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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, με τίτλο Η Επιστήμη των
Δεδομένων στην Πληροφορική και τη Βιοϊατρική, διοργανώθηκε από το
Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (EΣΙ) σε συνεργασία με το Τμήμα
Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Διεξήχθη 4-6 Μαΐου 2018 στις εγκαταστάσεις της Σχολής Θετικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία και έλαβαν μέρος 180
σύνεδροι, εκ των οποίων μέλη ΔΕΠ Ανωτάτων Ιδρυμάτων της χώρας και του
εξωτερικού, αλλά και πολλοί φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού
επιπέδου. Το επιστημονικό πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερα πλούσιο
περιλαμβάνοντας 23 παράλληλες συνεδρίες με 95 παρουσιάσεις εργασιών και
αναρτημένων ανακοινώσεων (posters), καθώς και σεμινάρια για την (α)
Στατιστική και ανάλυση δεδομένων με τη χρήση του στατιστικού πακέτου
IBM SPSS Statistics 24, (β) Εξόρυξη κειμένων στο R και (γ) Μετα-ανάλυση
με το στατιστικό πακέτο Stata 10. Μεταξύ των στόχων του Συνεδρίου ήταν η
παρουσίαση σύγχρονων υπολογιστικών ή αλγοριθμικών τεχνικών και
μεθόδων Στατιστικής συμπερασματολογίας για την εξαγωγή γνώσης και
ανάπτυξης μοντέλων πρόβλεψης. Γενικώς, το Συνέδριο ανέδειξε τον
διεπιστημονικό χαρακτήρα της Επιστήμης των Δεδομένων και τον σημαντικό
ρόλο της Στατιστικής στην Πληροφορική και τη Βιοϊατρική. Οι χώροι του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ήταν εξαιρετικοί και άρτια εξοπλισμένοι για την
υποστήριξη και διοργάνωση του Συνεδρίου.
Η τελετή έναρξης του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό
αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία. Την έναρξη του
Συνεδρίου κήρυξε ο Πρόεδρος του ΕΣΙ, Ομότιμος Καθηγητής Π. Μωυσιάδης.
Εκ μέρους της επιστημονικής και οργανωτικής επιτροπής χαιρετισμούς
απεύθυναν ο Αναπληρωτής Καθηγητής Β. Πλαγιανάκος και ο Επίκουρος
Καθηγητής Ι.
Τριανταφύλλου. Χαιρετισμούς, επίσης απηύθυναν ο
Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος Δ. Κυρίτσης και ο Αντιδήμαρχος
Λαμιέων Θ. Αρναούτογλου. Ακολούθησαν σε ολομέλεια οι ομιλίες των
προσκεκλημένων ομιλητών, του Senior Researcher D. Tasoulis, Winton
Capital Management, με τίτλο Statistics, Computer Science, Finance and
other Shenanigans, και του Adjunct Associate Professor M. Viana, University
of Illinois at Chicago, με τίτλο Symmetrically adapted data summaries.
Στην πρωινή συνεδρία της Κυριακής, 6ης Μαΐου 2018, παρουσιάστηκαν
οι εργασίες των υποψηφίων για το Βραβείο Καλύτερης Εργασίας Νέου
Στατιστικού, το οποίο θεσμοθετήθηκε το 2005. Υποψήφιοι ήταν ο κύριος Ζ.
Μπραγουδάκης, ο οποίος παρουσίασε την εργασία με τίτλο Υπάρχει
ασυμμετρία προσαρμογής των λιανικών στις βασικές κατηγορίες διατροφής, η
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περίπτωση της ελληνικής αγοράς τροφίμων», η κυρία Ε Σεραφετινίδου, η οποία
παρουσίασε την εργασία με τίτλο Παράγοντες κατά τη διάρκεια της ζωής που
καθορίζουν την κατάθλιψη σε άτομα 50 ετών και άνω: Διαφοροποιήσεις μεταξύ
ανδρών και γυναικών στην Ευρώπη», ο κύριος Μ. Σπητιέρης, ο οποίος
παρουσίασε την εργασία με τίτλο Μία νέα προσέγγιση για βελτιωμένες
υποκαταστάσεις πολυμεταβλητών ελλιπών δεδομένων, και ο κύριος Ν.
Μπαρούτης, ο οποίος παρουσίασε την εργασία με τίτλο Adaptive neuro‐fuzzy
inference systems, artificial neural network and machine learning algorithms
on prediction of coronary heart disease. Η Επιτροπή του Βραβείου Καλύτερης
Εργασίας Νέου Στατιστικού κατέθεσε τη βαθμολογία της και στην τελετή
λήξης του Συνεδρίου που έλαβε χώραν την ίδια ημέρα, το βραβείο
απονεμήθηκε στον κύριο Μ. Σπητιέρη. Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής
απονεμήθηκαν και έπαινοι στους υπόλοιπους υποψηφίους. Η Επιτροπή
αποτελείτο από τον Καθηγητή Κ. Ζωγράφο, τον Ομ. Καθηγητή Π. Μωυσιάδη,
τον Ερευνητή Α΄ Βαθμίδος Π. Προδρομίδη και τον Ομ. Καθηγητή Χ.
Χαραλαμπίδη.
Οι κοινωνικές εκδηλώσεις του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν το
Σαββατο, 5η Μαΐου 2018. Το απόγευμα (ώρα 18:00) υπήρξε σύντομη
επίσκεψη στο Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών. Το επίσημο
δείπνο του Συνεδρίου έλαβε χώραν στον πολυχώρο «Νύμφες» (7ο χλμ.
Λαμίας-Δομοκού, ώρα 21:00). Σε αμφότερες περιπτώσεις η μετάβαση των
συνέδρων εξυπηρετήθηκε με δύο λεωφορεία που εξασφαλίσθηκαν από την
Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.
Στον τόμο περιλαμβάνονται εργασίες που παρουσιάστηκαν στο
Συνέδριο και υποβλήθηκαν για δημοσίευση. Όλες οι εργασίες κρίθηκαν από
κριτές με την φροντίδα των υπευθύνων έκδοσης πρακτικών.
Οι παρατηρήσεις και τα σχόλια των κριτών, σύμφωνα με την πάγια
πολιτική που ακολουθεί το ΕΣΙ, αφορούν κυρίως στον τρόπο παρουσίασης της
εργασίας και στην παρουσία ή απουσία τυπογραφικών και σοβαρών
επιστημονικών λαθών. Οι εργασίες πρέπει να έχουν ικανό στατιστικό
περιεχόμενο, να αναδεικνύουν το πρόβλημα που μελετούν, να μην
περιορίζονται μόνο σε Περιγραφική Στατιστική. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν
κριτήρια δημοσίευσης εργασιών στα Πρακτικά του ΕΣΙ τα οποία είναι
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΣΙ, www.esi-stat.gr. Όλες οι εργασίες, για
τις οποίες ζητήθηκε αναθεώρηση, κρίθηκαν εκ νέου από τους κριτές ή από
τους υπεύθυνους έκδοσης των πρακτικών.
Συνολικά υποβλήθηκαν 34 εργασίες. Ως κριτές των εργασιών
συνεργάστηκαν οι: Ίλια Βόντα, Χαράλαμπος Δαμιανού, Πέτρος Δελαπόρτας,
Γεώργιος Δονάτος, Γεώργιος Ηλιόπουλος, Θεόφιλος Κάκουλος Αλεξάνδρα
Κοντόλαιμου, Δημήτριος Κουγιουμτζής, Στρατής Κουνιάς, Σταύρος
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Κουρούκλης, Βασίλειος Κούτρας, Ιωάννης Κυρίτσης, Γεώργιος Μενεξές,
Σταύρος Ντεγιαννάκης, Ιωάννης Παναγόπουλος, Δημήτρης Παπαναστασίου
Αθανάσιος Πετραλιάς, Αλέξανδρος Πολυκάρπου, Πρόδρομος Προδρομίδης,
Κυριακή Σωτηράκογλου, Γεώργιος Τζαβελάς, Γεώργιος Τσακλίδης,
Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης, Θεόδωρος Χατζηπαντελής.
Η Επιτροπή Έκδοσης Πρακτικών του ΕΣΙ εκφράζει τις ευχαριστίες της
προς όλους τους κριτές για την επιμελημένη και προσεκτική αξιολόγηση των
εργασιών.
Η σειρά παρουσίασης των εργασιών στον παρόντα τόμο είναι
αλφαβητική με βάση το επώνυμο του πρώτου συγγραφέα. Προηγούνται οι
εργασίες στην ελληνική και έπονται οι εργασίες στην αγγλική.
Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΕΣΙ αισθάνεται την ανάγκη να
ευχαριστήσει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την Οργανωτική Επιτροπή για
την πολύ καλή οργάνωση και προσφορά τους. (Η σύνθεση της Οργανωτικής
Επιτροπή παρατίθεται στη σελίδα 26).
Τέλος, το ΔΣ του ΕΣΙ εκφράζει τις ευχαριστίες του στη Γραμματέα του
ΕΣΙ, Αναστασία Αυγερινού για την τεχνική επιμέλεια της έκδοσης των
Πρακτικών και των CD.
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΕΣΙ
Οι υπεύθυνοι Έκδοσης Πρακτικών του
31ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής

Ελευθέριος Αγγελής

Δημήτριος Κωνσταντινίδης

Πολυχρόνιος Μωϋσιάδης

Γεώργιος Παπαδόπουλος

Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Πρόδρομος Προδρομίδης

Αθανάσιος Ρακιτζής
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ΧΟΡΗΓΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Η Οργανωτική Επιτροπή του 31ου Πανελλήνιου Συνέδριου Στατιστικής
ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι Χορηγούς. Χωρίς την οικονομική ενίσχυσή
τους θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να επιτύχουμε τους στόχους του Συνεδρίου.
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στις στατιστικές συναρτήσεις
σάρωσης

K. Bourazas,
P. Tsiamyrtzis: A Bayesian selfstarting Shiryaev statistic for phase
I data

ΑΙΘΟΥΣΑ Ι
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Προεδρεύων:
Τ. Παπαϊωάννου

ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γ. Αυλογιάρης, Α.
Μιχέας, Κ. Ζωγράφος: Τοπική
φ-απόκλιση και εφαρμογές της

Δ. Σακελλάρης.:
Η Επιστήμη
των Δεδομένων στην υπηρεσία του
αθλητισμού

15:30

ΜΠΕΫΖΙΑΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Προεδρεύων:
Β. Δρακόπουλος
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15:50

N. Martin, L. Pardo, Κ.
Ζωγράφος: Στατιστικά
τεστ φ-απόκλισης βασισμένα στη
σύνθετη πιθανοφάνεια

D. Stogiannis, F. Siannis:
Assessing the effectiveness of TV
ad spend on sales

16:10

Α. Μπατσίδης, Π. Οικονόμου:
Επιλογή μεταξύ δύο μη
εμφωλευμένων μοντέλων για την
περιγραφή απαριθμητών
δεδομένων

V.L. Georgiou,
E. Charitidou,
E. Lempesis,
A. Karamitrou,
C. Kotopoulos: Utilizing R in a
big data analytics production
system: The case of the IRI product
availability prediction
implementation

16:30

Διάλειμμα-καφές
ΑΙΘΟΥΣΑ Ι
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Προεδρεύουσα:
Φ. Κολυβά-Μαχαίρα

ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙ
ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ
Προεδρεύων:
Δ. Κουγιουμτζής

16:50

Μ. Μπάρδα, Γ. Παπαδόπουλος,
Π. Μπεμπέλη: Στατιστικά
εργαλεία για τη διερεύνηση της
αλληλεπίδρασης γoνοτύπουπεριβάλλοντος: η περίπτωση του
Lupinus mutabilis Sweet

Μ.Β. Κούτρας,
Θ.Κ. Κοκκινιώτη: Δημιουργία
νέας διδιάστατης κατανομής με
Γάμμα και Βήτα περιθώριες με τη
μέθοδο της trivariate reduction

17:10

Μ. Χουζούρης, Μ. Μιχαλούδη,
Π. Ξένος, Μ. Νεκτάριος, Π.
Τήνιος: Συμπεριφορικές
ανωμαλίες και ανορθολογικές
συμπεριφορές στην εκτίμηση των
γνωστικών ικανοτήτων

Μ.Β. Κούτρας,
Ν. Μαυρούτσος: Μέθοδοι
δημιουργίας νέων οικογενειών
κατανομών και μελέτη των
ιδιοτήτων τους

17:30

Θ. Χατζηπαντελής,
Ε. Μαρκάκη, Μ. Σωτήρογλου:
Πείραμα συμμετοχικής
διαβουλευτικής διαχείρισης
θεμάτων

Β.Ε. Πιπερίγκου: Κατανομές
συναφείς με πολυώνυμα
Gegenbauer και εφαρμογές

18:00

Τελετή ενάρξεως του Συνεδρίου – Χαιρετισμοί
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15:00-18:00 Σεμινάριο: Μετά-Ανάλυση με τη χρήση του στατιστικού πακέτου
STATA (Π.Γ. Μπάγκος, Π.Ι. Κοντού)

18:15
19:00
20:00

\
ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ (Προεδρεύων: Χ. Μωυσιάδης )
D. Tasoulis: Statistics, Computer Science, Finance and other Shenanigans
M. Viana: Symmetrically adapted data summaries
Καλωσόρισμα (Welcome cocktail)

ΣΑΒΒΑΤΟ 5-5-2018
9:00-12:00

Σεμινάριο: Μετα-Ανάλυση με τη χρήση του στατιστικού
πακέτου STATA (Π.Γ. Μπάγκος, Π.Ι. Κοντού)

ΑΙΘΟΥΣΑ Ι
ΜΕΛΕΤΗ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ
Προεδρεύων:
Ι. Τριανταφύλλου

ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΤΗ
ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙΙ
ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ –
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
Προεδρεύουσα:
Ι. Βόντα
Β.-Ε. Τσόλκα, Κ.
Πετρόπουλος: Η
τριγωνική κατανομή
και η κατανομή Beta
στην ανάλυση
κινδύνου

C.H. Skiadas,
C. Skiadas: A
generalization of the
inverse Gaussian
with applications to
the health state of a
population

9:00

Ι.Τριανταφύλλου:
Ελεύθερα κατανομής
διαγράμματα ελέγχου
φάσης ΙΙ με χρήση
διατεταγμένων
παρατηρήσεων

Προεδρεύων:
Γ. Τσακλίδης
P. Bountzis, E.
Papadimitriou, G.
Tsaklidis: Detection
of seismicity rate
changes for the
strong earthquakes
of Greece by
Markovian arrival
process modeling

9:20

Ν. Παναγιώτου, Ι.
Τριανταφύλλου:
Μελέτη μη
παραμετρικών
διαγραμμάτων ελέγχου
με χρήση μεθόδων
προσομοίωσης

O. Mangira, V.
Karakostas, G.
Vasiliadis: On the
magnitude–frequency
distribution for earthquake sequences in the
Central Ionian islands
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9:40

Π. Ρούνη, Ι.
Τριανταφύλλου:
Μελέτη μονότονων
συστημάτων αξιοπιστίας
με χρήση μεθόδων
προσομοίωσης

Ch. Kourouklas, E.
Papadimitriou, V.
Karakostas, G.
Tsaklidis: Analyzing
the correlations of
moderate to strong
earthquakes interevent
times in Greece

Α. Γεωργάκης,
Ι. Μέλφος,
Γ. Σταματέλλος:
Πίνακες όγκου
δασικών συστάδων
με την Bitterlich
δειγματοληψία

10:00

Α.Χ. Ρακιτζής, Α.
Mukherjee: Ένα
πολυμεταβλητό
διάγραμμα ελέγχου για
μηδενοδιογκωμένες
Poisson διεργασίες

Δ. Χορόζογλου, Δ.
Κουγιουμτζής, Ε.
Παπαδημητρίου:
Διερεύνηση της
συσχέτισης
διαδοχικών σεισμών
πριν τον κύριο σεισμό
από δεδομένα
σεισμικού καταλόγου
για τον ελληνικό χώρο

Ι. Παπατσούμα, Ν.
Φαρμάκης:
Συναρτήσεις
πυκνότητας
πιθανότητας με
αρνητικό εκθέτη:
Θεωρητική και
δειγματοληπτική
προσέγγιση

Α. Apsemidis, S.
Psarakis: The role of
support vector machines
in statistical process
monitoring

Ρ. Λύκου, Γ.
Τσακλίδης, Ε.
Παπαδημητρίου:
Διερεύνηση των
σημείων αλλαγής σε
σεισμικές ακολουθίες
των Ιονίων νήσων

Μ. Παπαγεωργίου,
Ν. Φαρμάκης:
Γραφήματα και
δειγματοληψία

10:20

10:45

Διάλειμμα-καφές

11:3017:30

Σεμινάριο: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με τη χρήση του
πακέτου IBM SPSS Statistics (Ι. Τριανταφύλλου)

11:10

ΑΙΘΟΥΣΑ Ι
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Προεδρεύων:
Μ. Κούτρας

ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ
Προεδρεύων:
Α. Καραγρηγορίου

Γ.Ηλιόπουλος:
Συμπερασματολογία για διάταξη
κατανομών με λανθασμένα μοντέλα
λόγου πυκνοτήτων

Χ. Παρπούλα, Α. Καραγρηγορίου,
Α. Λάμπρου: Ανάλυση
επιδημιολογικών χρονοσειρών με
μοντέλα περιοδικής παλινδρόμησης
τύπου Serfling
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11:30

Κ. Πετρόπουλος, L.K. Patra, S.
Kumar: Βελτιωμένοι εκτιμητές για
την εντροπία στο μοντέλο μίξης
εκθετικών κατανομών

Ε.-Ν. Καλλιγέρης, Α.
Καραγρηγορίου, Χ. Παρπούλα:
Μικτά περιοδικά ARMA μοντέλα
για την μοντελοποίηση της
επιδημικής δραστηριότητας σε
συστήματα βιοεπιτήρησης

11:50

Π. Μπομποτάς: Εκτίμηση της
μικρότερης παραμέτρου κλίμακας
διπαραμετρικών εκθετικών
κατανομών

Π. Κόλιας: Κατηγοριοποίηση
σήματος οπτοκινητικού νυσταγμού
με τη μέθοδο εξαγωγής
χαρακτηριστικών

12:30

T. Cacoullos: F-tests of
homoscedasticity under
multinormality

A. Milionis, N. Galanopoulos:
Time series with interdependent
level and second moment: testing,
consequences for modelling,
applications (Part II)

13:00

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ Ι
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ –AΝΑΛΟΓΙΣΜΟΣ
Προεδρεύων:
Δ. Κωνσταντινίδης

ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΝΕΩΝ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
Προεδρεύων:
Α. Ρακιτζής

15:15

Δ. Σκυλογιάννη, Α.
Καραγρηγορίου, Γ.-Ι. Σιούρης: Η
επίδραση της χαμηλής τιμής (low
price effect) σε παράγωγα και εκ
των υστέρων διόρθωση του
επιλεγόμενου μοντέλου πρόβλεψης
σύμφωνα με το Percentage Value at
Risk (PVaR)

Σ. Ελευθεράκη: Εισαγωγή στην
Αστροστατιστική: Στατιστικές
μέθοδοι και τεχνικές για την
ανάλυση πολυμεταβλητών
δεδομένων σε σφαιρωτά σμήνη

15:35

G.-J. Siouris, A. Karagrigoriou,
D. Skilogianni: Conditional mean
over discretized tail density
function

N. Savvopoulos, D. Aretopoulou,
S. Katsos: Estimating the paid
work participation, wage and labor
supply functions of men and
women in Greece

15:55

Ο. Θεοδοσιάδου, Γ. Τσακλίδης:
Επεκταμένο φίλτρο Kalman με μη
αρνητικό διάνυσμα καταστάσεων

Ι.Α. Θάνος: Μεικτές σύνθετες
κατανομές Poisson
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16:15

Ι. Μπαντούνας, Γ. Πιτσέλης:
Εκτίμηση αποθεμάτων με χρήση
μεθόδων Kalman filter

Σ. Ευθυμιόπουλος, Σ.-Γ.
Σταυρακάκης: Επιληπτική
Χρονοβιολογία

ΑΙΘΟΥΣΑ Ι
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Προεδρεύων:
Θ. Κάκουλλος

ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙ
ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

16:40

Χ. Χαραλαμπίδης:
Γένεση θεωρίας
Πιθανοτήτων: Cardano
εναντίον Pascal και
Fermat

N.D. Mparoutis: Data
preprocessing on UCI
dataset for the
coronary heart
disease

Κ.Π. Κατσάνου, Ι.
Δημητρίου:
Αποτίμηση
απόδοσης ενός
δυναμικού
πρωτοκόλλου
πρόσβασης
ασύρματου
συνεργατικού
δικτύου

17:00

Σ. Κουνιάς: Η έννοια
του τυχαίου και της
πιθανότητας 1600 π.Χ1800 μ.Χ.

Σ. Αναστασιάδου:
H σχέση του γονιδί-ου
apolipoprotein E
genotype με το
Alzheimer disease:
Μια meta-analysis

A.E. Milionis, E.
Karagiota:
Systematic risk and
market
microstructure in a
stock market under
conditions of
economic crisis. The
case of the Athens
Stock Exchange

17:20

T. Papaioannou:
Reproducibility crisis in
science

K. Pateras, S.
Nikolakopoulos S.,
K.CB. Roes: The
enlightening journey of
three data generating
models

A.E. Milionis:
Statistical analysis of
election results. An
alternative approach
and interpretation

18:00

ΕΚΔΡΟΜΗ

21:00

ΔΕΙΠΝΟ

Προεδρεύων:
Δ. Παναγιωτάκος

ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ
EΡΕΥΝΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
Προεδρεύων:
Ν. Φαρμάκης
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KΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018
9:00-13:00 Σεμινάριο: Εξόρυξη Γνώσης από κείμενα με χρήση της γλώσσας
προγραμματισμού R (Σ. Τασουλής)
ΑΙΘΟΥΣΑ Ι
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Προεδρεύων: Γ. Παπαδόπουλος

ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΙ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ
ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ
Προεδρεύων: Σ. Κουνιάς

9:00

Θ. Πασχάλης, Χ.
Γεωργακοπούλου, Σ. Γούλας, Σ.
Μπερσίμης: Σύνθετοι δείκτες
ποιότητας για την αξιολόγηση της
παροχής υπηρεσιών υγείας

Β. Χασιώτης, Στ.Α. Χατζόπουλος,
Σ. Κουνιάς: Βέλτιστοι 3m
παραγοντικοί σχεδιασμοί
εκτιμητικής τάξης IV με N ≡ 0 mod
3 παρατηρήσεις

9:20

Χ. Γεωργακοπούλου, Θ.
Πασχάλης, Σ. Γούλας, Σ.
Μπερσίμης, Α. Σαχλάς, Β.
Πλαγιανάκος: Αξιολόγηση της
ποιότητας των υπηρεσιών υγείας με
χρήση σύνθετων δεικτών

Χ. Ευαγγελάρας: Κατασκευή
βέλτιστων υπερκορεσμένων
σχεδιασμών δύο επιπέδων από
κορεσμένους και σχεδόν
κορεσμένους ορθογώνιους
σχηματισμούς

9:40

Σ. Γούλας, Θ. Πασχάλης, Χ.
Γεωργακοπούλου, Σ. Μπερσίμης,
Α. Σαχλάς, Β. Πλαγιανάκος:
Εφαρμογές των σύνθετων δεικτών
για την διαχρονική αξιολόγηση της
ποιότητας των υπηρεσιών υγείας

D. Karlis: Modelling longitudinal
discrete data with a BINAR
regression model

10:00

Σ. Τασουλής, Θ. Πασχάλης,
Χ. Γεωργακοπούλου, Σ. Γούλας,
Σ. Μπερσίμης, Α. Σαχλάς, Β.
Πλαγιανάκος: Τεχνικές μηχανικής
μάθησης για την ανάλυση

Μ. Αναστασοπούλου,
Α. Ρακιτζής: Αυτοπαλίνδρομα
υποδείγματα διακριτών
χρονοσειρών με πεπερασμένο εύρος
τιμών: Μια εφαρμογή σε δεδομένα
πληθωρισμού των χωρών-μελών της
Ευρωζώνης

10:20

Διάλειμμα-καφές

21

10:45

11:05

11:25

11:45

12:1014:00

ΑΙΘΟΥΣΑ Ι

ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙ

Προεδρεύων: Σ. Mπερσίμης

Προεδρεύοντες: Κ. Ζωγράφος,
Π. Μωυσιάδης, Π. Προδρομίδης,
Χ. Χαραλαμπίδης

Σ. Μπερσίμης, Α. Σαχλάς, Π.
Οικονόμου: Παρακολούθηση του
αριθμού και της χωρικής
κατανομής των νέων κρουσμάτων
χρησιμοποιώντας κατάλληλα
διαγράμματα ελέγχου και κυρτά
πολυγωνικά κέλυφα

Ζ. Μπραγουδάκης:
Υπάρχει ασυμμετρία προσαρμογής
των λιανικών τιμών στις βασικές
κατηγορίες διατροφής; Η περίπτωση
της ελληνικής αγοράς τροφίμων

Σ. Μπερσίμης, Α. Σαχλάς, Π.
Οικονόμου: Μια νέα τεχνική για
την παρακολούθηση της Δημόσιας
Υγείας με χρήση διαγραμμάτων
ελέγχου και συναρτήσεων
σάρωσης

Ε. Σεραφετινίδου,
Γ. Βερροπούλου: Παράγοντες κατά
τη διάρκεια της ζωής που
καθορίζουν την κατάθλιψη σε άτομα
ηλικίας 50 & άνω: Διαφοροποιήσεις
μεταξύ ανδρών και γυναικών στην
Ευρώπη

Σ. Ψαράκης, Α. Σαχλάς, Σ.
Μπερσίμης: Risk-adjusted
διαγράμματα ελέγχου

Σπητιέρης Μ.: Μια νέα προσέγγιση
για βελτιωμένες υποκαταστάσεις
πολυμεταβλητών ελλιπών
δεδομένων

G. Bartzis, W. Ligterink, F.v.
Eeuwijik: Estimating metabolite
networks using a multi-step
network approach integrating
information from lower levelled
omic graphical structures

