι; Αγνοούμε την καταγραφή και εκφράζουμε την απάντηση στην ερώτηση «τι
στάση θα κρατήσετε στις επόμενες εκλογές» ή σταθμίζουμε το δείγμα;
Στην ομάδα εργασίας της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης για τις
Γερμανικές εκλογές οι Γερμανοί συνάδελφοι είπαν ότι χωρίς στάθμιση τα
αποτελέσματα πλησίαζαν απόλυτα το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών ενώ με
στάθμιση τελικά ήταν μακριά. Μόνο που το έμαθαν μετά τις εκλογές!
Στους 1000 πολίτες που τελικά απαντούν πρέπει να βρούμε 100 που δεν ψήφισαν
στις εκλογές, 405 που ψήφισαν ΝΔ, 360 που ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, 50 που ψήφισαν
ΚΚΕ, 30 ΣΥΝ, 22 ΛΑΟΣ. Και αν ακόμη είναι έτσι τίποτα δεν μας κάνει να
πιστεύουμε ότι οι 50 που δήλωσαν ότι ψήφισαν ΚΚΕ αντιπροσωπεύουν όσους
ψήφισαν ΚΚΕ στις προηγούμενες εκλογές! Με άλλα λόγια καλύτερα να
αποφεύγουμε να σταθμίζουμε το δείγμα μας.
Αν όμως αντί 400 βρούμε 200 που δηλώνουν ότι ψήφισαν ΝΔ; Αν δεν είναι
αξιόπιστη η καταγραφή; Αν δεν θυμούνται ή δεν θέλουν απλά να πουν;
Χρειαζόμαστε και άλλες μεταβλητές που να ελέγχουν την προηγούμενη εκλογική
συμπεριφορά.
Σε κάθε έρευνα σχεδόν 20-25% δηλώνει «δεν αποφάσισα» ή «δεν απαντώ». Από
αυτούς σχεδόν το 50% δηλαδή 10-12% του απόλυτου εκλογικού σώματος
τοποθετείται σε στάσεις θεσμικής απόστασης από την πολιτική. Τόσο είναι το τελικό
ποσοστό αποχής στις εκλογές. Οι άλλοι; Για να καταλήξεις σε καλύτερα
αποτελέσματα (όχι δηλαδή στο 75%) πρέπει να εκτιμήσεις τι είναι πιθανότερο να
κάνουν. Κατ’ αρχή το 75% του συνόλου αποφασίζει «πολύ καιρό πριν» τι θα ψηφίσει
στις επόμενες εκλογές. Στην Ιταλία το ποσοστό αυτό έπεσε σχεδόν στο 50%.

5. Ερμηνεία και Παρουσίαση.
Ευτυχώς οι δημοσκοπήσεις δεν είναι προσδιοριστικός παράγοντας της ψήφου.
Μόνο ένας στους δέκα τις θεωρεί ως κριτήριο (και μάλιστα στην τελευταία θέση).
Συνήθως το φαινόμενο εκφράζεται σύνθετα: «Αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα
για τους άλλους». Όταν το λένε όλοι αυτό σημαίνει ότι δεν ισχύει για κανένα.
Όλα τα μοντέλα κομματικού ανταγωνισμού (που πρέπει να γνωρίζει όποιος θέλει
να κάνει μια έρευνα) περιγράφουν τη διαδικασία του ανταποδοτικού οφέλους μεταξύ
ψηφοφόρων-στελεχών-ηγεσίας και τριών κατηγοριών κόμματα: Κόμματα που
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διεκδικούν ψήφους, Κόμματα που διεκδικούν θέσεις στο κράτος, Κόμματα που
διεκδικούν πολιτικές.
Αν και είναι σχετικά απλοποιημένο ελάχιστοι άνθρωποι στρέφονται προς ένα
κόμμα χωρίς να προσδοκούν κάτι από αυτό! (δηλαδή μόνο επειδή βγαίνει πρώτο στις
έρευνες). Τα κόμματα και τα πρόσωπα δεν είναι προϊόντα. Προτείνουν πολιτικές,
δίνουν υποσχέσεις, έχουν δικά τους χαρακτηριστικά. Οι πολίτες δεν είναι πελάτες.
Συμφωνούν με πολιτικές, πείθονται από υποσχέσεις, έλκονται από χαρακτηριστικά,
αλλά έχουν μόνο μία ψήφο: Ψηφίζουν ένα κόμμα ένα πρόσωπο. Δίνουν χρήματα,
κινητοποιούνται για ένα κόμμα έναν υποψήφιο.
Ο Downs το 1957 αναφέρει “Ο εκλογικός ανταγωνισμός μεταξύ δύο κομμάτων
εξουσίας εξελίσσεται σε ένα μονοδιάστατο άξονα «Δεξιάς-Αριστεράς» όπου κάθε
κόμμα διεκδικεί τη θέση κοντύτερα στη διάμεσο”. Στην Ελλάδα γνωρίσαμε μια
τέτοια πολιτική με τη μορφή της πολιτικής του «μεσαίου χώρου».
[Ένα] πολιτικό κόμμα είναι μια ομάδα ανθρώπων που επιδιώκουν να ελέγξουν τον
κυβερνητικό μηχανισμό με την άνοδο στην εξουσία μέσα από οργανωμένες εκλογικές
διαδικασίες. Με τον όρο ομάδα, εννοούμε μια συμμαχία της οποίας τα μέλη
συμφωνούν με όλους τους στόχους της κι όχι μόνο με μερικούς από αυτούς. (Downs,
1957: An Economic Theory of Democracy, N.Y., Harper and Row)
Η παραπάνω θέση είναι αρκετά απλοποιημένη για να ερμηνεύσει εσωτερικές
λειτουργίες στα κόμματα. Ο Ware το 1996 αναφέρει:
[Το] πολιτικό κόμμα είναι ένας θεσμός που α) αναζητά την άσκηση επιρροής σε ένα
κράτος, κατά βάση επιχειρώντας να καταλάβει θέσεις στην κυβέρνηση και β) συνήθως
συνενώνει διαφορετικά συμφέροντα που υπάρχουν μέσα στην κοινωνία και επομένως,
ως κάποιο βαθμό, επιχειρεί να «αθροίσει συμφέροντα». (Ware, 1996: Political Parties
and Party Systems. Oxford, Oxford University Press).

6. Δεδομένα και Επεξεργασίες.
Το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου μου το σπαταλώ για να καταλάβω τα
δεδομένα. Νοιώθω άβολα με κάποιον που κουνάει το κεφάλι του και αντιγράφει τους
αριθμούς μου για την δική του έκθεση. Νοιώθω καλύτερα όταν διαφωνεί μαζί μου.
Άλλωστε, δεν γνωρίζω μια isatine παραγόμενη από μια isonitroso-acetlyamine, αλλά
εύχομαι να ξέρει αυτός...
Υποπτεύομαι ότι το 50% των δεδομένων που σήμερα επεξεργάζονται ποτέ δεν
θα τύχουν μια προσεκτική ματιά και αμφιβάλω αν πάνω από 5% εξετάζονται με
την δέουσα προσοχή. Όλα αυτά τα χρήματα, ο κόπος, οι αγωνίες θα πάνε χαμένα και
θα συνεχίσουν να σπαταλιόνται σε διαδοχικές άγνωστες επαναλήψεις αν δεν
μετατραπεί η πλημμύρα σε χρήσιμη πληροφορία.
Αυτός είναι κατ’ εξοχήν ο ρόλος του καλού Στατιστικού...
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Οι (πολιτικές) δημοσκοπήσεις αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για πολιτικούς,
κοινωνικούς επιστήμονες, πολιτικούς αναλυτές, δημοσιογράφους, πολιτικούς
σχηματισμούς, οργανωμένα σύνολα πολιτών.
Αποτυπώνουν τις τάσεις της κοινωνίας σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες και μπορεί να πει κανείς ότι μια δημοσκόπηση είναι
τόσο χρήσιμη όπως και μια ανάλυση αίματος. Ένα μικρό δείγμα από τον πληθυσμό
μας λέει τόσα πολλά, όπως ακριβώς και λίγες σταγόνες αίματος μας δίνουν πολύ
χρήσιμες πληροφορίες για όλο το αίμα.
Δεν αποτελούν εργαλείο πρόβλεψης εκλογικών αποτελεσμάτων αν και υπάρχει
πάντοτε η τάση κυρίως από τους πολιτικούς αναλυτές, πολιτικούς
και
δημοσιογράφους να τις χρησιμοποιούν ως τέτοιο. Ιδιαίτερα οι πολιτικοί τις
χρησιμοποιούν κατά το δοκούν για ευνόητους λόγους.
Πιστεύω ότι το επίπεδο των δημοσκοπήσεων στον Ελληνικό χώρο είναι σχετικά
καλό και έχει γίνει μεγάλη πρόοδος τον τελευταίο καιρό. Όμως χρειάζεται να γίνουν
πολλά ακόμη. Ιδιαίτερα στον τομέα της παρουσίασης και ερμηνείας των
αποτελεσμάτων. Θα ήθελα να κάνω τις εξής παρατηρήσεις. Ελπίζω αυτές να μην
εκληφθούν ως επίκριση αλλά περισσότερο να θεωρηθούν ως εποικοδομητικές
εισηγήσεις.
1. Πολλές φορές δεν λαμβάνονται υπόψη τα δειγματοληπτικά σφάλματα μιας
δειγματοληπτικής έρευνας. Ως αποτέλεσμα, αμελητέα (στατιστικώς μη
σημαντική) διαφορά στα ποσοστά δύο πολιτικών αντιπάλων να ανάγεται σε
διαφορά (με προφανείς σκοπούς πολιτικής εκμετάλλευσης).
2. Ακόμη και στην περίπτωση που γίνεται ρητή αναφορά στο μέγεθος του
δειγματοληπτικού σφάλματος, αφήνεται πολλές φορές να εννοηθεί ότι αυτό
παραμένει σταθερό και ισχύει για όλα όσα προκύπτουν από την έρευνα ενώ είναι
γνωστό ότι το δειγματοληπτικό σφάλμα «εκτοξεύεται» όταν περιοριζόμαστε σε
υποπληθυσμούς (για παράδειγμα ανάμεσα σ’ αυτούς που στις προηγούμενες
εκλογές ψήφισαν το Α κόμμα ποιο ποσοστό υποστηρίζει την τάδε πολιτική ή τον
τάδε πολιτικό;).
3. Κάτι που συνεισφέρει στο πρόβλημα της εκτόξευσης του δειγματοληπτικού
σφάλματος που μόλις ανέφερα, είναι και το γεγονός ότι πολλές από τις
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δημοσκοπήσεις (τουλάχιστον αυτές που παρουσιάζονται από τα τηλεοπτικά
κανάλια) περιλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο αριθμό ερωτήσεων. Αυτό βέβαια
γίνεται για να έχουμε όσο το δυνατό περισσότερη πληροφορία, όμως σε πολλές
περιπτώσεις γίνεται και για σκοπούς τηλεθέασης και εντυπωσιασμού. Οι πολλές
και σε αρκετές περιπτώσεις αχρείαστες ερωτήσεις πρέπει να αποφεύγονται αφού
επίσης πολλά μη δειγματοληπτικά σφάλματα έχουν ως πηγή ένα μεγάλο
ερωτηματολόγιο.
4. Σε πολλές δημοσκοπήσεις υποβαθμίζεται η ύπαρξη των μη δειγματοληπτικών
σφαλμάτων ενώ αντίθετα, αφού έχουμε να κάνουμε με δειγματοληπτική έρευνα
για ανθρώπινους πληθυσμούς θα έπρεπε να υπερτονίζεται. Στις πλείστες των
περιπτώσεων δεν γίνεται καμιά αναφορά στα μη δειγματοληπτικά σφάλματα και
αφήνεται να εννοηθεί ότι το σφάλμα της έρευνας είναι μόνο το δειγματοληπτικό
σφάλμα, και μάλιστα αυτό που συνήθως αναφέρεται στην αρχή της παρουσίασης
μιας δημοσκόπησης και που έχει υπολογισθεί πάνω σε όλο το μέγεθος του
δείγματος.
5. Οι εταιρείες αναφέρονται στη μέθοδο δειγματοληψίας. Για παράδειγμα «το
δείγμα επιλέγηκε με τη μέθοδο της τυχαίας στρωματοποιημένης δειγματοληψίας»
ή «το δείγμα επιλέγηκε με τη μέθοδο της πολυσταδιακής τυχαίας
δειγματοληψίας». Αυτές οι εκφράσεις δεν λένε απολύτως τίποτε. Προφανώς ο
απλός πολίτης δεν ξέρει τι είναι η στρωματοποιημένη δειγματοληψία ούτε η
πολυσταδιακή. Αλλά ούτε και στους ειδικούς οι φράσεις αυτές παρέχουν
οποιαδήποτε πληροφόρηση. Στρωματοποίηση ως προς τί; Στρωματοποίηση εκ
των προτέρων ή εκ των υστέρων; Πολυσταδιακή ως προς ποια στάδια; Πιστεύω
ότι θα έπρεπε να δίνεται περισσότερη πληροφορία για τη μέθοδο της
δειγματοληψίας.
6. Είναι λογικό σε μια πολιτική δημοσκόπηση να υπάρχει πάντοτε ένα σεβαστό
ποσοστό ανθρώπων (πολλές φορές διψήφιο), που δηλώνουν ότι είναι
αναποφάσιστοι, ιδιαίτερα σε δημοσκοπήσεις που γίνονται αρκετό καιρό πριν τις
εκλογές. Γίνεται μια προσπάθεια να εκτιμηθεί πώς θα τοποθετηθούν οι άνθρωποι
αυτοί την ημέρα των εκλογών. Ενδεχομένως κάτω από την πίεση πολιτικών
αναλυτών και δημοσιογράφων οι δημοσκόποι προχωρούν σε αυτό που οι ίδιοι
αποκαλούν ως «αναγωγή» των αναποφασίστων. Αυτό βέβαια είναι σε πλήρη
αντίθεση με το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι μια δημοσκόπηση αποτελεί εργαλείο
καταγραφής τάσεων τη δεδομένη στιγμή και όχι εργαλείο πρόβλεψης εκλογικού
αποτελέσματος. Επομένως, τουλάχιστον σε μένα δημιουργείται άσχημη
εντύπωση όταν από τη μια οι δημοσκόποι πολύ ορθά αναφέρουν ότι μια
δημοσκόπηση είναι μια φωτογραφία της στιγμής, και από την άλλη προχωρούν
σε αυτή την αναγωγή. Επιπλέον, έχει πολλές φορές τεκμηριωθεί ότι αυτοί που
για διάφορους λόγους δηλώνουν ως αναποφάσιστοι, παρουσιάζουν μια
διαφορετική εκλογική συμπεριφορά από τους υπόλοιπους. Αυτό βέβαια θα
έπρεπε να αποτρέπει δημοσκόπους από το να τους αφαιρούν εντελώς από μια
δημοσκόπηση ή να τους κατανέμουν αναλογικά σύμφωνα με τα ποσοστά όσων
έχουν αποφασίσει.
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7. Στις δειγματοληπτικές έρευνες που αφορούν ανθρώπινους πληθυσμούς μια πολύ
μεγάλη πηγή μεροληψίας είναι και η άρνηση απάντησης ή οι ανειλικρινείς
απαντήσεις.
Προς την κατεύθυνση μείωσης αυτού του είδους μη
δειγματοληπτικού σφάλματος και στην περίπτωση επίμαχων χαρακτηριστικών
έχουν σχεδιαστεί διάφορες τεχνικές, ιδιαίτερα τεχνικές τυχαιοποίησης που
αποσκοπούν στην εκτίμηση της συχνότητας ενός χαρακτηριστικού και
ταυτόχρονα στην προστασία των ερωτωμένων. Αν και στις μέρες μας η
αποκάλυψη των κομματικών πεποιθήσεων και πολιτικών προτιμήσεων δεν έχει
οποιεσδήποτε συνέπειες, εντούτοις το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι αρνούνται να
συμμετάσχουν σε μια δημοσκόπηση, ίσως θα ήταν ένας πολύ καλός λόγος για να
δοκιμαστούν αυτές οι μέθοδοι και στις πολιτικές δημοσκοπήσεις.
8. Στις πιο πολλές δημοσκοπήσεις δίνονται για τα πληθυσμιακά ποσοστά και
διαστήματα εμπιστοσύνης, συνήθως διαστήματα εμπιστοσύνης με συντελεστή
εμπιστοσύνης 95%. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος καταλαβαίνει τι είναι αυτό
το διάστημα. Ποτέ δεν έγινε προσπάθεια να εξηγηθεί στον πολίτη τι σημαίνει
αυτό το 95% διάστημα εμπιστοσύνης και ποια είναι η ορθή ερμηνεία του
διαστήματος.
9. Συνήθως οι εταιρείες δημοσκοπήσεων αναφέρουν τον κώδικα δεοντολογίας της
ESOMAR για να υπερασπιστούν την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων που
διενεργούν. Όμως ο κώδικας αυτός σε καμιά περίπτωση δεν εγγυάται την
ποιότητα και αξιοπιστία μιας δημοσκόπησης. Το να αναφέρει κάποιος
πληροφορίες που αφορούν στη χρονική περίοδο διεξαγωγής, στη μέθοδο
επιλογής του δείγματος, στο μέγεθος του δείγματος, στον τρόπο συλλογής των
πληροφοριών και στο φορέα για τον οποίο διενεργείται, δεν είναι αρκετό.
Πιστεύω ότι το επίπεδο των δημοσκοπήσεων στον ευρύτερο Ελληνικό χώρο είναι
σχετικά καλό. Εκείνο στο οποίο πιστεύω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε είναι στον
τομέα της ερμηνείας των αποτελεσμάτων. Δυστυχώς τα αποτελέσματα δεν
ερμηνεύονται σωστά, στις πλείστες των περιπτώσεων όχι με υπαιτιότητα των
δημοσκόπων. Έχω αναφέρει ότι πολύ μικρές μη στατιστικώς σημαντικές διαφορές
ανάγονται σε υπαρκτές. Επίσης γίνεται μεγάλη παρανόηση για το δειγματοληπτικό
σφάλμα και το μέγεθός του, όπως επίσης και της πραγματικής σημασίας ενός
διαστήματος εμπιστοσύνης. Νομίζω είναι καιρός μια πολιτική δημοσκόπηση να
συνοδεύεται και με ένα οδηγό ερμηνείας των αποτελεσμάτων. Η λεγόμενη
«ταυτότητα» της έρευνας όπως δίνεται σήμερα δεν είναι αρκετή. Οι πληροφορίες που
δίνονται είναι πολύ λίγες. Σε κάθε δημοσκόπηση θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς
οδηγίες για τον τρόπο ανάγνωσης και ερμηνείας των αποτελεσμάτων, αλλά και για
τις όποιες πιθανές αδυναμίες της έρευνας. Δεν βλέπω το λόγο γιατί ο μέσος πολίτης,
με δεδομένο το ψηλό του μορφωτικό επίπεδο να μην είναι σε θέση να αξιοποιήσει
ένα τέτοιο οδηγό ερμηνείας των αποτελεσμάτων.
Οι δημοσκοπήσεις αποτελούν χρήσιμο εργαλείο όταν γίνονται σωστά και ιδιαίτερα
όταν ερμηνεύονται σωστά. Δεν πρέπει βέβαια να τις υπερτονίζουμε αλλά ούτε και να
τις υποβαθμίζουμε και να τις υποτιμούμε. Πιστεύω ότι η στατιστική θεωρία θα
μπορούσε να παίξει το δικό της ρόλο ώστε κάποιες ατέλειες που παρατηρούνται να
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εξαλειφθούν. Ιδιαίτερα πιστεύω ότι η στατιστική θεωρία θα μπορούσε να βοηθήσει
στον περιορισμό κάποιων μη δειγματοληπτικών σφαλμάτων. Νομίζω ότι μια
συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων που διενεργούν τις δημοσκοπήσεις και
στατιστικών ιδιαίτερα αυτών που ασχολούνται με τη θεωρία δειγματοληψίας θα ήταν
πάρα πολύ χρήσιμη.
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ
Χαράλαμπος Δαμιανού
Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Αθηνών
cdamian@math.uoa.gr