N.D. Mparoutis, E. Sergaki:
Adaptive neuro-fuzzy inference
systems, artificial neural network
and machine learning algorithms on
prediction of coronary heart disease

Παρουσιάσεις Αναρτημένων Ανακοινώσεων
Σ. Ζήμερας, Ζ. Κυρανά: Το φαινόμενο της βίας στα ελληνικά
ποδοσφαιρικά γήπεδα
Κ. Μακρής, Ι. Βόντα: Στατιστική ανάλυση επιδημιολογικών
χρονοσειρών
Κ.Γ. Πανταβού, Π.Γ. Μπάγκος: Η εποχή γέννησης και ο κίνδυνος
εμφάνισης σκλήρυνσης κατά πλάκας: Μια πολυμεταβλητή
μεταανάλυση
Κ. .Γ. Πανταβού, Π.Γ. Μπάγκος: Η διακύμανση της συχνότητας
αλληλόμορφων και η επίδρασή της στη μετα-ανάλυση
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Κ.Ε. Βέννου, Π.Ι. Κοντού, Π.Γ. Μπάγκος: Μετα-ανάλυση πολλαπλών
εκβάσεων σε δεδομένα γονιδιακής έκφρασης
Δ. Πανάρετος, Μ. Βαμβακάρη, Γ. Τζαβελάς, Δ. Παναγιωτάκος:
Διερεύνηση του ρόλου των ορθογωνίων και μη, μετασχηματισμών των
αξόνων στην παραγοντική ανάλυση, σε σχέση με την επαναληψιμότητα
των εξαγόμενων προτύπων κάτω από διάφορα σενάρια τυχαίου
σφάλματος σε αρχικά δεδομένα
Σ. Μεσσαριτάκης, Α. Λέλης, Α. Γεωργάκης: Σύγκριση μοντέλων
όγκου απλής και πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με αντίστοιχα
νευρωνικών δικτύων σε δασοβιομετρικά δεδομένα του Δημοτικού
Δάσους Νάουσας
Β. Τζιούφας, Στ.Α. Χατζόπουλος, Φ. Κολυβά-Μαχαίρα: Κατασκευή
D-βέλτιστων κορεσμένων παραγοντικών σχεδιασμών με χρήση βάσεων
Graver και Groebner
Ι.Α. Ταμπόσης, Κ.Δ. Τσιρίγος, Μ.Κ. Θεοδωροπούλου, Π.Ι. Κοντού,
Π.Γ. Μπάγκος: Αλγόριθμοι εκπαίδευσης για hidden Markov models
βασισμένοι στην ημιεπιβλεπόμενη μάθηση
14:00

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

16:0018:00

Σεμινάριο: Εξόρυξη Γνώσης από κείμενα με χρήση της γλώσσας
προγραμματισμού R (Σ. Τασουλής)
ΑΙΘΟΥΣΑ Ι
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Προεδρεύων: Π.
Μπάγκος

16:30

Y. Dimotikalis, C.H.
Skiadas: Application
of max entropy
principle to human
mortality life table
data

ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ
Προεδρεύων:
Κ. Ζωγράφος

ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
Προεδρεύων:
Π. Προδρομίδης

Α. Σαρικάκη, Τ. Δάρας: Ζ. Γεωργαντά, Ν.
Ανάλυση κύριων
Λογοθέτης: Δημόσιο
συνιστωσών
χρέος και έλλειμμα
2009: Greece’s zero
milestone
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16:50

Α. Μποζίκας, Γ.
Πιτσέλης:
Πρόβλεψη
θνησιμότητας με τη
χρήση
αναλογιστικών
μοντέλων
αξιοπιστίας

Α. Σταμάτης, Ε.
Ταμπούρης, Κ.
Ταραμπάνης:
Οδηγούμενη από
δεδομένα ανάλυση των
τουριστικών
προορισμών της
Ελλάδας

Α. Τσιμπάνος, Χ.
Αγιακλόγλου:
Επιλογή
υποδειγμάτων με
πληροφοριακά
κριτήρια σε
χωρικές
διαδικασίες

17:10

Κ.Ν. Ζαφείρης, Χ.
Σκιαδάς, Α. Τσώνη:
Η υγεία στην
Ευρωζώνη σήμερα

Σ. Ζήμερας, Ε.
Κυρανάς, Κ.
Γεροθανάση, Ζ.
Κυρανά: Τεχνικές
ομαδοποίησης των
διατροφικών συνηθειών
των Ελλήνων εφήβων

Π. Προδρομίδης: H
εξέλιξη του αριθμού
των απασχολουμένων
ανά κλάδο, των
ανέργων και των μημετεχόντων στην
αγορά εργασίας ανά
περιφέρεια στην
διάρκεια της ύφεσης
(2008-2017)

18:00

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ: ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
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Επιστημονική Επιτροπή
Βασδέκης Βασίλειος, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βόντα Φίλια, Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Δαμιανού Χαράλαμπος, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δρακόπουλος Βασίλειος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Καραγρηγορίου Αλέξανδρος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κολυβά-Μαχαίρα Φωτεινή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μαλεφάκη Σόνια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Μπάγκος Παντελής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Μπατσίδης Απόστολος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μπουρνέτας Απόστολος, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μωυσιάδης Πολυχρόνης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Παναγιωτάκος Δημοσθένης, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Παπαϊωάννου Τάκης, Πανεπιστήμια Πειραιώς και Ιωαννίνων
Πλαγιανάκος Βασίλειος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ρακιτζής Αθανάσιος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τριανταφύλλου Ιωάννης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τσακλίδης Γεώργιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Χριστοφίδης Τάσος, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Οργανωτική Επιτροπή
Αδάμ Μαρία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Δρακόπουλος Βασίλειος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Μπάγκος Παντελής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Μπερσίμης Σωτήριος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Παναγιωτάκος Δημοσθένης, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Πλαγιανάκος Βασίλειος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τριανταφύλλου Ιωάννης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Υπεύθυνος Προγράμματος
Ηλιόπουλος Γεώργιος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
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εξγαζίεο
ζηα ειιεληθά
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Διιεληθό ηαηηζηηθό Ηλζηηηνύην
Πξαθηηθά 31νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ ηαηηζηηθήο (2018), ζει.027-041

Απηνπαιίλδξνκα Τπνδείγκαηα Γηαθξηηώλ
Υξνλνζεηξώλ κε Πεπεξαζκέλν Δύξνο Σηκώλ: Μηα
πγθξηηηθή Δθαξκνγή ζε Γεδνκέλα Πιεζσξηζκνύ ησλ
Υσξώλ-Μειώλ ηεο Δπξσδώλεο
Μ. Αλαζηαζνπνύινπ
Α.Ραθηηδήο
Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Σκήκα ηαηηζηηθήο θαη ΑλαινγηζηηθψλΥξεκαηννηθνλνκηθψλ Μαζεκαηηθψλ
anastasopoulou@aegean.gr
arakitz@aegean.gr
ΠΔΡΗΛΖΦΖ
ηελ παξνχζα εξγαζία, γίλεηαη κηα επηζθφπεζε ησλ πην γλσζηψλ θαη ζπρλά
ρξεζηκνπνηνχκελσλ Απηνπαιίλδξνκσλ Τπνδεηγκάησλ Γηαθξηηψλ Υξνλνζεηξψλ κε
Πεπεξαζκέλν Δχξνο Σηκψλ. Σα κνληέια απηά είλαη ην Γησλπκηθφ Απηνπαιίλδξνκν κνληέιν
1εο ηάμεο (BAR(1)), ην Βήηα-Γησλπκηθφ Απηνπαιίλδξνκν κνληέιν 1εο ηάμεο (BBAR(1)) θαη
ην Γησλπκηθφ Τπφ πλζήθε Δηεξνζθεδαζηηθφ Απηνπαιίλδξνκν κνληέιν 1εο ηάμεο
(BINARCH(1)). Παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο ηδηφηεηεο ησλ παξαπάλσ ηξηψλ κνληέισλ θαζψο
θαη κέζνδνη εθηίκεζεο ησλ παξακέηξσλ ηνπο. Γίδεηαη επίζεο θαη κηα ζπγθξηηηθή εθαξκνγή
ηνπο ζε κεληαία δεδνκέλα πιεζσξηζκνχ γηα ηηο ρψξεο κέιε ηεο Δπξσδψλεο. ηφρνο είλαη ε
κνληεινπνίεζε ηνπ κεληαίνπ αξηζκνχ ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο Δπξσδψλεο κε πιεζσξηζκφ πνπ
δελ ππεξβαίλεη ην 2%, γηα ην δηάζηεκα 2000-2018. Γηα ηε ζχγθξηζε θαη ηελ επηινγή ηνπ
θαηαιιειφηεξνπ κνληέινπ, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα θξηηήξηα AIC θαη BIC.
Λέμεηο Κιεηδηά: Απηνπαιίλδξνκα Τπνδείγκαηα, Γησλπκηθή Καηαλνκή, Γησλπκηθφο ηειεζηήο
ιέπηπλζεο, Μέζνδνο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο, Πιεζσξηζκφο Δπξσδψλεο.

1. ΔΗΑΓΧΓΖ
Ζ κνληεινπνίεζε θαη ε αλάιπζε δηαθξηηψλ ρξνλνζεηξψλ έρνπλ απνθηήζεη απμεκέλν
ελδηαθέξνλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. Γεδνκέλα ηα νπνία
ζρεηίδνληαη π.ρ. κε ηνλ κεληαίν αξηζκφ αηπρεκάησλ ζε έλα εξγνζηάζην, κε ην πιήζνο
ησλ πεξηζηαηηθψλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο αζζέλεηαο αλα γεσγξαθηθή πεξηνρή, ηνλ
αξηζκφ ησλ εηαηξεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο ζην ρξεκαηηζηήξην θ.ι.π.,
δχλαηαη λα κνληεινπνηεζνχλ κέζσ ελφο ππνδείγκαηνο ρξνλνζεηξψλ κε αθέξαηεο
ηηκέο. Δπίζεο, ηέηνηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηε δηαθξηηνπνίεζε
ρξνλνζεηξψλ κε ζπλερείο ηηκέο.
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Δηδηθφηεξα, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλαπηπρζεί ε επηζηεκνληθή πεξηνρή πνπ
αθνξά κνληέια δηαθξηηψλ ρξνλνζεηξψλ κε πεπεξαζκέλν εχξνο ηηκψλ. Έηζη, αλ Xt
είλαη ε ηηκή ηεο ρξνλνζεηξάο ηε ρξνληθή ζηηγκή t, ηφηε (ζπλήζσο) ζεσξνχκε φηη
ιακβάλεη ηηκέο ζε έλα ζχλνιν ηεο κνξθήο {0, 1, …, n} (δείηε π.ρ. Weiß (2009a),
Weiß and Kim (2013) θαη Weiß and Pollett (2014)).
Σν πην γλσζηφ κνληέιν απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ην Γησλπκηθφ
Απηνπαιίλδξνκν Μνληέιν 1εο ηάμεο (Binomial Autoregressive model of 1st order,
Binomial AR(1) ή BAR(1)) ην νπνίν πξνηάζεθε απφ ηνλ McKenzie (1985) θαη
απνηειεί ην δηαθξηηφ αλάινγν ηνπ ζπλήζνπο AR(1) κνληέινπ γηα ζπλερείο ηπραίεο
κεηαβιεηέο (η.κ.). Σν κνληέιν BAR(p), p > 1, κειεηήζεθε απφ ηνλ Weiß (2009b).
Οη Weiß and Kim (2014) παξαηήξεζαλ φηη ε Γησλπκηθή θαηαλνκή
ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζηαζεξή ζρέζε κεηαμχ κέζεο ηηκήο θαη δηαζπνξάο (αλάινγε
κε απηή ζηελ πεξίπησζε ηεο θαηαλνκήο Poisson), ε νπνία είλαη αξθεηά πεξηνξηζηηθή
ζε πξαθηηθέο εθαξκνγέο. Έηζη, κε ζθνπφ λα κνληεινπνηήζνπλ ηελ ππεξκεηαβιεηφηεηα (overdispersion) ε νπνία κπνξεί λα παξαηεξεζεί ζε δεδνκέλα
δηαθξηηψλ ρξνλνζεηξψλ κε πεπεξαζκέλν εχξνο ηηκψλ, πξφηεηλαλ θαη κειέηεζαλ ην
Βήηα-Γησλπκηθφ Απηνπαιίλδξνκν Μνληέιν 1εο ηάμεο (Beta-Binomial Autoregressive
model of 1st order, Beta-Binomial AR(1) ή BBAR(1)), δίλνληαο παξάιιεια θαη κηα
επέθηαζε γηα απηνπαιίλδξνκα κνληέια κεγαιχηεξεο ηάμεο (BBAR(p), p > 1).
Μηα ηξίηε πξνζέγγηζε γηα ηελ επέθηαζε ηνπ κνληέινπ BAR(1), απνηεινχλ ηα
κνληέια INGARCH (δείηε π.ρ. Ferland et al. 2006). Γηα ηελ πεξίπησζε δηαθξηηψλ
ρξνλνινγηθψλ δεδνκέλσλ κε πεπεξαζκέλν εχξνο ηηκψλ, νη Weiß and Pollett (2014)
πξφηεηλαλ ην Τπφ πλζήθε Δηεξνζθεδαζηηθφ Γησλπκηθφ Απηνπαιίλδξνκν κνληέιν
1εο ηάμεο (Binomial Autoregressive Conditionally Heteroskedastic model of 1st order
ή BINARCH(1)) ελψ νη Ristic et al. (2015) επέθηεηλαλ ηε κειέηε ησλ Weiß and
Pollett (2014), πξνηείλνληαο θαη κειεηψληαο ην κνληέιν BINARCH(p), p > 1.
ηελ παξνχζα εξγαζία, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα παξαπάλσ ηξία κνληέια 1εο
ηάμεο θαη δίλεηαη κηα ζπγθξηηηθή εθαξκνγή ηνπο ζε κεληαία δεδνκέλα πιεζσξηζκνχ
ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο Δπξσδψλεο. Ζ δηάξζξσζε ηεο εξγαζίαο είλαη ε εμήο: ηηο
Δλφηεηεο 2, 3 θαη 4 παξνπζηάδνληαη ηα κνληέια BAR(1), BBAR(1) θαη
BINARCH(1), αληίζηνηρα. Γίδνληαη νη βαζηθέο ηνπο ηδηφηεηεο θαζψο θαη κέζνδνη
εθηίκεζεο ησλ παξακέηξσλ ηνπο. ηελ Δλφηεηα 5 γίλεηαη εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ
κνληέισλ ζε κεληαία δεδνκέλα πιεζσξηζκνχ γηα ηηο ρψξεο-κέιε ηεο Δπξσδψλεο, κε
ζθνπφ ηελ επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ κνληέινπ κεηαμχ ησλ ηξηψλ. Σέινο, ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα ζπλνςίδνληαη ζηελ Δλφηεηα 6.

2. ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ BAR(1)
2.1 Δηζαγσγή
ηελ έσο ηψξα βηβιηνγξαθία, γηα ηε κνληεινπνίεζε δηαθξηηψλ ρξνλνζεηξψλ Xt, t≥1,
ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθξηηά κνληέια κε άπεηξν εχξνο ηηκψλ (π.ρ. ζην 0  {1,2,...} ή
 {0,1,2,...} ). κσο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ην εχξνο ηηκψλ είλαη
ζην
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πεπεξαζκέλν, δει., {0,1,..., n} κε n γλσζηφ. Σν πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελν
κνληέιν γηα ηε κνληεινπνίεζε κηαο δηαθξηηήο η.κ. κε πεπεξαζκέλν εχξνο ηηκψλ είλαη
απηφ ηεο Γησλπκηθήο θαηαλνκήο B(n,  ) , φπνπ   (0,1) είλαη ε πηζαλφηεηα
επηηπρίαο. Ο McKenzie (1985) πξφηεηλε ην κνληέιν BAR(1), ην νπνίν βαζίδεηαη ζην
δησλπκηθφ ηειεζηή ιέπηπλζεο (binomial thinning operator, Steutel and van Harn
(1979)), ν νπνίνο ζπκβνιίδεηαη κε « ».
Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ παξάζεζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ κνληέινπ BAR(1), πξέπεη
λα αλαθέξνπκε φηη νη ηειεζηέο ιέπηπλζεο είλαη πηζαλνηηθνί ηειεζηέο (probabilistic
operators) νη νπνίνη εθαξκφδνληαη ζε η.κ. θαη νξίδνπλ πξάμεηο κεηαμχ ηνπο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, αλ N είλαη κηα κε αξλεηηθή δηαθξηηή η.κ. θαη a  (0,1) ηφηε κε ρξήζε
ηνπ δησλπκηθνχ ηειεζηή ιέπηπλζεο νξίδεηαη ε η.κ.
a N

N

X

t

,

(1)

t 1

φπνπ X t , t  1 , είλαη κηα αθνινπζία αλεμάξηεησλ θαη ηζφλνκσλ (independent and
identically distributed, iid) η.κ. Bernoulli, αλεμάξηεησλ απφ ην N, κε πηζαλφηεηα
επηηπρίαο a. Ζ η.κ. a N κεηξά ηνλ αξηζκφ ησλ επηηπρηψλ ζε έλα ηπραίν πιήζνο
δνθηκψλ Bernoulli φπνπ ε πηζαλφηεηα a παξακέλεη ζηαζεξή ζε φιν ην πείξακα. Σν
πιήζνο ησλ δνθηκψλ Bernoulli θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηηκή ηα N. Έηζη, ε η.κ. a N
αθνινπζεί ηε Γησλπκηθή θαηαλνκή B(N, a). Αλ ππνζέζνπκε φηη απηέο νη κεηξήζεηο
αληηπξνζσπεχνπλ ην κέγεζνο ηα πιεζπζκνχ, ηφηε ν ηειεζηήο ιέπηπλζεο δηαγξάθεη
ηπραία κεξηθά απφ ηα κέιε ηνπ πιεζπζκνχ κε ζηφρν ηε ζπξξίθλσζε ηνπ, έηζη ψζηε
λα νδεγεί πάληα ζε αθέξαηεο ηηκέο. Ο πην γλσζηφο ηειεζηήο ιέπηπλζεο είλαη ν
δησλπκηθφο. ηε ζπλέρεηα δίλνπκε ηα βαζηθέο ηδηφηεηεο ηεο η.κ. a N (γηα
ιεπηνκέξεηεο, δείηε Weiß (2008)):
E (a N )  a  N , V (a N )  a 2   N2  a(1  a)   N , Cov(a N )  a   N2 , (2)
φπνπ  N  E ( N ) θαη  N2  V ( N ) .
2.2 Βαζηθέο Ηδηόηεηεο ηνπ Μνληέινπ BAR(1)
χκθσλα κε ηνλ McKenzie (1985), ην κνληέιν BAR(1) νξίδεηαη σο εμήο:
Οξηζκόο 2.1: Έζησ n . Οη παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ είλαη νη  ,  κε   (0,1) ,



1    
 
,
,1 θαη νξίδεηαη απφ ηε ζρέζε:
   
 1

(3)
X t  a X t 1   (n  X t 1 ) , t  1 ,
φπνπ X 0 ~ B(n,  ) ,    (1   ) θαη a     . Οη η.κ. a X t 1 θαη  (n  X t 1 )
είλαη ακνηβαία αλεμάξηεηεο αθνινπζίεο αλεμάξηεησλ η.κ. Bernoulli κε παξακέηξνπο
a θαη β, αληίζηνηρα. Δπίζεο, είλαη αλεμάξηεηεο ησλ Xs, s < t.

    max  

Ζ θπζηθή εξκελεία ηνπ παξαπάλσ κνληέινπ είλαη ε εμήο: Έζησ έλα ζχζηεκα κε n
αλεμάξηεηεο κνλάδεο πνπ βξίζθνληαη είηε ζηελ θαηάζηαζε 0 (π.ρ. κε ιεηηνπξγία) είηε
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ζηελ θαηάζηαζε 1 (π.ρ. ιεηηνπξγία). Ο αξηζκφο ησλ κνλάδσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ηε
ρξνληθή ζηηγκή t είλαη X t θαη ίζνο κε ην άζξνηζκα ησλ παξαθάησ πνζνηήησλ: (i) ηνπ
πιήζνπο ησλ κνλάδσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηάζηαζε 1 ηε ρξνληθή ζηηγκή t ελψ
ηελ πξνεγνχκελε ρξνληθή ζηηγκή ήηαλ ζηελ θαηάζηαζε 1 θαη (ii) ηνπ πιήζνπο ησλ
κνλάδσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηάζηαζε 1 ηε ρξνληθή ζηηγκή t ελψ ηελ
πξνεγνχκελε ρξνληθή ζηηγκή ήηαλ ζηελ θαηάζηαζε 0.
Ζ πξψηε πνζφηεηα εθθξάδεηαη απφ ηνλ φξν a X t 1 , φπνπ a είλαη ε πηζαλφηεηα
ε κνλάδα λα παξακείλεη ζηελ θαηάζηαζε 1 ελψ ε δεχηεξε απφ ηνλ φξν
 (n  X t 1 ) , φπνπ  είλαη ε πηζαλφηεηα ε κνλάδα λα «κεηαβεί» απφ ηελ
θαηάζηαζε 0 ζηελ θαηάζηαζε 1.
Δπίζεο, ην κνληέιν BAR(1) έρεη σο πεξηζψξηα θαηαλνκή ηε B(n,  ) , δει. ε
P( X t  x) ππνινγίδεηαη κέζσ ηεο ζπλάξηεζεο πηζαλφηεηαο ηεο B(n,  ) . Άξα, ηζρχεη
φηη E ( X t )  n θαη V ( X t )  n (1   ) . Αλ ζπκβνιίζνπκε κε  (k )  Corr ( X t , X t k )
ηελ απηνζπζρέηηζε k-ηάμεο, απηή ηζνχηαη κε
(4)
 (k )  Corr ( X t , X t k )   k , k  0 .
Μία βαζηθή ηδηφηεηα ηνπ κνληέινπ BAR(1) είλαη φηη ε αθνινπζία Xt, t ≥ 1, είλαη
κία
ζηάζηκε
Μαξθνβηαλή
αιπζίδα
κε
πηζαλφηεηεο
κεηάβαζεο
pk |l  P( X t  k | X t 1  l ) , k , l {0,..., n} , νη νπνίεο δίλνληαη απφ ηε ζρέζε:

pk |l 

 l  n  l  m
l m k m
n l  m  k
 
 a (1  a)  (1   )
m
k

m


m  max(0, k  l  n ) 
min( k ,l )



(5)

Αθφκε, ε ππφ ζπλζήθε κέζε ηηκή θαη δηαζπνξά έρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα είλαη
γξακκηθέο σο πξνο ηε Xt–1 θαη δίλνληαη απφ ηηο παξαθάησ ζρέζεηο:
E( X t | X t 1 )   X t 1  n

(6)

V ( X t | X t 1 )   (1   )(1  2 ) X t 1  n (1   ) .

(7)

2.3 Μέζνδνη Δθηίκεζεο Παξακέηξσλ ηνπ Μνληέινπ BAR(1)
ηελ πξάμε νη πξαγκαηηθέο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ π, ξ ηνπ κνληέινπ BAR(1) δελ
είλαη γλσζηέο θαη πξέπεη λα εθηηκεζνχλ. Έζησ φηη έρνπκε ζηε δηάζεζή καο έλα
ηκήκα (segment) X1 ,..., X T κε T 
απφ ηε ζηάζηκε δηαδηθαζία ηνπ κνληέινπ
BAR(1).
Ζ βαζηθή κέζνδνο εθηίκεζεο είλαη ε κέζνδνο ηεο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο
(maximum likelihood estimation, MLE), κε ηε ζπλάξηεζε πηζαλνθάλεηαο λα γξάθεηαη
ζηελ αθφινπζε κνξθή:
T
n
L( ,  )     x1 (1   )n  x1
pxt 1| xt ,
(8)
 x1 
t 2
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φπνπ νη πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο pxt 1| xt δίλνληαη απφ ηε ζρέζε (5). Γηα ηελ εχξεζε
ησλ εθηηκεηψλ κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο (ΔΜΠ) ˆ ML , ˆ ML , κεγηζηνπνηνχκε ηε
ζπλάξηεζε l ( ,  )  log L( ,  ) κε θαηάιιειεο αξηζκεηηθέο κεζφδνπο (εδψ έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί ε ζπλάξηεζε optim() ηεο R). Δπίζεο, ηα ηππηθά ζθάικαηα ησλ
εθηηκεηψλ, πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαηεξνχκελε πιεξνθνξία ηνπ Fisher (observed
Fisher information, δείηε Weiß (2009a)).

3. ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ BBAR(1)
3.1 Δηζαγσγή
ηελ παξνχζα Δλφηεηα ζα δνχκε κηα επέθηαζε ηνπ κνληέινπ BAR(1), ε νπνία είλαη
ρξήζηκε φηαλ παξαηεξείηαη εηεξνγέλεηα κεηαμχ ησλ n κνλάδσλ ή φηαλ ε
κεηαβιεηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ παξνπζηάδεη ζεκαληηθή απφθιηζε απφ ηελ αληίζηνηρε
ηνπ δησλπκηθνχ κνληέινπ. ε πνιιέο πξαθηηθέο εθαξκνγέο, δελ κπνξνχκε λα
ππνζέζνπκε φηη ε πηζαλφηεηα π είλαη ε ίδηα θαη γηα ηηο n κνλάδεο.
Γηα λα αληρλεχζνπκε ηελ χπαξμε εηεξνγέλεηαο ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ Γησλπκηθφ
δείθηε κεηαβιεηφηεηαο (binomial index of dispersion, Id). Έζησ η.κ. X κε ηηκέο ζην
ζχλνιν {0,..., n} , κε κέζε ηηκή κ θαη δηαζπνξά ζ2. Σφηε ν δείθηεο Id ηζνχηαη κε
n 2
(9)
 (0, ) ,
 (n   )
θαη παξέρεη κία έλδεημε ηνπ θαηά πφζν δηαθέξεη ε δηαθχκαλζε απφ ηε κέζε ηηκή.
ηελ πεξίπησζε ηεο Γησλπκηθήο θαηαλνκήο B(n,  ) , είλαη I d  1 γηα θάζε   (0,1) .
Δπνκέλσο, νπνηαδήπνηε η.κ. κε πεπεξαζκέλν εχξνο ηηκψλ θαη I d  1 , παξνπζηάδεη
ππεξ-κεηαβιεηφηεηα (extra-binomial variation), δειαδή κεγαιχηεξε κεηαβιεηφηεηα
ζε ζχγθξηζε κε ηε κεηαβιεηφηεηα ηεο θαηαλνκήο B(n, π).
Id 

Έλα εχρξεζην δηαθξηηφ κνληέιν πηζαλνηήησλ κε πεπεξαζκέλν εχξνο ηηκψλ γηα
ηελ πεξίπησζε ηα ππεξ-κεηαβιεηφηεηαο, είλαη απηφ ηεο Βήηα-Γησλπκηθήο θαηαλνκήο
(Beta-Binomial distribution, δείηε π.ρ. Griffiths (1973)), Tν κνληέιν κε ην νπνίν ζα
αζρνιεζνχκε ζε απηή ηελ ελφηεηα είλαη ην κνληέιν BBAR(1) ην νπνίν βαζίδεηαη ζε
κία γελίθεπζε ηνπ δησλπκηθνχ ηειεζηή ιέπηπλζεο « » κέζσ ηεο Βήηα-Γησλπκηθήο
θαηαλνκήο.
Δηδηθφηεξα, έζησ η.κ. a , αλεμάξηεηε ηεο X, ε νπνία αθνινπζεί ηελ θαηαλνκή
 a(1   ) (1  a)(1   ) 
Beta 
,
 κε a,  (0,1) . Σφηε, ε η.κ. a X πξνθχπηεη απφ ηε X

 

κέζσ Βήηα-Γησλπκηθήο ιέπηπλζεο αλ ν ηειεζηήο « » εθαξκφδεηαη αλεμάξηεηα ζηηο
a θαη X. Καηά ζπλέπεηα, ε (δεζκεπκέλε) η.κ. a X | X  x αθνινπζεί ηε Βήηα-

Γησλπκηθή θαηαλνκή θαη άξα

E (a X )  a  E ( X ) ,

(10)
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V (a X )  a 2  V ( X )  a(1  a) E ( X )   a(1  a)  E ( X ( X  1)) .

(11)

εκεηψλεηαη φηη γηα ηηκέο ηνπ  θνληά ζην κεδέλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ Βήηα
Γησλπκηθνχ Σειεζηή ιέπηπλζεο πξνζεγγίδεη απηή ηνπ Γησλπκηθνχ Σειεζηή
ιέπηπλζεο.
3.2 Βαζηθέο Ηδηόηεηεο ηνπ Μνληέινπ BBAR(1)
χκθσλα κε ηνπο Weiß and Kim (2014), ην κνληέιν BBAR(1) νξίδεηαη σο εμήο:
Οξηζκόο 3.1: Έζησ n



. Οη παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ είλαη νη π, ξ, ϕ κε   (0,1)

1    
 
,
,1 ,   (0,1) θαη νξίδεηαη απφ ηε ζρέζε
   
 1
X t  a X t 1   (n  X t 1 ) , t  1 ,

    max  


(12)

φπνπ    (1   ) θαη a     . ιεο νη η.κ. a ,  θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο
ιεπηχλζεηο εθηεινχληαη αλεμάξηεηα ησλ ππνινίπσλ ελψ φιεο νη η.κ. a ,  θαζψο
θαη νη αληίζηνηρεο ιεπηχλζεηο ηε ρξνληθή ζηηγκή t είλαη αλεμάξηεηεο ησλ Xs, γηα s < t.
Οη πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο pk |l  P( X t  k | X t 1  l ) , k , l {0,..., n} γηα ην
κνληέιν BBAR(1), δίλνληαη απφ ηελ αθφινπζε ζρέζε (Weiß and Kim (2014)):



1
1
B m 
a, l  m 
(1  a) 


 l  n  l  

pk |l 
 

m
k

m


1


1




m  max(0, k  l  n ) 
B
a,
(1  a) 

 

min( k ,l )





1
1
B k  m 
,n  l  k  m 
(1   ) 



 
(13)
1 1

B
,
(1   ) 

 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ κπνξνχκε λα εμάγνπκε θιεηζηφ ηχπν γηα ηε
ζηάζηκε πεξηζψξηα θαηαλνκή (φπσο π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ηνπ κνληέινπ BAR(1),
φπνπ ε ζηάζηκε θαηαλνκή είλαη ε B(n, π)). Γηα δεδνκέλεο ηηκέο ησλ π, ξ θαη ϕ, ε
θαηαλνκή απηή κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί αξηζκεηηθά, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο
πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο.
Δηδηθφηεξα, αλ ε αξρηθή παξαηήξεζε X 0 πξνέξρεηαη απφ ηε ζηάζηκε πεξηζψξηα
θαηαλνκή, ηφηε φιε ε δηαδηθαζία X t , t ³ 1 , είλαη ζηάζηκε θαη άξα νη πηζαλφηεηεο
pk = P( X t = k ) πξνθχπηνπλ σο ε ιχζε ηνπ ζπζηήκαηνο εμηζψζεσλ Pp = p , φπνπ P
είλαη ν (n+1)×(n+1) πίλαθαο ησλ πηζαλνηήησλ κεηάβαζεο pk|l θαη p = ( p0 ,..., pn )
είλαη ην δηάλπζκα ησλ πεξηζσξίσλ πηζαλνηήησλ.
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Γηα ηε δεζκεπκέλε κέζε ηηκή E ( X t | X t 1 ) θαη ηε δεζκεπκέλε δηαζπνξά
V ( X t | X t 1 ) ηνπ κνληέινπ BBAR(1), δηαπηζηψλνπκε απφ ηηο παξαθάησ ζρέζεηο φηη ε
πξψηε έρεη ηελ ηδηφηεηα ηεο γξακκηθφηεηαο σο πξνο ηε Xt–1 (είλαη ε ίδηα κε
αληίζηνηρε γηα ην κνληέιν BAR(1)), ελψ ε V ( X t | X t 1 ) δελ είλαη γξακκηθή σο πξνο
ηε X t 1 :
E( X t | X t 1 )  aX t 1   (n  X t 1 )   X t 1  n ,

(14)

V ( X t | X t 1 )   (a(1  a)   (1   )) X t21  n (1   )(1   (n  1))

(15)

 X t 1 (  (1   )(1  2 )(1   )  2n (1   ) ).
Ζ k -ηάμεο απηνζπζρέηηζε ηζνχηαη κε  (k )   k .

Απφ ηηο ηδηφηεηεο ηεο δεζκεπκέλεο κέζεο ηηκήο θαη δεζκεπκέλεο δηαζπνξάο
κπνξνχκε λα εμάγνπκε ηχπνπο γηα ηε κέζε ηηκή θαη δηαζπνξά ηεο ζηάζηκεο
θαηαλνκήο ηνπ κνληέινπ BBAR(1). Γηα ηε κέζε ηηκή κ έρνπκε φηη
(16)
  E( X t )  E( E( X t | X t 1 ))      n ,
απ' φπνπ επηιχνληαο σο πξνο  , ιακβάλνπκε   n   (1   )  n . Οκνίσο, γηα ηε
δηαζπνξά ζ2, έρνπκε φηη (δείηε π.ρ. Weiß and Kim (2014))

(1   )(1   )  n (1  2 (1   )(1   ))
.
(17)
(1   )(1   )   (1  2 (1   )(1   ))
Απφ ηελ εμίζσζε (17) παξαηεξνχκε φηη ε πνζφηεηα n (1   ) είλαη ε δησλπκηθή
δηαζπνξά θαη ην πειίθν πνπ απνκέλεη, θαζνξίδεη ηελ απφθιηζε κεηαμχ πξαγκαηηθήο
κεηαβιεηφηεηαο θαη κεηαβιεηφηεηαο ηνπ δησλπκηθνχ κνληέινπ.

 2  n (1   ) 

3.3 Μέζνδνη Δθηίκεζεο Παξακέηξσλ ηνπ Μνληέινπ BBAR(1)
Έζησ X1 ,..., X T έλα ηκήκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ζηάζηκε δηαδηθαζία ηνπ κνληέινπ
ΒBAR(1). Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ π, ξ θαη ϕ κπνξνχκε λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε κέζνδν ηεο Γεζκεπκέλεο Μέγηζηεο Πηζαλνθάλεηαο
(Conditional Maximum Likelihood, CML). Δηδηθφηεξα, γηα δεδνκέλε ηηκή x1 , ν
ινγάξηζκνο ηεο δεζκεπκέλεο πηζαλνθάλεηαο δίδεηαη απφ ηε ζρέζε
l ( ,  , )  log P( X 2  x2 ,..., X T  xT | X1  x1 ) 

T 1

 log p
i 1

xi 1 | xi

,

(18)

φπνπ νη δεζκεπκέλεο πηζαλφηεηεο pxi1| xi , i  1,2,...,T  1 , ππνινγίδνληαη κέζσ ηεο
(13). Ζ εχξεζε ησλ ΔΜΠ γηα ηηο παξακέηξνπο π, ξ θαη ϕ γίλεηαη κε ρξήζε
αξηζκεηηθψλ κεζφδσλ ελψ κε αληίζηνηρν ηξφπν, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ
κνληέινπ BAR(1), κπνξνχκε λα εθηηκήζνπκε ηα ηππηθά ζθάικαηα ησλ εθηηκεηψλ.

4. ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ BINARCH(1)
4.1 Δηζαγσγή
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ε απηή ηελ Δλφηεηα ζα παξνπζηάζνπκε κία αθφκε επέθηαζε ηνπ κνληέινπ BAR(1),
ην κνληέιν BINARCH(1), ην νπνίν είλαη έλα απιφ θαη θαηάιιειν ππφδεηγκα γηα ηε
κνληεινπνίεζε δηαθξηηψλ δεδνκέλσλ, κε πεπεξαζκέλν εχξνο ηηκψλ. Αλ θαη απνηειεί
δηαθξηηφ αλάινγν ηνπ ζπλήζνπο κνληέινπ ARCH (Engle (1982)), κε κνξθή
παξφκνηα ησλ κνληέισλ ARMA, εληνχηνηο απνηειεί εηδηθή πεξίπησζε ηνπ κνληέινπ
density-dependent BAR(1) (Weiß and Pollett (2014)), ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ
απνηειεί γελίθεπζε ηνπ κνληέινπ BAR(1), κηαο θαη επηηξέπεη ζηα a, β (δείηε εμίζσζε
(3)) λα εμαξηψληαη απφ ην Xt. Δπηπιένλ, ην κνληέιν BINARCH(1) κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κνληεινπνίεζε δηαθξηηψλ ρξνλνζεηξψλ κε πεπεξαζκέλν εχξνο
ηηκψλ, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ είηε ππέξ- είηε ππφ-κεηαβιεηφηεηα (over- and underdispersed data). ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε ηηο βαζηθέο ηδηφηεηέο ηνπ θαζψο θαη κηα
κέζνδν εθηίκεζεο ησλ παξακέηξσλ ηνπ.
4.2 Βαζηθέο Ηδηόηεηεο ηνπ Μνληέινπ BINARCH(1)
χκθσλα κε ηνπο Ristic et al. (2015) (δείηε επίζεο Weiß and Pollett (2014)) ην
κνληέιν BINARCH(1) είλαη έλα κνληέιν δηαθξηηψλ ρξνλνζεηξψλ X t , t  1 , κε
Xt | Ƒt–1 ~ B(n, αt),

(19)

φπνπ n  0 , Ƒt–1 ην ζ-πεδίν πνπ παξάγεηαη απφ ηηο η.κ. X t 1 , X t 2 ,... θαη
παξακέηξνπο t  a0  (a1 n) X t 1 , φπνπ a0  0 θαη a1  0 .
Απφ ηελ (19), έπεηαη φηη
n
P(Xt | Ƒt–1) =    tx (1   t ) n  x , x  0,1,..., n ,
(20)
 x
θαη άξα ε δεζκεπκέλε κέζε ηηκή θαη ε δεζκεπκέλε δηαζπνξά είλαη ίζεο κε
E(Xt | Ƒt–1) = nαt, V(Xt | Ƒt–1) = nαt (1 – αt).

(21)

Άκεζα, έπεηαη φηη V(Xt | Ƒt–1) < E(Xt | Ƒt–1). Δπίζεο, απφ ηηο ηδηφηεηεο ηεο δεζκεπκέλεο
κέζεο ηηκήο θαη δεζκεπκέλεο δηαζπνξάο, έπεηαη ε κέζε ηηκή θαη ε δηαζπνξά ηεο
ζηάζηκεο θαηαλνκήο ηνπ κνληέινπ BINARCH(1) (γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο
δείηε Weiß and Pollett (2014), Ristic et al. (2015)):

  E( X t )  na0 (1  a1 ) ,  2  V ( X t ) 

 (1   n)
1  (1  1 n)a12

.

(22)

Ζ k -ηάμεο απηνζπζρέηηζε ηζνχηαη κε  (k )  a1k , k  1 .
4.3 Μέζνδνη Δθηίκεζεο Παξακέηξσλ ηνπ Μνληέινπ BINARCH(1)
Έζησ X1 ,..., X T , έλα ηκήκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ζηάζηκε δηαδηθαζία ηνπ
BINARCH(1) κνληέινπ. χκθσλα κε ηεο Ristic et al. (2015) κπνξνχκε λα
εθηηκήζνπκε ηηο παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν CML. Ζ
ζπλάξηεζε ηνπ ινγαξίζκνπ ηεο πηζαλνθάλεηαο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε
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(23)
 (n  X t )log(1  t )  .

t
t 2 

Υξεζηκνπνηψληαο θαηάιιειεο αξηζκεηηθέο κεζφδνπο, κεγηζηνπνηνχκε ηελ l (a0 , a1 )
θαη ππνινγίδνπκε ηνπο ΔΜΠ ησλ a0 , a1 .
l (a0 , a1 ) 

T




n

 log  x   x log 
t

t

5. ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ
5.1 Δηζαγσγή
ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ), νη κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ηνπ
θαηαλαισηή (εηδηθφηεξα ηνπ πιεζσξηζκνχ) κεηξηνχληαη κε φξνπο ηνπ
Δλαξκνληζκέλνπ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή (ΔλΓΣΚ). Ζ επηδίσμε πιεζσξηζκνχ ηεο
ηάμεσο ηνπ 2% ή κηθξφηεξνπ ήηαλ θεληξηθφ ζηνηρείν ηεο λνκηζκαηηθήο
αξρηηεθηνληθήο ηεο Δπξσδψλεο (ΔΕ). Δμ‘ νξηζκνχ, ζηαζεξφηεηα ηηκψλ ζηε δψλε ηνπ
επξψ πξνζδηνξίδεηαη πνζνηηθά κε βάζε ηνλ ΔλΓΣΚ θαη πθίζηαηαη φηαλ ν
πιεζσξηζκφο είλαη εγγχηεξα ζην 0% παξά ζην 2% (δείηε π.ρ.
https://www.ecb.europa.eu/mopo/strategy/pricestab/html/index.en.html).
ηε δηάζεζή καο έρνπκε κεληαία δεδνκέλα πιεζσξηζκνχ ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο
ΔΕ μεθηλψληαο απφ ηνλ Ηαλνπάξην 2000 κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην 2018. ηφρνο είλαη λα
αλαιχζνπκε πφζεο απφ απηέο επέδεημαλ ζηαζεξφηεηα ζηηο ηηκέο ησλ
αγαζψλ/ππεξεζηψλ κε βάζε ηνλ ΔλΓΣΚ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηνχκε ηνπο
κεληαίνπο ξπζκνχο πιεζσξηζκνχ πνπ δεκνζηεχνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή ηαηηζηηθή
Τπεξεζία (δείηε http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do).
ηελ Δηθφλα 1 δίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ πεξίνδν 20002018. ηνλ θάζεην άμνλα δίλεηαη ην πιήζνο ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο ΔΕ κε κεληαίν
πιεζσξηζκφ κηθξφηεξν απφ 2%.
Δηθόλα 1. Γξαθηθή παξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2000-2018

Μέρξη ηηο 31/12/2013, νη ρψξεο-κέιε ηεο ΔΕ ήηαλ 17, ζηε ζπλέρεηα έγηλαλ 18
(πξνζηέζεθε ε Λεηνλία ηελ 1/1/2014) ελψ πιένλ είλαη 19 αθνχ απφ 1/1/2015
πξνζηέζεθε θαη ε Ληζνπαλία. εκεηψλεηαη επίζεο φηη φπσο θαη ζηελ εξγαζία ησλ
Weiß and Kim (2014), έηζη θαη εδψ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα πιεζσξηζκνχ απφ
ηηο ρψξεο-κέιε ηεο ΔΕ θαηφπηλ δηαθξηηνπνίεζεο, πξνθεηκέλνπ λα ηνληζηεί ε
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ηθαλφηεηα ησλ κνληέισλ BBAR(1), BINARCH(1) ζηε κνληεινπνίεζε δεδνκέλσλ
δηαθξηηψλ ρξνλνζεηξψλ κε πεπεξαζκέλν εχξνο ηηκψλ, ζηα νπνία παξνπζηάδεηαη
εηεξνγέλεηα ή/θαη ππεξ-κεηαβιεηφηεηα.
ηε ζπλέρεηα, ζεσξνχκε 3 ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, νη νπνίεο
αλαιχνληαη μερσξηζηά. Ζ 1ε πεξίνδνο είλαη απφ 1/1/2000 έσο 31/12/2006. χκθσλα
κε ηνπο Weiß and Kim (2014), νη νπνίνη αλέιπζαλ ηα δεδνκέλα ηεο 1ε πεξηφδνπ, απηή
ζεσξείηαη αξθεηά ζηαζεξή αθνχ δελ ππάξρνπλ ζπκβάληα ηα νπνία λα επεξεάδνπλ ηηο
νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο ΔΕ, εθηφο απφ ηελ εηεξνγέλεηα ηελ νπνία απηέο
παξνπζηάδνπλ. Παξά ηαχηα, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηελ επηαεηία 2000-06 (ζε
φξνπο ΑΔΠ) ήηαλ ίζσο ε πςειφηεξε ηεο ηειεπηαίαο εηθνζαεηίαο.
Ζ 2ε πεξίνδνο είλαη απφ 1/1/2007 έσο θαη 31/12/2013, ζηελ νπνία θπξηαξρεί ε
δηεζλήο ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2007-08. Ζ χθεζε πνπ αθνινχζεζε πεξηφξηζε
ηε ζπλνιηθή δήηεζε θαη ηηο ηηκέο ζηελ ΔΔ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ιίγεο (ή θαη
θακία) απφ ηηο 17 ρψξεο-κέιε ηεο ΔΕ λα έρνπλ ζηαζεξά ρακειέο ηηκέο ζε φηη αθνξά
ην κεληαίν πιεζσξηζκφ. Παξά ηαχηα, ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ζε ηξφθηκα θαη
ελέξγεηα (ηέινο ηνπ 2010), ε εηθφλα αλαζηξάθεθε θαη παξαηεξήζεθε θαζνδηθή ηάζε
ζε φηη αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο Δπξσδψλεο κε κεληαίν πιεζσξηζκφ
θάησ απφ ην 2%, ζην ηέινο ηνπ 2011.
Σέινο, ε 3ε πεξίνδνο είλαη απφ 1/1/2015 έσο 1/1/2018, θαηά ηελ νπνία είλαη
εκθαλέο φηη φιεο νη ρψξεο-κέιε ηεο ΔΕ έρνπλ ζηαζεξά κεληαίν πιεζσξηζκφ θάησ
απφ ην 2% κέρξη θαη ηα κέζα ηνπ 2016. Δθ ησλ πξαγκάησλ, ην πξφγξακκα πνζνηηθήο
ραιάξσζεο πνπ εθαξκφζηεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ), ηφλσζε
ηε ζπλνιηθή δήηεζε θαη επέδξαζε ζεηηθά ζηηο ηηκέο. Καηά ζπλέπεηα, ε ζηαζεξφηεηα
πνπ παξαηεξείηαη (κε ππέξβαζε ηνπ θαησθιίνπ ηνπ 2% ζηνλ πιεζσξηζκφ) νθείιεηαη
ζην κείγκα πνιηηηθήο πνπ αθνινπζήζεθε απφ ηελ ΔΕ θαη ηελ ΔΚΣ.
ηφρνο ινηπφλ είλαη λα δνχκε ηελ πξνζαξκνγή ησλ κνληέισλ BAR(1), BBAR(1)
θαη BINARCH(1) ζηα δεδνκέλα ησλ 3 απηψλ πεξηφδσλ. εκεηψλεηαη πσο απφ ηελ
αλάιπζε απνπζηάδεη ην έηνο 2014 αθνχ ην πιήζνο ησλ δηαζέζηκσλ παξαηεξήζεσλ
είλαη κφιηο 12 θαη κε φιεο ηηο ηηκέο ίζεο κε 18, φζεο θαη νη ρψξεο-κέιε ηεο ΔΕ γηα
απηή ηελ πεξίνδν.
5.2 Αλάιπζε ρξνλνζεηξάο γηα ηελ 1ε ρξνληθή πεξίνδν
Σα δηαζέζηκα δεδνκέλα απηήο ηεο πεξηφδνπ απνηεινχληαη απφ 84 κεληαίεο
παξαηεξήζεηο απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη x = 4.2738 , s2 = 4.9241 θαη
Id = 1.5391 > 1, ην νπνίν απνηειεί έλδεημε ππεξ-κεηαβιεηφηεηαο ζε ζχγθξηζε κε ηε
Γησλπκηθή θαηαλνκή. ην επφκελν ζρήκα δίλνπκε ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ
ζπλαξηήζεσλ ηεο απηνζπζρέηηζεο (ACF) θαη κεξηθήο απηνζπζρέηηζεο (Partial ACF,
δείηε επίζεο Weiß and Kim (2014)). Αλ θαη απφ ηε κνξθή ησλ απηνζπζρεηίζεσλ,
δηαθαίλεηαη φηη ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη κνληέιν πςειφηεξεο ηάμεο (π.ρ.
2εο), ζηε ζπλέρεηα ζα πξνρσξήζνπκε κε ηελ πξνζαξκνγή ησλ κνληέισλ 1εο πνπ
έρνπκε ήδε παξνπζηάζεη, ζπλερίδνληαο ηε κειέηε ησλ Weiß and Kim (2014).
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Δηθόλα 2. Γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ ACF, Partial ACF, 1ε Πεξίνδνο

ηνλ Πίλαθα 1 δίλνληαη νη εθηηκήζεηο ησλ παξακέηξσλ θάζε κνληέινπ
(ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο), νη εθηηκήζεηο ησλ
ηππηθψλ ζθαικάησλ (ηηκή ζηελ παξέλζεζε) θαζψο θαη νη ηηκέο ησλ θξηηεξίσλ AIC
θαη BIC. ηα ήδε ππάξρνληα απνηειέζκαηα ησλ Weiß and Kim (2014), πξνζηέζεθε ε
πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ BINARCH(1).
Πίλαθαο 1. ύγθξηζε Μνληέισλ γηα ηελ 1ε Υξνληθή πεξίνδν (2000-2006)
Μνληέιν
BAR(1)
BBAR(1)
BINARCH(1)

ˆ ML

ˆ ML

ˆ ML

0.255
0.578
(0.022) (0.058)
0.255
0.621
0.037
(0.028) (0.063) (0.028)
-

-

-

ˆ 0

ML

aˆ1ML

AIC

BIC

-

-

327.3 332.1

-

-

322.5 329.8

0.0792
0.684
318.4 323.3
(0.0212) (0.084)

Απφ ηηο ηηκέο ησλ AIC, BIC δηαπηζηψλνπκε φηη ην κνληέιν BINARCH(1) είλαη
απηφ πνπ πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα ζηα δεδνκέλα ηεο 1εο πεξηφδνπ. Οη εθηηκήζεηο ησλ
π, ξ ζηα κνληέια BAR(1) θαη BBAR(1) είλαη πάξα πνιχ θνληά ελψ ε απηνζπζρέηηζε
(παξάκεηξνη ξ θαη a1) εθηηκάηαη φηη είλαη ζρεδφλ ε ίδηα θαη ζηα 3 κνληέια. Απηφ
κπνξνχκε λα ην εμαθξηβψζνπκε θαη απφ ηελ επφκελε γξαθηθή παξάζηαζε πνπ δίλεη
ηηο πξνβιέςεηο ησλ ππνδεηγκάησλ γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2000-2006. Με άζπξν
ζχκβνιν, είλαη νη ηηκέο Xt γηα ηελ 1ε πεξίνδν.
Δηθόλα 3. Πξνβιέςεηο κνληέισλ γηα ηελ 1ε ρξνληθή πεξίνδν 2000-2006
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5.3 Αλάιπζε ρξνλνζεηξάο γηα ηε 2ε ρξνληθή πεξίνδν
ηε 2ε ρξνληθή πεξίνδν, απφ ηηο 84 δηαζέζηκεο κεληαίεο παξαηεξήζεηο πξνθχπηεη
φηη x = 7.5952 , s2 = 31.28 θαη Id = 7.4443 > 1, ην νπνίν απνηειεί έλδεημε ππεξκεηαβιεηφηεηαο ζε ζχγθξηζε κε ηε Γησλπκηθή θαηαλνκή. ηελ Δηθφλα 4 δίλνληαη νη
γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ ACF θαη PACF.
Δηθόλα 4. Γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ ACF, Partial ACF, 2ε Πεξίνδνο

Απφ ηε κνξθή ηεο ACF, παξαηεξνχκε φηη ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεζεί θάπνην
απφ ηα πξνηεηλφκελα κνληέια κε ηάμε κεγαιχηεξε ηνπ 1 ή αθφκε θαη δηαθνξεηηθήο
κνξθήο π.ρ. Binomial INGARCH(p, q) (Ristic et al. (2015)) ή BARMA(p, q) (Al-Osh
and Alzaid (1991)). Λφγσ ηνπ φηη ζηελ πξνεγνχκελε ρξνληθή πεξίνδν,
ρξεζηκνπνηήζεθαλ κνληέια 1εο ηάμεο θαη επεηδή ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία επεθηείλεη
ηελ εξγαζία ησλ Weiss and Kim (2014) ζηηο ακέζσο επφκελεο ρξνληθέο πεξηφδνπο,
ζα ζπλερίζνπκε κε ηελ πξνζαξκνγή ησλ κνληέισλ BAR(1), BBAR(1) θαη
BINARCH(1). Ζ πξνζαξκνγή κνληέισλ κεγαιχηεξεο ηάμεο είλαη ήδε ζε εμέιημε.
Αθνινπζψληαο ηελ ίδηα κεζνδνινγία κε πξηλ, πξνζαξκφζακε ηα ηξία ππνδείγκαηα
ζηα δεδνκέλα θαη εθηηκήζακε ηηο παξακέηξνπο. Σα απνηειέζκαηα δίλνληαη ζηνλ
Πίλαθα 2, απ‘ φπνπ παξαηεξνχκε φηη ην BINARCH(1) κνληέιν είλαη ην
θαηαιιειφηεξν· νη ηηκέο ησλ θξηηεξίσλ AIC θαη BIC είλαη κηθξφηεξεο ζε ζρέζε κε ηα
άιια δχν ππνδείγκαηα. Δπίζεο, νη εθηηκήζεηο ησλ π, ξ ζηα κνληέια BAR(1) θαη
BBAR(1) είλαη πάξα πνιχ θνληά (θπξίσο γηα ην π) ελψ ε απηνζπζρέηηζε (παξάκεηξνη
ξ θαη a1) εθηηκάηαη φηη είλαη ζρεδφλ ε ίδηα γηα ηα κνληέια BAR(1), BBAR(1) αιιά
θαίλεηαη λα δηαθέξεη ζην κνληέιν BINARCH(1). H επφκελε γξαθηθή παξάζηαζε
δίλεη ηηο πξνβιέςεηο ησλ ππνδεηγκάησλ γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2007-2013.
Πίλαθαο 2. ύγθξηζε Μνληέισλ γηα ηελ 2ε Υξνληθή πεξίνδν (2007-2013)
Μνληέιν
BAR(1)
BBAR(1)
BINARCH(1)

ˆ 0

aˆ1ML

AIC

BIC

-

-

381.6

386.4

0.206
(0.053)

-

-

324.8

329.6

-

0.032
(0.021)

0.955
(0.084)

297.1

301.9

ˆ ML

ˆ ML

ˆ ML

0.481
(0.043)
0.493
(0.061)

0.837
(0.018)
0.789
(0.036)

-

-

-

ML
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Δηθόλα 5. Πξνβιέςεηο κνληέισλ γηα ηε 2ε ρξνληθή πεξίνδν 2007-2013

5.4 Αλάιπζε ρξνλνζεηξάο γηα ηελ 3ε ρξνληθή πεξίνδν
ηελ 3ε ρξνληθή πεξίνδν, απφ ηηο 37 δηαζέζηκεο κεληαίεο παξαηεξήζεηο πξνθχπηεη φηη
x = 17.0541 , s2 = 8.0526 θαη Id = 4.6103 > 1, ην νπνίν απνηειεί έλδεημε ππεξκεηαβιεηφηεηαο ζε ζχγθξηζε κε ηε Γησλπκηθή θαηαλνκή. ην επφκελν ζρήκα
δίλνπκε ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ ACF θαη PACF.
Δηθόλα 6. Γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ ACF, Partial ACF, 3ε Πεξίνδνο

πσο θαη γηα ηα δεδνκέλα ηεο 2εο πεξηφδνπ, απφ ηε κνξθή ηεο ACF παξαηεξνχκε
φηη ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεζεί θάπνην απφ ηα πξνηεηλφκελα κνληέια κε ηάμε
κεγαιχηεξε ηνπ 1 (πηζαλά 2εο ή 3εο). Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, παξαζέηνπκε ζηελ
Πίλαθα 3 ηελ πξνζαξκνγή ησλ κνληέισλ BAR(1), BBAR(1) θαη BINARCH(1) ζηα
δεδνκέλα ηεο 3εο πεξηφδνπ ελψ είλαη ήδε ζε εμέιημε ζρεηηθή κειέηε πνπ ζα αθνξά
κνληέια κεγαιχηεξεο ηάμεο.
Πίλαθαο 3. ύγθξηζε Μνληέισλ γηα ηελ 3ε Υξνληθή πεξίνδν (2015-2018)
Μνληέιν
BAR(1)
BBAR(1)
BINARCH(1)

ˆ 0

aˆ1ML

AIC

BIC

-

-

114.0

117.2

0.165
(0.076)

-

-

87.3

92.17

-

0.055
(0.021)

0.936
(0.084)

84.06

87.2

ˆ ML

ˆ ML

ˆ ML

0.900
(0.027)
0.887
(0.052)

0.749
(0.054)
0.757
(0.078)

-

-

-

ML
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Απφ ηνλ Πίλαθα 3 παξαηεξνχκε φηη ην BINARCH(1) κνληέιν είλαη ην
θαηαιιειφηεξν αθνχ νη ηηκέο ησλ θξηηεξίσλ AIC θαη BIC είλαη κηθξφηεξεο ζε ζρέζε
κε ηα άιια δχν ππνδείγκαηα. Οη εθηηκήζεηο ησλ π, ξ ζηα κνληέια BAR(1) θαη
BBAR(1) είλαη πάξα πνιχ θνληά ελψ ε απηνζπζρέηηζε (παξάκεηξνη ξ θαη a1)
εθηηκάηαη φηη είλαη ζρεδφλ ε ίδηα γηα ηα κνληέια BAR(1), BBAR(1) αιιά θαίλεηαη λα
δηαθέξεη ζην κνληέιν BINARCH(1). Κάηη αληίζηνηρν είρε παξαηεξεζεί θαη ζηα
δεδνκέλα γηα ηε 2ε ρξνληθή πεξίνδν. H επφκελε γξαθηθή παξάζηαζε δίλεη ηηο
πξνβιέςεηο ησλ ππνδεηγκάησλ γηα ηελ 3ε ρξνληθή πεξίνδν.
Δηθόλα 7. Πξνβιέςεηο κνληέισλ γηα ηελ 3ε ρξνληθή πεξίνδν 2015-2018

6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
ηελ παξνχζα εξγαζία, παξνπζηάζηεθαλ ηα 3 πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελα κνληέια
1εο ηάμεο γηα δηαθξηηέο ρξνλνζεηξέο κε πεπεξαζκέλν εχξνο ηηκψλ. Γηα θάζε κνληέιν,
δφζεθαλ νη βαζηθέο ηνπ ηδηφηεηεο θαη ν ηξφπνο εθηίκεζεο ησλ παξακέηξσλ ηνπ. ηε
ζπλέρεηα, ηα κνληέια πξνζαξκφζηεθαλ ζε δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ην πιήζνο ησλ
ρσξψλ ηεο EZ κε κεληαίν πιεζσξηζκφ θάησ απφ ην 2%. Δπηιέρζεθαλ 3 δηαθνξεηηθέο
ρξνληθέο πεξίνδνη ζην δηάζηεκα 2000-2018, ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ αξηζκνχ ρσξψλκειψλ ηεο ΔΕ.
Απφ ηελ αλάιπζε πξνέθπςε φηη (i) ην κνληέιν BINARCH(1) έρεη ηελ θαιχηεξε
πξνζαξκνγή θαη ζηηο 3 πεξηφδνπο, έλαληη ησλ κνληέισλ BAR(1) θαη BBAR(1) θαη
(ii) αλ θαη απφ πξνεγνχκελεο κειέηεο, θαίλεηαη πσο ζηελ πεξίνδν 2000-2006 είλαη
ινγηθφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κνληέια 1εο ηάμεο, εληνχηνηο, ζηηο πην πξφζθαηεο
πεξηφδνπο θάηη ηέηνην δε δηθαηνινγείηαη απφ ηε κνξθή ησλ ACF θαη PACF. Καηά
ζπλέπεηα, σο ζέκα γηα κειινληηθή έξεπλα, πξέπεη λα εμεηαζηεί ε πξνζαξκνγή
κνληέισλ κεγαιχηεξεο ηάμεο ή/θαη δηαθνξεηηθήο κνξθήο.
ABSTRACT
In this work, we present the most widely used autoregressive models for integervalued time series with finite range. These are models are the Binomial
Autoregressive of 1st order model (BAR(1)), the Beta-Binomial Autoregressive of 1st
order model (BBAR(1)) and the Binomial Autoregressive Conditionally
Heteroscedastic model of 1st order (BINARCH(1)). We present their basic properties
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as well as methods for estimating their parameters. Also, we present a real application
of these models on monthly inflation data for the Eurozone members. The aim is to
find the best model for the monthly number of Eurozone members with a lower 2%
monthly inflation. The AIC and BIC are used as model selection criteria.
Δπραξηζηίεο: Δπραξηζηνχκε ηνλ/ηελ αλψλπκν/ε θξηηή γηα ηα ζρφιηά ηνπ/ηεο, ηα νπνία
βειηίσζαλ ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
ηε δηαρείξηζε ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ν φγθνο ησλ δέλδξσλ είλαη έλα απφ ηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξν επηζηεκνληθφ θαη πξαθηηθφ ελδηαθέξνλ. Ζ
απνηειεζκαηηθή εθηίκεζε ηνπ φγθνπ ησλ δαζηθψλ ζπζηάδσλ βαζίδεηαη θπξίσο ζην ρακειφ
θφζηνο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ πεδίνπ κε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν αθξίβεηαο. ηνηρεία ηεο
εθηίκεζεο απνηεινχλ νη κέζνδνη δεηγκαηνιεςίαο θαη ε κέηξεζε ηνπ φγθνπ ησλ δέλδξσλ.
θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε θαηαζθεπή απνηειεζκαηηθψλ κνληέισλ πξφβιεςεο ηνπ φγθνπ,
ηα νπνία κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ ζηε δηαρείξηζε ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. Σα
ζηνηρεία πάξζεθαλ απφ ηελ νξενγξαθηθή κνλάδα ―Βαζχ‖ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γάζνπο
Πεξηνπιίνπ. Δθαξκφζηεθε ε δεηγκαηνιεςία Bitterlich, ζηελ νπνία ηα δέλδξα επηιέγνληαη κε
πηζαλφηεηα αλάινγε ηεο θπθιηθήο ηνπο επηθάλεηαο. Δπηπξνζζέησο, ε ζπγθεθξηκέλε
δεηγκαηνιεςία είλαη απνηειεζκαηηθή θφζηνπο. Γνθηκάζηεθαλ κνληέια πνπ έρνπλ πξνηαζεί
ζηε βηβιηνγξαθία θαη ηειηθά επηιέρηεθαλ απηά κε ηελ απινχζηεξε καζεκαηηθή έθθξαζε, κε
θξηηήξην ηελ ηθαλφηεηα πξφβιεςεο. πδεηνχληαη, βαζηθέο πιεπξέο θαηαζθεπήο ησλ κνληέισλ
ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ ζπζηάδα θαη γεληθφηεξα ζηε δηαρείξηζε ησλ δαζηθψλ
νηθνζπζηεκάησλ ζηελ παξνχζα θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ζπγθπξία.
Λέμεηο θιεηδηά: Γηαρείξηζε δαζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο, καδνπίλαθεο ζπζηάδαο, επηθάλεηα
Bitterlich, ζθάικα πξφβιεςεο, δηαζηαπξσκέλε επηθχξσζε, Γάζνο Πεξηνπιίνπ

1. ΔΗΑΓΧΓΖ
Ζ απνγξαθή δαζνβηνκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη εηδηθά ηνπ μπιψδε φγθνπ ζε
επίπεδν δαζηθήο ζπζηάδαο απνηειεί ην πξψην βήκα αιιά θαη ηε βαζηθή πεγή
πιεξνθνξηψλ γηα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ελφο δαζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο (Dau and
Dawaki, 2015, Kershaw et al., 2016). H πνζνηηθή εθηίκεζε ηνπ μπιψδε φγθνπ
απνηειεί απαξαίηεηε πιεξνθνξία ηφζν γηα ηνλ ηξέρνληα ρεηξηζκφ φζν θαη γηα ηνλ
κειινληηθφ ζρεδηαζκφ ελφο δαζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο. Γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ
γίλεηαη κεγάιε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ εχξεζε βέιηηζησλ κεζφδσλ
απνγξαθήο θαη δεηγκαηνιεςίαο, θαζψο θαη γηα ηελ δεκηνπξγία ―εξγαιείσλ‖ πνπ ζα
ζπκβάινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο
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(ρακειφ θφζηνο θαη ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα) φπσο αλαθέξεηαη θαη απφ ηνπο Van
Laar θαη Akça (2007), θαζψο θαη απφ ηνπο Kershaw Jr et al. (2016). Σέηνηνπ είδνπο
―εξγαιεία‖ απνηεινχλ ηα κνληέια (εμηζψζεηο) θαη νη καδνπίλαθεο (πίλαθεο φγθνπ)
δαζηθψλ ζπζηάδσλ.
Οη καδνπίλαθεο ζπζηάδσλ είλαη πξαθηηθά θαη απνηειεζκαηηθά εξγαιεία γηα ηελ
εθηίκεζε ηνπ ππέξγεηνπ έκθινηνπ μπιψδε φγθνπ ηνπ θνξκνχ ησλ δέλδξσλ
(μπιαπφζεκα) ζηε ρσξηθή κνλάδα. Σν βαζηθφ ηνπο πιενλέθηεκα είλαη ην κεησκέλν
θφζηνο απνγξαθήο ησλ δαζηθψλ πφξσλ. ηαλ δηαηίζεληαη πεξηνξηζκέλνη νηθνλνκηθνί
πφξνη ιήςεο δεδνκέλσλ πεδίνπ, ιφγσ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ
ζπλζεθψλ ηεο ρψξαο καο, ηφηε ελδείθλπληαη ε εθαξκνγή ησλ καδνπηλάθσλ ζπζηάδαο
θαη θπξίσο ησλ καδνπηλάθσλ κε επηθάλεηεο Bitterlich. Πξνυπφζεζε ηεο εθαξκνγήο
ηνπο είλαη λα γίλεη απνδεθηή ε αθξίβεηα ησλ εθηηκήζεσλ πνπ παξέρνπλ.
Οη καδνπίλαθεο ζπζηάδαο έρνπλ σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηνλ φγθν (V), ελψ σο
αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηελ θπθιηθή επηθάλεηα (G), ην κέζν χςνο (Dube et al.,
2017) ή ην θπξηαξρνχλ χςνο (Shiver and Brister, 1992, Næsset and Tveite, 1999) ή ην
κέζν χςνο ηνπ Lorey ( hL ) (Μάηεο, 2004, Van Laar and Akça, 2007) αλά
δεηγκαηνιεπηηθή επηθάλεηα. Οη παξαπάλσ αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζπζρεηίδνληαη
ηθαλνπνηεηηθά κε ηνλ φγθν (Machado et al., 2008). Δπίζεο, ζηελ βηβιηνγξαθία
(Shiver and Brister, 1992, Næsset and Tveite, 1999) αλαθέξεηαη φηη κπνξεί λα
εηζαρζεί θαη ε πνηφηεηα ηφπνπ (site index) σο επηπιένλ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή
εθηίκεζεο ηνπ φγθνπ. Ζ πνηφηεηα ηφπνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξαγσγηθή δπλαηφηεηα
ελφο δαζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο θαη εθθξάδεηαη κε ηελ δπλακηθφηεηα ηνπ ζε παξαγσγή
μπιψδε φγθνπ (Μάηεο, 2004). Ζ εθηίκεζε ησλ πνηνηήησλ ηφπνπ κηαο δαζνζπζηάδαο
είλαη απφξξνηα ηνπ ζπλδπαζκνχ βηνηηθψλ (βιάζηεζε) θαη θπξίσο αβηνηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο ην θιίκα, ην αλάγιπθν θαη ην έδαθνο (Aertsen et al. 2010).
Οη καδνπίλαθεο γεληθά αλαθέξνληαη ζε κεκνλσκέλα δέλδξα, ελψ νη καδνπίλαθεο
ζπζηάδσλ αλαθέξνληαη ζε δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο (ρσξηθέο κνλάδεο), δειαδή
ζε νκάδεο δέλδξσλ. Μαδνπίλαθεο ζπζηάδαο θαηαζθεπάζηεθαλ γηα δηάθνξα
δαζνπνληθά είδε θαη ζε δηάθνξεο ρψξεο, φπσο είλαη ε Απζηξαιία απφ ην 1945 (Van
Laar and Akça, 2007), ε Ννξβεγία απφ ην 1959 (Næsset, 1995, Næsset and Tveite,
1999), νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο (Shepperd et al., 1984) απφ ην 1981, θαη ε
Ηηαιία απφ ην 1980, νη νπνίνη εθαξκφδνληαη θαη ζηηο κέξεο καο (Corona et al., 2009).
ηελ Διιάδα, έσο ηψξα, δελ έρνπλ εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε, θαζψο ε έξεπλά ηνπο
πεξηνξίδεηαη ζε επίπεδν κίαο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο (Υαηδειαδάξνπ, 2002). Οη
καδνπίλαθεο ζπζηάδσλ εθαξκφζηεθαλ ηφζν ζε θπζηθά δαζηθά νηθνζπζηήκαηα
(πξεκλνθπή θαη ζπεξκνθπή), φπσο είλαη ηεο ιεχθεο (Υαηδειαδάξνπ, 2002), ηεο
εξπζξειάηεο (Næsset, 1995) θαη ηεο αξανπθάξηαο (Machado et al., 2008) φζν θαη ζε
ηερλεηά δάζε φπσο θαη ζε θπηεία επθαιχπηνπ (Shiver and Brister, 1992). Οη Shiver
and Brister (1992) επηζεκαίλνπλ φηη ε ρξήζε ηνπο ελδείθλπηαη ζε ακηγή δάζε θαη ζε
νκήιηθα δάζε, φπσο είλαη ηα ηερλεηά, ζε θπηείεο ή ζε πξεκλνθπή δάζε.
θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε θαηαζθεπή κνληέισλ παιηλδξφκεζεο, φπσο είλαη νη
καδνπίλαθεο ζπζηάδαο, κε ηνπο νπνίνπο ζα ππνινγίδεηαη απνηειεζκαηηθά (κηθξφ
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θφζηνο ζε νξηζκέλε αθξίβεηα) ν φγθνο ησλ δαζηθψλ ζπζηάδσλ. ηελ επφκελε
ελφηεηα ηεο εξγαζίαο πεξηγξάθνληαη ηα δεδνκέλα θαη νη κέζνδνη, ζηε ζπλέρεηα
δίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη κηα ζπδήηεζε απηψλ. ηελ ηειεπηαία
ελφηεηα ζπλνςίδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο.

2. ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟ
2.1 Γεδνκέλα
Σα ζηνηρεία πάξζεθαλ απφ ηελ νξενγξαθηθή κνλάδα ―Βαζχ‖ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ
Γάζνπο Πεξηνπιίνπ (ΠΓΠ). Σν ΠΓΠ (Δηθφλα 1) βξίζθεηαη ζηελ θεληξηθή Πίλδν ζε
γεσγξαθηθφ πιάηνο 39°32'28"Β θαη γεσγξαθηθφ κήθνο 21°27'57"Α. Σν
ππεξζαιάζζην χςνο θπκαίλεηαη κεηαμχ 1100 θαη 1700 m πεξίπνπ. Ζ έθηαζε ηνπ είλαη
3.296,59 ha, εθ ησλ νπνίσλ ηα 2.361,83 ha είλαη δαζηθέο εθηάζεηο (Σ.Γ.Γ.Π.Γ.,
2008). Σν δάζνο είλαη νπζηαζηηθά ακηγέο θαη θαιχπηεηαη απφ πβξηδνγελή ειάηε
(Abies borisii-regis Mattf), ε νπνία είλαη απηνθπήο ζε φιε ηελ θεληξηθή Πίλδν θαη
απνηειεί απηφρζνλν είδνο ζηε ρψξα καο.
Δηθόλα 1. Πεξηνρή κειέηεο – Παλεπηζηεκηαθό Γάζνο Πεξηνπιίνπ (δηακόξθσζε ράξηε,
Γεσξγάθεο, 2012)

ηελ παξνχζα έξεπλα εθαξκφζηεθε ε απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία κε επαλάζεζε,
ειήθζεζαλ 196 δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο Bitterlich θαη κεηξήζεθαλ ζπλνιηθά
1225 δέλδξα. ε θάζε δεηγκαηνιεπηηθή επηθάλεηα κεηξήζεθαλ ε θπθιηθή επηθάλεηα
(G) κε ζπληειεζηή αξίζκεζεο 4 (BAF=4 m2ha-1) θαη ην αξηζκεηηθφ κέζν χςνο ησλ
δέλδξσλ ζε θάζε ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο (χςνο Lorey - hL ζε m). Ζ νγθνκέηξεζε
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ηνπ θάζε δέλδξνπ έγηλε κε ηνλ ηχπν ηνπ Huber (Kershaw et al., 2016), ελψ φιεο νη
κεηξήζεηο έγηλαλ κε ην ξειαζθφπην Bitterlich (Bitterlich, 1984).
2.2 Μέζνδνο
Δμεηάζηεθαλ 12 κνληέια (εμηζψζεηο/κνληέια 1-12), ηα νπνία πξνηείλνληαη ζηε
βηβιηνγξαθία (Corona et al., 2009, Machado et al., 2008). Ζ εθηίκεζε ησλ
παξακέηξσλ ησλ κνληέισλ έγηλε κε ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ, κηα
κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηελ θαηαζθεπή καδνπηλάθσλ ζπζηάδαο
(Næsset and Tveite, 1999). ηα κνληέια εμαξηεκέλε κεηαβιεηή είλαη ν φγθνο (V) θαη
αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ε θπθιηθή επηθάλεηα (G), ην χςνο Lorey ( hL ) θαη ην hL-1/ 2 .
Δθαξκφζηεθε ε αλάιπζε γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο θαη ε κέζνδνο εθηίκεζεο ησλ
ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. ηνλ έιεγρν ησλ ππνινίπσλ (ζθαικάησλ) γηα ηελ επηθχξσζε
ησλ κνληέισλ, εμεηάζηεθαλ ε αλεμαξηεζία, ε θαλνληθφηεηα θαη ε νκνηνγέλεηα ηεο
δηαθχκαλζεο ηνπο σο πξνο ηηο πξνβιεπφκελεο ηηκέο. Πξφβιεκα ήηαλ ε χπαξμε
αλνκνηνγέλεηαο ζηε δηαθχκαλζε ην νπνίν αληηκεησπίζηεθε κε ηε κέζνδν ησλ
ζηαζκηζκέλσλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ, κε βάξε ηα νπνία ειαρηζηνπνηνχλ ηελ
ζπλάξηεζε πηζαλνθάλεηαο θαη παξαηίζεληαη ζηηο εμηζψζεηο ησλ κνληέισλ: 3, 4, 7, 8,
11 θαη 12. Γελ ππήξμε πξφβιεκα αθξαίσλ ηηκψλ θαη πνιπζπγξακκηθφηεηαο ζηελ
εθηίκεζε ησλ κνληέισλ παιηλδξφκεζεο.
ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κνληέισλ, απφ ηα νπνία ζα
θαηαζθεπαζηνχλ νη καδνπίλαθεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο θξηηήξηα: ν ζπληειεζηήο
2
πξνζδηνξηζκνχ γηα ηελ πξφβιεςε ( Rpre ) , φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Ryan et al.
(2013), ε ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ κέζνπ ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο γηα ηελ πξφβιεςε
(RMSE) θαη ε κέζε απφθιηζε ηνπ ζθάικαηνο (MAE), φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Cort
θαη Kenji (2005), ηνπο Chai θαη Draxler (2014) θαη ηνλ Brassington (2017). ηνλ
ππνινγηζκφ απηψλ ησλ θξηηεξίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε επαλαιεπηηθά κε ρσξηζκφ ζε
ηκήκαηα ε δηαζηαπξσκέλε επηθχξσζε (repeated k-fold cross validation),
αμηνπνηψληαο ην παθέην ―caret‖ ηεο R (Kuhn, 2008).
Ζ επηινγή ηεο δηαζηαπξσκέλεο επηθχξσζεο έγηλε κε βάζε ηελ απιφηεηα θαη ηελ
θαζνιηθφηεηα ηεο ρξήζεο ζηελ αμηνιφγεζε θαη επηινγή ελφο κνληέινπ (Arlot and
Celisse, 2010). Χο κέζνδνο δηαρσξηζκνχ ησλ δεδνκέλσλ ζηε δηαζηαπξσκέλε
επηθχξσζε επηιέρηεθε ε k-fold (k=10). Απηή απνθεχγεη ην κεηνλέθηεκα ηεο πηζαλήο
κεγάιεο δηαθχκαλζεο ηεο κεζφδνπ leave-one-out (Kuhn and Johnson, 2013) ελψ ην
δείγκα εθηίκεζεο ησλ κνληέισλ παξακέλεη κεγάιν (~180). Σα δεδνκέλα ρσξίζηεθαλ
ηπραία ζε δέθα επηκέξνπο ηκήκαηα. Σα ελλέα ηκήκαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο
δεδνκέλα εθπαίδεπζεο (Training Set) θαη ην έλα ηκήκα σο δεδνκέλα ειέγρνπ (Test
Set). Σα κνληέια θαηαζθεπάζηεθαλ απφ έλα πιήζνο 176 δεηγκαηνιεπηηθψλ κνλάδσλ
θαη ε πξφβιεςε ηνπο απφ 20 δεηγκαηνιεπηηθέο κνλάδεο ζε θάζε επαλάιεςε. Οη
επαλαιήςεηο πνπ έγηλαλ ήηαλ 50. Σν ππνινγηζηηθφ κέξνο ηεο έξεπλαο, ην νπνίν
πεξηιακβάλεη ηελ εθηίκεζε, ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ κνληέισλ, έγηλε
κε ηε γιψζζα R (James et al., 2013, Kuhn and Johnson, 2013). ηε ζπλέρεηα
αθνινπζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη γίλεηαη ζπδήηεζε ηνπο.
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Vˆ    1GhL