Όπως υποδηλώνει και ο τίτλος του 19ου Συνεδρίου Στατιστικής αλλά και της
παρούσας Ειδικής Συνεδρίας «Δημοσκοπήσεις και Στατιστική» οι δημοσκοπήσεις
και γενικότερα οι δειγματοληπτικές έρευνες είναι αλληλένδετες με τη στατιστική
θεωρία. Έχουν αναπτυχθεί και εξελιχθεί με τις θεωρητικές και πρακτικές έρευνες των
κορυφαίων στατιστικών.
Σκοπός λοιπόν της δεκάλεπτης ομιλίας μου είναι να τονίσω ακριβώς αυτό το
στοιχείο, ότι δηλαδή στην ανάπτυξη της δειγματοληπτικής θεωρίας και πρακτικής
συνέβαλαν οι κορυφαίοι επιστήμονες που έπαιξαν πρωτεύοντα ρόλο και στην
ανάπτυξη της στατιστικής θεωρίας. Μεγάλο μέρος της σύντομης ιστορικής
αναδρομής που θα παραθέσω στη συνέχεια προέρχεται από το εξαίρετο βιβλίο της
συναδέλφου Καίτης Μιχαλοπούλου «Στην Αυτοκρατορία των Ενδείξεων - η Ιστορία
της Δειγματοληπτικής Πρακτικής στην Ελλάδα», εκδόσεις Παπαζήση, 2004.
Όπως αναφέρουν οι Hansen and Madow το 1976 «οι καλές δειγματοληπτικές
έρευνες είναι ακριβές και συχνά απαιτούν χρόνο». Θα ήθελα να προσθέσω ότι εάν
για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή μιας δειγματοληπτικής έρευνας ληφθούν όλες
εκείνες οι σύνθετες αποφάσεις, όπως ανέφερε και στην ενακτήρια ομιλία του
συνεδρίου ο κ. Κουρεμένος, για
 τον καθορισμό του υπό διερεύνηση πληθυσμού
 την ύπαρξη δειγματοληπτικού σχεδίου
 τον προσδιορισμό του μεγέθους δείγματος
 το πρόβλημα των μη αποκρίσεων
 το πρόβλημα των ελλειπουσών τιμών
 τον υπολογισμό δειγματοληπτικών σφαλμάτων
 την αντιμετώπιση των μη δειγματοληπτικών σφαλμάτων
τότε οι δειγματοληπτικές έρευνες θα είναι και ακριβείς.
Η θεωρία των δειγματοληπτικών ερευνών είναι μαθηματική και αποτελεί μέρος
της θεωρητικής μαθηματικής στατιστικής. Η πρακτική της όμως, δηλαδή ο
σχεδιασμός και η εφαρμογή της, αναπτύσσονται ως αναπόσπαστο μέρος της
συνολικής ερευνητικής διαδικασίας. Παρά τη θυελλώδη διαμάχη στα μέσα της

- 687 -

δεκαετίας του 1950 σχετικά με τη θεμελίωση της συμπερασματολογίας στη
δειγματοληψία στο πλαίσιο της μαθηματικής στατιστικής, για τη θεωρητική
ανάπτυξη και εξέλιξη της η δειγματοληπτική θεωρία βασίστηκε στην πρακτική της.
Σ΄αυτό συνέβαλαν καθοριστικά όλοι ανεξαιρέτως οι κορυφαίοι στατιστικοί Bowley,
Neyman, Cochran, Yates, Deming, Hansen, Hurwitz, Madow, Durbin, Kish, Frankel,
Mahalanobis, κ.ά οι οποίοι είχαν την ικανότητα να διατυπώσουν και να αναπτύξουν
ένα θεωρητικό πλαίσιο για την πρακτική της, βασιζόμενοι στην προσωπική
ερευνητική τους εμπειρία.
Όπως προκύπτει από υπάρχουσες αναφορές υπήρχε μεγάλη διάσταση απόψεων
μεταξύ των «φανατικών» υποστηρικτών της ολικής απογραφής και της
δειγματοληψίας. Όπως επίσης και στη συνέχεια για την «αντιπροσωπευτική
δειγματοληψία» και τη «δειγματοληψία πιθανοτήτων».
Πρώτα δείγματα χρήσης δειγματοληπτικών τεχνικών έχουμε από τους:
 Caspar Neumann, ευαγγελιστής εφημέριος και μανιώδης ερασιτέχνης δημογράφος.
Χρησιμοποίησε καταλόγους γεννήσεων και κηδειών το 1687 για να αντικρούσει
τους ισχυρισμούς των αστρολόγων ότι ορισμένες ηλικίες στη ζωή των ανθρώπων
είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες από την επίδραση της σελήνης στην υγεία. Για το
σκοπό αυτό αποτάθηκε στον Leibniz το 1689 και στη συνέχεια η Royal Society
ανέθεσε στον Edmond Halley ο οποίος το 1693 δημοσίευσε την εργασία του περί
«θνησιμότητας της ανθρωπότητας» βασισμένη στις παρατηρήσεις του Neumann.
 H “μέθοδος του Laplace” ο οποίος πρότεινε το 1786 και εφάρμοσε το 1802 τον
προσδιορισμό των γεννήσεων στη Γαλλία βασιζόμενος σε απογραφή μερικών
προσεκτικά επιλεγμένων κοινοτήτων της Γαλλίας και όχι όλης της χώρας.
 Kiaer, A,N (1838-1919). Σ΄αυτόν οφείλεται ο όρος «αντιπροσωπευτική
δειγματοληψία» στην ομιλία του στο ISI στη Βέρνη το 1895 η οποία
αντιμετώπισε στη συνέχεια πολλές κριτικές και αντιδράσεις για τη χρησιμότητά
της.
 Βowley, A.L. (1869-1957). Καθηγητής στο LSE ήταν ο πρώτος που έδωσε το
1906 μια θεωρία συμπερασματολογίας για τις δειγματοληπτικές έρευνες, στον
προεδρικό του λόγο προς το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης και Στατιστικής της
Βρετανικής Εταιρείας για την Προαγωγή της Επιστήμης.
 Jerzy Neyman (1894-1981). Στις 19 Ιουνίου του 1934 παρουσίασε στο Royal
Statistical Society το θεμελιώδες άρθρο του «Περί των δύο διαφορετικών
πλευρών της αντιπροσωπευτικής μεθόδου: η μέθοδος της στρωματοποιημένης
δειγματοληψίας και η μέθοδος της σκόπιμης επιλογής» όπου αξιολογεί
συγκριτικά τις δύο μεθόδους βάσει θεωρητικών και πρακτικών τους ιδιοτήτων.
Για πρώτη φορά ορίζεται η έννοια των διαστημάτων εμπιστοσύνης. Ενώ μέχρι
τότε η τυχαία επιλογή απαιτούσε ίσες πιθανότητες επιλογής, ο Neyman ήταν ο
πρώτος που πρότεινε ότι οι πιθανότητες επιλογής των διαφόρων μονάδων στο
δείγμα μπορεί να είναι και άνισες. Έτσι υπολόγισε τον βέλτιστο καταμερισμό για
τη στρωματοποιημένη δειγματοληψία, υποστηρίζοντας όμως ότι στις
περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να χρησιμοποιείται αναλογικός καταμερισμός
(Νeyman allocation). Στη συνέχεια, σε σειρά άρθρων του αναπτύσσονται η κατά
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συστάδες και η διπλή δειγματοληψία. Παρουσίασε ισχυρά επιχειρήματα για την
απόρριψη της σκόπιμης δειγματοληψίας.
 Fisher. Ενώ τα παραδείγματα των Κiaer, Bowley και Neyman αναφέρονται στη
μελέτη μεγάλων πληθυσμών ατόμων, στη δεκαετία του 1920 ο Fisher
απασχολείται με δειγματοληπτικές έρευνες σε πληθυσμούς αγροκτημάτων,
γεωργικών μονάδων, πειραματικών καλλιεργειών κ.ά
 Το έργο και οι ιδέες του Fisher οδήγησαν στη διεξαγωγή πολλών πειραμάτων
από τον ίδιο και στη συνέχεια από τους Yates, Cochran και Wishart στον
Πειραματικό Σταθμό του Rothamsted . Έτσι η ανάπτυξη και η εφαρμογή της
δειγματοληπτικής θεωρίας διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα σ΄όλη τη διάρκεια
του πολέμου.
Ενώ αυτά συνέβαιναν στην Αγγλία και γενικότερα στην Ευρώπη, παράλληλη ήταν
και η ανάπτυξη της δειγματοληπτικής θεωρίας και στις ΗΠΑ. Μεγάλη όμως
επίδραση στους στατιστικούς των ΗΠΑ είχε η πρόσκληση του Neyman από τον
Deming το 1937 στη Ουάσινγκτον και οι διαλέξεις που έδωσε και στη συνέχεια ως
καθηγητής και διευθυντής του Στατιστικού Εργαστηρίου στο Πανεπιστήμιο Berkeley
της Καλιφόρνιας.
Τέλος σημαντική ήταν και η συμβολή του Ινδικού Στατιστικού Ινστιτούτου που
ιδρύθηκε το 1931 από τον Mahalanobis. Αυτός εισήγαγε τα πανομοιότυπα
(replicated) δείγματα για τις εκτιμήσεις διασποράς και τη μέτρηση των
δειγματοληπτικών σφαλμάτων.
Αποτελέσματα αυτών των εργασιών του
δημοσιεύτηκαν το 1946 στο JRSS.
Η ανάπτυξη και η εφαρμογή των δειγματοληπτικών τεχνικών συνεχίστηκε στα
ίδια βήματα μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1960. Στο διάστημα αυτό γράφτηκαν
και τα σπουδαιότερα βιβλία δειγματοληψίας που παραμένουν μέχρι και σήμερα
βασικά και απαραίτητα εγχειρίδια για τη διδασκαλία της δειγματοληπτικής θεωρίας.
Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 ξέσπασε μια θυελλώδης θεωρητική διαμάχη με
αντικείμενο τη θεμελίωση της δειγματοληπτικής θεωρίας. Το αποτέλεσμα ήταν να
τεθεί μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στου στατιστικούς που ανέπτυσσαν θεωρία
από τη θεωρία και τους στατιστικούς που ανέπτυσσαν θεωρία από την πρακτική της,
δηλαδή ανάμεσα στους μαθηματικούς στατιστικούς και τους θεωρητικούς
στατιστικούς.
Τον Απρίλιο του 1968 οργανώθηκε ένα διεθνές συμπόσιο με θέμα τη θεμελίωση
της δειγματοληπτικής θεωρίας σε μια προσπάθεια να συζητηθούν τα προβλήματα
αυτά και από τις δύο πλευρές. Στο συμπόσιο συμμετείχαν οι Neyman. Yates, Hansen,
Madow, Deming, Stephan, Sukhatme, Sampford, Harley, Horvitz, Dalenius,
Godambe, Rao, Tepping, Thionet, Kish, Frnkel, Jessen, Cox, Durbin, Barnard,
Kempthorne κ.ά. Όπως γίνεται συνήθως, η διαμάχη αυτή όχι μόνο δεν επιλύθηκε
αλλά εκβάθυνε και κάθε πλευρά συνέχισε να εργάζεται συμβάλλοντας στην εξέλιξη
της θεωρίας σύμφωνα με την οπτική τους.
Το 1985 οι Hansen, Dalenius και Tepping κατέληγαν στο ότι «..η προαγωγή των
μεθόδων και της θεωρίας των δειγματοληπτικών ερευνών κατά τη διάρκεια των
τελευταίων 50 ετών δεν έχει καταστήσει περιττή την περαιτέρω έρευνα και
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ανάπτυξη. Υπάρχει μεγάλο πεδίο για τη βελτίωση των υπαρχουσών μεθόδων και την
ανάπτυξη νέων μεθόδων και θεωρίας».
Το 1994, ο Smith στην προσπάθεια του να διερευνήσει την πιθανότητα
συμφιλίωσης των δύο προσεγγίσεων κατέληγε « Το συνολικό μου συμπέρασμα είναι
ότι δεν υπάρχει μοναδικό παράδειγμα για τη στατιστική συμπερασματολογία και ότι
διαφορετικές κατηγορίες προβλημάτων απαιτούν διαφορετικές λύσεις. Αντί να
αναζητούμε την ενότητα, πρέπει να επικεντρωθούμε στον προσδιορισμό των
διαφορών και να απολαύσουμε την ποικιλία του αντικειμένου μας. Η πλήρης
συμφιλίωση ούτε εφικτή είναι ούτε επιθυμητή. Ζήτω η διαφορά».
Ενώ στην Ευρώπη, Ασία και Αμερική η ανάπτυξη της δειγματοληψίας και η
διεξαγωγή δειγματοληπτικών ερευνών συνεχιζόταν σταθερά, η δραστηριότητα που
αναπτύχθηκε στην Ελλάδα για τη διεξαγωγή ερευνών μεγάλης έκτασης ήταν
περιορισμένη. Η Γενική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΓΣΥΕ) ήταν σχεδόν
αποδιοργανωμένη μέχρι το 1953 οπότε ιδρύθηκε η ΕΣΥΕ. Στα πανεπιστήμια όχι
μόνο η θεωρία δειγματοληψίας δεν διδασκότανε αλλά ούτε και η στατιστική
συμπερασματολογία γενικότερα.
Η Συμφωνία της Βάρκιζας στις 12/2/1945 προέβλεπε τη διεξαγωγή
δημοψηφίσματος για την προκήρυξη εκλογών και την αποστολή παρατηρητών από
τις συμμαχικές δυνάμεις για τον έλεγχο της γνησιότητας της λαϊκής ετυμηγορίας.
Έτσι συγκροτήθηκαν οι δύο Συμμαχικές Αποστολές:
AMFOGE 1 (Allied Mission for Observing Greek Elections), και
AMFOGE 2 (Allied Mission to Observe the Revision of Greek Electoral Lists).
Η πρώτη αποστολή αποτελείτο από Αμερικανούς, Βρετανούς και Γάλλους
παρατηρητές για να παρακολουθήσουν τις εκλογές της 31ης Μαρτίου 1946. Σκοπός
της αποστολής ήταν η διενέργεια δειγματοληπτικών ερευνών και η συλλογή
πληροφοριών για τις συνθήκες προετοιμασίας και διεξαγωγής των εκλογών. Η
σπουδαιότητα που έδινε η επιτροπή για τον καθορισμό του πληθυσμού, την
πληρότητα των εκλογικών καταλόγων και εν γένει τη διεξαγωγή των ερευνών
φαίνεται και από τη συμμετοχή στην αποστολή αυτή των κορυφαίων στατιστικών
Raymond Jessen, William Edwards Deming, Oscar Kempthorne, Joseph Daly και
Jerzy Neyman (παρόλο που ο τελευταίος «αποπέμφθηκε λόγω ανυπακοής»).
Η δεύτερη αποστολή ήρθε στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 1946, αποτελείτο από
τους ίδιους παραπάνω στατιστικούς εκτός του Daly που αντικαταστάθηκε από τον
Blythe. Ο Neyman παρόλο που προτάθηκε και για τη δεύτερη αποστολή δεν
αποδέχθηκε. Σκοπός της AMFOGE 2 ήταν να εξεταστούν η επάρκεια, η ακρίβεια και
η πληρότητα των εγγραφών στους εκλογικούς καταλόγους που ετοιμάζονταν για το
δημοψήφισμα της 1ης Σεπτεμβρίου.
Από την Ελληνική πλευρά συμμετείχαν οι Ιωάννης Μιχαλόπουλος, τ. διευθυντής
της ΓΣΥΕ και Διευθυντής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ο Δημήτριος
Καλιτσουνάκης, καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στην ΑΣΟΕΕ και ο Άγγελος
Αγγελόπουλος, καθηγητής Δημόσιας Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Αποτελέσματα των δύο συμμαχικών αποστολών δημοσιεύθηκαν σε αρκετά
περιοδικά και βιβλία (American Sociological Review, JASA και στα βιβλία
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δειγματοληψίας των Jessen, Yates, Kish, κ.ά.) και αποτέλεσαν πράγματι σημαντική
συμβολή στην ανάπτυξη της δειγματοληπτικής έρευνας.
Εκτενής ιστορική και κριτική παρουσίαση της δειγματοληπτικής θεωρίας βρίσκεται
στα εξαιρετικά άρθρα κορυφαίων στατιστικών στα καλύτερα στατιστικά περιοδικά
JRSS Ser A, JASA, Τhe Annals of Math. Statistics, κ.ά. Για πλήρη αναφορά και για
εκτενέστερη βιβλιογραφία παραπέμπουμε, όπως αναφέραμε και παραπάνω, στο
βιβλίο της Καίτης Μιχαλοπούλου «Στην Αυτοκρατορία των Ενδείξεων - η Ιστορία
της Δειγματοληπτικής Πρακτικής στην Ελλάδα», εκδόσεις Παπαζήση, 2004.
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ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ:
Ένα χρήσιμο πολιτικό εργαλείο μέτρησης
Δρ ΦΑΡΜΑΚΗΣ Νικόλαος
Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ.
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Μία από τις πιο γνωστές εφαρμογές της Στατιστικής είναι οι Δημοσκοπήσεις και
μάλιστα οι πολιτικές δημοσκοπήσεις, που από τη μεταπολίτευση και μετά έχουν μπει
για τα καλά στη ζωή των Ελλήνων. Η είσοδός τους - όπως και σε διεθνές επίπεδο είναι συνυφασμένη με τη δημοκρατική λειτουργία στη χώρα μας και είναι ένας
μάλλον καλός δείκτης της ποιότητας της Δημοκρατίας. Είναι φυσικά αυτονόητο ότι
οι δημοσκοπήσεις δεν μπορούν να λειτουργήσουν κάτω από ανελεύθερα
(δικτατορικά) καθεστώτα.
Η ιστορία των δημοσκοπήσεων είναι σχετικά σύντομη και δεν μετράει πάνω από
80 χρόνια. Η ίδια η Δειγματοληψία που είναι το θεωρητικό επιστημονικό υπόβαθρο
των δημοσκοπήσεων δεν μετράει παρά 111 χρόνια ζωής σύμφωνα με τον Leslie Kish
(1995) που οριοθετεί ως γενέθλιο έτος της δειγματοληψίας το 1895. Το 1895 ο Α.
Kiaer πρότεινε στο Συνέδριο του I.S.I. τη χρήση της δειγματοληψίας που θα
αντικαθιστούσε την απογραφή ως Στατιστικό εργαλείο για τις διάφορες καταγραφές.
Μετά από ομηρικούς καυγάδες και αντιδράσεις η δειγματοληψία επιβλήθηκε ως νέο
αξιόπιστο εργαλείο της Στατιστικής. Μεσολάβησε η γόνιμη σε θεωρητικές
προσεγγίσεις και θεμελιώσεις δεκαετία του ’20 και μετά ήρθε η δεκαετία του ’30 με
τις εμπορικές και πολιτικές εφαρμογές. Από κει και πέρα ήρθε ραγδαία ανάπτυξη και
μετά το 1945 η απογείωση!
Στην Ελλάδα παρατηρούνται δειλά βήματα στη δεκαετία του ’60, από ανθρώπους
της διαφήμισης περισσότερο, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε για δειγματοληπτική
έρευνα με αξιώσεις σοβαρότητας. Η πραγματική αρχή έγινε μετά το 1974 και
σήμερα, μετά από μία ραγδαία ανάπτυξη στις δεκαετίες του ’80 και του ’90, ζούμε
την φάση της απογείωσης. Η Ελλάδα μάλιστα κάνει πλέον και εξαγωγή τεχνογνωσίας
στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στο επίπεδο των πολιτικών
δημοσκοπήσεων η αξιοπιστία είναι πολύ ανεβασμένη κυρια από την άνοιξη του 1993
και μετά. Φυσικά και υπήρξαν (αρχικά τουλάχιστο) και πολλά προβλήματα, ειδικά
στο πεδίο της Επικοινωνιακής Διαχείρισης των αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων.
Μέχρι το 1993 έβλεπε κανείς συχνά στον τύπο αποτελέσματα δημοσκοπήσεων με
άθροισμα ποσοστών διάφορο του 100! Αυτό ήταν αποτέλεσμα ασχετοσύνης αλλά
πολλές φορές το θαύμα το έκανε κάποια λαθροχειρία στα πλαίσια της πολιτικής
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γραμμής του εντύπου. Οι λαθροχειρίες γινότανε γιατί πάντα πιστεύεται γενικά ότι οι
(πολιτικές) δημοσκοπήσεις μπορούν να επηρεάσουν εκλογικά αποτελέσματα. Αυτό
δεν είναι 100% σωστό αλλά η επιρροή αυτή υπάρχει σε κάποιο μικρό βαθμό, χωρίς
να ξέρουμε πάντα και την κατεύθυνση της επιρροής. Σίγουρα πάντως υπάρχει η
έμμεση επιρροή, π.χ. η επιρροή στο ποιος θα πάρει το χρίσμα του υποψήφιου από ένα
κόμμα.
Στα πλαίσια των παραπάνω απόψεων αποφασίστηκε από πολλές χώρες, με μακρά
θητεία στον πολιτισμό των δημοσκοπήσεων, η απαγόρευση της δημοσίευσης
αποτελεσμάτων τους μερικές εβδομάδες προ των εκλογών. Η Ελλάδα απαγορεύει την
δημοσίευση αποτελεσμάτων πολιτικών δημοσκοπήσεων για 15 μέρες πριν την ημέρα
των εκλογών. Αν και είναι δύσκολο να κατακρίνει κανείς ρητά το μέτρο, δεν είναι
λίγες και οι παρενέργειές του. Μπορεί να συνοψιστούν στο πνεύμα της παροιμίας «Ο
λύκος στην αντάρα χαίρεται» καθώς, η απαγόρευση διευκολύνει τους όποιους θρασείς
να διαδίδουν ό,τι θέλουν με την ετικέτα του καλά πληροφορημένου. Γενικά οι
δημοσκοπήσεις χρησιμοποιήθηκαν από πολλούς πολλές φορές άσχημα και
αντιδεοντολογικά. Όμως ας μη σπεύδει κανείς να κάνει τέτοια χρήση, γιατί τέτοια
χρήση του πολιτικού αυτού εργαλείου εκδικείται συχνά - και μάλιστα πολύ άσχημα αυτού του είδους τους χρήστες. Η δεοντολογία στο θέμα των δημοσκοπήσεων είναι
ένα θέμα που δεν λύθηκε πλήρως ακόμη στην Ελλάδα. Μένουν να γίνουν αρκετά
πράγματα ακόμη παρ’ όλο που οι εταιρείες των δημοσκοπήσεων έχουν κάνει πολύ
μεγάλη πρόοδο στο θέμα της δεοντολογικής συμπεριφοράς. Μένει π.χ. να
διευκρινιστεί (και με νόμο) το ποιος έχει το δικαίωμα να δημοσιεύσει τα
αποτελέσματα και πώς. Κατά την άποψη του υποφαινόμενου οι εταιρείες
δημοσκοπήσεων πρέπει να έχουν γνώμη στην μορφή της δημοσίευσης των
αποτελεσμάτων και μετά την παράδοση της έρευνας στον εντολοδότη τους. Πρέπει
να επιδεικνύεται ευαισθησία και προσοχή στη δημοσίευση των πινάκων ροών ψήφων
από και προς τα κόμματα. Οι πίνακες αυτοί περιέχουν και του νέους ψηφοφόρους
όπου μάλιστα πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή.
Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι πολλές
εκατοντάδες. Οι πιο σημαντικές όμως είναι μερικές δεκάδες που είναι και μέλη του
αντίστοιχου σωματείου με την επωνυμία Σ.Ε.Δ.Ε.Α. και εφαρμόζουν τους κώδικες
δεοντολογίας που θέσπισε ο Σ.Ε.Δ.Ε.Α. Ένα βήμα προόδου θα ήταν μία νομοθετική
πρωτοβουλία για την υιοθέτηση των κανόνων αυτών από την Ελληνική Πολιτεία.
Όπως προαναφέρθηκε το πολύ ευαίσθητο σημείο της ανακοίνωσης και της
επικοινωνιακής διαχείρισης-αξιοποποίησης των αποτελεσμάτων των πολιτικών
δημοσκοπήσεων χρειάζεται ακόμη περισσότερη θωράκιση μέσα από νόμο.
Όλα όσα εκτέθηκαν παραπάνω πιστοποιούν την αναγκαιότητα και τη
χρησιμότητα του πολιτικού εργαλείου των δημοσκοπήσεων. Συνοψίζοντας μπορούμε
να πούμε μάλιστα ότι οι δημοσκοπήσεις βοηθούν:
• Στη λήψη σωστών αποφάσεων από τους άρχοντες
• Στη λήψη σωστών αποφάσεων από τους πολίτες
• Στην αυτογνωσία της κοινωνίας γενικά.
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1. Ένα αυτοτελές αντικείμενο
Οι δημοσκοπικές έρευνες μπορούν να θεωρηθούν σαν ένα υποσύνολο των
μεθόδων Έρευνας Αγοράς, οι οποίες με τη σειρά τους είναι υποσύνολο των μεθόδων
Έρευνας Μάρκετινγκ.
Η Έρευνα Μάρκετινγκ είναι ένα αυτοτελές και αυτοδύναμο αντικείμενο, το οποίο
διδάσκεται σε Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων για πάνω από πενήντα χρόνια.
Εξειδικευμένα ακαδημαϊκά περιοδικά όπως το Journal of Marketing Research και το
Journal of the Market Research Society είναι συναφή καθιερωμένα επιστημονικά
περιοδικά, με αντίστοιχη μακροχρόνια παρουσία.
Οι μέθοδοι Έρευνας Μάρκετινγκ, πέραν των Δημοσκοπικών Ερευνών
περιλαμβάνουν και Ερευνητικές – Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις Πειραμάτων,
Προσομοιώσεων, Μεθόδων Παρατήρησης και Αναλύσεων Περιεχομένου
(observational and content analysis methods), Συλλογής και Επεξεργασίας
Δεδομένων Σάρωσης (scanning data), Ανάλυσης Εσωτερικών Δεδομένων (internal
data analysis methods), Συλλογής και Επεξεργασίας Δεδομένων Εξειδικευμένων
Συσκευών (ταχιστοσκόπιο, πουπιλόμετρο, ψυχογαλβανόμετρο, οφθαλμοκάμερα,
κ.α.), Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ, Γεωγραφικά Συστήματα
Πληροφοριών Μάρκετινγκ, Ποιοτικές Έρευνες Συνεντεύξεων Βάθους και Ομάδων
Εστίασης (depth interviews – focus groups), Εξόρυξη Δεδομένων, κ.α.