(1)

Vˆ  1GhL

(2)

Vˆ    1GhL

κε βάξνο Wi  (GhL )( 1,3)

(3)

Vˆ  1GhL

κε βάξνο Wi  (GhL )( 1,3)

(4)

Vˆ    1G hL

(5)

Vˆ  1G hL

(6)

Vˆ    1G hL

κε βάξνο Wi  (G hL )1

(7)

Vˆ  1G hL

κε βάξνο Wi  (G hL )1

(8)

Vˆ    1G

(9)

Vˆ  1G

(10)

Vˆ    1G

κε βάξνο

Wi  G 1

(11)

Vˆ  1G

κε βάξνο

Wi  G 1

(12)

3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ
ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδεηαη ε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή ησλ κεηαβιεηψλ αλά
δεηγκαηνιεπηηθή επηθάλεηα. Ο κέζνο φξνο ησλ δέλδξσλ αλά δεηγκαηνιεπηηθή
επηθάλεηα είλαη 6,25. Οη θαηαλνκέο ησλ κεηαβιεηψλ έρνπλ κηθξή ζεηηθή αζζπκεηξία.
ηελ Δηθφλα 2 παξνπζηάδεηαη έλαο πίλαθαο κε ηα δηαγξάκκαηα δηαζπνξάο ησλ
κεηαβιεηψλ, φπνπ θαίλνληαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Δπίζεο,
παξαηεξείηαη κηα αχμεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηνπ φγθνπ θαζψο απμάλνληαη νη ηηκέο
ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Σα ζεθνγξάκκαηα ησλ κεηαβιεηψλ θαη ησλ
ζπλδπαζκψλ ηνπο, φπσο αλαιχνληαη ζηελ παιηλδξφκεζε, παξνπζηάδνληαη ζηελ
Δηθφλα 3. ηνλ έιεγρν ησλ ζθαικάησλ δηαπηζηψζεθε εηεξνζθεδαζηηθφηεηα, φπσο
θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 4 (αξηζηεξφ κέξνο, κνληέια 1ν θαη 5ν), ε νπνία δηνξζψζεθε κε
ηελ εθαξκνγή ησλ ζηαζκηζκέλσλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ (δεμηφ κέξνο, κνληέια: 3 ν
θαη 7ν). Σα βάξε θαίλνληαη δίπια ζηα αληίζηνηρα κνληέια: 3, 4, 7, 8, 11, θαη 12. Οη
ηηκέο ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ κνληέισλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.
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Πίλαθαο 1. Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή ησλ δεδνκέλσλ αλά δεηγκαηνιεπηηθή επηθάλεηα
Bitterlich, όπνπ: z ν αξηζκόο ησλ δέλδξσλ, G ε θπθιηθή επηθάλεηα ζε m2, hL ην κέζν
ύςνο ηνπ Lorey ζε m θαη V ν όγθνο ζε m3
Δθηηκψκελεο
κεηαβιεηέο
z
G
hL
V

Σππηθφ
Μέζνο
ζθάικα Διάρηζην
φξνο
κέζνπ
6,25 0,23
1,00
25,00 0,93
4,00
20,54 0,33
5,7
237,68 9,81
4,86

πληειεζηήο
Λνμφηεηα
Μέγηζην κεηαβιεηφηεηαο
(skewness)
(CV%)
16,00
51,94
0,465
64,00
51,94
0,465
31,66
22,61
0,465
722,69
57,81
0,499

Ζ πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κνληέισλ έγηλε κε ηε ρξήζε
ηξηψλ βαζηθψλ θξηηήξησλ, κε ην RMSE (ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ κέζνπ ηεηξαγσληθνχ
ζθάικαηνο) ηεο πξφβιεςεο, ην MAE (κέζν απφιπην ζθάικα) ηεο πξφβιεςεο θαη ηνλ
2
δείθηε R pre (ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ) ηεο πξφβιεςεο. ιεο νη ηηκέο ησλ
θξηηεξίσλ πξνέξρνληαη απφ δηαζηαπξσκέλε επηθχξσζε. Οη δηαθνξέο ησλ δεηθηψλ κε
ή ρσξίο ζηαζεξφ φξν είλαη πνιχ κηθξέο θαη γηα ηα ηξία θξηηήξηα. ηνλ Πίλαθα 2
κπνξεί θαλείο λα παξαηεξήζεη ηηο ηηκέο ησλ απνηειέζκαηα ησλ θξηηεξίσλ γηα ηα 8
δηαθνξεηηθά κνληέια πξφβιεςεο.
Δηθόλα 2. Πίλαθαο κε ηα δηαγξάκκαηα δηαζπνξάο ησλ κεηαβιεηώλ, όπνπ: V ν όγθνο, G
ε θπθιηθή επηθάλεηα Bitterlich, hL ην κέζν ύςνο ηνπ Lorey, G_hL ην γηλόκελν ηεο G
επί ην κέζν ύςνο ηνπ Lorey, G_RhL ην γηλόκελν ηεο G επί ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ
κέζνπ ύςνπο ηνπ Lorey – όπσο ππνινγίζηεθαλ ζηηο επηθάλεηεο Bitterlich
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Δηθόλα 3. Θεθνγξάκκαηα ησλ κεηαβιεηώλ θαη ζπλδπαζκώλ ηνπο όπσο
πεξηιακβάλνληαη ζηα γξακκηθά κνληέια

Μεηαμχ ησλ κνληέισλ πνπ πξνβιέπνπλ θαιχηεξα λέα δεδνκέλα επηιέρηεθαλ σο
θαιχηεξα εθείλα πνπ έρνπλ ζηαζεξφ φξν θαη αληηζηνηρνχλ ζηηο εμηζψζεηο 3, 7 θαη 11,
φπσο ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3. Σν 3ν κνληέιν ζεσξείηαη πην ζηαζεξφ ζηηο
πξνβιέςεηο ηνπ γηαηί είλαη κηθξφηεξα ηα ηππηθά ζθάικαηα ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ β0
θαη β1. ην 11ν κνληέιν έρνπκε αξθεηά πςειφηεξεο ηηκέο ζηα θξηηήξηα RMSE θαη
MAE ζε ζρέζε κε ην 3ν θαη 7ν γηαηί έρεη παξαιεθζεί ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηνπ
χςνπο.
Πίλαθαο 2. Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο ησλ κνληέισλ, όπνπ: Vˆ ε εθηίκεζε ηνπ όγθνπ, G ε
θπθιηθή επηθάλεηα Bitterlich, GhL ην γηλόκελν ηνπ G επί ην κέζν ύςνο ηνπ Lorey ( hL ),

G hL ην γηλόκελν ηνπ G επί ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ ( hL )
Μνληέια

2
R pre

RMSE

MAE

0,977

21,397

15,687

0,978

21,677

15,947

4ν

Vˆ  -5, 409  1,158GhL
Vˆ  0, 461G h

7ν

Vˆ  12,181  2, 205G hL

0,965

26,434

20,352

8ν

Vˆ  2, 098G hL

0,965

27,498

21,097

11ν Vˆ  10,782  9, 939G

0,888

47,133

36,766

12ν Vˆ  9, 507G

0,888

47,243

36,693

3ν

L
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Δηθόλα 4. Γηαζπνξά ησλ ηππνπνηεκέλσλ ζθαικάησλ σο πξνο ηνλ εθηηκώκελν όγθν,
ζηα αξρηθά κνληέια (1ν θαη 5ν ζην αξηζηεξό κέξνο) θαη ζηα ζηαζκηζκέλα κνληέια (3ν
θαη 7ν ζην δεμηό κέξνο), όπνπ: V ν όγθνο, G ε θπθιηθή επηθάλεηα Bitterlich, H ην κέζν
ύςνο ηνπ Lorey

Σν εθαηνζηηαίν απφιπην ζθάικα ζην 3ν κνληέιν είλαη 6,6% θαη ζην 7ν είλαη 8,56%
(Πίλαθαο 3). O Evert (1983), θαηά ηελ πξνζσπηθή ηνπ άπνςε, θάλεη απνδεθηή κηα
απφθιηζε ηεο ηάμεο ηνπ 10% κεηαμχ ησλ εθηηκσκέλσλ θαη παξαηεξνχκελσλ ηηκψλ,
ζπλεπψο θαίλεηαη λα γίλνληαη απνδεθηά ηα κνληέια 3 θαη 7 κε βάζε ην παξαπάλσ
φξην. Σν 11ν κνληέιν έρεη αληίζηνηρν ζθάικα 15,32%, αιιά έρεη κφλν κηα
αλεμάξηεηε κεηαβιεηή (G) θαη είλαη απνηειεζκαηηθφ θφζηνπο. Έρνληαο ππφςε φηη ε
ζπιινγή δεδνκέλσλ πεδίνπ είλαη αξθεηά θνζηνβφξα γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ
καδνπηλάθσλ ζπζηάδαο, είλαη ελδηαθέξνλ λα εξεπλεζεί κειινληηθά ε επίδξαζε ηνπ
κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο ζην ζθάικα πξφβιεςεο ηέηνησλ κνληέισλ.
Ζ πεξίνδνο πνπ δηαηξέρνπκε ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ε νπνία
ραξαθηεξίδεηαη απφ νηθνλνκηθή δπζπξαγία, είρε σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ
δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαη ζηνλ θιάδν ηεο δαζνπνλίαο (κεησκέλα θνλδχιηα γηα
δαζηθέο κειέηεο θαη θαηαζθεπέο, κείσζε πξνζσπηθνχ). Λφγσ απηήο ηεο θαηάζηαζεο,
νη καδνπίλαθεο δαζηθψλ ζπζηάδσλ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ έλα γξήγνξν θαη
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νηθνλνκηθφ ―εξγαιείν‖ απνγξαθήο ησλ δαζηθψλ πφξσλ, ζπκβάιινληαο ζηελ
νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ.
Πίλαθαο 3. πλνπηηθόο πίλαθαο παξνπζίαζεο ησλ ηειηθά επηιεγόκελσλ κνληέισλ,
όπνπ: Vˆ ν όγθνο, G ε θπθιηθή επηθάλεηα Bitterlich, GhL ην γηλόκελν ηεο G επί ην
κέζν ύςνο ηνπ Lorey ( hL ), G hL ην γηλόκελν ηεο G επί ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ hL

0

Μνληέια
3ν

7ν

11ν

Vˆ    1GhL 
-5, 409  1,158GhL
Vˆ    1G H 
-12,181  2, 205G H

Vˆ    1G 
-10, 781  9, 939G

πληειεζηέο
Σππηθφ
ζθάικα
πληειεζηέο
Σππηθφ
ζθάικα
πληειεζηέο
Σππηθφ
ζθάικα

1

5,049

0,468

1,159

0,004

-12,181

2,205

2,376

0,027

-10,781

9,939

4,474

0,224

RMSE%

ΜΑΔ%

9,01

6,60

11,13

8,56

19,87

15,32

4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Σν ―θαιχηεξν‖ κνληέιν σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα πξφβιεςεο είλαη ην 3ν κνληέιν
Vˆ  -5, 409  1,158GhL κε βάξνο Wi  (GH )(-1,3) , έρνληαο ην κηθξφηεξν ζθάικα
πξφβιεςεο (δείθηεο RMSE θαη MAE) θαζψο θαη ηελ κεγαιχηεξε πξνζαξκνγή ζε λέα
2
δεδνκέλα ( R pre ). Δλδηαθέξνλ γηα ηελ πξάμε ζα είρε ε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ
κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο ζηελ παξαπάλσ θαηαζθεπή ησλ κνληέισλ.
ABSTRACT
In the management of forest ecosystems, the volume of trees is one of the characteristics
which is of greater scientific and practical interest. The effective estimation of the volume of
the forest stands is based mainly in the low cost of collection of field data in the context of
acceptable level accuracy. Elements of the estimation are the sampling methods and the
mensuration of trees. The objective of this work is the creation of effective statistical
prediction models of stand volume, where can be applied in the management of forest
ecosystems. The data was taken from the orographic unit of ―Bathy‖ at the University Forest
of Pertouli. Bitterlich sampling was applied, where trees selected with probability proportional
to the basal area. Additionally, this specific sampling is a cost-effective method. Various
models that encounter in the bibliography were checked and validated, while at the end
selected with the simplest mathematical expression, with criterion the prediction efficiency.
The main aspects of modeling are discussed in relation to their application to the forest stand
and more generally to the management of forest ecosystems in the current socio-economic
context.
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Keywords: Forest Management, stand volume tables, Bitterlich plot, prediction error, crossvalidation, Forest of Pertouli
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απνηέιεζκα ηελ ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο εξγαζίαο.

ΑΝΑΦΟΡΔ
Aertsen, Wim, Vincent Kint, Jos van Orshoven, Kürşad Özkan, and Bart Muys.
(2010). Comparison and ranking of different modelling techniques for prediction
of site index in Mediterranean mountain forests, Ecological Modelling, 221: 111930.
Bitterlich, W. (1984). The relascope idea. Relative measurements in forestry.
Farnham Royal: Commonwealth Agricultural Bureaux.
Chai, T., and R. R. Draxler. (2014). Root mean square error (RMSE) or mean
absolute error (MAE)? – Arguments against avoiding RMSE in the literature,
Geoscientific model development., 7: 1247-50.
Corona, P., Cibella, R., Pizzurro, G. and Veca, D. S. l. M. (2009). Stand volume
tables for forest stands in Sicily. Italia Forestale e Montana, 64(4), 249-261.
doi:10.4129/IFM.2009.4.03
Cort, J. Willmott, and Matsuura Kenji. (2005). Advantages of the mean absolute error
(MAE) over the root mean square error (RMSE) in assessing average model
performance, Climate Research, 30: 79-82.
Brassington, Gary. (2017). "Mean absolute error and root mean square error: which is
the better metric for assessing model performance?" In EGU General Assembly
Conference Abstracts, 3574.
Dau, J. H., A., M., & Dawaki, S. A. (2015). Role of Forest Inventory in Sustainable
Forest Management: A Review. International Journal of Forestry and
Horticulture (IJFH), 1(2), 33-40.).
Dube, T., Sibanda, M., Shoko, C. and Mutanga, O. (2017). Stand-volume estimation
from multi-source data for coppiced and high forest Eucalyptus spp. silvicultural
systems in KwaZulu-Natal, South Africa. ISPRS Journal of Photogrammetry and
Remote Sensing, 132, 162-169. doi:https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2017.09.001
Evert, F. (1983). An Equation for Estimating Total Volume of Both Stands and Single
Trees of Black Spruce. The Forestry Chronicle, 59(1), 26-29.
doi:10.5558/tfc59026-1
James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2013). An introduction to
statistical learning with applications in R: Springer New York Heidelberg
Dordrecht London.

51

Hastie, T., Tibshirani, R. and Friedman, J. (2009). The elements of statistical
learning: Data Mining, Inference, and Prediction (Second Edition Vol. 1):
Springer series in statistics New York.
Kershaw Jr, J. A., Ducey, M. J., Beers, T. W., & Husch, B. (2016). Forest
Mensuration: John Wiley & Sons.
Kuhn, M., & Johnson, K. (2013). Applied Predictive Modeling (Vol. 26). New York,
NY: Springer.
Kuhn, M. (2008). Building Predictive Models in R Using the caret Package. 2008,
28(5), 26. doi:10.18637/jss.v028.i05
Machado, S. d. A., Aguiar, L. P., Figueiredo Filho, A. and Koehler, H. S. (2008).
Stand volume modelling of Mimosa scabrella benth. from Curitiba metropolitan
region. Revista Árvore, 32, 465-478.
Næsset, E. (1995). Stand volume functions for picea abies in western Norway.
Scandinavian
Journal
of
Forest
Research,
10(1-4),
42-50.
doi:10.1080/02827589509382866
Næsset, E. and Tveite, B. (1999). Stand Volume Functions for Picea abies in Eastern,
Central and Northern Norway. Scandinavian Journal of Forest Research, 14(2),
164-174. doi:10.1080/02827589950152890
Ryan, A. G., Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2013). Solutions
Manual to Accompany Introduction to Linear Regression Analysis (5 ed.): Wiley.
Shepperd, W. D., Mowrer, H. T., Forest, R. M. and Station, R. E. (1984). Whole
Stand Volume Tables for Quaking Aspen in the Rocky Mountains: USDA Forest
Service, Rocky Mountain Forest and Range Experiment Station.
Shiver, B. D. and Brister, G. H. (1992). Tree and stand volume functions for
Eucalyptus saligna. Forest Ecology and Management, 47(1), 211-223.
doi:https://doi.org/10.1016/0378-1127(92)90275-E
Van Laar, A. and Akça, A. (2007). Forest Mensuration (Vol. 13): Springer Science &
Business Media.
Γεσξγάθεο, Α. (2012). χγθξηζε ηνπ Βαζκνχ πγθφκσζεο κε Δπίγεηεο Μεηξήζεηο
θαη κε Μεζφδνπο Σειεπηζθφπεζεο ζην Παλεπηζηεκηαθφ Γάζνο Πεξηνπιίνπ.
Δξγαζία ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ θαη
Σειεπηζθφπηζεο ηνπ Π.Μ.. ρνιή Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο.
Μάηεο, Κ. (2004). Γαζηθή Βηνκεηξία II. Γεληξνκεηξία. Θεζζαινλίθε: Πήγαζνο.
Σ.Γ.Γ.Π.Γ. (2008). Γηαρεηξηζηηθφ ρέδην Παλεπηζηεκηαθνχ Γάζνπο Πεξηνπιίνπ
2009-2018: Σακείν Γηνηθήζεσο θαη Γηαρεηξίζεσο Παλεπηζηεκηαθώλ Γαζώλ
(Σ.Γ.Γ.Π.Γ.).
Υαηδειαδάξνπ, Γ. (2002). Μαδνπίλαθαο ζπζηάδαο γηα ηε δξπ ηνπ δάζνπο ηνπ δήκνπ
Κάησ Κιεηλψλ λνκνχ Φιψξηλαο. (Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή), Αξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο.

52

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο
Πρακτικά 31ου Πανελληνίου Συνεδρίου (2018), σελ. 053−062

ΕΠΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ KALMAN ΜΕ
ΜΗ-ΑΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ
ΧΡΗΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
Ο. Θεοδοσιάδου1 , Γ. Τσακλίδης1
1

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
{outheod, tsaklidi}@math.auth.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία κατασκευάζεται ένα μη-γραμμικό μοντέλο χώρου καταστάσεων, όπου το διάνυσμα κατάστασης υπόκειται σε μη-αρνητικούς περιορισμούς.
Στόχο αποτελεί η εκτίμηση των θετικών και αρνητικών αλμάτων των αποδόσεων μετοχών, τα οποία μοντελοποιούνται ως κρυφές τυχαίες μεταβλητές. Δεδομένου ότι
η εξίσωση των παρατηρήσεων (αποδόσεις) εκφράζεται ως η διαφορά μεταξύ των αλμάτων για κάθε χρονική στιγμή, οι εκτιμώμενες τιμές των αλμάτων πρέπει να είναι
μη-αρνητικές. Για τον λόγο αυτόν, στην εξίσωση των καταστάσεων, η οποία περιγράφει τη δυναμική εξέλιξη του διδιάστατου διανύσματος των αλμάτων, υιοθετούνται
δυο θετικά οριμένες τετραγωνικές μορφές. Καθότι το προτεινόμενο μοντέλο είναι
μη-γραμμικό, χρησιμοποιείται το επεκτεταμένο φίλτρο Kalman 2ης τάξης για τη διαδικασία εκτίμησης. Ακολούθως, ελέγχεται η προσαρμογή του μοντέλου σε εμπειρικά
δεδομένα.
Λέξεις κλειδιά: επεκτεταμένο φίλτρο Kalman 2ης τάξης, τετραγωνική μορφή, άλματα αποδόσεων μετοχών.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η υιοθέτηση των αλμάτων για τη μοντελοποίηση των τιμών χρηματοοικονομικών
μεγεθών είναι πλέον ευρέως διαδεδομένη, καθώς έχει αποδειχθεί ότι μοντέλα όπως
των Black-Scoles (1973), τα οποία προτάσσουν την εξέλιξη των τιμών κατά συνεχή
τρόπο, δε μπορούν να αποδώσουν ικανοποιητικά τις ιδιότητές τους. Η άποψη αυτή
ενισχύεται και από μια πληθώρα εργασιών όπου γίνεται χρήση των αλμάτων για την
επίτευξη καλής προσαρμογής σε εμπειρικές χρονοσοσειρές αποδόσεων (βλ. για παράδειγμα Pan, 2002 και Eraker, 2004). Μια λεπτομερής εισαγωγή στη χρήση των
αλμάτων στη χρηματοοικονομική παρουσιάζεται για παράδειγμα στα συγγράμματα
Cont and Tankov (2004) και Schoutens (2003).
Στην εργασία Polimenis (2012), τα άλματα θεωρούνται κρυφές τυχαίες μεταβλητές, δηλαδή δεν αποτελούν παρατηρήσιμες ποσότητες, και χωρίζονται σε δυο κατη-
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γορίες: Τα θετικά άλματα (άλματα προς τα πάνω), τα οποία οφείλονται στην άφιξη
θετικών ειδήσεων στην αγορά, και τα αρνητικά άλματα (άλματα προς τα κάτω), τα
οποία οφείλονται στην άφιξη αρνητικών ειδήσεων.
Στην παρούσα εργασία στόχος είναι η εκτίμηση των θετικών και των αρνητικών
αλμάτων των αποδόσεων μετοχών. Καθότι τα άλματα μοντελοποιούνται ως κρυφές
τυχαίες μεταβλητές, κατασκευάζεται ένα κατάλληλο μη-γραμμικό μοντέλο χώρου καταστάσεων. Η χρήση τέτοιου είδους μοντελοποίησης στη χρηματοοικονομική είναι
διαδεδομένη για την εκτίμηση παραμέτρων, οι οποίες είναι μεταβλητές στο χρόνο (βλ.
για παράδειγμα Koopman et al., 2010 και Wells, 1996). Στο προτεινόμενο μοντέλο
η εξίσωση των παρατηρήσεων (αποδόσεις) δίνεται ως διαφορά των αλμάτων για κάθε
χρονική στιγμή t. Συνεπώς, οι εκτιμήσεις των αλμάτων πρέπει να είναι μη-αρνητικές.
Για τον λόγο αυτόν, στην εξίσωση των καταστάσεων (άλματα), που περιγράφει τη
δυναμική εξέλιξη του διδιάστατου διανύσματος των αλμάτων, υιοθετούνται δυο θετικά
ορισμένες τετραγωνικές μορφές.
Για τη διαδικασία εκτίμησης των αλμάτων χρησιμοποιείται το επεκτεταμένο φίλτρο Kalman 2ης τάξης. Στην προκειμένη περίπτωση το γραμμικό φίλτρο Kalman
(Kalman, 1960) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, καθότι το προτεινόμενο μοντέλο είναι
μη-γραμμικό. Μετά την εκτίμηση των αλμάτων, εξετάζεται η προσαρμογή του μοντέλου σε εμπειρικά δεδομένα. Για τον σκοπό αυτόν, χρησιμοποιούνται οι αποδόσεις
του δείκτη NASDAQ για τη χρονική περίοδο 2006-2008 (τα δεδομένα αντλήθηκαν
από την ιστοσελίδα finance.yahoo.com).
Η εργασία οργανώνεται ως εξής:
Στην ενότητα 2 κατασκευάζεται το μη-γραμμικό μοντέλο χώρου καταστάσεων που
χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των αλμάτων. Στην ενότητα 3 περιγράφεται η
διαδικασία εκτίμησης των αλμάτων με τη χρήση του επεκτεταμένου φίλτρου Kalman
2ης τάξης, και εξάγονται οι αναδρομικές σχέσεις που θα χρησιμοποιηθούν. Στην
ενότητα 4 γίνεται εφαρμογή της προτεινόμενης μοντελοποίησης στις αποδόσεις του
δείκτη NASDAQ, όπου και εξετάζεται η προσαρμογή του μοντέλου στα εμπειρικά
δεδομένα. Τέλος, στην ενότητα 5 παραθέτονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από
την προτεινόμενη μοντελοποίηση, και γίνεται αναφορά σε μελλοντικές τροποποιήσεις.
2. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Θεωρούμε ότι η απόδοση R τη χρονική στιγμή t δίνεται από τη σχέση
Rt = Xt − Yt + et

(1)

όπου,
• Xt : το θετικό άλμα των αποδόσεων τη χρονική στιγμή t,
• Yt : το αρνητικό άλμα των αποδόσεων τη χρονική στιγμή t,
• et : ο θόρυβος για τον οποίο θεωρούμε ότι et ∼ N (0, V ).
Τα άλματα Xt , Yt μοντελοποιούνται ως κρυφές τυχαίες μεταβλητές, δηλαδή είναι
μη-παρατηρήσιμες ποσότητες. Προκειμένου να εκτιμηθούν αυτές οι καταστάσεις,
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κατασκευάζεται ένα μοντέλο χώρου καταστάσεων (state space model ), όπου το διάνυσμα κατάστασης αποτελείται από τις δύο συνιστώσες των αλμάτων. Επιπλέον, τα
εκτιμώμενα άλματα που θα προκύψουν, πρέπει να ικανοποιούν τη σχέση (1) υπό τον
περιορισμό Xt , Yt ≥ 0 , t=1,2,. . . .
Για τους παραπάνω λόγους, η εξίσωση των καταστάσεων που θα χρησιμοποιηθεί
θα πρέπει να έχει κατάλληλη μορφή, ώστε τα εκτιμώμενα άλματα που θα προκύπτουν
να είναι μη-αρνητικά για κάθε χρονική στιγμή t.
Για τον σκοπό αυτόν θεωρούμε ότι η εξίσωση των καταστάσεων δίνεται από τη
σχέση
)
Xt = (zt−1 + wt−1 )T G(1) (zt−1 + wt−1 ) = f1 (zt−1 , wt−1 )
(2)
Yt = (zt−1 + wt−1 )T G(2) (zt−1 + wt−1 ) = f2 (zt−1 , wt−1 ))
ή ισοδύναμα
zt =