2. Ένα πολύπλοκο Σύστημα Ανάπτυξης, Διάχυσης και Υιοθέτησης
Μεθόδων και Τεχνικών
Πολλές μέθοδοι Έρευνας και Ανάλυσης Δεδομένων Μάρκετινγκ
έχουν
πρωτογενώς αναπτυχθεί σε μία πληθώρα διαφορετικών επιστημονικών χώρων και
έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά των χώρων αυτών και στην συνέχεια
υιοθετήθηκαν από την Έρευνα Μάρκετινγκ. Ένας από τους σχετικούς χώρους είναι
και αυτός της Μαθηματικής Στατιστικής. Άλλοι χώροι είναι αυτοί της
Οικονομετρίας, και της Βιομετρίας, αλλά
και
της Ψυχομετρίας και της
Κοινωνιομετρίας. Ένας σημαντικός αριθμός σχετικών μεθόδων έχουν πρωτογενώς
αναπτυχθεί στο επιστημονικό πεδίο αυτής καθ΄ αυτής της Έρευνας Μάρκετινγκ.

- 697 -

Η πλειοψηφία των εν λόγω μεθόδων έχουν, στην πορεία του χρόνου, αποτελέσει
αντικείμενο έρευνας, μεθοδολογικού εξευγενισμού και περαιτέρω ανάπτυξης από
πλευράς Μαθηματικής Στατιστικής, η οποία επανατροφοδοτεί, αντίστοιχα, τους
χώρους προέλευσης των μεθόδων. Σε σχέση με αυτή την διαδικασία, είναι
ενδεικτικό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Πολυμεταβλητών Στατιστικών
Μεθόδων, όπως αυτές εφαρμόζονται στην Έρευνα Μάρκετινγκ, προήλθαν από τον
χώρο της Ψυχολογίας και της Ψυχομετρίας. Για παράδειγμα, η μέθοδος της
Ανάλυσης Παραγόντων, αναπτύχθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα προκειμένου να
συνδράμει στον προσδιορισμό των υποκείμενων παραγόντων της ανθρώπινης
νοημοσύνης, όπως αυτή προσεγγίζονταν, μέσω των Δεικτών Νοημοσύνης. Η
ανάπτυξη της μεθόδου της Ανάλυσης Ομαδοποίησης (Cluster Analysis), έγινε από
τον Tryon, στα μέσα της δεκαετίας του 30, με σκοπό τον ταξινομικό προσδιορισμό
ψυχολογικών προβλημάτων, επί τη βάσει της καταγραφής συναφών προτύπων
συμπτωματολογίας.
Είναι ενδιαφέρον ότι, ενώ οι ανωτέρω μέθοδοι έχουν αποτελέσει, στην διάρκεια
των δεκαετιών που ακολούθησαν την αρχική τους ανάπτυξη, αντικείμενο της
Μαθηματικής Στατιστικής, άλλες μέθοδοι προερχόμενοι από τον χώρο της
Ψυχομετρίας, όπως η Πολυδιαστασιακή Ανάλυση (Multidimensional Scaling), έχουν
προσελκύσει αναλογικά πολύ μικρότερο ενδιαφέρον, από πλευράς της Μαθηματικής
Στατιστικής. Άλλες πολυμεταβλητές μέθοδοι, όπως η Ανάλυση Σύζευξης – Conjoint
Analysis, με βάσεις τόσο σε ριζοσπαστικές μικροοικονομικές θεωρήσεις της
Ανάλυσης Χρησιμότητας και της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή (όπως του
Lancaster) και σε αντίστοιχες ψυχομετρικές προσεγγίσεις μέτρησης, αλλά και σε
συστηματική τεχνική ανάπτυξη στα πλαίσια της Έρευνας Μάρκετινγκ ( Paul Green),
δεν εμφανίζουν ούτε απλή αναφορά στα πλαίσια μερικών από τα κλασσικότερα
διεθνή συγγράμματα Πολυμεταβλητής Στατιστικής Ανάλυσης. Ο ομιλών, στα μέσα
της δεκαετίας του 80, θέλοντας να αποδώσει με ελληνικό όρο τη σχετική μέθοδο,
μετά εκτενή και άκαρπη αναζήτηση υιοθέτησε το όρο Ανάλυση Σύζευξης.
Αλλά και μέθοδοι όπως αυτή της Ανάλυσης Αιτιώδους Διαδρομής (Causal Path
Analysis) και οι συναφείς μέθοδοι LISREL, AMOS και PLS, αν και
χρησιμοποιούνται εκτενώς, πάνω από δύο δεκαετίες σε ακαδημαϊκές και εμπειρικές
έρευνες με δεδομένα δημοσκοπήσεων, δεν έχουν ακόμα αποτελέσει αντικείμενο
ιδιαίτερης εστίασης, από πλευράς της Μαθηματικής Στατιστικής.
Μία τέτοια εστίαση είναι καταλυτικής σημασίας, για την αυστηρή επιστημονική
τεκμηρίωση των εν λόγω μεθόδων, για τον εξευγενισμό τους και την περαιτέρω
ανάπτυξη και εφαρμογή τους. Αλλά και για κλασσικότερες ψυχομετρικές μεθόδους,
όπως αυτή της Ανάλυσης Παραγόντων (Factor Analysis), εξακολουθούν να
υπάρχουν προβληματισμοί σχετικά με γενικά αποδεκτές μεθόδους εκτίμησης της
στατιστικής σημαντικότητας των αποτελεσμάτων των αντίστοιχων εφαρμογών, προς
την αντιμετώπιση των οποίων η συμβολή της Μαθηματικής Στατιστικής μπορεί να
είναι καταλυτική.
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3. Διαφορετικές Επιστημονικές και Επιστημολογικές Κουλτούρες
Ένας πιθανός λόγος της περιορισμένης συνέργειας μεταξύ των διαφόρων
επιστημονικών χώρων που ασχολούνται με παρόμοια αντικείμενα, είναι η ύπαρξη
διαφορετικής επιστημονικής και επιστημολογικής κουλτούρας, περιορισμένη
αμοιβαία ενημέρωση και κατανόηση, ως προς τα υφιστάμενα αντικείμενα και
προβλήματα εφαρμογών στους επί μέρους χώρους, αλλά και η έλλειψη ουσιαστικών
διαύλων επιστημονικής επικοινωνίας, όπως προκύπτει από αναλύσεις των προτύπων
επιστημονικών αναφορών (citations), στα κύρια επιστημονικά περιοδικά του κάθε
χώρου.
Είναι χαρακτηριστικό, ότι ενώ στις περισσότερες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της
Ελλάδος, και όχι μόνο, βρίσκει κανείς πλήρεις σειρές των σημαντικότερων
επιστημονικών περιοδικών της Στατιστικής, καθώς και περιοδικών όπως η
Econometrica και η Biometrika, με δυσκολία βρίσκει έστω και μεμονωμένα τεύχη
της Psychometrica, ενώ το Journal of Marketing Research και το Public Opinion
Quarterly περιορίζονται κυρίως σε βιβλιοθήκες Τμημάτων με συναφή αντικείμενα.