2
X

φk (zt−1 + wt−1 )T G(k) (zt−1 + wt−1 )

(3)

k=1




Xt
το διάνυσμα κατάστασης, wt θόρυβος για τον οποίο θεωρούμε ότι
Yt
 2

σx 0
wt ∼ N (0, Q =
) και G(k) , k = 1, 2 συμμετρικός και θετικά ορισμένος
0 σy2
(2 × 2) πίνακας. Δηλαδή, ισχύουν οι σχέσεις
όπου, zt =

(k)

(k) (k)

(k)

g11 > 0 και g11 g22 − (g12 )2 > 0 , k = 1, 2.
Το φk είναι ένα (2 × 1) διάνυσμα-στήλη, όπου τα στοιχεία του είναι μηδενικά,
εκτός από το k-στοιχείο, το οποίο είναι ίσο με 1.
Η εξίσωση των παρατηρήσεων δίνεται από τη σχέση (1), ή ισοδύναμα σε μορφή
πινάκων
Rt = Hzt + et ,
(4)


όπου Η= 1 −1 . Επιπλέον, θεωρούμε ότι οι θόρυβοι wt και et είναι ανεξάρτητοι
μεταξύ τους, δηλαδή E(ek wjT ) = 0.
Στο μοντέλο (3)-(4) υιοθετείται η χρήση των θετικά ορισμένων τετραγωνικών
μορφών για την περιγραφή της δυναμικής εξέλιξης των αλμάτων, προκειμένου να
διασφαλιστεί η μη-αρνητικότητα των εκτιμήσεων. Επιπλέον, ο θόρυβος στη σχέση
(3) είναι πολλαπλασιαστικός, και όχι προσθετικός.
3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο μοντέλο (3)-(4) για την εκτίμηση των αλμάτων,
είναι μη-γραμμικό. Συνεπώς, δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο επαναληπτικός αλγόριθμος του φίλτρου Kalman για την εκτίμηση του διανύσματος κατάστασης zt . Με
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δεδομένο ότι η εξίσωση των καταστάσεων στη σχέση (3) δίνεται ως τετραγωνική
μορφή, για την εκτίμηση των αλμάτων θα χρησιμοποιηθεί το επεκτεταμένο φίλτρο
Kalman 2ης τάξης.
Για την εξαγωγή των επαναληπτικών σχέσεων του φίλτρου Kalman 2ης τάξης,
θα χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω συμβολισμοί:
• ẑt (−): η εκ των προτέρων εκτίμηση του zt , μη λαμβάνοντας υπόψη την παρατήρηση στον χρόνο t,
• ẑt (+): η εκ των υστέρων εκτίμηση του zt , λαμβάνοντας υπόψη την παρατήρηση
στον χρόνο t,
• Pt (−), Pt (+): οι (2 × 2) πίνακες διασπορών-συνδιασπορών των σφαλμάτων
εκτίμησης για τις εκτιμήσεις ẑt (−) και ẑt (+), αντίστοιχα. Δηλαδή ισχύει,
Pt (−) = E[(zt −ẑt (−))(zt −ẑt (−))T ] και Pt (+) = E[(zt −ẑt (+))(zt −ẑt (+))T ] .
Επιπλέον, χρησιμοποιώντας το ανάπτυγμα Taylor 2ης τάξης της σχέσης (3) γύρω
από το σημείο (ẑt−1 (+), 0), προκύπτει ότι:
zkt =fk (ẑt−1 (+), 0))
dfk (ẑt−1 (+), 0)) T
dfk (ẑt−1 (+), 0)) T
+(
) (zt−1 − ẑt−1 (+)) + (
) wt−1
dz
dw
d2 fk (ẑt−1 (+), 0))
1
(zt−1 − ẑt−1 )
+ (zt−1 − ẑt−1 (+))T
2
dz 2
1 T d2 fk (ẑt−1 (+), 0))
+ wt−1
wt−1
2
dw2
d2 fk (ẑt−1 (+), 0)
+ (zt−1 − ẑt−1 (+))T
wt−1 , k = 1, 2
dzdw

(5)

όπου οι συναρτήσεις fk , k = 1, 2 δίνονται από τη σχέση (2).
Επομένως, παίρνοντας τις μέσες τιμές στη σχέση (5) προκύπτουν οι επαναληπτικές σχέσεις για την εκ των προτέρων εκτίμηση του zt και του αντίστοιχου πίνακα
διασπορών-συνδιασπορών των σφαλμάτων της εκτίμησης (στάδιο πρόβλεψης) :
1
d2 f (ẑt−1 (+), 0)
tr(
Pt−1 (+))
2
dz 2
1
d2 f (ẑt−1 (+), 0)
+ tr(
Q), k = 1, 2
2
dw2

ẑkt (−) =fk (ẑt−1 (+), 0)) +
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ενώ τα στοιχεία του πίνακα Pt (−) δίνονται από τη σχέση,
dfk (ẑt−1 (+), 0) T
dfm (ẑt−1 (+), 0))
) Pt−1 (+)
dz
dz
dfk (ẑt−1 (+), 0) T dfm (ẑt−1 (+), 0)
+(
) Q
dw
dw
d2 fm (ẑt−1 (+), 0)
1
d2 fk (ẑt−1 (+), 0)
P
(+)
Pt−1 (+))
+ tr(
t−1
2
dz 2
dz 2
1
d2 fk (ẑt−1 (+), 0) d2 fm (ẑt−1 (+), 0)
Q
Q), k, m = 1, 2
+ tr(
2
dw2
dw2

Pkm
t (−) =(

όπου με tr(.) συμβολίζεται το ίχνος πίνακα. Στην προκειμένη περίπτωση, μετά από
υπολογισμούς βασισμένους στη σχέση (3) προκύπτει ότι:
ẑkt (−) = ẑt−1 (+)T G(k) ẑt−1 (+) + tr(Gk Pt−1 (+)) + tr(Gk Q),

k = 1, 2 ,

(6)

T (k)
Pkm
Pt−1 (+)G(m) ẑt−1 (+) + 4ẑt−1 (+)T G(k) QG(m) ẑt−1 (+)
t (−) =4ẑt−1 (+) G

+ 2 tr(G(k) Pt−1 (+)G(m) Pt−1 (+)) + 2 tr(G(k) QG(m) Q), k, m = 1, 2 .
(7)
Αναφορικά με τις εκ των υστέρων εκτιμήσεις (στάδιο επικαιροποίησης), οι επαναληπτικές σχέσεις προκύπτουν από την υπόθεση ότι οι τ.μ. zt και Rt έχουν από
κοινού κανονική κατανομή με βάση τη σχέση

 
 

zt
Pt (−)
Pt (−)HT
ẑt (−)
).
,
∼ N(
HPt (−)T HPt (−)HT + V
Rt
Hẑt (−)
και τη χρήση του παρακάτω Λήμματος (βλ. για παράδειγμα Kotz et al., 2000):
Λήμμα 3..1. Ας είναι x, y δυο τυχαίες μεταβλητές με κανονική από κοινού κατανομή όπου για τη μέση τιμή και τη συνδιασπορά ισχύουν:
 
 


µx
x
Σ11 Σ12
)=
E(
και Σ =
.
y
µy
Σ21 Σ22
Τότε, η δεσμευμένη κατανομή της x με δεδομένη την y είναι κανονική, δηλαδή,
(x|y) ∼ N (µ0 , Σ0 ), όπου:
−1
0
µ0 = µx + Σ12 Σ−1
22 (y − µy ) και Σ = Σ11 − Σ12 Σ22 Σ21 .

Συνεπώς, προκύπτουν οι αναδρομικές σχέσεις,
ẑt (+) = ẑt (−) + Kt (Rt − Hẑt (−)) ,

(8)

Pt (+) = (I − Kt H)Pt (−) ,

(9)
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όπου Kt = Pt (−)HT (HPt (−)HT + V )−1 .
Επομένως, χρησιμοποιώντας τις αναδρομικές σχέσεις (6)-(9), μπορούμε να εκτιμήσουμε τα θετικά και αρνητικά άλματα των αποδόσεων που προκύπτουν με βάση το
μοντέλο (3)-(4) για κάθε χρονική στιγμή t.
4. Εφαρμογή: Εκτίμηση των αλμάτων για τον δείκτη NASDAQ
Στην παρούσα ενότητα γίνεται εκτίμηση των «κρυφών» αλμάτων για τις αποδόσεις του δείκτη NASDAQ, που αφορούν στην τριετία 2006-2008 (755 μετρήσεις),
χρησιμοποιώντας το μοντέλο (3)-(4). Αρχικά, πρέπει να εκτιμηθεί το συνόλο φ =
(G(1) , G(2) , σx2 , σy2 , V ) των παραμέτρων του μοντέλου (9 παράμετροι). Για τον σκοπό
αυτόν, χρησιμοποιείται η μέθοδος της Μέγιστης Πιθανοφάνειας, λαμβάνοντας υπόψη
ότι η δεσμευμένη κατανομή της τ.μ. Rt με δεδομένη την zt είναι κανονική για κάθε
t, δηλαδή
Rt | zt ∼ N (Hẑt (−), HPt (−)HT + V ) .
Επομένως, ο Λογάριθμος της Πιθανοφάνειας δίνεται από τη σχέση
LogL(R1 , . . . , Rn ) = −n/2 log(2π) − 0.5

n
X

(log(|ωt |) + uTt ωt−1 ut ) ,

(10)

t=1

όπου,
ut = Rt − Hẑt (−) και ωt = HPt (−)HT + V .
Πρόκειται για μια διαδικασία βελτιστοποίησης, όπου καλύπτεται ένα κατάλληλο (με
βάση τις τιμές που επιτρέπεται να πάρουν οι παράμετροι) χωρίο τιμών για τις παραμέτρους του συνόλου φ, υπολογίζεται η τιμή της συνάρτησης (10) για κάθε σύνολο
τιμών αυτού του χωρίου, και επιλέγεται εκείνο το σύνολο που παράγει τη μεγαλύτερη
τιμή για τη συνάρτηση (10). Εν συνεχεία, το σύνολο αυτό τοποθετείται ως αρχικό
σημείο στο αλγόριθμο βελτιστοποίησης που χρησιμοποιεί μια μέθοδο τύπου Newton
για την εύρεση του μεγίστου της (10), και καταγράφεται η 9-άδα τιμών που αντιστοιχεί στο μέγιστο. Στην προκειμένη περίπτωση εξετάστηκαν συνολικά 3386888 9-άδες
τιμών.
Οι εκτιμήσεις των παραμέτρων του συνόλου φ που προκύπτουν μεγιστοποιώντας τη
συνάρτηση (10) για τον δείκτη NASDAQ είναι:




5.4741 −2.8498
7.4368 1.4909
(1)
(2)
G =
,G =
−2.8498 7.3474
1.4909 2.8304
και
σx2 = 0.9897x10−3 , σy2 = 0.86281x0−3 , V = 4.961x10−11 .
Σημειώνεται ότι η βελτιστοποίηση έγινε ώστε οι (2 × 2) πίνακες G(1) , G(2) , να
είναι θετικά ορισμένοι, δηλαδή επιλέχθηκαν συμμετρικοί, με θετικά διαγώνια στοιχεία και ορίζουσες θετικές, ενώ η διαδικασία βελτιστοποίησης πραγματοποιήθηκε
στο περιβάλλον του υπολογιστικού πακέτου MATLAB 2017a.
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Σχήμα 1: (α) Εκτιμώμενα θετικά άλματα των αποδόσεων του δείκτη NASDAQ για την
περίοδο 2006-2008, (β) Εκτιμώμενα αρνητικά άλματα των αποδόσεων του δείκτη NASDAQ
για την περίοδο 2006-2008.

΄Εχοντας πλέον εκτιμήσει τις παραμέτρους του μοντέλου (3)-(4) και χρησιμοποιώντας τις επαναληπτικές σχέσεις (6)-(9), προκύπτουν οι εκτιμήσεις των θετικών και
αρνητικών αλμάτων των αποδόσεων του δείκτη NASDAQ, όπως φαίνονται στο Σχήμα
1.
Στο Σχήμα 1 παρατηρείται ότι υπάρχουν (εκ των υστέρων) εκτιμήσεις αλμάτων οι
οποίες είναι αρνητικές. Πιο συγκεκριμένα, από την προτεινόμενη μέθοδο εκτίμησης
προέκυψαν 36 ζεύγη αλμάτων από τα 755, όπου Xt < 0 ή Yt < 0. Δηλαδή, παρά
το γεγονός ότι στο μοντέλο (3)-(4) υιοθετείται θετικά ορισμένη τετραγωνική μορφή
για την εκτίμηση του διανύσματος κατάστασης zt και αυτό δίνει μη-αρνητικές εκ των
προτέρων εκτιμήσεις, για τις εκ των υστέρων εκτιμήσεις εν τέλει προκύπτουν και
κάποιες αρνητικές τιμές (ποσοστό 4,8% επί του συνόλου). Αυτό συμβαίνει λόγω
της μορφής της σχέσης (8), καθώς η εκ των υστέρων εκτίμηση του zt δίνεται ως
γραμμικός συνδυασμός του ẑt (−) και της παρατήρησης Rt . Σημειώνεται ότι οι εκ
των προτέρων εκτιμήσεις των αλμάτων (προβλέψεις) είναι μη-αρνητικές για κάθε t,
καθότι προκύπτουν από τη σχέση (6), που αποτελείται από μη-αρνητικούς όρους.
Προκειμένου οι (εκ των υστέρων) εκτιμήσεις των αλμάτων να ικανοποιούν τον
περιορισμό Xt , Yt ≥ 0, για κάθε t, «διορθώνουμε» τις αρνητικές εκτιμήσεις που προέκυψαν, παίρνοντας ως «διορθωμένες» εκτιμήσεις ˆ
z̃t (+) αυτές που προκύπτουν από
την ελαχιστοποίηση της συνάρτησης
ˆ
z̃t (+) = argmin(zt − ẑt (+))T Pt (+)−1 (zt − ẑt (+)) ,

(11)

z

με τον περιορισμό zt ≥ 0 .
Οι νέες εκτιμώμενες χρονοσειρές των αλμάτων που προκύπτουν δίνονται στο Σχήμα
2, όπου παρατηρείται ότι όλες οι τιμές είναι μη-αρνητικές. Οι «διορθωμένες» εκτιμήσεις (των 36 ζευγών αλμάτων) δεν ενσωματώθηκαν στον αλγόριθμο του φίλτρου,
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Σχήμα 2: (α) Εκτιμώμενα θετικά άλματα των αποδόσεων του δείκτη NASDAQ για την
περίοδο 2006-2008 (μετά τη διόρθωση), (β) Εκτιμώμενα αρνητικά άλματα των αποδόσεων
του δείκτη NASDAQ για την περίοδο 2006-2008 (μετά τη διόρθωση).

Σχήμα 3: (α) Ημερήσιες αποδόσεις του δείκτη NASDAQ για την περίοδο 2006-2008, (β)
Εκτιμώμενες αποδόσεις του δείκτη NASDAQ για την περίοδο 2006-2008.

δηλαδή περιορίστηκαν στο χρονικό βήμα που εμφανίστηκε η αρνητική εκτίμηση και
δε χρησιμοποιήθηκαν στις επόμενες χρονικές στιγμές. Αντίστοιχες τεχνικές «διόρθωσης» των εκτιμήσεων που προκύπτουν με τη χρήση αλγορίθμων Kalman, όταν το
διάνυσμα κατάστασης υπόκειται σε ισοτικούς ή ανισοτικούς περιορισμούς περιγράφονται στις εργασίες Simon (2010), Simon and Simon, (2010) και Gupta and Hauser
(2007). Επιπλέον, η προσαρμογή της διαφοράς των αλμάτων για κάθε χρόνο t στις
εμπειρικές αποδόσεις του δείκτη NASDAQ είναι πολύ ικανοποιητική, όπως φαίνεται
στο Σχήμα 3, όπου τα δυο γραφήματα είναι σχεδόν πανομοιότυπα. Η καλή προσαρμογή επιβεβαιώνεται από την πολύ χαμηλή τιμή του μέσου τετραγωνικού σφάλματος
(MSE), όπου M SE = 4.97 × 10−16 .
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Προτείνεται ένα μη-γραμμικό μοντέλο χώρου καταστάσεων έχοντας ως σκοπό την
εκτίμηση των θετικών και αρνητικών αλμάτων των αποδόσεων μετοχών. Τα άλματα
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μοντελοποιούνται ως κρυφές τυχαίες μεταβλητές, και υπόκεινται σε μη-αρνητικούς
περιορισμούς. Για τον λόγο αυτόν, η συνάρτηση μετάβασης που υιοθετείται στην εξίσωση των καταστάσεων είναι μια θετικά ορισμένη τετραγωνική μορφή. Ακολούθως,
υπολογίζονται οι αναδρομικοί τύποι για την εκτίμηση του διανύσματος κατάστασης
στο στάδιο της πρόβλεψης με τη χρήση του αναπτύγματος Taylor 2ης τάξης, και στο
στάδιο της επικαιροποίησης με τη χρήση του Λήμματος 3.1.
Στις εκτιμώμενες χρονοσειρές των αλμάτων παρουσιάζεται ένα μικρό ποσοστό
(4,8%) αρνητικών εκτιμήσεων, το οποίο «διορθώνεται» με την ελαχιστοποίηση της
συνάρτησης (11), υπό μη-αρνητικούς περιορισμούς. Εν τέλει, η εκτιμώμενη χρονοσειρά της διαφοράς των θετικών και αρνητικών αλμάτων που προκύπτει μετά από τη
διόρθωση προσαρμόζεται πολύ ικανοποιητικά στις αποδόσεις του δείκτη NASDAQ
για την περιόδο 2006-2008, όπως παρατηρείται στο Σχήμα 3, και επιβεβαιώνεται από
την πολύ χαμηλή τιμή του MSE (4.97 × 10−16 ).
Στο προτεινόμενο μοντέλο, οι εκ των προτέρων εκτιμήσεις (προβλέψεις) των αλμάτων, που δίνονται από τη σχέση (6), ικανοποιούν τους μη-αρνητικούς περιορισμούς
για κάθε t. Αναφορικά με τις εκ των υστέρων εκτιμήσεις του διανύσματος κατάστασης, μπορεί σε επόμενη μελέτη να υιοθετηθεί μια μη γραμμική σχέση ως εξίσωση
(8), προκειμένου να μηδενιστεί το ποσοστό των αρνητικών εκτιμήσεων. Αυτό θα
οδηγήσει στη δημιουργία νέων επαναληπτικών σχέσεων για το στάδιο της πρόβλεψης
και της επικαιροποίησης.
ABSRTACT
An appropriate non-linear discrete-time state space model is proposed for the
estimation of the two-sided jumps of asset returns, which are modeled as hidden
random variables. The model adopts a positive definite quadratic form for the
evolution of the hidden jump components, due to the non negativity restrictions
that they must fulfil. The recursive relations of the estimation procedure are
calculated via the 2nd order Kalman filter. Finally, the fitting of the difference
between the two-sided jumps to the empirical returns of NASDAQ index during
2006-2008 period is examined.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στη σύντομη αυτή ανασκόπηση ελέγχων ομοσκεδαστικότητας, επισημαίνεται ότι, ακριβείς
έλεγχοι F είναι γνωστοί μόνο για δυο τυχαίες μεταβλητές x και y, για ανεξάρτητες με
το γνωστό F , τον λόγο των δειγματικών διασπορών, και για συσχετισμένες (ρ ̸= 0) βάσει
του ελέγχου Pitman-Morgan, μέσω ελέγχου ανεξαρτησίας. Υπό τη γενικότερη k-διάστατη
κανονική (πολυκανονικότητα), για k ≥ 3 δεν είναι δυνατή η κατασκευή ελέγχου τύπου
Pitman-Morgan. ΄Ελεγχοι ομοσκεδαστικότητας για k ανεξάρτητες μεταβλητές (k ομάδες
ή πληθυσμούς) δεν υπάρχουν. Εδώ παραθέτουμε δύο εύχρηστους, του Bartlett και του
Levene.
Λέξεις Κλειδιά: Ομοσκεδαστικότητα, ΄Ελεγχοι F , Pitman-Morgan, Bartlett, Levene.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Είναι πολύ γνωστός ο έλεγχος F της υπόθεσης ομοσκεδαστικότητας δύο ανεξαρτήτων κανονικών τυχαίων μεταβλητών (τμ) x, y
(1)

H0 : σ12 = σ22

επί τη βάσει τυχαίου δείγματος (τδ) xn1 . . . , xn1 από την N (µ1 , σ12 ) και τδ yn1 , . . . , yn2
από την N (µ2 , σ22 ) με το κριτήριο
F = s21 /s22 ∼ Fn1 −1,n2 −1 ,

(2)

τον λόγο των δειγματικών διασπορών s21 , s22 των σ12 , σ22 .
Σημ.: α) Για ευκολία, χρησιμοποιούμε μόνο μικρά γράμματα, τόσο για τις τυχαίες
μεταβλητές, όσο και τις τιμές του δείγματος.
β) Το X ∼ tn σημαίνει ότι η τμ X ακολουθεί την tn κατανομή.
Για έλεγχο της (1) επί τη βάσει δείγματος n ζευγών (xi , yi ), i = 1, . . . , n, από
διδιάστατη κανονική του (x, y) με άγνωστο συντελεστή συσχέτισης ρ, οι Pitman
(1939) και Morgan (1939) κατέληξαν στο κριτήριο
√
n − 2r∗
∗
∼ tn−2 ,
(3)
t = √
1 − r∗2
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όπου r∗ είναι ο δειγματικός συντελεστής συσχέτισης, υπολογιζόμενος από τα ζεύγη
(x∗i , yi∗ ) όπου
x∗i = xi + yi και yi∗ = xi − yi , i = 1, . . . , n

(4)

είναι ανεξάρτητα (ρ = 0), αν και μόνον αν (ανν) σ12 = σ22 .
Ο μεν Pitman κατέληξε στο t∗ , παρατηρώντας ότι τα
ui =

yi
xi
yi
xi
+ , vi =
− , i = 1, . . . , n
σ1 σ2
σ1 σ2

είναι ανεξάρτητα (ρ = 0), και από τη γνωστή t κατανομή του r(ui , vi ) έδωσε και
διαστήματα εμπιστοσύνης για τον λόγο ω = σ12 /σ22 , άρα και υπό την H0 : σ12 = σ22 .
Ο Morgan όμως πρώτα υπολόγισε το κριτήριο του λόγου πιθανοϕανειών λ για τον
έλεγχο της (1) και άρα το r∗ και το t∗ . Κάνοντας χρήση της σχέσης t − Fn,n ≡ F(n) ,
Cacoullos (1965), από το t∗ ∼ tn−2 προέκυψε, Cacoullos (2001), το
F∗ ≡
2.

την

1 + r∗
∼ F(n−2) ,
1 − r∗

(5)

ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΜΟΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΠΟΛΥΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ
Στη σύντομη αυτή ανασκόπηση των ελέγχων ομοσκεδαστικότητας, εξετάζουμε
H0∗ : σ12 = · · · = σk2 , σi2 = V ar(xi ), i = 1, . . . , k

(6)

όταν το τυχαίο διάνυσμα x = (x1 , . . . , xk ) ακολουθεί την k-διάστατη κανονική κατανομή µ, Σ, όπου ο k × k πίνακας διασποράς Σ = (σij ) της x = (x1 , . . . , xi ) είναι
αντιστρέψιμος (|Σ| ̸= 0) και
σii = σi2 , σij ̸= 0, i ̸= j, για όλα τα i, j = 1, . . . , k.