4. Διαφορετικές Προτεραιότητες, Προβλήματα και Περιβάλλοντα
Εφαρμογών
Είναι προφανές ότι η ανάπτυξη και διάχυση των μεθόδων Έρευνας Μάρκετινγκ
είναι αποτέλεσμα μίας συνεχώς εξελισσόμενης, πολύπλοκης, διεπιστημονικής και
συστημικής διαδικασίας. Η υιοθέτηση και τελική καθιέρωση συγκεκριμένων
μεθόδων στον χώρο της Έρευνας Μάρκετινγκ εξαρτάται, τόσο από την
καταλληλότητα και την αντιστοιχία των μεθόδων αυτών με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
των προβλημάτων Μάρκετινγκ, όσο και από τα ιδιομορφικά χαρακτηριστικά των
αποφάσεων και του περιβάλλοντος Μάρκετινγκ. Υπό αυτή την έννοια, μέθοδοι και
τεχνικές οι οποίες είναι κεντρικές σε αντικείμενα όπως η Μαθηματική Στατιστική ή η
Οικονομετρία, μπορεί να είναι περιφερειακές στην Έρευνα Μάρκετινγκ και το
αντίστροφο.
Παράδειγμα αποτελεί η Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών. Μεταβολές στο
περιβάλλον μάρκετινγκ μίας επιχείρησης, όπως η είσοδος στην αγορά ενός νέου
ανταγωνιστή ή ενός νέου προϊόντος ή σημαντικές μεταβολές στην στρατηγική
μάρκετινγκ των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, μπορεί να απαξιώσει, εν μία νυκτί, τις
διαθέσιμες χρονολογικές σειρές, καθιστώντας την εφαρμογή των σχετικών τεχνικών
πρόβλεψης
τουλάχιστον επισφαλή. Από την άλλη πλευρά, ένα από τα
σημαντικότερα προβλήματα μάρκετινγκ είναι η εκτίμηση των μελλοντικών
πωλήσεων ενός νέου προϊόντος για το οποίο δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
χρονολογικών σειρών. Για τον σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί, στα πλαίσια της
Έρευνας Μάρκετινγκ, εξειδικευμένες τεχνικές όπως το μοντέλο ASSESSOR, οι
οποίες συνδυάζουν δεδομένα τα οποία συλλέγονται, επί τούτω, με διαφορετικές
μεθόδους και επιστημονικές λογικές, όπως δημοσκοπήσεις, φυσικές, εργαστηριακές
η υπολογιστικές προσομοιώσεις αγορών και δοκιμές προϊόντων, μέθοδοι
Προπόρευσης – Υστέρησης (Lead – Lag), η μέθοδος των Δελφών κ.α. Ιδιαίτερα, σε
σχέση με την πρόβλεψη των πωλήσεων ενός Νέου Προϊόντος, αμέσως μετά την φάση
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εισόδου του στην αγορά, όταν πλέον υπάρχουν αρκετά χρονολογικά δεδομένα
πωλήσεων, η εφαρμογή κλασσικών στατιστικών μεθόδων πρόβλεψης των πωλήσεων,
όπως έχει δείξει ο Andrew Ehrenberg στο κλασσικό βιβλίο του “Repeat Buying”,
μπορεί να οδηγήσει σε τελείως λαθεμένες υπερεκτιμήσεις, ακόμη και όταν είναι
εμφανής σημαντική διαχρονική τάση αύξησης των πωλήσεων. Αυτό συμβαίνει,
συνήθως, όταν υπάρχει αυξητική τάση του αριθμού των πελατών που δοκιμάζουν το
προϊόν για πρώτη φορά, π.χ. εξ΄ αιτίας αυξανομένων δαπανών διαφήμισης, αλλά
στην συνέχεια οι εν λόγω πελάτες δεν ξαναγοράζουν το συγκεκριμένο προϊόν. Στην
εν λόγω περίπτωση, ο κρίσιμος δείκτης που απαιτείται να εκτιμηθεί, για ακριβέστερη
πρόβλεψη, είναι αυτός των επαναληπτικών αγορών, ο οποίος προσδιορίζεται είτε
πειραματικά, είτε με στοιχεία δημοσκοπικών ερευνών, είτε από στοιχεία σάρωσης
(scanning data) των σημείων πώλησης.
Υπάρχουν επίσης πολλές περιπτώσεις, όπου μέθοδοι οι οποίες αναπτύχθηκαν για
την αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου προβλήματος σε έναν επιστημονικό χώρο,
χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση ενός διαφορετικού προβλήματος σε έναν
άλλο επιστημονικό χώρο. Μία τέτοια ενδεικτική περίπτωση είναι αυτή των Μη
Παραμετρικών Στατιστικών Μεθόδων, όπως ο συντελεστής στατιστικής συσχέτισης
(ρ) του Spearman. Αν και η στατιστική λογική της αρχικής του ανάπτυξης αφορούσε
την αντιμετώπιση της παραβίασης της υπόθεσης της κανονικότητας σε σχέση με την
εφαρμογή του συντελεστή συσχέτισης του Pearson, στην περίπτωση των
Δημοσκοπικών Ερευνών χρησιμοποιείται, κυρίως, για την στατιστική συσχέτιση
μεταβλητών των οποίων η μέτρηση, με βάση τις αντίστοιχες ερωτήσεις στο
ερωτηματολόγιο, είναι διατακτικές (ordinal).

5. Δειγματοληπτικά και μη Δειγματοληπτικά Σφάλματα
Αναφορικά με τις δημοσκοπικές έρευνες, μία από τις κύριες διαφοροποιήσεις σε
σχέση με θεμελιώδεις προσεγγίσεις της Μαθηματικής Στατιστικής αφορά την
έμφαση σε διαφορετικά είδη σφαλμάτων. Η Μαθηματική Στατιστική εστιάζει,
κυρίως, σε δειγματοληπτικά σφάλματα, ενώ οι δημοσκοπικές προσεγγίσεις δίνουν
τουλάχιστον ανάλογη έμφαση σε μη δειγματοληπτικά σφάλματα. Στα τελευταία
περιλαμβάνονται τυχαία κα μη τυχαία, συστηματικά και μη συστηματικά σφάλματα,
τα οποία αφορούν είτε εγγενή σφάλματα μέτρησης των μεταβλητών είτε τις συνθήκες
χορήγησης των ερωτηματολογίων. Τα μη τυχαία συστηματικά σφάλματα αφορούν
την εγκυρότητα των μετρήσεων, υπό διαφορετικές μορφές, όπως θεωρητική
εγκυρότητα, εγκυρότητα περιεχομένου, προβλεπτική εγκυρότητα, παράλληλη
εγκυρότητα, διακριτική εγκυρότητα κ.α., τα οποία ουσιαστικά εκφράζουν την
θεωρητική τεκμηρίωση, την πληρότητα, την λειτουργικότητα και την μοναδικότητα
της μέτρησης. Τα μη δειγματοληπτικά, μη τυχαία, συστηματικά σφάλματα είναι
ανεξάρτητα από το μέγεθος του δείγματος. Τα τυχαία, μη συστηματικά σφάλματα,
αντιπροσωπεύουν επιδράσεις του περιβάλλοντος ή των συνθηκών χορήγησης του
ερωτηματολογίου. Για παράδειγμα, η κατά την διάρκεια ιδιαίτερα ψυχρών ή
ιδιαίτερα θερμών ημερών του έτους, μέτρηση τις ικανοποίησης από την κατανάλωση
παγωτών. Για τον έλεγχο των σφαλμάτων αυτών, των οποίων η σημασία στις
δημοσκοπικές έρευνες μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή των τυχαίων
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δειγματοληπτικών σφαλμάτων, έχει αναπτυχθεί πληθώρα τεχνικών, κυρίως στους
χώρους της Έρευνας Μάρκετινγκ και της Ψυχομετρίας. Ιδιαίτερη, επίσης, έμφαση
δίδεται στην εσωτερική αξιοπιστία σύνθετων κλιμάκων μέτρησης πολλαπλών
ερωτήσεων, ο έλεγχος των οποίων γίνεται με συντελεστές όπως ο Cronbach alpha
(για κλίμακες πολλαπλών σημείων) ή το Kuder – Richardson test για διχοτομικές
κλίμακες και κλίμακες δύο σημείων και μίας επιλογής. Ιδιαίτερης σημασίας στις
δημοσκοπικές έρευνες είναι η μέτρηση του σφάλματος μη ανταπόκρισης (non
response error). Για την μέτρηση του σφάλματος αυτού, η Έρευνα Μάρκετινγκ έχει
αναπτύξει συγκεκριμένες τεχνικές ελέγχου, όπως η ύπαρξη στατιστικά σημαντικών
διαφορών στις απαντήσεις αυτών που ανταποκρίθηκαν άμεσα, σε σχέση με αυτούς
που ανταποκρίθηκαν με χρονική υστέρηση ή κατόπιν υπόμνησης ή επαναληπτικής
προσέγγισης.
Υπάρχουν, όμως, και άλλα σφάλματα που αφορούν την διαδικασία της χορήγησης
του ερωτηματολογίου, όπως η μη τήρηση των σχετικών οδηγιών χορήγησης ή άλλες
μεροληπτικές ενέργειες από πλευράς του συνεντευκτή, οι οποίες αντιμετωπίζονται
από τις εταιρίες Έρευνας Αγοράς και Δημοσκοπήσεων, με επαναληπτική προσέγγιση
και επανέλεγχο ενός ποσοστού του δείγματος (συνήθως 20%), αλλά και σφάλματα
κωδικοποίησης των μεταβλητών, καθώς και σφάλματα καταχώρησης των δεδομένων.
Πέραν αυτών, η ευκολία που παρέχεται σε έναν αναλυτή δεδομένων, από την ευρεία
διάδοση στατιστικών πακέτων όπως το SPSS, να εφαρμόσει μία μεγάλη ποικιλία
μεθόδων ανάλυσης, οδηγεί πολλές φορές σε λαθεμένη επιλογή μεθόδων, είτε σε
σχέση με την φύση και το είδος μέτρησης των μεταβλητών, είτε με αγνόηση των
υποκείμενων στατιστικών προϋποθέσεων, αλλά και σε υπερανάλυση (paralysis by
analysis) Από την άποψη αυτή, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, στα πλαίσια της Έρευνας
Μάρκετινγκ, στην στρατηγική επιλογή του μίγματος μεθόδων ανάλυσης δεδομένων.

6. Στρατηγική Επιλογή Μεθόδων Ανάλυσης Δεδομένων
Με τη σειρά της, η στρατηγική επιλογή μεθόδων ανάλυσης δεδομένων είναι
απαραίτητο να εντάσσεται σε μία συνολικότερη στρατηγική σχεδιασμού της έρευνας.
Από την άποψη αυτή, όλες οι φάσεις σχεδιασμού της έρευνας είναι
αλληλοεξαρτώμενες και η προτεραιότητα σε κάποιες επιλογές, σε μία αρχική φάση,
θέτει περιορισμούς ή αποκλείει συγκεκριμένες επιλογές σε μεταγενέστερες φάσεις.
Για παράδειγμα, όπως ανέφερα και στην χθεσινή κύρια ομιλία μου, εάν οι
πληροφοριακές ανάγκες που καλείται να καλύψει μία συγκεκριμένη έρευνα απαιτούν
την χορήγηση ενός εκτεταμένου ερωτηματολογίου, με πολλές ερωτήσεις –
μεταβλητές, αυτή η επιλογή αποκλείει την χορήγηση του ερωτηματολογίου
τηλεφωνικά και αυξάνει σημαντικά το κόστος. Η προσωπική χορήγηση του
ερωτηματολογίου, υπό δεδομένους περιορισμούς κόστους της έρευνας, οδηγεί
αναγκαστικά στην επιλογή και χρήση δειγματοληπτικής μεθόδου πολλαπλών
σταδίων κατάπεριοχές, όπως θα αναφερθεί εκτενέστερα, κατωτέρω. Οι σχετικές
αρχικές επιλογές προσδιορίζουν, επίσης, το μίγμα σφαλμάτων το οποίο μπορεί να
προκύψει. Ένα μικρό ερωτηματολόγιο οδηγεί σε μεγαλύτερο ποσοστό
ανταπόκρισης, με αποτέλεσμα να μειώνεται το δειγματοληπτικό σφάλμα, καθώς και
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το σφάλμα μη ανταπόκρισης. Όμως, ένα μικρό ερωτηματολόγιο είναι πιθανόν να μην
μπορεί να προσφέρει πλήρη και σφαιρική μέτρηση των αντικειμένων της έρευνας, με
αποτέλεσμα την αύξηση των συστηματικών, μη τυχαίων, μη δειγματοληπτικών
σφαλμάτων και την μείωση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της έρευνας, από
την θεωρητική εγκυρότητα των μετρήσεων μέχρι την προβλεπτική εγκυρότητα και
τελικά, μείωση αυτής καθ΄ αυτής της αξίας της έρευνας. Δυστυχώς, λίγη έμφαση
έχει δοθεί, στην αλληλεξάρτηση, αλληλοεπίδραση ή αλληλεξουδετέρωση των
διαφόρων τύπων σφαλμάτων, στα πλαίσια διαφορετικών στρατηγικών επιλογών
σχεδιασμού δημοσκοπικών ερευνών. Αυτό αποτελεί ένα πεδίο, όπου η Μαθηματική
Στατιστική θα μπορούσε να συμβάλλει, τα μέγιστα.
Ένα άλλο πρόβλημα
αλληλεξάρτησης των σχετικών επιλογών αφορά τον τύπο μέτρησης των μεταβλητών.
Εάν στο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιηθούν διατακτικές κλίμακες (οrdinal scales),
αυτή η επιλογή αποκλείει την χρήση παραμετρικών στατιστικών μεθόδων, στην φάση
της ανάλυσης δεδομένων, και η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού μπορεί να
απαιτεί πολύπλοκους μετασχηματισμούς των σχετικών μεταβλητών ή την προσφυγή
σε λιγότερο διαδεδομένες μεθόδους ανάλυσης δεδομένων, όπως η μονοτονική
παλινδρόμηση.

7. Άλλες Ιδιαιτερότητες της Έρευνας Μάρκετινγκ και των Δημοσκοπικών
Ερευνών
Η εφαρμογή δημοσκοπικών προσεγγίσεων στην Έρευνα Μάρκετινγκ,
παρουσιάζει και άλλες ιδιαιτερότητες. Κατ΄ αρχήν, οι επιχειρήσεις οι οποίες
παραγγέλλουν τις σχετικές έρευνες, έχουν την δυνατότητα να ελέγξουν, τουλάχιστον
μερικώς, την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, εάν η έρευνα
προσδιορίζει τις πωλήσεις και τα μερίδια αγοράς των διαφόρων ανταγωνιστικών
προϊόντων, θα πρέπει να εκτιμά, με αποδεκτή ακρίβεια, τις πωλήσεις και τα μερίδια
αγοράς της ίδιας της επιχείρησης που έχει παραγγείλει την έρευνα, τα οποία δεν είναι
a priori γνωστά στην εταιρία Έρευνας Αγοράς. Στην περίπτωση πολιτικών
δημοσκοπήσεων, ενώ το ζητούμενο είναι η εκτίμηση των προθέσεων ψήφου, η
δημοσκοπική καταγραφή του τι ψήφισαν οι ερωτώμενοι στις προηγούμενες εκλογές
θα πρέπει να δίνει, με αποδεκτή ακρίβεια, τα αποτελέσματα των τελευταίων αυτών
εκλογών. Παρ’ όλα αυτά, σε παρελθούσες εκλογές, διαφορετικά exit polls,
απέτυχαν να εκτιμήσουν σωστά τα αποτελέσματα κάποιων συγκεκριμένων κομμάτων
(ενός μεγάλου και δύο μικρών) ενώ εκτίμησαν με μεγάλη ακρίβεια τα αποτελέσματα
των υπολοίπων κομμάτων (του έτερου μεγάλου κόμματος και ενός μικρού). Αν και
εκ πρώτης όψεως αυτό φαινόταν παράδοξο, στη διεθνή βιβλιογραφία της Έρευνας
Μάρκετινγκ το φαινόμενο αυτό έχει αναλυθεί, σε σχέση με τους «τακτικούς
ψηφοφόρους» (tactical voters), οι οποίοι την τελευταία στιγμή ψηφίζουν όχι το
κόμμα (συνήθως μικρό) της πρώτης προτίμησής τους, αλλά το μεγάλο κόμμα που
πιστεύουν ότι θα αποκλείσει από την εξουσία το έτερο μεγάλο κόμμα. Όμως, όταν
τους ζητείται, στα exit polls, να «ξαναψηφίσουν» στην προσομοιωμένη κάλπη το
κόμμα που
μόλις ψήφισαν,
για λόγους αποκατάστασης της ψυχολογικής
δυσαρμονίας (psychological incongruence), η οποία προκλήθηκε από την, για
τακτικούς λόγους, εγκατάλειψη του μικρού κόμματος στο οποίο ιδεολογικά
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ανήκουν, στην προσομοιωμένη κάλπη «ψηφίζουν» το κόμμα στο οποίο πρόσκεινται
ιδεολογικά. Εναλλακτικά, δηλώνουν μεν τι πραγματικά ψήφισαν, αλλά παράλληλα
δηλώνουν ότι και στις τελευταίες εκλογές ψήφισαν το ίδιο κόμμα, το οποίο όχι μόνο
δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αλλά μπορεί να οδηγήσει και σε λαθεμένη
στάθμιση του δείγματος.
Άλλες ιδιαιτερότητες της Έρευνας Μάρκετινγκ, σχετίζονται με το γεγονός ότι
λαθεμένες εκτιμήσεις των μελλοντικών πωλήσεων και μεριδίων αγοράς για νέα
προϊόντα, μπορεί να οδηγήσουν, και έχουν οδηγήσει στο παρελθόν, π.χ. στις
Ηνωμένες Πολιτείες, σε αγωγές αποζημίωσης των εντολοδόχων της έρευνας από την
εταιρία Έρευνας Αγοράς (περίπτωση Beecham). Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν
περιπτώσεις όπου η άγνοια ενός επιχειρηματία ή ενός στελέχους για βασικά μεγέθη
της αγοράς είναι πολύ μεγάλη, ο προϋπολογισμός που μπορεί να διατεθεί είναι πολύ
μικρός και ο χρόνος για την λήψη σχετικών αποφάσεων εξαιρετικά πιεστικός. Σε
τέτοιες περιπτώσεις το ζητούμενο από τον επιχειρηματία ή το στέλεχος δεν είναι η
ελαχιστοποίηση των δειγματοληπτικών σφαλμάτων, αλλά η μείωση της υφιστάμενης
άγνοιας. Αν, για παράδειγμα, ένας επιχειρηματίας δεν γνωρίζει κατά πόσο το μερίδιο
αγοράς του είναι 10% ή 20% και άρα, το ενδεχόμενο σφάλμα από την υιοθέτηση μίας
λαθεμένης σχετικής υπόθεσης μπορεί να είναι της τάξεως του 100% ή και
περισσότερο, ακόμη και αποδοχή από μέρους του σφαλμάτων τάξης μεγέθους 20%,
αποτελούν καταλυτική μείωση της άγνοιάς του και δραματική βελτίωση της
ποιότητας των συνακόλουθων αποφάσεων. Σε μία τέτοια περίπτωση, η επιδίωξη
περαιτέρω μείωσης του σφάλματος σε συμβατικά όρια κάτω του 5%, μπορεί να
αντιμετωπίζεται σαν περιττή πολυτέλεια, ιδιαίτερα όταν η επίτευξή του απαιτεί
πολλαπλάσιου μεγέθους δείγματα, και δυσανάλογα μεγάλο πρόσθετο κόστος και
χρόνο.
Επί πλέον, οι επιχειρηματίες και τα στελέχη δεν ενδιαφέρονται για την εφαρμογή
πολύπλοκων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων, σαν αυτοσκοπό, κάτι που μπορεί να
αποτελεί επιδίωξη των ακαδημαϊκών εφαρμογών. Ενδιαφέρονται για την φθηνότερη,
συντομότερη και απλούστερη απάντηση στα ερωτήματά τους. Πολλές φορές
παρεξηγείται ή γίνεται αντικείμενο κριτικής, η εκτενής παρουσίαση των
αποτελεσμάτων μίας έρευνας αγοράς με την μορφή μεγάλου αριθμού πινάκων. Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι ο επιχειρηματίας δεν ενδιαφέρεται τόσο, για το ύψος της
συσχέτισης π.χ. μεταξύ ηλικίας και ιπποδύναμης αυτοκινήτων, αλλά για την μέση
ιπποδύναμη και τους τύπους των αντίστοιχων αυτοκινήτων που επιλέγονται σε
συγκεκριμένες ηλικιακές και άλλες δημογραφικές ομάδες, στα πλαίσια της
τμηματοποίησης της αγοράς. Κατά κανόνα, οι πλέον προηγμένες μέθοδοι ανάλυσης
δεδομένων, είναι ταυτόχρονα και μέθοδοι «απομείωσης δεδομένων» (data reduction
methods), οι οποίες συγκαλύπτουν εκείνα τα λεπτομερειακά στοιχεία, τα οποία
ακόμη και με την μορφή απλών ποσοστών, συμβάλλουν δυσανάλογα πολύ, τόσο
στην πληρέστερη εικόνα μίας αγοράς, όσο και στην αποτελεσματικότερη λήψη
αποφάσεων. Σημαντικά προβλήματα έχουν παρατηρηθεί στους χώρους της Έρευνας
Αγοράς, από την απαξιωτική στάση εξαιρετικά τεχνικά καταρτισμένων ερευνητών
προς απλούστερες, αλλά καταλληλότερες μεθόδους ανάλυσης δεδομένων, προς
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όφελος πολυπλοκότερων, πλέον επιστημονικοφανών μεθόδων, αλλά πολύ λιγότερο
κατάλληλων, για τους στόχους συγκεκριμένων ερευνών.
Υπό την ανωτέρω έννοια, εταιρίες Έρευνας Αγοράς, χρησιμοποιούν πρακτικούς
κανόνες (rules of thumb) για να υποβοηθήσουν τους επιχειρηματίες ή τα στελέχη στις
επιλογές τους σχετικά με τις προδιαγραφές μίας έρευνας. Αν και οι πρακτικοί αυτοί
κανόνες φαίνονται εκ πρώτης όψεως απλοϊκοί, εν τούτοις εδράζονται στην διεθνή
μακροχρόνια δοκιμή, προσαρμογή και χρήση μεθόδων που έχουν αναπτυχθεί ή
ελεγχθεί από κορυφαίους επιστήμονες, τόσο της Μαθηματικής Στατιστικής, όσο και
των άλλων συναφών επιστημονικών χώρων. Έχει έτσι δημιουργηθεί μία διεθνής
τεχνογνωσία, η οποία διαχέεται παγκοσμίως, μέσω των θυγατρικών εταιριών και των
αντιπροσώπων των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών Έρευνας Αγοράς και
Δημοσκοπήσεων. Συμβολή στην διάχυση της τεχνογνωσίας αυτής, σε μικρότερες
τοπικές εταιρίες Έρευνας Αγοράς, συντελείται και μέσω της αντίστοιχης μετακίνησης
στελεχών από τις πολυεθνικές εταιρίες Έρευνας Αγοράς στις μικρότερες τοπικές
εταιρίες.
Στην περίπτωση φυσικών προσομοιώσεων αγοράς και πειραματικών δοκιμών
νέων προϊόντων, έχουν καταγραφεί διεθνώς περιπτώσεις που ανταγωνιστικές
επιχειρήσεις πληροφορήθηκαν την διεξαγωγή των σχετικών ερευνών και επέτυχαν να
παρέμβουν και να επηρεάσουν την διεξαγωγή των ερευνών και, τελικά, να
υπονομεύσουν την εγκυρότητα και αξιοπιστία των σχετικών αποτελεσμάτων. Για τον
λόγο αυτό, οι έρευνες μάρκετινγκ καλύπτονται από πλήρη μυστικότητα και
λαμβάνονται μέτρα, ώστε να μη επιλεγούν σαν μέλη του δείγματος πρόσωπα τα
οποία έχουν οιανδήποτε άμεση ή έμμεση σχέση με ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Επί
πλέον, σε αντίθεση με τις πολιτικές δημοσκοπήσεις όπου κύριος σκοπός της
διεξαγωγής τους είναι η δημοσίευση και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων, τα
αποτελέσματα των ερευνών μάρκετινγκ, κατά κανόνα και με ελάχιστες εξαιρέσεις,
δεν δημοσιοποιούνται ποτέ.

8. Ιδιαίτερα Προβλήματα Δειγματοληψίας για Δημοσκοπήσεις
Σχετικά με τις μεθόδους δειγματοληψίας στις δημοσκοπήσεις και την έρευνα
μάρκετινγκ, η επιλογή συγκεκριμένης μεθόδου δειγματοληψίας σχετίζεται άμεσα με
την μέθοδο συλλογής στοιχείων - χορήγησης του ερωτηματολογίου. Στην
τηλεφωνική συλλογή στοιχείων είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί η απλή τυχαία
δειγματοληψία με δειγματοληπτικό πλαίσιο τους τηλεφωνικούς καταλόγους. Στην
περίπτωση, όμως της προσωπικής συλλογής στοιχείων και προσωπικής χορήγησης
του ερωτηματολογίου, σε δείγματα από μεγάλους πληθυσμούς, η εφαρμογή της
απλής τυχαίας δειγματοληψίας θα απαιτούσε τόσο υψηλό κόστος, που ουσιαστικά
καθίσταται ανέφικτη. Για παράδειγμα, απλή τυχαία δειγματοληψία 2000 νοικοκυριών
απ΄ όλη την Ελλάδα θα οδηγούσε στην επιλογή ενός δείγματος νοικοκυριών, τα
οποία θα διεσπείροντο, πλήρως, σε ολόκληρη την επικράτεια. Για την προσωπική
χορήγηση του ερωτηματολογίου σε ένα και μόνο νοικοκυριό σε ένα απομακρυσμένο
χωριό, θα απαιτούντο εξαιρετικά υψηλά κόστη μετακίνησης του συνεντευκτή.
Εύκολα εκτιμάται ότι το κόστος μίας τέτοιας δειγματοληψίας θα ήταν της τάξεως των
εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Για τον λόγο αυτό, σε αυτού του είδους τις
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δειγματοληψίες, έχει υιοθετηθεί διεθνώς η πολλαπλών σταδίων δειγματοληψία κατά
περιοχές (multistage area sampling), σε συνδυασμό με συστηματική επιλογή των
νοικοκυριών και κατά ποσοστώσεις τελική επιλογή των ατόμων στα οποία
χορηγούνται τα ερωτηματολόγια. Η λογική της προσέγγισης αυτής είναι η ακόλουθη:
Ο ερευνητής ο οποίος θα πάει σε μία περιοχή, να χορηγήσει τον μέγιστο αριθμό
ερωτηματολογίων στην διάρκεια μίας επίσκεψης στην συγκεκριμένη περιοχή, έτσι
ώστε το κόστος της μετακίνησης και διαμονής του να κατανεμηθεί στον μέγιστο
αριθμό ερωτηματολογίων. Από οικονομικής πλευράς, το τελικό αποτέλεσμα είναι η
τάξη μεγέθους του κόστους της δημοσκόπησης να περιορίζεται, από εκατοντάδες
χιλιάδες σε δεκάδες χιλιάδες Ευρώ.

9. Πολιτικές Δημοσκοπήσεις, μία Ειδική Περίπτωση Έρευνας Αγοράς
Όσον αφορά τις πολιτικές δημοσκοπήσεις και, ιδιαίτερα, τις μετρήσεις πρόθεσης
ψήφου, το μέγεθος των σχετικών δειγμάτων αντανακλά, στις περισσότερες
περιπτώσεις, τον αντίστοιχο προϋπολογισμό που τα διάφορα μαζικά μέσα
επικοινωνίας ή άλλοι ενδιαφερόμενοι είναι πρόθυμοι να διαθέσουν για τις εν λόγω
δημοσκοπήσεις. Επίσης, η επιλογή και παρουσίαση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων
της δημοσκόπησης εκφράζει, συνήθως, τις εκδοτικές και δημοσιογραφικές
προτεραιότητες του κάθε μέσου, για τις οποίες δεν ευθύνονται οι εταιρίες Έρευνας
Αγοράς και Δημοσκοπήσεων. Είναι γνωστό ότι μία πλήρης ανάλυση των δεδομένων
μίας πολιτικής δημοσκόπησης μπορεί να περιλαμβάνει εκατοντάδες πίνακες, καθώς
και τα αποτελέσματα μεθόδων ανάλυσης δεδομένων, από τις πιο απλές έως τις πιο
πολύπλοκες. Για παράδειγμα, ο Μπεχράκης και άλλοι ερευνητές προτείνουν την
χρήση Διαχωριστικής Ανάλυσης (Discriminant Analysis) για την κατανομή των
μελών του δείγματος που δηλώνουν αναποφάσιστοι, σαν πιθανών ψηφοφόρων των
διαφόρων κομμάτων. Είναι επίσης χαρακτηριστικό, ότι ένας από τους πλέον
ενδεικτικούς πίνακες μίας πολιτικής δημοσκόπησης, αυτός των μετακινήσεων των
ψηφοφόρων, σε πολλές περιπτώσεις δημοσίευσης των σχετικών αποτελεσμάτων, είτε
παραλείπεται τελείως, είτε υπάρχει αποσπασματική παρουσίαση των δεδομένων του
μέσα στα κείμενα δημοσιογραφικού σχολιασμού.

10. Μετρήσεις Τηλεθέασης: Πανσπερμία
Μεθοδολογικών Επιλογών και Ερωτημάτων.

Μεθόδων,

Τεχνικών,

Μία ενδιαφέρουσα περίπτωση μίας σύνθετης τεχνικής Έρευνας Μάρκετινγκ, η
οποία απασχόλησε πρόσφατα την Ελληνική επικαιρότητα, και παρουσιάζει πολλούς
από τους προβληματισμούς και τα διλήμματα ερευνητικών, μεθοδολογικών και
τεχνικών επιλογών που προαναφέρθηκαν, αλλά και οδήγησε σε δικονομικές
εμπλοκές,
είναι αυτή των τηλεμετρήσεων με χρήση εξειδικευμένων τεχνικών
(people’s meters). Η σχετική τεχνική αφορά την ηλεκτρομηχανική παρατήρηση και
καταγραφή των μεταβλητών συμπεριφοράς της τηλεθέασης, με συνεχείς –
επαναλαμβανόμενες μετρήσεις σε σταθερά δείγματα (panels). Αυτές οι προσεγγίσεις
μέτρησης δεν είναι βέλτιστες, όμως, ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής τους
στην Ελλάδα, αποτελούν διεθνώς γενικευμένης αποδοχής και υιοθέτησης
μεθοδολογίες μέτρησης της τηλεθέασης και συνιστούν σημαντική πρόοδο, σε σχέση
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με εναλλακτικές μεθόδους που είχαν αναπτυχθεί και υιοθετηθεί στο παρελθόν. Ο
ομιλών, στα μέσα της δεκαετίας του 1970, είχε συμμετάσχει σε μετρήσεις
τηλεθέασης διενεργούμενες από την εταιρία ICAP. Η μέθοδος που εφαρμόζονταν,
τότε, ακολουθούσε μία παραλλαγή της προσέγγισης της «καταγραφής ημερολογίου».
Σε τυχαίο και διαφορετικό κάθε εβδομάδα δείγμα διανέμονταν το περιοδικό
«Ραδιοτηλεόραση», το οποίο ζητούσε από τα μέλη του δείγματος να σημειώσουν τις
εκπομπές, τις οποίες θα παρακολουθούσαν στην διάρκεια του επόμενου επταημέρου,
μετά το πέρας του οποίου, εκπρόσωποι της εταιρίας ICAP επανασυνέλεγαν τα
διανεμηθέντα τεύχη του περιοδικού. Οι σχετικές ενδείξεις επί των περιοδικών
εισάγονταν προς ανάλυση στον Η/Υ της εταιρίας και τα αποτελέσματα δίνονταν
στους ενδιαφερομένους συνδρομητές (τηλεοπτικοί σταθμοί, διαφημιστές και
διαφημιζόμενοι). Η μέθοδος είχε υψηλό κόστος και τα αποτελέσματα δίνονταν με
σημαντική χρονική υστέρηση. Η εφαρμογή της μεθόδου διευκολύνονταν από το
γεγονός ότι υπήρχαν μόνο δύο κρατικοί τηλεοπτικοί σταθμοί και δεν υπήρχε ακόμη
διάδοση των τηλεκοντρόλ. Εν τούτοις, η μέθοδος της «καταγραφής ημερολογίου»
εξακολουθεί να εφαρμόζεται στις ΗΠΑ, από την εταιρία Nielsen, σε επίπεδο
πολιτειών, ενώ η μέθοδος των «people’s meters» εφαρμόζεται παναμερικανικά. Τα
τελευταία δέκα χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες να αναπτυχθούν νέες τεχνικές
(passive people’s meters), με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών, όπως αυτή των
μικροσυσκευών που φέρονται από τα μέλη του δείγματος και καταγράφουν
κωδικοποιημένα σήματα εκπεμπόμενα από τα διάφορα μαζικά μέσα, με τα
αντίστοιχα δεδομένα να μεταφέρονται στην διάρκεια της νύκτας σε κεντρικό
υπολογιστή της εταιρίας ερευνών. Μέσω των τεχνικών αυτών μπορεί να
καταγραφούν ακόμη και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που ακούν τα μέλη του δείγματος
κατά την μετακίνησή τους με ταξί, ενώ υπάρχουν αισθητήρες που καταγράφουν εάν
την μικροσυσκευή φέρει το μέλος του δείγματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ή
εάν είναι ανενεργή. Τέλος, στα μέλη του δείγματος δίνονται κίνητρα και λαμβάνουν
ανταμοιβές ανάλογα με την καταγεγραμμένη χρήση της μικροσυσκευής και την
συμμόρφωση τους με τις προδιαγραφές χρήσης. ενώ σε Ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη
τεθεί σε εφαρμογή ανάλογες προσεγγίσεις, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής,
κατόπιν πειραματικών δοκιμών, η πρώτη εφαρμογή πεδίου προβλέπεται για τον Μάϊο
του 2006. Εν τούτοις, και αυτές οι τεχνικές δεν λύνουν όλα τα προβλήματα, ούτε
απαντούν σε όλα τα ερωτήματα σε σχέση με την μέτρηση της τηλεθέασης, ενώ
μπορεί να εγείρουν πρόσθετα ερωτήματα σχετικά με το δεοντολογικό πλαίσιο
τέτοιων εφαρμογών. Όσον αφορά την τρέχουσα εφαρμογή των “people’s meters”
στην Ελλάδα, η εγκυρότητα, η αξιοπιστία και το μέγεθος των δειγματοληπτικών
σφαλμάτων της σχετικής εφαρμογής θα μπορούσαν να ελεγχθούν, σχετικά εύκολα,
με μεθοδολογίες ελέγχου παράλληλης εγκυρότητας και πιο συγκεκριμένα με την
μέθοδο της «συντρέχουσας τηλεφωνικής ανάκλησης» (concurrent telephone recall).
Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, διενεργείται, κατ΄ αρχήν, τυχαία δειγματοληψία
ολιγόλεπτων διαστημάτων τηλεμετάδοσης και, σε δεύτερο στάδιο, για κάθε επιλεγέν
διάστημα, τυχαία δειγματοληψία μελών του τηλεοπτικού κοινού, οι οποίοι
ερωτώνται ποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα παρακολουθούν την συγκεκριμένη χρονική
στιγμή η παρακολούθησαν κατά την διάρκεια του ελεγχόμενου ολιγόλεπτου χρονικού

- 706 -

διαστήματος. Για την διεξαγωγή της τηλεοπτικής έρευνας είναι απαραίτητη η χρήση
συστημάτων CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Οι τηλεμετρήσεις
που προκύπτουν συγκρίνονται, στατιστικά, με τις τηλεμετρήσεις που έχουν
καταγραφεί, για τα ίδια ολιγόλεπτα διαστήματα, από τις εγκαταστημένες συσκευές
«people’s meters».