(7)

΄Εστω τώρα τδ xα = (x1α , . . . , xkα ), α = 1, . . . , n, από την N (µ, Σ). Κατ΄ αναλογίαν
∗
του r∗ της (3) μπορεί να υπολογισθεί ένας αντίστοιχος δειγματικός συντελεστής rij
∗ (α)) όπου
από τα ζεύγη (x∗ij (α), yij
∗
x∗ij (α) = xiα + xjα , yij
(α) = xiα − xjα , α = 1, . . . , n
∗ (α) είναι ανεξάρτητα ανν ισχύει η
και τα x∗ij (α), yij

(8)

Hij : σi2 = σj2 ,

έτσι ώστε ο έλεγχος της (8) να ανάγεται στον έλεγχο ανεξαρτησίας των x∗ij (α), και
∗ (α), άρα της H , καταλήγοντας στον έλεγχο Pitman-Morgan με
yij
ij
√
∗
n − 2rij
∗
∼ tn−2
(9)
tij = √
∗2
1 − rij
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και τον ισοδύναμο έλεγχο F με
Fij∗ =

∗
1 + rij
∗ ∼ F(n−2) ,
i − rij

(10)

όπως στις (3) και (5).
∗ ή F∗
Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι η αποδοχή μιας Hij μέσω του αντίστοιχου rij
ij
ισχύει χωριστά κάθε ζεύγος (i, j), i, j = 1, . . . , k, συνεπαγόμενη συγχρόνως και την
αποδοχή της ανεξαρτησίας των xi και xj . Αλλά, δυστυχώς, ακόμα κι αν δεχόμασταν
όλες τις Hij , χωριστά για κάθε (i, j), αυτό δεν θα αρκούσε για την αποδοχή της
∗ δεν
H0a st, ότι και οι k διασπορές σi2 είναι ίσες μεταξύ τους. Διότι, απλούστατα τα rij
είναι ανεξάρτητα, άρα ούτε τα t∗ij ή τα Fij∗ . Για παράδειγμα, και για k = 3, έχουμε
∗ , r ∗ , r ∗ (με αντίστοιχες t∗ ∼ t
∗
τους r12
n−2 , F ∼ F(n−2) κατανομές και μάλιστα η
13 23
αποδοχή δύο Hij , π.χ. των H12 και H13 δεν συνεπάγεται την ομοσκεδαστικότητα
(11)

σ12 = σ22 = σ32 = σ 2 ,

∗ , r ∗ , δεν είναι ανεξάρτητα (εξαρτώμενα από τα
διότι τα δύο εμπλεκόμενα r12
13
∗ , r ∗ για έλεγχο της
x1α ). Επομένως, δεν διαθέτουμε κριτήριο-συνάρτηση των r12
13

H123 : H12 και H13 ,

(12)

∗ , r ∗ . Το συμπέραμη γνωρίζοντας την από κοινού κατανομή των μη ανεξάρτητων r12
13
σμα λοιπόν είναι ότι για k ≥ 3, δεν ϕαίνεται να είναι δυνατή η αναγωγή ελέγχου της
(6) σε έλεγχο ανεξαρτησίας δύο συσχετισμένων κανονικών τμ, άρα και κατασκευή
ελέγχου τύπου Pitman-Morgan.
Στο πλαίσιο αυτό, οι Mathai & Moschopoulos (2001) απέδειξαν ότι για k ≥ 3 υπό
τις (6) και (7) δεν υπάρχουν δύο ανεξάρτητοι γραμμικοί συνδυασμοί των x1 , . . . , xk ,
αλλά στην περίπτωση ομοσυσχετικότητας, δηλαδή
(
)
1
σij = ρσ 2 , i ̸= j, i, j = 1, . . . , k,
−
<ρ<1 ,
k−1

π.χ. για k = 3, τα u και v,
u = x1 + x2 + x3 , v = x1 + x2 − 2x3
είναι ανεξάρτητα ανν ισχύει η (12), και επομένως ισχύει ο έλεγχος Pitman-Morgan,
μέσω του ruv από τα ζεύγη (u1 , v1 ), . . . (un , vn ), άρα και οι έλεγχοι tuv ∼ tn−2 και
∗ ∼F
Fuv
(n−2) .
Για την υπόθεση (6) και k ≥ 3 δεν ϕαίνεται να υπάρχει ακριβής έλεγχος F (ή
ισοδύναμος, μέσω β-κατανομής) .
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3.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΜΟΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ k ΟΜΑΔΩΝ
΄Οπως σημειώσαμε εισαγωγικά, ακριβείς έλεγχοι της
H0′ : σ12 = · · · = σk2 = σ 2 , σi2 = V ar(yi ), i = 1, . . . , k,

(13)

όπου η τμ yi αντιπροσωπεύει τον πληθυσμό ή ομάδα Gi , i = 1, . . . , k, δεν έχουν εμϕανισθεί στη στατιστική βιβλιογραϕία. Επειδή όμως είναι πολύ χρήσιμοι στη στατιστική
μεθοδολογία και εϕαρμογές, ιδιαίτερα στην Ανάλυση Διασποράς (ANOVA) και Ανάλυση Παλινδρόμησης (Regression Analysis), γενικότερα στα Γραμμικά Μοντέλα
(Linear Models), όπου, κατά κανόνα, υποτίθεται ομοσκεδαστικότητα, εδώ παραθέτουμε τους πιο γνωστούς και εύχρηστους προσεγγιστικούς ελέγχους της (13), βάσει
k τδ, το (yi1 , . . . , yini ) από την Gi , i = 1, . . . , k, j = 1, . . . , ni .
Ο Bartlett (1937), για τον έλεγχο της (13) πρότεινε το
(N − k) ln(s2p ) −
χ2 =

k
∑
i=1

(ni − 1) ln(Si2 )
(14)

(∑
k (
1
1 )
1 )
1+
−
3(k − 1) i=1 ni − 1
N −k

όπου s2p η ενωμένη ή κοινή (pooled) δειγματική διασπορά
N=

k
∑

ni ,

s2p

i=1

ni
k
∑
1 ∑
2
2
=
(ni − 1)Si , Si =
(yij − y i )2 ,
N −k
i=1

j=1

και έδωσε την προσέγγιση χ2 ∼ χ2k−1 , ώστε η (13) να απορρίπτεται όταν χ2 >
χ2k−1 (α) το άνω α σημαντικότητας σημείο της χ2k−1 .
Ο έλεγχος του Bartlett, είναι τροποποίηση του ελέγχου λόγου πιθανοϕανειών
υπό κανονικότητα με σκοπό την καλύτερη χ2k−1 προσέγγιση. Συνιστάται, λοιπόν,
όταν τα δεδομένα είναι κοντά στην κανονικότητα, αλλά δεν είναι ευαίσθητος, όχι
τόσο ανθεκτικός (robust) έναντι αποκλίσεων από την κανονικότητα.
Εναλλακτικός έλεγχος του χ2 της (14) είναι του Levene (1960), ανθεκτικός σε
αποκλίσεις από την κανονικότητα, και βασίζεται στο κριτήριο
(N − k)
W =
(k − 1)

k
∑

ni (z i − z)2

i=1
ni
k ∑
∑

k
k ni
1∑
1 ∑∑
, z=
zi, z =
zij
k
N
2
i=1
i=1
j=1
(zij − z i )

(15)

i=1 j=1
ni
1 ∑
yij . Ο προσεγγιστικός έλεγχος Levene απορρίπτει
ni j=1
την (13) όταν W > Fk−1,n−k (α), όπου Fk−1,n−k (α) το άνω α σημείο της Fk−1,n−k .

όπου zij = |yij − y i |, y i =
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ABSTRACT
In this short review of tests of homoscedasticity, it is pointed out that exact
F (or equivalent) tests are known only for two normal rv’s, x and y, if independent using the well-known F , the ratio of the sample variances, and if correlated
(ρ ̸= 0) using the Pitman-Morgan test. Under a k-variate normal, it is shown
that for k ≥ 3 it is not possible to construct Pitman-Morgan type tests. For the
k-population homoscedasticity hypothesis, Bartlett’s and Levene’s approximate
tests are given.
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πηζαλφηεηαο ζην δηάζηεκα 600 π.Υ-1800 κ.Υ . Απφ ζεκαληηθνχο ζηαηηζηηθνχο επηζεκαίλεηαη
φηη ε έλλνηα απηή δελ αλαπηχρζεθε φπσο νη άιιεο επηζηήκεο ζηελ αξραία Διιάδα . Απηφ
απνδίδεηαη ζηελ ηζρπξή επίδξαζε ηεο ζξεζθείαο, πνπ απέδηδαλ ζηηο ζεφηεηεο φζα δελ ήηαλ
ζπγθεθξηκέλα θαη θαηαλνεηά. Πέξαζαλ 2000 ρξφληα γηα λα γίλνπλ ηα πξψηα βήκαηα ζηνλ
ηνκέα απηφ.
Λέμεηο Κιεηδηά: Αξραίνη Έιιελεο Μαζεκαηηθνί, ηπρεξά παηρλίδηα, 16νο αηψλαο.

1. ΔΗΑΓΧΓΖ
Οη αξραίνη Έιιελεο είραλ θάλεη κεγάιεο πξνφδνπο ζηα καζεκαηηθά. Πξνεγήζεθαλ
φισλ ησλ ρσξψλ ηεο δχζεο, φκσο δελ είραλ εμεηάζεη ηελ έλλνηα ηνπ ηπραίνπ θαη δελ
είραλ αζρνιεζεί κε ηελ πηζαλφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ζηα ηπρεξά παηρλίδηα.
Οη ζπνπδαηφηεξνη κε ζπκβνιή ζηα καζεκαηηθά ήηαλ,


Θαιήο ν Μηιήζηνο (640-580 π.Υ),



Ππζαγφξαο ν άκηνο (585-496 π.Υ.),



Δπθιείδεο (300 π.Υ.-;), ζεσξείηαη ν παηέξαο ηεο Γεσκεηξίαο,



Αξρηκήδεο ν πξαθνχζηνο (287 -212 π.Υ.),



Γηφθαληνο ν Αιεμαλδξεχο (290-210 π. Υ.), ν παηέξαο ηεο Άιγεβξαο.


Δξαηνζζέλεο (276-194 π.Υ), κέηξεζε κε αθξίβεηα ην κήθνο ηεο πεξηθέξεηαο
ηε γεο.
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Πιάησλαο (427-347 π.Υ), καζεηήο ηνπ σθξάηε θαη δάζθαινο ηνπ
Αξηζηνηέιε, ίδξπζε ηελ αθαδεκία ην 387 π.Υ., δίδαμε καζεκαηηθά σο θιάδν ηεο
θηινζνθίαο θαη είρε πνιινχο καζεηέο ηθαλνχο ζηα καζεκαηηθά, φπσο ν Δχδνμνο
(390-337 π. Υ.). Ζ αθαδεκία ηνπ δηαηεξήζεθε ζρεδφλ δέθα αηψλεο, είλαη ην
αξραηφηεξν ίδξπκα αλψηεξεο εθπαίδεπζεο.

1.1 Ζ έλλνηα ηνπ ηπραίνπ θαη ηεο πηζαλόηεηαο.
Ζ Πηζαλφηεηα άξρηζε σο εκπεηξηθή επηζηήκε θαη θαηέιεμε ζε Μαζεκαηηθή
επηζηήκε. Με ηελ εμέιημε ηεο έλλνηαο ηνπ ηπραίνπ θαη ηεο Πηζαλφηεηαο
αζρνιήζεθαλ γλσζηνί επηζηήκνλεο φπσο,
M.G. Kendal (1956), P.C. Mahalanobis (1957), S. Sambursky (1956), F.N. David
(1955). Ο Finley (1970) αλαθέξεη φηη νη Έιιελεο ελδηαθέξνληαλ, ζε φια ηα ζέκαηα,
γηα ηελ πνηφηεηα θαη φρη γηα ηελ πνζφηεηα, ην ίδην θαη ν Karl Marx ζην Kapital
(1867, Vol.I) πνπ είρε κειεηήζεη αξραίνπο Έιιελεο ζπγγξαθείο.

σθξάηεο (469-399 π.Υ.): Σα κε αλακελφκελα γεγνλφηα ζηε δσή κπνξεί λα
κελ νθείινληαη ζηηο ζεφηεηεο αιιά ζε άιιεο αηηίεο πνπ εκείο δελ γλσξίδνπκε.
Γηθάζζεθε ζε ζάλαην (κε θψλεην) θαη πνιινί ζεσξνχλ φηη ην θαηεγνξεηήξην ήηαλ φηη
δηθάζζεθε δηφηη δηέθζεηξε ηνπο λένπο, φ,ηη θαη λα ζεκαίλεη απηφ. Απηή ε αληίιεςε
είλαη παξαπιαλεηηθή δηφηη εθθιεζία θαη πνιηηεία δελ αλαθέξνπλ φηη ε θαηεγνξία
ήηαλ φηη δηαθζείξεη ηνπο λένπο δηδάζθνληά ηνπο λα κελ πηζηεχνπλ ζηνπο ζενχο
(Πιάησλ, ε απνινγία ηνπ σθξάηε ζει. 41).

Αξηζηνηέιεο (384-322 π.Υ.): Σν ηπραίν είλαη αληίζεην κε ηε ζθέςε θαη ηε
ινγηθή θαη νη αηηίεο ηνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα εξκελεπηνχλ.

Ηππνθξάηεο (460 -370 π.Υ.): Παηέξαο ηεο ηαηξηθήο. Σα πεηξάκαηα δελ
ρξεηάδνληαη δηφηη νη ζενί γλσξίδνπλ ην απνηέιεζκα ηνπ πεηξάκαηνο.
Οη αξραίνη Έιιελεο δελ είραλ μεθαζαξίζεη ηελ έλλνηα ηνπ ηπραίνπ, δελ ζπλέδεζαλ
ηελ πηζαλφηεηα κε ηα καζεκαηηθά, ζεσξνχζαλ φηη νη ζενί θαζνξίδνπλ ηηο ηχρεο καο
(κνίξα).
,ηη δελ κπνξνχζαλ λα εξκελεχζνπλ, ην απέδηδαλ ζηηο ζεφηεηεο, γηα θάζε ζέκα
ππήξρε ε αληίζηνηρε ζεφηεηα. Απηφ είρε δηάξθεηα 2000 ρξφληα.
O Mahalanobis (1957) ζπλδέεη ηελ ηλδηθή θηινζνθία Jaina (500-400 π.Υ.) κε ηηο
πηζαλφηεηεο.
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Ζ έλλνηα ηεο ζρεηηθήο ζπρλφηεηαο έγηλε γλσζηή κεηά ην 1400 κ.Υ, (Mε ηελ
επαλάιεςε πνιιέο θνξέο ηνπ πεηξάκαηνο ε ζρεηηθή ζπρλφηεηα πιεζηάδεη ηελ
πηζαλφηεηα ηνπ ελδερφκελνπ (Pearson and Kendall 1970). Οη παίρηεο φκσο ηπρεξψλ
παηρληδηψλ είραλ εκπεηξία απφ ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ ελδερνκέλσλ.

1.2 Blaise Pascal (1623-1662) , Pierre de Fermat (1601-1665).
O Pascal ήηαλ παηδί ζαχκα, ε κεηέξα ηνπ πέζαλε φηαλ ν Blaise ήηαλ 3 εηψλ, ν
παηέξαο ηνπ ήηαλ έκπνξνο θαη εξαζηηέρλεο καζεκαηηθφο. Δπέβιεςε ηελ θαη‘ νίθνλ
εθπαίδεπζε ηνπ πηνχ ηνπ, ηνπ δίδαμε ηα ζηνηρεία ηνπ Δπθιείδε. Ο Blaise 12 εηψλ
απέδεημε φηη ην άζξνηζκα ησλ γσληψλ ελφο ηξηγψλνπ είλαη 2 νξζέο θαη 16 εηψλ έθαλε
πξαγκαηεία γηα ηηο θσληθέο ηνκέο. ε κεγάιε ειηθία αζρνιήζεθε κε ηε ζενινγία θαη
ηα καζεκαηηθά.
Ο Fermat ήηαλ λνκηθφο θαη εξαζηηέρλεο καζεκαηηθφο, παληξεχηεθε δχν θνξέο, είρε
5 παηδηά. Έζεζε ην πξφβιεκα: Γελ ππάξρνπλ ηξεηο ζεηηθνί αθέξαηνη a, b, c πνπ
ηθαλνπνηνχλ ηηο ζρέζεηο

a n  bn  c n , n  3
Γηα n=2 ε ιχζε είλαη νη Ππζαγφξεηεο ηξηάδεο (3,4,5),(5,12,13),…
Μεηά απφ 358 ρξφληα έδσζε ηε ιχζε ην 1994 ν Βξεηαλφο καζεκαηηθφο Sir Andrew
Wallis (1953- ) έιαβε αξθεηά βξαβεία θαη ην βξαβείν Abel ην 2016 (650000 euros).
Γεθάδεο εξγαζηψλ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε απηφ ην πξφβιεκα, είλαη γλσζηφ σο
―Fermat last theorem‖.
Έλα άιιν πξφβιεκα , πνπ είρε απαζρνιήζεη ηνπο καζεκαηηθνχο, ρσξίο επηηπρία,
ήηαλ:
Παίδνπλ νη α θαη β έλα παηρλίδη θαη θεξδίδεη ην πνζφ Υ φπνηνο θεξδίζεη πξψηνο v
παηρλίδηα. Γηαθφπηεηαη ν αγψλαο, ηνπ α κέλνπλ αθφκε λα θεξδίζεη k παηρλίδηα θαη
ηνπ β κέλνπλ λα θεξδίζεη r παηρλίδηα.
Πσο ζα κνηξαζηεί ην πνζφ Υ ζηνπο α θαη β;
Θεσξείηαη φηη νη δχν παίθηεο είλαη ηζνδχλακνη θαη φηη ηα παηρλίδηα είλαη αλεμάξηεηα
κεηαμχ ηνπο, ε πηζαλφηεηα λα θεξδίζεη έλα παηρλίδη ν α είλαη ίζε κε ½, ην ίδην γηα
ηνλ β. Αλ P(A) είλαη ε πηζαλφηεηα λα θεξδίζεη ηειηθά ν α, ηφηε ε ζσζηή ιχζε είλαη:
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P( A) 

1
2k  r 1

 k  r  1 k  r 1  j  1 1


    k  1 2 j
i
i k 
 j k 


k  r 1

Ο Pascal έδσζε ηελ πξψηε ιχζε θαη ν Fermat ηε δεχηεξε. Δίλαη ηζνδχλακεο.
Οη ιχζεηο πεξηγξάθεθαλ κε ιφγηα θαη παξαδείγκαηα, ηνπο ηχπνπο έδσζε ν Montmort
to 1713. Ζ ζθέςε ηνπ Pascal ήηαλ: ε k+r-1 παηρλίδηα ζα έρεη νξηζηεί ν ληθεηήο.
Καηά Fermat o α θεξδίδεη ζην παηρλίδη k ή ζην k+1,…, ή ζην k+r-1.
Παξάδεηγκα 1. k=5, r=2, θεξδίδεη ν α φηαλ,


Pascal: αααααα, αααααβ, ααααβα, αααβαα, ααβααα, αβαααα, βααααα



Fermat: ααααα, ααααβα, αααβαα, ααβααα, αβαααα, βααααα



P( A)  7 / 64 .

Πεξηζζφηεξα πεξηέρνληαη ζηηο εξγαζίεο ηνπ Υ. Υαξαιακπίδε, ζηα πξαθηηθά ηνπ ΔΗ
2017, 2018. Δίλαη ιάζνο λα ζεσξνχκε φηη ε ζεσξία Πηζαλνηήησλ άξρηζε απφ ηνπο
Pascal-Fermat δηφηη είραλ πξνεγεζεί άιινη, φπσο Cardano θαη Galileo-Galilei φπσο
αλαθέξεηαη παξαθάησ.

2. ΔΡΔΤΝΖΣΔ ΠΟΤ ΑΥΟΛΖΘΖΚΑΝ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΧΝ
PASCAL-FERMAT


Luca de Bongo Pacioli (1445-1517):

Έγξαςε ην βηβιίν «Suma de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita».
Σν 1475 έγηλε θαζεγεηήο Μαζεκαηηθψλ ζην παλ/κην ηεο Perugia.
Γηα 7 ρξφληα δίδαμε Γεσκεηξία ζηνλ Leonardo da Vinci.
150 ρξφληα πξηλ ησλ Pascal θαη Fermat, ην 1494 εμέηαζε ηελ πεξίπησζε ηνπ
ζηνηρήκαηνο κε v  6, k  1, r  4 . Έδσζε ηε (ιάζνο) ιχζε, ην ζηνίρεκα λα
κνηξαζηεί αλάινγα κε ηηο λίθεο ησλ α, β.

Gerolano Cardano (1501-1576).
Παξάλνκνο γηνο, γελλήζεθε ζηελ Pavia θαη γξάθηεθε ζην Παλεπηζηήκην ηεο Pavia,
έιαβε δηδαθηνξηθφ ζηελ ηαηξηθή ην 1525 απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο Padua, o παηέξαο
ηνπ ήζειε λα ζπνπδάζεη ν γηνο ηνπ λνκηθφο. Ήηαλ δχζηξνπνο, θαλαηηθφο παίθηεο
ηπρεξψλ παηρληδηψλ, παληξεκέλνο θαη είρε ηξία παηδηά.
To 1543 έγηλε θαζεγεηήο ηαηξηθήο ζην παλεπηζηήκην ηεο Pavia θαη ην 1562 έγηλε
θαζεγεηήο ηαηξηθήο ζην παλεπηζηήκην Bologna.
Ήηαλ ν ζεκαληηθφηεξνο
καζεκαηηθφο ηεο επνρήο ηνπ θαη πεξηδήηεηνο γηαηξφο.

71

Σν 1539, ζην βηβιίν ηνπ Practica Arithmetice et Mensurandi Singularis, απέξξηςε ηε
ιχζε ηνπ Pacioli σο πεξηιακβάλνπζα ιάζε.
Ο

ίδηνο

πξφηεηλε

ην
ζηνίρεκα
λα
κνηξαζηεί
αλάινγα
κε:
r(r  1) / 2, k (k  1) / 2 ρσξίο απφδεημε, απηφ δεκνζηεχζεθε ζην 15 ζειίδσλ βηβιίν

ηνπ γηα ηα ηπρεξά παηρλίδηα Liber de Ludo Aleae, 1663.
Αλαθέξεη φηη ην ζπκκεηξηθφ δάξη κε 6 πιεπξέο είλαη πνην δίθαην.
Γεκνζίεπζε 191 εξγαζίεο, γλψξηδε ην λφκν ησλ κεγάισλ αξηζκψλ, ρξεζηκνπνίεζε
πξψηνο ηνπο αξλεηηθνχο αξηζκνχο, F. David (1955) θαη ζηα βηβιία F. David (1962),
O. Ore, (1963).


Niccolν Fontana (Tartaglia) (1499-1557):

Μεηάθξαζε ηα ηνηρεία ηνπ Δπθιείδε, απφ ηα ειιεληθά ζηα ηηαιηθά ην 1543, ήηαλ ε
πξψηε κεηάθξαζε ζε Δπξσπατθή γιψζζα.
Έδσζε ζηνλ Cardano ηε ιχζε ηεο εμίζσζεο ηξίηνπ βαζκνχ.
1556 -1560 εθδφζεθε ην βηβιίν ηνπ General Trattato di Numeri et Measure, ήηαλ
ην θαιχηεξν ζηα καζεκαηηθά ηνλ 16o αηψλα. Aπέξξηςε ηε ιχζε ηνπ Pacioli σο «νχηε
δηθαηνινγεκέλε νχηε θαιή», ε δηθή ηνπ ιχζε φπσο θαη άιισλ ζχγρξνλσλ Ηηαιψλ
καζεκαηηθψλ ήηαλ ιαλζαζκέλεο. Έδσζε ηνλ φγθν ηνπ ηεηξάεδξνπ.
Σν 1542 ηξαπκαηίζηεθε ζνβαξά ζην ζαγφλη απφ έλαλ ζηξαηηψηε, φηαλ ν βαζηιηάο
Louis XII θαηέιαβε ηε Βελεηία. Μεηά δελ κηινχζε θαζαξά. Δίρε δηαθνξέο κε ηνλ
Cardano γηα ηελ πξσηνηππία ηεο ιχζεο ηεο εμίζσζεο ηξίηνπ βαζκνχ.


Galileo-Galilei (1564-1642):

1592 (28 εηψλ) θαζεγεηήο καζεκαηηθψλ-Φπζηθήο ζην παλεπηζηήκην ηεο Piza.
1609 θαηαζθεχαζε ηειεζθφπην θαη αζρνιήζεθε κε ηελ αζηξνλνκία.
Σνπ έζεζαλ ην πξφβιεκα, ξίρλνπκε ηξία δάξηα κηα θνξά, πνηα είλαη ε πηζαλφηεηα λα
έιζεη άζξνηζκα 11 ή 12. Οη πεξηπηψζεηο είλαη,
i.
ii.

641,632,551,542,533,443, γηα ην 11, ηφηε 6+6+3+6+3+3=27
651,642,633,552,543,444 γηα ην 12, ηφηε 6+6+3+3+6+1=25
Έδσζε ηε ζσζηή ιχζε (27+25)/216=52/216. Σν ίδην ζπκβαίλεη κε ηα αζξνίζκαηα
10 ή 9. Σε δεκνζίεπζε ζην βηβιίν ηνπ Sopra le Scoperte dei Dadi. Σν ίδην πξφβιεκα
είρε ιχζεη ν Cardano έλαλ αηψλα λσξίηεξα.
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Οη παίθηεο ηπρεξψλ παηρληδηψλ γλψξηδαλ εκπεηξηθά ζε πνην άζξνηζκα ζα
ζηνηρεκαηίζνπλ ζην παηρλίδη ηεο ξίςεο 3 θχβσλ.
1632 (68 εηψλ) ζην βηβιίν ηνπ γξάθεη, ε γε θηλείηαη γχξσ απφ ηνλ ήιην. Ο Πάπαο ηνλ
πέξαζε ηεξά εμέηαζε, αξλήζεθε φιεο ηηο αλαθαιχςεηο ηνπ θαη θπιαθίζζεθε δηα βίνπ.


Thomas Cataker (1574-1674):

Βξεηαλφο, γλψξηδε άξηζηα ηα ειιεληθά. Σν1619 έγξαςε ην βηβιίν: Of the Nature
and Use of Lots, ζην νπνίν αλαθέξεη φηη νη θπζηθνί λφκνη θαη φρη νη ζετθνί
θαζνξίδνπλ πνηνο θεξδίδεη ζηα ηπρεξά παηρλίδηα.


Jacob Bernoulli (1655-1705):

Ο πξψηνο γηνο ηεο νηθνγέλεηαο Διβεηψλ καζεκαηηθψλ. Οη αξηζκνί Bernoulli θέξνπλ
ην φλνκά ηνπ. Έιαβε πηπρίν Θενινγίαο, ήηαλ ε επηζπκία ηνπ παηέξα ηνπ, απηφο φκσο
αζρνιήζεθε κε ηα καζεκαηηθά. Γεκνζίεπζε εξγαζίεο ζε καζεκαηηθά, πηζαλφηεηεο,
κεραληθή.
1687, θαζεγεηήο Μεραληθήο, παλεπηζηήκην Basel Διβεηίαο, 32 εηψλ.
Σν βηβιίν ηνπ Ars Conjectandy δεκνζηεχζεθε ην 1713. Αζρνιήζεθε κε ηε
ζπλδπαζηηθή, ην ινγηζκφ κεηαβνιψλ, ηηο πηζαλφηεηεο. Σνλ δηαδέρζεθε ζηελ έδξα ην
1705 ν κηθξφηεξνο αδειθφο ηνπ Johann (1667-1748), ν νπνίνο απέδεημε ην λφκν ησλ
κεγάισλ αξηζκψλ θαη κε ηνλ αδειθφ ηνπ είραλ δηαθσλίεο ζηα καζεκαηηθά.

Daniel Bernoulli (1700-1782):
Γηνο ηνπ Johann Bernoulli, 13 εηψλ επήγε ζην παλεπηζηήκην Basel λα ζπνπδάζεη
θηινζνθία θαη ινγηθή, ην 1916 πήξε ην πηπρίν ηνπ, κεηά ζπνχδαζε ηαηξηθή θαη 21
εηψλ έιαβε ην δηδαθηνξηθφ ζηελ ηαηξηθή.
1725-1734, θαζεγεηήο καζεκαηηθψλ ζην παλεπηζηήκην ηεο Αγίαο Πεηξνχπνιήο ζηε
Ρσζία. Έθαλε ζεκαληηθή εξγαζία ζηηο πηζαλφηεηεο. Ζ θαηαλνκή Bernoulli πήξε ην
φλνκά ηνπ. Ο Leonard Euler πήγε εθεί ην 1927 θαη ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ Daniel ζηα
καζεκαηηθά. Δθάξκνζε ζηαηηζηηθή ζηελ θίλεζε ησλ πγξψλ.
1750-1776, θαζεγεηήο Φπζηθήο, παλεπηζηήκην Basel.