11. Στατιστική - Έρευνα Μάρκετινγκ και Δημοσκοπήσεις - μία Ιδιάζουσα
Σχέση
Η θεμελιώδης βάση, αλλά και το τελικό μέτρο αξιολόγησης της Έρευνας
Μάρκετινγκ, γενικότερα και των δημοσκοπήσεων ειδικότερα, ήταν, είναι και θα
πρέπει να συνεχίσει να είναι η Μαθηματική Στατιστική. Αυτό, όμως δεν σημαίνει ότι
τα δύο αντικείμενα ταυτίζονται ή ότι το ένα είναι υποσύνολο του άλλου, με την ίδια
έννοια που η μηχανολογία εδράζεται στις αρχές της Φυσικής και στην εφαρμογή των
Μαθηματικών, αλλά δεν ταυτίζεται με αυτά, λαμβάνοντας μία τεράστια ποικιλία
επιπρόσθετων εισροών και από άλλους επιστημονικούς χώρους, οι οποίες
προσαρμόζονται, ενσωματώνονται, μεταλλάσσονται και συνδυάζονται με τα εγγενώς
προκύπτοντα επιστημονικά δεδομένα και θεωρήσεις, προκειμένου να συνθέσουν ένα
αυτοτελές επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο.
Εν τούτοις, από την στενότερη επαφή, επικοινωνία, συνεργασία και αμοιβαία
κατανόηση των φορέων και παραγόντων της Μαθηματικής Στατιστικής και της
Έρευνας Μάρκετινγκ, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν περαιτέρω σημαντικές
συνέργειες, προς όφελος αμφότερων των αντικειμένων και της επιστημονικής
προόδου γενικότερα. Για το λόγο αυτό, η σημερινή πρωτοβουλία του Ελληνικού
Στατιστικού Ινστιτούτου είναι πρωτοποριακή ακόμη και για τα διεθνή δεδομένα.
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Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο
Πρακτικά 19 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2006), σελ 709-717

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Σπύρος-Αιμίλιος Καμηλέρης
GfK Market Analysis ΕΠΕ
scamileris@marketanalysis.gr

1. Εισαγωγή
Οι δημοσκοπήσεις: είναι ένα τμήμα του κλάδου της έρευνας αγοράς. Στα
επόμενα δίνουμε μια συνοπτική περιγραφή της κατάστασης του κλάδου αυτού στην
Ελλάδα, αναφορικά με το μέγεθός του, την επιχειρηματική οργάνωσή του και τη
δεοντολογία λειτουργίας του, ενώ επίσης παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία από
άλλες χώρες.
Τέλος δίνονται στοιχεία από μια «έρευνα αγοράς» που διεξήχθη μεταξύ των
εταιριών του κλάδου για τους σκοπούς της παρουσίασης αυτής.

2. Η δομή της αγοράς της «έρευνας αγοράς» στην Ελλάδα
Ο ακριβής πληθυσμός των εταιριών που δραστηριοποιούνται στην έρευνα αγοράς
δεν είναι γνωστός γιατί υπάρχουν εταιρίες που ασχολούνται περιστασιακά ή
επιμέρους με το αντικείμενο, συμπληρωματικά στην κύρια επιχειρηματική τους
δραστηριότητα ή είναι εταιρίες πολύ μικρού μεγέθους για να έχουν καταγραφή σε
κάποιο επιχειρηματικό οδηγό.
Κάποιες από αυτές τις «άγνωστες» εταιρίες
ασχολούνται και με δημοσκοπήσεις σε τοπικό επίπεδο, κυρίως για τις ανάγκες
τοπικών αρχόντων.
Επίσημα, με βάση τον επιχειρηματικό οδηγό της ICAP, οι εταιρίες που δηλώνουν
αποκλειστική ή δευτερεύουσα δραστηριότητα την έρευνα αγοράς και συναφείς προς
αυτή δραστηριότητες (π.χ. συλλογή στοιχείων, στατιστική ανάλυση, κλπ.)
προσεγγίζουν τις 50.
Στις 50 αυτές εταιρίες δεν συμπεριλαμβάνονται τα λεγόμενα “call centers” για
προφανείς λόγους.
Σε 33 από αυτές τις εταιρίες υπάρχει διευθυντικό στέλεχος που είναι μέλος της
ESOMAR (European Society of Opinion & Marketing Research) και άρα κατ’
επέκταση και η εταιρία είναι μέλος της ESOMAR. Οι 3 εταιρίες μάλιστα εντάχθηκαν
τους τελευταίους 1-2 μήνες.
23 από τις εταιρίες αυτές είναι μέλη του ΣΕΔΕΑ (Σύνδεσμος Εταιριών
Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς). Τα μέλη του ΣΕΔΕΑ είναι κατά τεκμήριο οι
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μεγαλύτερες εταιρίες στον Ελλαδικό χώρο με εξαίρεση τις εταιρίες A.C. Nielsen και
I.R.I. που δεν είναι μέλη του.
Η αγορά παρουσιάζει μια μεγάλη συγκέντρωση τζίρου. Υπολογίζεται (με βάση τα
υπάρχοντα στοιχεία) ότι οι 10 μεγαλύτερες εταιρίες στην Ελλάδα συμπεριλαμβανομένων των A.C. Nielsen και I.R.I. συγκεντρώνουν το 60-65% του συνολικού
τζίρου της αγοράς.
Οι 22 εταιρίες του ΣΕΔΕΑ απασχολούσαν το 2005 περίπου 640 μόνιμους
υπαλλήλους και 2.350 υπαλλήλους μερικής απασχόλησης.

3. Ο ΣΕΔΕΑ (www.sedea.gr)
Ο ΣΕΔΕΑ ιδρύθηκε το 1990 και σήμερα αριθμεί 23 μέλη ενώ εκκρεμούν προς
έγκριση μερικές ακόμα αιτήσεις εταιριών. Βασική προϋπόθεση για την ένταξη νέου
μέλους είναι ότι το μέλος αυτό θα πρέπει να ανήκει στην ESOMAR. Σύμφωνα με το
καταστατικό του οι σκοποί του σωματείου είναι οι εξής:
• η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας αγοράς και κοινής γνώμης.
• η επιμόρφωση των μελών του σε θέματα ερευνών αγοράς και κοινωνικών
ερευνών
• η ενημέρωση των ιδιωτικών και δημοσίων φορέων σχετικά με την χρησιμότητα
και την συμβολή της επιστημονικής έρευνας αγοράς και κοινής γνώμης
• η συμμετοχή σε οργανισμούς και ομάδες εργασίας οσάκις κρίνεται σκόπιμο
• η ίδρυση σχολών, βιβλιοθηκών και εντευκτηρίων με σκοπό την εκπαίδευση όσων
επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο της έρευνας αγοράς και κοινής
γνώμης καθώς και η εξοικείωση του κοινού με το αντικείμενο αυτό.
Η σημαντικότερη ίσως συμβολή του ΣΕΔΕΑ είναι η έκδοση κωδίκων
δεοντολογίας για τη διεξαγωγή δημοσκοπήσεων και ερευνών αγοράς καθώς και
ελεγκτικών μηχανισμών για την ποιότητα συλλογής στοιχείων που διασφαλίζουν
τουλάχιστον ένα ελάχιστο επίπεδο αξιοπιστίας από τις εταιρείες μέλη του.

4. H ESOMAR (www.esomar.org)
Η ESOMAR ιδρύθηκε το 1948 με σκοπό τη διάδοση της έρευνας αγοράς
παγκόσμια καθώς και την καθιέρωση της δεοντολογίας της παγκόσμια.
Σήμερα η ESOMAR παρ’ όλο που κρατάει στον τίτλο της για ιστορικούς λόγους
τον προσδιορισμό European είναι πλέον η παγκόσμια οργάνωση των επαγγελματιών
της Έρευνας αγοράς. Με πάνω από 7.000 μέλη σε 100 χώρες η ESOMAR έχει
καθιερωθεί σαν εκείνο τον επαγγελματικό φορέα που διασφαλίζει τον σωστό
επαγγελματισμό από τα μέλη του.
Ο κύριος μοχλός επίτευξης αυτού είναι οι 11 κώδικες δεοντολογίας που έχει
θεσπίσει για τη διεξαγωγή διαφόρων ειδών έρευνας αγοράς.
Ο σημαντικότερος από αυτούς, και πηγή αναφοράς για τους υπόλοιπους, είναι ο
γνωστός ως «κώδικας δεοντολογίας της ESOMAR» ή επίσημα ως
ICC/ESOMAR International code of Marketing and Social Research Practice.
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O κώδικας αυτός είναι το βασικό επαγγελματικό εργαλείο κάθε σωστού ερευνητή
και έχει κατοχυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως νομικό πλαίσιο διεξαγωγής
των ερευνών στην Ευρώπη.

5. Οι κώδικες δεοντολογίας στην Ελλάδα και τα ελεγκτικά όργανα του
ΣΕΔΕΑ
Ο ΣΕΔΕΑ σαν περιφερειακό όργανο της ESOMAR δέχεται και επιβάλλει τη
χρήση από τα μέλη του όλων των κωδίκων δεοντολογίας της ESOMAR.
Παράλληλα έχει θεσπίσει και ο ίδιος τους δικούς τους κανόνες δεοντολογίας οι
οποίοι στην ουσία απορρέουν από και εξειδικεύουν τους κώδικες δεοντολογίας της
ESOMAR για την Ελληνική αγορά. Οι κώδικες αυτοί είναι οι:
• Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής του ΣΕΔΕΑ
• Κώδικας για Δημοσκοπήσεις του ΣΕΔΕΑ
Και για λεπτομέρειες μπορεί κανείς να ανατρέξει στο δικτυακό τόπο του ΣΕΔΕΑ.
Παράλληλα ο ΣΕΔΕΑ έχει καθιερώσει μια σειρά ελεγκτικών οργάνων για τον
καλύτερο έλεγχο της εφαρμογής της δεοντολογίας από τα μέλη του. Τα ελεγκτικά
όργανα αυτά είναι 3:
1. Το Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου Συλλογής Στοιχείων (Π.Ε.Σ.Σ.). Είναι ένα
σύστημα που ελέγχει δυο φορές το χρόνο όλες τις εταιρίες μέλη του ΣΕΔΕΑ για
τη σωστή εφαρμογή των κανόνων συλλογή των στοιχείων των ερευνών. Ο
έλεγχος αυτός διασφαλίζει ένα ελάχιστο επίπεδο αξιοπιστίας στη συλλογή
δεδομένων από τις εταιρίες-μέλη του ΣΕΔΕΑ.
2. Επιτροπές Ελέγχου Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Πρακτικής. Συνεδριάζουν
κάθε φορά που υπάρχει καταγγελία για δεοντολογική παράβαση από κάποιο
μέλος τους
3. Έλεγχος Ερευνών Μετρήσεων ΜΜΕ. Είναι οι επιτροπές που συνεδριάζουν σε
τακτική βάση και ελέγχου αν οι εταιρίες που διεξάγουν μετρήσεις ΜΜΕ,
ακολουθούν τη σωστή επιστημονική και επαγγελματική πρακτική.

6. Το μέγεθος της αγοράς
Η ελληνική αγορά είναι γενικά μικρή σαν αγορά και ο οικογενειακός χαρακτήρας
των επιχειρήσεων που επικράτησε για πολλά χρόνια δεν επέτρεψε την εξάπλωση
δυνατών όπλων του marketing όπως είναι η έρευνα αγοράς. Έτσι η αγορά της
έρευνας αγοράς στην Ελλάδα είναι σχετικά μικρή και στα επόμενα παρατίθενται
μερικοί πίνακες με στοιχεία από το ετήσιο Industry Study της ESOMAR του 2004
που περιγράφουν ενδεικτικά το μέγεθος της αγοράς. Το Industry Study του 2005
αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι του 2006.

Τζίρος σε εκ. Ευρώ

2002

2003

2004

2005 (εκτίμηση)

Τζίρος

55,5

59,0

62,6

65,0

Εντός Ελλάδας

98,2%

98,5%

98,0%

?

Εκτός Ελλάδας

1,8%

1,5%

2,0%

?

Καταναλωτική έρευνα

74,0%

72,3%

70,9%

?

Μη καταναλωτική έρευνα

26,0%

27,7%

29,1%

?

2002

2003

2004

FMCG’s & durables

42,7%

44,8%

40,7%

Βιομηχανία και Β2Β

2,4%

2,4%

1,8%

Χονδρεμπόριο & Λιανεμπόριο

5,0%

3,5%

3,6%

Χρηματοοικονομικός τομέας

5,0%

4,1%

4,6%

Κοινή ωφέλεια(ενέργεια, πετρέλαιο κλπ)

0,7%

0,6%

0,7%

Τηλεπικοινωνίες και Ταχυδρομεία

4,3%

4,6%

5,5%

Δημόσιος τομέας

6,5%

5,7%

2,7%

Ηλεκτρονικά ΜΜΕ

8,4%

10,2%

12,5%

Εταιρείες on line

0,2%

0,1%

0,2%

Άλλα ΜΜΕ

2,8%

3,5%

4,0%

Διαφημιστικές εταιρείες

6,9%

6,4%

6,0%

Εταιρείες ερευνών

11,7%

9,7%

11,9%

Άλλες υπηρεσίες

3,4%

4,3%

5,8%
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2004

Ποσοτικές

2004

Ταχυδρομικές

1,8%

Τηλεφωνικές CATI

13,0%

47,8%

Τηλεφωνικές

1,3%

Ποσοτικές

41,3%

On line

0,1%

Ποιοτικές

5,9%

F2F Hall

10,8%

Desk research

0,6%

F2F CAPI

0,9

F2F Home

29,7

Μυστικός επισκέπτης

2,6

Άλλες (π.χ. μυστικός

26,3

Σύνολο

100

Ad-Hoc έρευνα

Διαχρονική έρευνα

52,2%

Δαπάνη σε εκ. $

2002

2003

2004

% 04-03

% 04-03
Σταθ. Τιμ.

ΕΕ 15

6327

7590

8827

5,2%

3,0%

Νέες χώρες ΕΕ

191

249

299

10,5%

6,0%

ΗΠΑ

6307

6660

7319

9,9%

7,0%

Βέλγιο

135

146

163

1,9%

-0,9%

Ελλάδα

52

67

78

6,2%

3,2%

Κίνα

302

306

371

21,3%

20,0%

Αργεντινή

34

45

60

34,3%

28,6%

Προβλ.
για 05

9,5%

2,5%

25,0%

7. Δημοσκοπήσεις
Η δημοσκόπηση ή έρευνα κοινής γνώμης έχει την έννοια της κοινωνικής και της
πολιτικής έρευνας. Συνήθως στην Ελλάδα επικεντρωνόμαστε στο σκέλος της
πολιτικής έρευνας αφού σαν λαός ενδιαφερόμαστε αρκετά για την πολιτική έστω και
επιφανειακά.
Από τις εταιρίες μέλη της ESOMAR 21 δηλώνουν ότι διεξάγουν έρευνες κοινής
γνώμης και 8 από αυτές δηλώνουν και εξειδίκευση.
Οι εταιρίες αυτές παρ’ όλο που είναι γνωστότερες λόγω της συχνής αναφοράς
τους από τα ΜΜΕ δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι ανήκουν στις μεγάλες εταιρίες του
κλάδου. Οι τελευταίες έχοντας στρέψει την προσοχή τους κυρίως στην καταναλωτική
έρευνα αποφεύγουν την πολλές φορές αρνητική δημοσιότητα που συνεπάγεται η
ενασχόληση με την πολιτική έρευνα.
Στις εταιρίες μέλη της ESOMAR θα πρέπει να προστεθεί και ένας άγνωστος
αριθμός μικρότερων εταιριών που ασχολούνται πολλές φορές σχεδόν αποκλειστικά
με δημοσκοπήσεις και οι οποίες δεν ανήκουν ούτε στον ΣΕΔΕΑ ούτε στην ESOMAR
και επομένως δεν υπόκεινται σε κανένα έλεγχο για τη δεοντολογία που ακολουθούν
σε έρευνες που άπτονται ευαίσθητων κοινωνικών θεμάτων.

8. Οι κανόνες δεοντολογίας των δημοσκοπήσεων
Ο ΣΕΔΕΑ βασιζόμενος στο διεθνή κώδικα δεοντολογίας ΙCC/ ESOMAR έχει
θεσπίσει ειδικό κώδικα δεοντολογίας για τη διεξαγωγή δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα
με προφανείς σκοπούς αφενός τη σωστή διεξαγωγή τους και αφετέρου (και εξίσου
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σημαντικό) τη σωστή ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους από τρίτα
μέρη (π.χ. πολιτικοί αναλυτές, ΜΜΕ, δημοσιογράφοι, κλπ.)
Ο κώδικας αυτός χωρίζεται σε 3 κεφάλαια τα οποία άπτονται των εξής θεμάτων
(για λεπτομέρειες www.sedea.gr).
• Κανονισμός για πρακτικές πτυχές της διεξαγωγής ερευνών κοινής γνώμης που
εμπεριέχουν πρόθεση ψήφου
• Διεθνής κώδικας πρακτικής για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των
δημοσκοπήσεων
• Οδηγίες για την ερμηνεία του διεθνούς κώδικα πρακτικής για τη δημοσίευση των
αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων
Ειδικά για τις δημοσκοπήσεις εκείνες που εμπεριέχουν πρόθεση ψήφου ο κώδικας
πραγματεύεται μια σειρά θεμάτων που είναι τα εξής:
• Προστασία συμφερόντων ψηφοφόρου (η δημοσκόπηση είναι «φωτογραφία μόνο
της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής)
• Προστασία της φήμης της έρευνας αγοράς
• Γενικός σχεδιασμός (σχέση κόστους-μεγέθους δείγματος)
• Χρονικός προσδιορισμός δείγματος fieldwork
• Μέγεθος δείγματος (π.χ. ορίζεται σαν ελάχιστο μέγεθος δείγματος η=60)
• Δειγματοληψία (π.χ. συνιστάται η στρωματοποιημένη κατά συστάδες με ίσο
μέγεθος συστάδας χωρίς αυτό να είναι απόλυτο)
• Τηλεφωνικές συνεντεύξεις έναντι κάλπης
• Στάθμιση και προσαρμογή δείγματος
• Περιεχόμενο έρευνας
• Χρονοσειρές (π.χ. συνιστάται η συνεχής μέτρηση)
• Συνεπής σχεδιασμός
• Μεταβλητές ελέγχου

9. Μια μικρή “business to business” έρευνα αγοράς για τη χρήση έρευνα
αγοράς για τη χρήση της στατιστικής επιστήμης στις εταιρείες
ερευνών στην Ελλάδα
Στα πλαίσια της παρουσίασης αυτής επιχειρήθηκε μια απογραφή της χρήσης της
στατιστικής στις εταιρίες έρευνας αγοράς στην Ελλάδα. Έτσι δημιουργήθηκε και
στάλθηκε ένα μικρό ερωτηματολόγιο σε όλες όσες αναφέρονται στον κατάλογο της
ICAP λίγες ημέρες πριν τη διεξαγωγή του συνεδρίου.
Δυστυχώς οι απαντήσεις που λάβαμε ήταν περιορισμένες και τα όποια
αποτελέσματα παρουσιάζονται μάλλον ενδεικτικά πρέπει να θεωρηθούν, παρ’ όλα
αυτά επιβεβαιώνουν τη γενική αίσθηση που έχουμε για τη χρήση της στατιστικής
στην Ελληνική αγορά.
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Η Ταυτότητα Της Έρευνας
• Η έρευνα αποσκοπούσε στο να περιγράψει τις βασικές σχέσεις στατιστικής και
εταιρειών έρευνας αγοράς, με την ελπίδα ότι θα έδινε στοιχεία για σύσφιγξη των
σχέσεων πανεπιστημίου και εταιρειών στα πλαίσια του συνεδρίου αυτού.
• Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε με e-mail σε όλες τις εταιρείες που αναφέρονται
στον κατάλογο της ICAP (~45),στις 9/4 και στάλθηκε reminder στις 17/4.
• Απάντησαν 10 εταιρείες, όμως το δείγμα είναι μάλλον μη αντιπροσωπευτικό εφ’
όσον δεν έχουν απαντήσει σημαντικές εταιρείες του χώρου (όχι μόνο σε τζίρο
αλλά και σε είδος ερευνών). Άρα τα αποτελέσματα μάλλον σαν ενδεικτικά
μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
• 9 από τις εταιρείες είναι μέλη της ESOMAR και 8 μέλη του ΣΕΔΕΑ.
• Οι εταιρείες του ΣΕΔΕΑ απασχολούν 285 άτομα, ενώ συνολικά ο αριθμός των
απασχολουμένων είναι 304.
• Το ερωτώμενο πρόσωπο ήταν ο γενικός διευθυντής ή ο ιδιοκτήτης της εταιρείας
Τα Κύρια Αποτελέσματα (ενδεικτικά)
• 7% των μόνιμων υπαλλήλων έχουν πτυχίο στη Στατιστική (5% με μεταπτυχιακά)
• 25 επί πλέον στατιστικοί συνεργάζονται σε part time βάση με τις εταιρείες.
• 1 εταιρεία συνεργάζεται μόνιμα με πανεπιστημιακή σχολή ενώ άλλες 3 στη βάση
συγκεκριμένων projects.
• Τα πανεπιστήμια που αναφέρονται στις συνεργασίες είναι η Πάντειος, το
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων στην
Πάτρα, το Πανεπιστήμιο Πειραιά.
• Οι δειγματοληψίες γίνονται με συνδυασμό εμπειρίας και στατιστικών τύπων ή
και προγραμμάτων
• Το SPSS είναι το καθιερωμένο στατιστικό πακέτο ανάλυσης στοιχείων
• Στο 34,4% κατά μέσο όρο των ad-hoc ερευνών (sd=37,1) και στο 34,3% των
διαχρονικών ερευνών (sd=36,8) χρησιμοποιείται κάποια επαγωγική στατιστική
ανάλυση πέρα της περιγραφικής στατιστικής.
• Οι συνήθεις τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι
• Factor analysis (p=34,3%)
• Cluster analysis (p=38,3%)
• Correspondence analysis (p=25,0%)
• Regression (p=21,4%)
• Ενώ σπανιότερα χρησιμοποιούνται ANOVA και forecasting.
• Θεωρείται δεδομένο ότι οι έλεγχοι υποθέσεων είναι «καθημερινή» πρακτική.
Αντίστοιχα οι πλέον διαδεδομένες τεχνικές λήψης συνέντευξης είναι η PAPI και η
CATI.
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Συμπεράσματα
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα στοιχεία αυτά αλλά και με τη χρήση
της γνώσης από την αγορά μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
• Η χρήση της στατιστικής στις εταιρείες ερευνών είναι σχετικά περιορισμένη,
ειδικά στο χώρο των δημοσκοπήσεων όπου η περιγραφική στατιστική
φαίνεται ότι κυριαρχεί.
• Βλέποντας τη διεθνή πρακτική μέσα από τα δίκτυα των εταιρειών μας,
φαίνεται ότι η χώρα μας είναι αρκετά πίσω σε χρήση της στατιστικής. Για
παράδειγμα στην Ελλάδα η πρόσληψη στατιστικού με PhD στο μόνιμο
προσωπικό θεωρείται από πολλές εταιρείες «πολυτέλεια», ενώ σε Ευρώπη
και ΗΠΑ αυτό πλέον είναι ζητούμενο.
• Οι λόγοι πολλοί αλλά ίσως ο κυριότερος είναι ο βαθμός ανάπτυξης και
πολυπλοκότητας της αγοράς που ποτέ δεν είχε τα χρήματα αλλά και την
γνώση να απαιτήσει και να πληρώσει τις «ακριβές», «θεωρητικές» και
«ακαταλαβίστικες» στατιστικές αναλύσεις
• Τα τελευταία χρόνια διαφαίνεται μια βελτίωση. Η ανάγκη των πελατών μας
για τη βαθύτερη γνώση του καταναλωτή (insights), έχει βοηθήσει στη χρήση
σε μεγαλύτερο βαθμό των στατιστικών τεχνικών.
• Η σύνδεση Πανεπιστημίου και εταιρειών έρευνας αγοράς είναι αναγκαία. Θα
προσφέρει αμφίπλευρη γνώση και θα βοηθήσει στην κατανόηση του ρόλου
της στατιστικής σε ευρύτερα επιχειρηματικά στρώματα.
• Ένας μοχλός της σύνδεσης αυτής μπορεί να είναι κοινά έργα που π.χ. θα
αναλαμβάνονται στα πλαίσια μειοδοτικών διαγωνισμών του Δημοσίου, είτε
προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ κλπ.
• Το ΕΣΙ μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο, π.χ. στο θέμα της μετεκπαίδευσης
στελεχών σε συνεργασία με τον ΣΕΔΕΑ. Η ανάγκη εκπαίδευσης των
στελεχών της αγοράς μας σε στατιστικά θέματα είναι τεράστια και η
δημιουργία μιας επαγγελματικής σχολής είναι όνειρο αρκετών από εμάς που
δουλεύουμε στο χώρο αυτό.
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Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο
Πρακτικά 19 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2006), σελ 719-721

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Καρακλιούμη Μαρία
Υπεύθυνη Ποσοτικής Ανάλυσης – RASS AE
mkaraklioumi@rass.gr
Γεια σας και από μένα που είμαι τελευταία στο πάνελ και ελπίζω όχι έσχατη.
Είμαι στατιστικός της εταιρείας RASS, εμείς ασχολούμαστε με την πολιτική
δημοσκόπηση που μπορεί να είναι το μικρότερο κομμάτι όσον αφορά στα μερίδια της
αγοράς αλλά είναι η κορυφή του παγόβουνου που μπορεί να σε βάλει στο μάτι του
κυκλώνα.
Στο ακροατήριο διακρίνω περισσότερους συμφοιτητές μου από καθηγητές και
αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Πριν όμως τοποθετηθώ θα ήθελα να σας συστηθώ. Σε
προπτυχιακό επίπεδο σπούδασα Στατιστική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
και ένα χρόνο Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου συμμετέχοντας στο
πρόγραμμα Erasmus. Τις μεταπτυχιακές μου σπουδές τις έκανα στο Τμήμα
Κυβερνητικής του Πανεπιστημίου του Essex στην Αγγλία στο αντικείμενο της
ποσοτικής πολιτικής επιστήμης και κατόπιν έκανα ένα δεύτερο μεταπτυχιακό στις
Διεθνείς Σχέσεις στην Πάντειο ενώ παρακολούθησα Δειγματοληψία στο
Πανεπιστήμιο του Michigan στις Η.Π.Α. όταν ακόμη ζούσε ο Leslie Kish.
Εγώ θα αναφερθώ κυρίως στο τι κάνουμε στη δειγματοληψία για τις
δημοσκοπήσεις αλλά και στις παθολογίες της έρευνας.
Βεβαίως θα τονίσω πως κανείς μας δε μπορεί να κάνει άψογες τις διαδικασίες αν
αναλογιστούμε τη φράση του Demming ο οποίος έλεγε πως «το δείγμα είναι τυχαίο
μόνον αν επί 3 ημέρες να μείνεις έξω από το σπίτι του ερωτώμενου αναμένοντάς τον
να του κάνεις τη συνέντευξη αφού αυτός επελέγη στο δείγμα».
Σε μια εταιρεία ερευνών τα είδη ερευνών που διεξάγονται συνήθως είναι:
• Τηλεφωνικές
• Προσωπικών συνεντεύξεων στην οικία του ερωτώμενου
• Έρευνες σε σημείο (αφορά στις καταναλωτικές έρευνες)
• Ταχυδρομικές έρευνες
• Απογραφικές
• Έρευνες εξόδου κάλπης (exit poll)
Όσον αφορά στις πολιτικές έρευνες οι περιοχές όπου διεξάγονται μπορεί να είναι
• Ολόκληρη η χώρα (περιλαμβάνονται και τα νησιά)
• Οι περιφέρειες
• Οι νομαρχίες
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• Οι δήμοι
Στις πανελλαδικές τηλεφωνικές έρευνες συνήθως κάνουμε στρωματοποιημένη
τυχαία δειγματοληψία θεωρώντας ως στρώματα τις 13 διοικητικές περιφέρειες της
χώρας.
Τα νοικοκυριά τα επιλέγουμε από τον ψηφιοποιημένο τηλεφωνικό κατάλογο με τη
μέθοδο της συστηματικής τυχαίας δειγματοληψίας ή της απλής τυχαίας (η τυχαιότητα
στο βήμα εξασφαλίζεται από αριθμό που παράγει γεννήτρια τυχαίων αριθμών. Πιο
συχνά χρησιμοποιούμε εκείνη του Excel.)
Ο ερωτώμενος επιλέγεται με έναν τυχαίο αλγόριθμο (λ.χ. τα γενέθλια, τη
δημοτικότητα ή άλλα κριτήρια που η έρευνα μπορεί να ορίζει). Αν δεν εφαρμοσθεί
κανόνας τυχαιότητας στην επιλογή του ερωτώμενου τότε στο δείγμα απαντούν 70%
γυναίκες.
Στις έρευνες προσωπικών συνεντεύξεων με χρήση κάλπης πάλι εφαρμόζουμε
στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία. Και σε αυτή την περίπτωση στρώματα
είναι οι διοικητικές περιφέρειες της χώρας (13), ενώ το οικοδομικό τετράγωνο
επιλέγεται από το ψηφιοποιημένο αρχείο της ΕΣΥΕ.
Ο ερευνητής επιλέγει το νοικοκυριό με βάση τον κανόνα που ορίζει να ξεκινά
κανείς από μια από τις 4 κορυφές του τετραγώνου και στη συνέχεια να πηγαίνει στο
πρώτο οίκημα που βρίσκει στο σημείο ξεκινώντας από το νοικοκυριό του τελευταίου
ορόφου και συνεχίζοντας την επιλογή κατερχόμενος. Για την επιλογή ερωτώμενου
χρησιμοποιούμε επίσης έναν τυχαίο αλγόριθμο.
Στις έρευνες σε σημείο προτιμούμε τη συστηματική δειγματοληψία με την
εφαρμογή βήματος όπως έχει ορισθεί μετά από παρατήρηση στο σημείο, αλλά
κάποιες φορές μπορεί να χρειαστεί quota sampling.
Στις ταχυδρομικές έρευνες εφαρμόζουμε απλή τυχαία δειγματοληψία σε λίστα
ταχυδρομικών διευθύνσεων (συμβατική ή ηλεκτρονική). Συνήθως αφορά έρευνες σε
επιχειρήσεις. Κάποιες φορές υπάρχει η δυνατότητα να γίνει δειγματοληψία σε
συστάδες.
Σε ορισμένες περιπτώσεις όπως στις έρευνες ικανοποίησης πελατών (όχι μυστικού
επισκέπτη) όπου ο πληθυσμός είναι μικρός συγκεντρωμένος και εύκολα προσβάσιμος
κάνουμε απογραφικές μελέτες.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στις παθολογίες της έρευνας:
Πρώτα απ’ όλα είναι η ένδεια δειγματοληπτικού πλαισίου. Αναζήτησα τα ενεργά
τηλεφωνικά κέντρα της χώρας από τον ΟΤΕ σε ψηφιοποιημένη μορφή και ο
Οργανισμός δια της νομικής του υπηρεσίας μου απήντησε πως δεν τα έχει! Έχω πια
εναποθέσει τις ελπίδες μου στην Ε.Ε.Τ.Τ. όπου απλά γνωρίζω κάποιους συμβούλους
του Προέδρου.
Όσον αφορά στη χαρτογράφηση που έχει γίνει από την ΕΣΥΕ και εκεί υπάρχει
πρόβλημα παρά την απογραφή πληθυσμού του 2001. Εν έτη 2006 υπάρχουν περιοχές
όπου οι ερευνητές πηγαίνουν για να βρουν τα νοικοκυριά με σκαρίφημα.
Σε αυτό το σημείο όλοι εσείς οι επιστήμονες της Στατιστικής θα μπορούσατε να
έχετε συνδράμει. Δυστυχώς όμως είσαστε απόντες. Για εμάς στην αγορά εσείς
μοιάζετε με ένα γαλατικό χωριό που παράγει έρευνα για την έρευνα και γράφει
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papers για να προάγεται στην ακαδημαϊκή ιεραρχία αγνοώντας την αγορά και χωρίς
να έχει διάθεση να προσφέρει.
Ένα ακόμη πρόβλημα που υπάρχει είναι η χαμηλή κατάρτιση των ερευνητών –
συνεντευκτών που οφείλεται στις περιορισμένες δυνατότητες αυτών των ανθρώπων
να εφαρμόσουν τους κανόνες. Ποιοι έχετε την αίσθηση ότι ασχολούνται με αυτό το
επάγγελμα; Άνθρωποι που στο παρελθόν είχαν ανάλογες ευκαιριακού τύπου
δραστηριότητες όπως για παράδειγμα οι Tupperware dealers.
Συνάμα δε θα πρέπει να αγνοήσουμε την έλλειψη δημοσκοπικής παιδείας που
έχουμε ως λαός. Τηλεφωνούμε για να πραγματοποιήσουμε μια συνέντευξη για
έρευνα και οι πολίτες πολλές φορές νομίζουν πως πρόκειται για πώληση προϊόντων.
Σε αντίθεση με την ακαδημαϊκή πρακτική όπου υπάρχει χρόνος τα δικά μας
χρονικά περιθώρια υλοποίησης έργου είναι περιορισμένα. Για την ακρίβεια τα
αποτελέσματα μας ζητούνται «εχθές». Αξίζει να αναφερθώ σε μια προσωπική
εμπειρία. Πρόσφατα ένα κόμμα έκανε εκλογές για την ανάδειξη του γραμματέα του.
Η κινητικότητα που υπήρξε στο θέμα λόγω δημοσιότητας ώθησε κάποιο εκδότη
Κυριακάτικου φύλλου να μου ζητήσει έρευνα μεσάνυχτα Πέμπτης για τη δημοσίευση
της Κυριακής. Αυτό είχε ως συνέπεια μετά από μια μαραθώνια μεταμεσονύκτια
συνεργασία που αφορούσε στο ερωτηματολόγιο, να εξάγουμε πανελλαδικό δείγμα το
πρωί της Παρασκευής, να πραγματοποιήσουμε 700 συνεντεύξεις σε όλη την Ελλάδα
αυθημερόν και τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας να έχουμε στείλει τα δεδομένα
αναλυμένα και πινακοποιημένα στα γραφεία της εφημερίδας.
Οι ρυθμοί της αγοράς είναι διαφορετικοί. Σε αντίθεση με εσάς εμείς πρέπει να
παράγουμε άμεσα τα αποτελέσματά μας χωρίς πολύ χρόνο για δοκιμαστικές
αναλύσεις.
Επίσης δε θα πρέπει να λησμονήσω να μιλήσω και για το κόστος που μας
περιορίζει γιατί ο προϋπολογισμός είναι περιορισμένος.
Τέλος μεγάλη συζήτηση θα μπορούσε να γίνει σε σχέση με τα ποσοστά απόκρισης
των ερευνών, το πλήθος των επανακλήσεων ή επαναπροσεγγίσεων των ερωτώμενων,
την ανάλυση των δεδομένων αλλά και το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου.
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ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Παντελής Σαββίδης

ΕΡΤ-3
pansav@otenet.gr
Η πρόσκλησή μου στο συνέδριό σας έχει γίνει υπό την ιδιότητά μου ως
δημοσιογράφου της ΕΡΤ3 και δημοσιογραφική θα είναι και η προσέγγιση που θα
κάνω στο θέμα.
Να βάλουμε πρώτα ένα σύντομο θεωρητικό πλαίσιο.
Ο όρος νεωτερικότητα μας είναι οικείος. Ας πούμε περιληπτικά και κατά τη δική
μας ερμηνεία πως ήταν κάτι που είχε ως βάση τις αρχές του διαφωτισμού και της
Γαλλικής επανάστασης, τα συμπεράσματα της ραγδαίας εξέλιξης της επιστήμης με
την κυριαρχία μιας ντετερμινιστικής λογικής.
Η περίοδος αυτή φαίνεται να εξέπνευσε μεταξύ 1970 και 1990.
Βρισκόμαστε στη φάση της μετανεωτερικότητας, όπως ονομάζεται η νέα εποχή με
κυρίαρχο στοιχείο την αβεβαιότητα, την τυχαιότητα,, την πιθανότητα, τη στατιστική.
Ό,τι έχει σχέση με τα παραπάνω, από επιστημονικής απόψεως και ως αρχή
θεωρίας και ως συγκρότησή της δεν είναι κάτι καινούριο
Ο Γιάκομπ Μπερνούλι έγραψε το σπουδαίο έργο του Ars Conjectandi το 1713 ο
Καρλ Φρίντριχ Γκάους, που διατύπωσε την περίφημη γκαουσιανή καμπύλη, έδρασε
το 18ο και 19ο αιώνα, ο Αντρέι Κολμογκόροφ διατύπωσε την βαρυσήμαντη
μονογραφία του το 1933.
Παρόλα αυτά, οι θεωρίες των παραπάνω και άλλων επιστημόνων –που
υπηρέτησαν τη θεωρία της τύχης, των πιθανοτήτων, της πολυπλοκότητας και του
χάους, βρήκαν τη μέγιστη προβολή τους στις μέρες μας.
Είναι η εποχή της μετανεωτερικότητας με κυρίαρχο στοιχείο την αβεβαιότητα.
Δεν θα ήθελα να μπω, διότι θα αναλώσω αλλού το χρόνο μου, στη διασύνδεση
σήμερα της κυρίαρχης ιδεολογίας με την προβολή αυτών ακριβώς των τομέων της
επιστήμης που ενισχύουν αυτήν την κυρίαρχη ιδεολογία.
Εκείνο που θα ήθελα να τονίσω, μιας και βρίσκομαι μεταξύ επιστημόνων της
δικής σας ειδικότητας, είναι πως, όπως η νεωτερικότητα είχε ως πρότυπα δημοσίων
ανδρών ή γυναικών το βουλευτή, τον πολιτικό και το δημοσιογράφο, σήμερα
κυρίαρχο στοιχείο της μετανεωτερικότητας είναι ο δημοσκόπος, ο επιστήμονας της
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στατιστικής και των πιθανοτήτων, ο άνθρωπος που θα δώσει σε όσους τα
χρειάζονται, είτε χρηματιστές είναι αυτοί, είτε έμποροι, είτε βιομήχανοι, είτε
πολιτικοί, προβλέψεις για τις τάσεις μιας ανθρώπινης κοινότητας, μιας ολόκληρης
κοινωνίας.
Και αντί, σε ό,τι αφορά κυρίως τους πολιτικούς και τους υποτιθέμενους
καθοδηγητές της κοινωνίας, να διατυπώνουν οι ίδιοι προτάσεις και απόψεις μετά από
μια διαλεκτική σχέση με την κοινωνία που υπηρετούν, να καταφεύγουν στις
πρόσκαιρες και συγκυριακές επιθυμίες της για να την ικανοποιήσουν. Ακριβώς, τις
επιθυμίες αυτές αναλαμβάνει να καταγράψει με τις επιστημονικές της μεθόδους η
επιστήμη την οποία υπηρετείτε.
Η δύναμή σας, λοιπόν, είναι μεγάλη. Και αναντικατάστατη.
Το ερώτημα είναι αν θα μπορέσετε να την κρατήσετε στο επίπεδο της αξιοπιστίας
που επιβάλλεται, όχι για κάποιους ηθικούς λόγους, με αυτούς δεν ασχολείται πλέον
κανείς, αλλά για τη διαφύλαξη της ίδιας της επιστήμης σας και όσοι από εσάς τη
χρησιμοποιούν και ως επάγγελμα, του επαγγέλματός σας.
Τι γίνεται λοιπόν; Υπάρχουν προβλήματα; Και κυρίως, υπάρχει η δυνατότητα,
άλλη να είναι η στάση και η διάθεση της κοινής γνώμης και άλλα αποτελέσματα να
δίνετε, με επιστημονικοφανή τρόπο;
Βεβαίως.
Η μεν στατιστική, μπορεί να είναι μια αξιόπιστη επιστήμη και να μην κάνει λάθη
στις εκτιμήσεις της, αλλά οι θεράποντές της, οι στατιστικοί, όπως και όλοι οι άλλοι
που εμπλέκονται, κάνουν λάθη και «λάθη».
Πριν πω τα δικά μου θα σας αναφέρω ισχυρισμούς ενός δικού σας επίλεκτου μέλους,
του κ, Φαρμάκη και μάλιστα στο πανεπιστημιακό του σύγγραμμα «Δημοσκοπήσεις
και δεοντολογία». Όταν γράφονται , έστω με τον προσεκτικό τρόπο που γράφονται
τέτοιες παρατηρήσεις σε πανεπιστημιακό σύγγραμμα, φανταστείτε τι μπορεί να
συμβαίνει στην πραγματικότητα.
«Έχουν γίνει κατά καιρούς και λαθροχειρίες σε αρκετή έκταση- γράφει ο κ.
Φαρμάκης..
Είδαμε για παράδειγμα δημοσιεύματα που το άθροισμα των ποσοστών δεν έδινε
100% ενώ ο σχολιασμός μερικές φορές αξιοποιούσε το λάθος ή έδειχνε να μην το
αντιλαμβάνεται σε άλλες πιο αθώες παρεκτροπές.
Δεν πρέπει βέβαια να αποκλειστεί ότι συναντώνται και στο καθαρά στατιστικό
μέρος μιας δημοσκόπησης προβλήματα που δυσχεραίνουν τη διενέργειά της και
μειώνουν την αξιοπιστία της.
Τα σπουδαιότερα, όμως, προβλήματα συναντώνται (και όχι πάντα από άγνοια)
στην επικοινωνιακή αξιοποίησή της.
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Υπήρξαν και επικοινωνιακές «αξιοποιήσεις», που θα μπορούσαν να
χαρακτηρισθούν καθαρή καπηλεία της στατιστικής και των πραγματικά σημαντικών
δυνατοτήτων της», γράφει ο καθηγητής Φαρμάκης.
Να σας αναφέρω ένα οικείο σε σας παράδειγμα πριν περάσω στα
δημοσιογραφικά.
Σε μια εκλογική αναμέτρηση μεταξύ δύο υποψηφίων γίνεται μια δημοσκόπηση με
την τήρηση όλων των επιστημονικών κανόνων. Σε δείγμα 1024 ατόμων ο Α παίρνει
51% και ο Β 49%.
Μπορεί ο Α να βγει και να πει 10 μέρες πριν την αναμέτρηση ότι θα είναι ο
νικητής.
Ο Α μπορεί να μπορεί να το πει διότι τον ευνοεί επικοινωνιακά η δημοσκόπηση.
Όχι όμως και ο επιστήμονας δημοσκόπος.
Υπάρχει μια αβεβαιότητα ενός δυνατού στατιστικού λάθους στην παραπάνω
περίπτωση που με υπολογισμούς μπορεί να προσδιορισθεί στο 3,06%.
Ας σταματήσω, όμως, εδώ διότι αυτά τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα.
Δημοσιογραφικά τώρα.
Υπάρχει έντονη η αίσθηση ότι με τους πολιτικούς, τις κυβερνήσεις και τα όποια
λογής διαπλεκόμενα συμφέροντα παίζονται παιχνίδια τη συνεπικουρία των
στατιστικολόγων [στατιστικών], δημοσκόπων κλπ.
Σε μια δημοσκόπηση στο μέσον μιας εκλογικής περιόδου και με δεδομένο το
επιστημονικώς αποδεκτό στατιστικό λάθος, όπως το περιγράψαμε και προηγουμένως,
δεν υπάρχει πρόβλημα και μπορεί να δικαιολογηθεί αν σε ένα κόμμα, παράταξη ή
πρόσωπο δοθεί ένα ποσοστό που θα το ευνοεί και μια άλλη εταιρεία δώσει κοντά στα
όρια του στατιστικού λάθους ένα άλλο ποσοστό που θα ευνοεί το αντίπαλο κόμμα.
Επιστημονικώς και οι δύο εταιρείες είναι άψογες. Εκείνη που θα πέσει θύμα είναι η
κοινωνία, δεδομένου ότι το επικοινωνιακό παιχνίδι είναι αμείλικτο.
Κανείς εκπρόσωπος εταιρείας δεν θα μιλήσει για νίκη του ενός ή του άλλου και το
ρόλο αυτό θα τον αναλάβουν τα επικοινωνιακά φερέφωνα ή οι πολιτικοί των
κομμάτων.
Η τακτική αυτή, όμως μειώνει την αξιοπιστία των εταιρειών δημοσκόπησης κάτι
το οποίο δεν μπορεί να σας αφήσει αδιάφορους.
Ένα άλλο πρόβλημα που έχει παρουσιασθεί τελευταία είναι το πόσο έξω πέφτουν
οι εταιρείες δημοσκοπήσεων με τις προβλέψεις τους για το αποτέλεσμα μιας
εκλογικής αναμέτρησης.
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Εδώ δεν υπάρχει η πολυτέλεια του να μην υπάρξει τελικό αποτέλεσμα. Οι
δημοσκοπήσεις θα διαψευσθούν ή θα επιβεβαιωθούν σε λίγες ημέρες από το
αποτέλεσμα της κάλπης.
Και εδώ τα επιτεύγματα δεν είναι και τόσο καλά ιδιαιτέρως αν η διαφορά των
υποψηφίων είναι μικρή. Αναμενόμενο θα μου πείτε αλλά όταν επιτρέπετε στον κάθε
δικολάβο να βγαίνει και να ερμηνεύει τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων κατά το
δοκούν κάποτε θα πληρώσετε τα επίχειρα της αμέλειάς σας να διασφαλίσετε τον
κλάδο και την επιστήμη σας.
Η περίπτωση Μπερλουσκόνι-Πρόντι είναι νομίζω το τελευταίο χαρακτηριστικό
παράδειγμα.
Ας έρθω τώρα και στις αγαπημένες μας τηλεμετρήσεις.
Ξεσηκώθηκε τελευταία πολύς θόρυβος.
Κατ αρχάς δεν συμφέρει κανέναν, ούτε στην ίδια την εταιρεία που πραγματοποιεί
τις μετρήσεις τηλεθέασης σήμερα, το μονοπώλιο.
Δυστυχώς, όμως, υπάρχει.
Δόξα τω θεώ, δεν διακατεχόμεθα από μεγάλο άγχος υπαρξιακού χαρακτήρα για τα
ποσοστά τηλεθέασής μας.
Ωστόσο, δεν μπορεί να μας αφήνουν και αδιάφορους.
Θα σας είναι γνωστό ότι κατά καιρούς στελέχη της εταιρείας τηλεθέασης
συναντάται με στελέχη των ΜΜΕ που μετρά για την εξαγωγή συμπερασμάτων από
τις τηλεμετρήσεις.
Με την επισήμανση ότι η προσωπικότητα του κ. Αναστασάκου μου είναι
συμπαθής θα μπορούσα, χωρίς να παρεξηγηθώ να θέσω τα εξής ερωτήματα.
-Πως είναι δυνατόν, μια εκπομπή που δέχεται πληθώρα τηλεφωνημάτων,
ασυνήθιστων αριθμητικά, να εμφανίζει την επομένη χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης;
-Πως είναι δυνατόν να εμφανίζει υψηλά ποσοστά τηλεθέασης τηλεοπτικός σταθμός
εν ώρα απεργίας;
Και άλλα πολλά θα μπορούσε να προσθέσει κανείς με κυριότερο την ασάφεια του
δείγματος.
Όταν η επιβίωση των τηλεοπτικών σταθμών εξαρτάται από το μερίδιο της
διαφημιστικής πίττας, θεωρείται ευνόητο το μεγάλο μέρος των τηλεθεατών και
κυρίως αυτό που θα καθορίζει τα ποσοστά τηλεθέασης να είναι ευεπίφορο στην
επιρροή της διαφήμισης.
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Συνήθως αυτά είναι τα λιγότερο πεπαιδευμένα τμήματα του πληθυσμού. Άρα εκεί
θα πρέπει να τεθούν και τα περισσότερα μηχανήματα.
Η εμπειρία από την καθημερινή αγωνία της τηλεθέασης αυτό δείχνει.
Την ατζέντα τη διαμορφώνουν τα κοινωνικά αυτά στρώματα.
Γι αυτό και η λατρεία στο σημερινό είδος τηλεόρασης στην Ελλάδα.
Ποιος μπορεί να ελέγξει το δείγμα;
Και ποιος αμφιβάλλει ότι το δείγμα είναι καθοριστικότατος παράγοντας στη
μέτρηση;
Βασικό επιστημονικό στοιχείο όλων όσων αναφέραμε είναι η περίφημη
κωδωνοειδής καμπύλη, ή γκαουσιανή καμπύλη.
Ό,τι προηγουμένως, αυτής εμφανιζόταν ως γριφώδες και απρόβλεπτο έμοιαζε
τώρα να συμμορφώνεται με τα πρότυπα που υπαγόρευε η κανονική καμπύλη.
Σε επιστήμες όπως η αστρονομία, είχε διαμορφωθεί εμπειρικά η αντίληψη ότι η εν
λόγω καμπύλη αντιπροσώπευε κάποιο «νόμο των σφαλμάτων», αλλά ορισμένοι
επιστήμονες, μεταξύ των οποίων ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στον Adolphe
Quetelet τη μετέτρεψαν σε προμαχώνα της κοινωνικής θεωρίας.
Το 1835 μάλιστα, ο Quetelet έφτασε μέχρι του σημείου να διατυπώσει την έννοια
του «μέσου ανθρώπου» η οποία διατηρείται εν χρήσει μέχρι σήμερα.
Αυτός καθορίζει τα πάντα σήμερα με την συμπεριφορά του;
Τη συνεπικουρία των στατιστικολόγων και των δημοσκόπων. Πάντως εν ονόματι
αυτού μιλούν οι πάντες.
Τέλος, αν και, ως παιδί του κοινωνικού κράτους και της νεωτερικότητας,
στέκομαι ιδιαιτέρως κριτικά στις διαστάσεις της νέας εποχής, κυρίως σε ό,τι αφορά
την αβεβαιότητα της εργασιακής ύπαρξής μας, θα συμφωνήσω με τον συγγραφέα
ενός πολύ ενδιαφέροντος βιβλίου που διάβασα τελευταία:
Μολονότι η τύχη συντείνει στην αίσθηση της ανησυχίας η οποία μας διακατέχει
για το μέλλον, αποτελεί επίσης την ασπίδα που μας προστατεύει από την
αποβλακωτική μονοτονία χαρίζοντας στη ζωή την αίσθηση του ανείπωτου
μυστηρίου.
Ιδού γιατί επιμένουμε να θέτουμε ως φλέγον το ερώτημα «τι είναι τυχαίο» και να
αναζητούμε επειγόντως την απάντησή του.
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