Christiaan Huygens (1629-1695):
Οιιαλδφο καζεκαηηθφο, αζηξνλφκνο, θπζηθφο.
Αλαθάιπςε ην ξνιφη εθθξεκέο θαη ηελ θπκαηηθή ζεσξία ηνπ θσηφο.
1657, έγξαςε ην πξψην επηζηεκνληθφ βηβιίν γηα ηηο πηζαλφηεηεο.
Πίζηεπε φηη δελ γλσξίδνπκε ηίπνηα κε βεβαηφηεηα αιιά φια κε πηζαλφηεηα.

73



Pierre-Simon Laplace (1749 - 1827):

Σν 1774, 1776 δεκνζίεπζε εξγαζίεο ζηηο πηζαλφηεηεο.
Μέινο ηεο αθαδεκίαο επηζηεκψλ ηεο Γαιιίαο, Γεξνπζηαζηήο.
1812, έγξαςε δχν ηφκνπο Analytical Theory of Probabilities. Έδσζε ηνλ νξηζκφ ηεο
πηζαλφηεηαο.
Οξηζκόο. Ζ πηζαλόηεηα ελόο ελδερνκέλνπ είλαη ην πειίθν ησλ επλντθώλ γη’ απηό
πεξηπηώζεσλ πξνο ηνλ αξηζκό ησλ δπλαηώλ πεξηπηώζεσλ, όηαλ ηίπνηα δελ καο θάλεη
λα πηζηεύνπκε όηη θάπνηα από ηηο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα εκθαληζηεί ζπρλόηεξα από
νπνηαδήπνηε άιιε, έηζη όιεο νη πεξηπηώζεηο απηέο λα ζεσξνύληαη εμίζνπ δπλαηέο
(ηζνπίζαλεο).
Απηφ ηνλ νξηζκφ ρξεζηκνπνηνχκε θαη ζήκεξα γηα δεηγκαηνρψξνπο κε πεπεξαζκέλν
αξηζκφ ηζνπίζαλσλ ζεκείσλ.
Έγξαςε 5 ηφκνπο Μechanique celeste, ηηο έθαλε δψξν ζηνλ Ναπνιένληα.

Abraham de Moivre (1667-1774):
Μειέηεζε ειιεληθά γηα 4 ρξφληα. Μαζεκαηηθφο θαη αζηξνλφκνο. Αζρνιήζεθε κε
πηζαλφηεηεο, θαη ζηαηηζηηθή, to 1718 έγξαςε ην βηβιίν: The doctrine of Chances.
Καηαζθεχαζε ηνλ πίλαθα ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο, ζηνπο Stirling θαη De Moivre
απνδίδεηαη ν ηχπνο γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ n. Γεκνζίεπζε αξθεηέο εξγαζίεο ζηα
καζεκαηηθά θαη ηηο πηζαλφηεηεο. Έδεζε θάλνληαο θξνληηζηήξηα ζε καζεηέο.
Σν 1685 θπιαθίζηεθε ζηε Γαιιία σο πξνηεζηάληεο, κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπ
δηέθπγε ζην Λνλδίλν, έγηλε θίινο κε ηνλ Isaak Newton θαη ηνλ αζηξνλφκν Edmund
Halley.

Carl Friedrich Gauss (1777-1855):
Θεσξείηαη ν ζπνπδαηφηεξνο καζεκαηηθφο απφ ηελ αξραηφηεηα. Έθαλε ζεκαληηθή
ζπκβνιή ζηε ζεσξία αξηζκψλ, άιγεβξα, γεσθπζηθή, κεραληθή, αζηξνλνκία,
ζηαηηζηηθή.
Καζεγεηήο αζηξνλνκίαο, παλεπηζηήκην Gottingen (1807), 30 εηψλ.
Υξεζηκνπνίεζε ηε κέζνδν ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ γηα λα ειαρηζηνπνηήζεη ηα
ζθάικαηα κέηξεζεο (1809). Δίρε 6 παηδηά, νη γνλείο ηνπ ήηαλ θησρνί, ε κεηέξα ηνπ
ήηαλ αγξάκκαηε, δελ ήηαλ ζξήζθνο.


Adrian-Marie Legendre (1752-1833):
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Γεκνζίεπζε ηε κέζνδν ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ην 1805. Ο Gauss είπε φηη
ρξεζηκνπνηνχζε ηε κέζνδν απφ ην 1794-1795. Αθνινχζεζε αιιεινγξαθία LaplaceLagrange (1992), θαηέιεμαλ ζηα δηθαζηήξηα γηα ηελ πξσηνηππία.

3.ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔ ΚΛΖΡΧΖ
Αλ θαη νη αξραίνη Έιιελεο δελ αζρνιήζεθαλ κε ηελ έλλνηα ηνπ ηπραίνπ θαη ηεο
πηζαλφηεηαο είραλ επηιέμεη λα δηνξίδνπλ ζε ππεχζπλεο ζέζεηο, κε θιήξσζε,
πξνζσπηθφ πνπ είρε ηα πξνζφληα.


φισλ ν Αζελαίνο (640-560 π.Υ.):

Φηιφζνθνο, πνηεηήο, έλαο απφ ηνπο επηά ζνθνχο ηεο επνρήο ηνπ.
Σν 594/3 π.Υ., εθιέρηεθε άξρσλ ηεο Αζήλαο.
Δηζήγαγε ηε ζεηζάρζεηα, δειαδή θαηάξγεζε ηα ρξέε ησλ θησρψλ θαη αγξνηψλ, δηφηη
φζνη ρξσζηνχζαλ γίλνληαλ ηφηε δνχινη. Τπνρξέσζε φινπο λα αζρνινχληαη κε ηα
θνηλά. Πεξηφξηζε ηελ θνηλσληθή αδηθία, έθαλε θαη άιιεο αιιαγέο.
Υψξηζε ηνπο Αζελαίνπο ζε 4 θνηλσληθέο ηάμεηο (θπιέο).
ινη νη άξρνληεο, ζηξαηεγνί, δηθαζηέο θαη νη ππνςήθηνη γηα δηάθνξεο ζέζεηο
εθιέγνληαλ κε θιήξν απφ έλα ζψκα 500 (πεληαθνζηνκέδηκλσλ).
Ίδξπζε ηε βνπιή ησλ 400, 100 απφ θάζε θπιή, κε εηήζηα ζεηεία θαη νη βνπιεπηέο
ινγνδνηνχζαλ ζηελ εθθιεζία ηνπ δήκνπ.
Αθνινχζεζε ε 30/εηήο ηπξαλλία ηνπ Πεηζίζηξαηνπ (540 π.Υ-510 π.Υ.).


Κιεηζζέλεο ν Αζελαίνο (570 π.Υ.-):

Αλέιαβε ην 510 π.Υ. Σν 508 εμνξίζζεθε θαη ην 507 επαλήιζε ζηε Αζήλα
ζξηακβεπηήο. Μεηέηξεςε ηηο 4 θπιέο ζε 10, θάζε ρξφλν εθιέγνληαλ απφ θάζε θπιή
50 βνπιεπηέο θαη έγηλε ε βνπιή ησλ 500.
Ο επψλπκνο άξρνληαο εθιεγφηαλ απφ ηνπο 500 κε θιήξν θαη άιιαδε θάζε κέξα.
Δπίζεο νη ζηξαηεγνί θαη άιινη ππάιιεινη εθιέγνληαλ κε θιήξν.
Σν 507 κ.Υ. ν Κιεηζζέλεο εμαθαλίζηεθε θαη είλαη άγλσζην πφηε πέζαλε.

Δθηάιηεο (Άγλσζηε ε θαηαγσγή ηνπ )
Σν 462 π.Υ. εθδειψζεθε ε αληηπαξάζεζε αξηζηνθξαηηθψλ θαη δεκνθξαηηθψλ ζηελ
Αζήλα θαη ην θίλεκα ηνπ Δθηάιηε γηα ηελ θαηάιπζε ηεο εμνπζίαο ησλ γαηνθηεκφλσλ
αλέιαβε ηελ εμνπζία ηνπ δήκνπ.
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Ο Δθηάιηεο ήηαλ θησρφο θαη άζεκνο θαη είλαη άγλσζηε ε θαηαγσγή ηνπ.
Έδσζε πνιηηηθά δηθαηψκαηα ζηνπο Αζελαίνπο, θπβεξλνχζαλ απηνί πνπ επηιέγνληαλ
κε θιήξν, δνινθνλήζεθε ην 459 π.Υ.
Σνλ ηέηαξην αηψλα νη ζηξαηεγνί, δηθαζηέο, εθνξηαθνί θιπ, επηιέγνληαλ κε θιήξν .
Ζ εγθαζίδξπζε ηεο Γεκνθξαηίαο ζηελ Αζήλα, επί φισλα, Κιεηζζέλε θαη Δθηάιηε
είλαη, ρσξίο ακθηβνιία, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ζηελ ηζηνξία ηεο
αλζξσπφηεηαο.

4. ΣΤΥΔΡΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ
Αλ θαη δελ αζρνιήζεθαλ ζηελ αξραηφηεηα κε ηηο πηζαλφηεηεο θαη ην ηπραίν,
αζρνιήζεθαλ κε ηα ηπρεξά παηρλίδηα. Δίλαη άγλσζην απφ πφηε νη άλζξσπνη άξρηζαλ
λα αζρνινχληαη κε ηπρεξά παηρλίδηα.
Σπρεξά παηρλίδηα ππήξραλ απφ ηελ νκεξηθή επνρή, θαηά ηνλ Ζξφδνην καο ηα
γλψξηζε ε Αίγππηνο. ηε δηάξθεηα ηνπ Σξστθνχ πνιέκνπ νη ζηξαηηψηεο έπαηδαλ
ηπρεξά παηρλίδηα γηα λα πεξλάεη ν ρξφλνο ηνπο.
Υξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ αζηξάγαιν απφ ζψκα αλζξψπνπ ή δψνπ. Έρεη ηέζζεξηο
πιεπξέο πνπ ηηο νλφκαδαλ 4, 3, 1, 6 θαη απφ αξγφηεξεο κειέηεο ε πηζαλφηεηα
εκθάληζεο θάζε πιεπξάο είλαη 0.4,0.4,0.1,0.1. πλήζσο έξηρλαλ 4 αζηξάγαινπο καδί
θαη ε πηζαλφηεηα λα εκθαληζηεί ε άλσ πιεπξά θαη ζηνπο 4 αζηξάγαινπο έρεη
ππνινγηζηεί ζε 1/39. Ο θχβνο ή δάξη εκθαλίζηεθε αξγφηεξα, νη αξραηνιφγνη βξήθαλ
ην αξραηφηεξν δάξη ζην Ηξάθ θαη ζηελ Ηλδία. Ζ F. N. David (1955) δνθίκαζε ηα δάξηα
πνπ θπιάζζνληαη ζην Μνπζείν ηνπ Λνχβξνπ θαη ηνπ Λνλδίλνπ θαη παξνπζηάδεη
πίλαθεο κε ηηο απνδφζεηο ηνπο.
Σα παηρλίδηα κε ραξηηά (ηξάπνπιεο) άξρηζαλ κεηά ηελ αλαθάιπςε ηεο ηππνγξαθίαο
(1450 κ.Υ.)
ABSTRACT
In this manuscript a reference is made to the notion of randomness and probability in
the time interval l 600 π.Υ. -1800 κ.Υ. From known statisticians comments were
made that this notion was not developed in Ancient Greece, as in other scientific
areas. One answer is that the ancient Greeks were mainly interested on everything for
the quality and not the quantity. Another explanation is that this is due to the strong
influence of religious beliefs that whatever is not understood is attributed to deities. It
took two thousand years until progress was made to this scientific area.
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ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΓΑΜΜΑ ΚΑΙ ΒΗΤΑ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ TRIVARIATE
REDUCTION
Μ.Β. Κούτρας, Θ.Κ. Κοκκινιώτη
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιά
mkoutras@unipi.gr, theodora_kokkinioti@hotmail.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν διάφοροι τρόποι δημιουργίας διδιάστατων κατανομών,
ένας εκ των οποίων είναι η μέθοδος της trivariate reduction. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο,
ξεκινώντας από τρεις ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές και παίρνοντας κάποιον κατάλληλο
μετασχηματισμό αυτών ώστε να δημιουργηθεί συσχέτιση, προκύπτουν δύο νέες τυχαίες
μεταβλητές οι οποίες είναι εξαρτημένες. Οι περιθώριες των διδιάστατων κατανομών που
δημιουργούνται με αυτή τη μέθοδο, ανήκουν συνήθως στην ίδια οικογένεια μονοδιάστατων
κατανομών. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιασθεί μία νέα διδιάστατη κατανομή, η οποία
έχει κατασκευαστεί με τη μέθοδο της trivariate reduction, όμως η επιλογή των
μετασχηματισμών έγινε, ώστε οι περιθώριες να διαφέρουν και, συγκεκριμένα, να ακολουθούν
η μία την κατανομή Γάμμα και η άλλη την κατανομή Βήτα.
Λέξεις Κλειδιά: trivariate reduction, διδιάστατες κατανομές, στοχαστική εξάρτηση

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι τρόποι δημιουργίας διδιάστατων κατανομών ποικίλλουν (Balakrishnan and Lai,
2009) και έχουν ιδιαίτερη σημασία στην επιστημονική κοινότητα καθώς
χρησιμοποιούνται όταν χρειάζεται να μοντελοποιήσουμε δύο χαρακτηριστικά τα
οποία έχουν κάποιο είδος εξάρτησης. Μερικές από αυτές τις μεθόδους είναι η
μέθοδος της trivariate reduction, η μέθοδος δημιουργίας από κοινού συνάρτησης
πυκνότητας με τη χρήση δεσμευμένων κατανομών, η χρήση των Copulas (Nelsen,
2006) κ.ά. Αυτό που παρατηρείται στις περισσότερες μεθόδους (εξαιρούνται τα
Copulas), είναι ότι οι διδιάστατες κατανομές που κατασκευάζονται έχουν ίδιες
περιθώριες κατανομές, γεγονός το οποίο περιορίζει τη χρησιμότητά τους, αφού
αρκετά συχνά στην πράξη δεν παρατηρείται το φαινόμενο αυτό.
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Υπάρχει, επομένως, αρκετό ενδιαφέρον να βρεθούν μοντέλα τα οποία θα
προσαρμόζονται στην περίπτωση που τα υπό εξέταση χαρακτηριστικά ακολουθούν
διαφορετικές κατανομές. Ποια κατανομή μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αν, για
παράδειγμα, το ένα χαρακτηριστικό ήταν ο χρόνος ζωής ενός μηχανήματος και το
άλλο χαρακτηριστικό εξέφραζε ένα ποσοστό; Ένα γνωστό παράδειγμα από τη διεθνή
βιβλιογραφία είναι το παράδειγμα με τη διάρκεια των ξηρασιών (Nadarajah, 2009).
Στο παράδειγμα αυτό παρουσιάστηκε μία κατανομή με διαφορετικές περιθώριες
κατανομές, όπου η μία μεταβλητή εξέφραζε το πλήθος των ξηρασιών και η δεύτερη
μεταβλητή το ποσοστό των συμβάντων ξηρασίας.
Στην παρούσα εργασία θα παρουσιασθεί ένα καινούργιο μοντέλο στο οποίο οι
περιθώριες έχουν κατασκευαστεί με τη μέθοδο της trivariate reduction και η μία θα
ακολουθεί κατανομή Γάμμα ενώ η δεύτερη την κατανομή Βήτα. Η διαφορά με το
μοντέλο του Nadarajah έγκειται στο γεγονός ότι έχουν εισαχθεί τρεις αρχικές τυχαίες
μεταβλητές αντί για δύο, επομένως, το καινούργιο μοντέλο αναμένεται να είναι πιο
ευέλικτο.
Ακολούθως, δίνεται η δομή της εργασίας. Στη δεύτερη ενότητα, παρουσιάζεται η
μέθοδος της trivariate reduction, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή της
καινούργιας κατανομής. Στην τρίτη ενότητα θα δοθούν εκφράσεις για τη συνάρτηση
πυκνότητας και τη συνάρτηση κατανομής του νέου μοντέλου, τις δεσμευμένες
συναρτήσεις πυκνότητας και κατανομής καθώς και τη δεσμευμένη μέση τιμή
. Τέλος, στην τέταρτη ενότητα αναφέρονται πρόσθετα ερευνητικά
θέματα που έχουν ενδιαφέρον να εξετασθούν στο μέλλον.

2. ΜΕΘΟΘΟΣ ΤΗΣ TRIVARIATE REDUCTION
Όπως προδιαθέτει και το όνομά της, η μέθοδος της trivariate reduction
χρησιμοποιείται ώστε από τρεις αρχικές μεταβλητές να καταλήξουμε σε δύο. Αρχικά
έχουμε τρεις ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές
οι οποίες ακολουθούν
κάποιες κατανομές με συναρτήσεις πυκνότητας
, αντίστοιχα. Κάνοντας τον
εξής μετασχηματισμό:

όπου
κατάλληλες πραγματικές συναρτήσεις των τριών αρχικών μεταβλητών.
Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή της μεθόδου είναι ότι τουλάχιστον ένα από τα
είναι κοινό ώστε οι
να έχουν κάποιο είδος εξάρτησης.
Ως παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι
. Δύο
γνωστές στη διεθνή βιβλιογραφία κατανομές οι οποίες δημιουργήθηκαν με χρήση της
παραπάνω μεθόδου είναι:
• η διδιάστατη Γάμμα κατανομή του Cheriyan (Cheriyan, 1941):

•

η διδιάστατη κατανομή Βήτα του Jones (Jones, 2001, Olkin and Liu, 2003):
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Η διδιάστατη Γάμμα κατανομή του Cheriyan είναι μια από τις πιο γνωστές
διδιάστατες κατανομές με περιθώριες Γάμμα καθώς έχει μελετηθεί από πολλούς
συγγραφείς και έχουν αποδειχθεί αρκετές ιδιότητές της. Επίσης, χρησιμοποιείται
ευρέως γιατί ο τρόπος κατασκευής της διευκολύνει την πρακτική της εφαρμογή και
έχει επεκταθεί σε
διαστάσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε το σύγγραμμα των Kotz,
Balakrishnan and Johnson (2000).
Η διδιάστατη κατανομή Βήτα του Jones προϋποθέτει ότι η παράμετρος κλίμακος
της Γάμμα κατανομής των αρχικών τυχαίων μεταβλητών πρέπει να είναι κοινή,
ώστε οι περιθώριες να ακολουθούν κατανομή Βήτα. Στην εργασία του Jones (2001)
παρουσιάζεται η σχέση της πολυδιαστατης αλλά και της διδιάστατης συνάρτησης
πυκνότητας, ενώ οι Olkin and Liu (2003) επικεντρώθηκαν κυρίως στη διδιάστατη
περίπτωση και στις ιδιότητές της.
Τα συγκεκριμένα παραδείγματα έχουν επιλεχθεί ανάμεσα σε άλλα καθώς
αποτέλεσαν έμπνευση για τη δημιουργία της νέας κατανομής.

3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
Έστω
τρεις ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές. Η
νέα κατανομή η οποία θα μελετηθεί είναι η διδιάστατη κατανομή του ζεύγους
όπου τα
ορίζονται μέσω των σχέσεων

Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποια από τα θεωρητικά αποτελέσματα της
καινούργιας κατανομής και δίνονται οι αποδείξεις, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.
3.1 Από κοινού συνάρτηση πυκνότητας και από κοινού συνάρτηση κατανομής
Για το υπόλοιπο της εργασίας θα συμβολίζεται με
η συνάρτηση του Kummer
(Confluent Hypergeometric function), η οποία ορίζεται από τη σχέση

όπου με

συμβολίζονται τα ανοδικά παραγοντικά.

ΘΕΩΡΗΜΑ 1. Η από κοινού συνάρτηση πυκνότητας των

δίνεται από τη σχέση
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όπου

,

.

Απόδειξη. Χρησιμοποιώντας το μετασχηματισμό

η Ιακωβιανή ορίζουσα που προκύπτει είναι ίση με

Επομένως, η από κοινού συνάρτηση πυκνότητας των

θα δίνεται από τη σχέση

,
όπου
με
, και η από κοινού συνάρτηση πυκνότητας των
μπορεί να υπολογισθεί από την έκφραση

όπου
και
. Το τελευταίο υπολογίζεται με χρήση της σχέσης
3.383(1) των Gradshteyn and Ryzhik (2007), σύμφωνα με την οποία ισχύει

για
Αντικαθιστώντας την έκφραση αυτή στη σχέση

προκύπτει το ζητούμενο.
Παρακάτω δίνονται ένα γράφημα της από κοινού συνάρτησης πυκνότητας
της νέας κατανομής και το αντίστοιχο contour plot. Θεωρούμε ότι οι αρχικές τυχαίες
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μεταβλητές ακολουθούν την κατανομή Γάμμα με
.
Η επιλογή του
έγινε για απλοποίηση της από κοινού συνάρτησης πυκνότητας.
Σχήμα 1. Από κοινού συνάρτηση πυκνότητας και το αντίστοιχο Contour Plot

ΘΕΩΡΗΜΑ 2. Η από κοινού συνάρτηση κατανομής των

όπου

,

δίνεται από τη σχέση

.

Απόδειξη. Αναπτύσσοντας ως σειρά την υπεργεωμετρική συνάρτηση (1) και
χρησιμοποιώντας τη σχέση

προκύπτει

Xρησιμοποιώντας τη μη πλήρη συνάρτηση Γάμμα, η οποία ορίζεται ως εξής

προκύπτει η ζητούμενη σχέση.
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3.2 Οι δεσμευμένες συναρτήσεις πυκνότητας και οι δεσμευμένες συναρτήσεις
κατανομής
Αρχικά δίνονται οι σχέσεις για τις δεσμευμένες συναρτήσεις πυκνότητας.
ΘΕΩΡΗΜΑ 3. Η δεσμευμένη συνάρτηση πυκνότητας της
δίνεται από τη σχέση

δοθέντος ότι

όπου
Απόδειξη. Σύμφωνα με τον ορισμό της δεσμευμένης συνάρτησης πυκνότητας ισχύει

και, δεδομένου ότι

, το ζητούμενο προκύπτει άμεσα.

ΘΕΩΡΗΜΑ 4. Η δεσμευμένη συνάρτηση πυκνότητας της
από τη σχέση

δοθέντος

δίνεται

όπου
Απόδειξη. Σύμφωνα με τον ορισμό της δεσμευμένης συνάρτησης πυκνότητας ισχύει

και, δεδομένου ότι

, το ζητούμενο προκύπτει άμεσα.

Παρακάτω δίνονται ορισμένα γραφήματα για τις δεσμευμένες συναρτήσεις
πυκνότητας. Αρχικά δίνονται τα γραφήματα για την
. Για τα τρία πρώτα
γραφήματα έχουμε θεωρήσει ότι
, καθώς απλοποιείται η συνάρτηση
πυκνότητας και χρησιμοποιούνται διαφορετικές τιμές για τις παραμέτρους
, ενώ για το τέταρτο θεωρούμε σταθερά τα
και αλλάζουμε την τιμή
του .
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Σχήμα 2. Γραφήματα για την

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Στο γράφημα (α) παρατηρούμε ότι, αυξάνοντας την παράμετρο
και κρατώντας
τις άλλες δύο παραμέτρους σταθερές, η κατανομή μετατοπίζεται προς τα δεξιά.
Επομένως, παρουσιάζει πιο έντονη αρνητική ασυμμετρία. Επίσης, παρατηρούμε ότι η
κατανομή γίνεται πιο λεπτόκυρτη και η τιμή της συνάρτησης στην κορυφή της
αυξάνει.
Στο γράφημα (β) παρατηρούμε παρόμοια συμπεριφορά της κατανομής με το
πρώτο γράφημα. Αυξάνοντας, επομένως, την παράμετρο
κρατώντας τις άλλες δύο
παραμέτρους σταθερές, η κατανομή έχει πιο έντονη αρνητική ασυμμετρία. Επίσης,
γίνεται πιο λεπτόκυρτη και η τιμή της συνάρτησης στην κορυφή της κατανομής
αυξάνει πιο γρήγορα.
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Στο γράφημα (γ) παρατηρούμε ότι, αυξάνοντας την παράμετρο
και κρατώντας
τις άλλες δύο παραμέτρους σταθερές, η κατανομή μετατοπίζεται ελαφρώς προς τα
αριστερά. Παραμένει αρνητικά ασύμμετρη, αλλά ο ρυθμός της μετατόπισης καθώς
και η τιμή της συνάρτησης στην κορυφή της κατανομής μεταβάλλονται με αργό
ρυθμό.
Στο γράφημα (δ) έχουμε θεωρήσει ότι
και αυξάνουμε την τιμή
του . Αυτό που παρατηρείται είναι ότι η κατανομή από θετικά ασύμμετρη φαίνεται
να γίνεται συμμετρική και, αυξάνοντας και άλλο την , γίνεται αρνητικά ασύμμετρη.
Στη συνέχεια δίνονται γραφήματα και για την
. Όπως και στα
προηγούμενα γραφήματα, στα τρία πρώτα μεταβάλλονται οι παράμετροι
θεωρώντας
και
, ενώ στο τέταρτο γράφημα θεωρούνται σταθερά τα ,
ενώ αλλάζει η τιμή του .
Σχήμα 3. Γραφήματα για την

(α)

(β)

(γ)

(δ)
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Στα γραφήματα (α), (β), (γ) παρατηρούμε μια μετατόπιση προς τα δεξιά της
κατανομής, η οποία είναι θετικά ασύμμετρη. Στο γράφημα (α), στο οποίο αυξάνεται η
παράμετρος
και διατηρούνται οι άλλες δύο σταθερές, παρατηρούμε ότι η
κατανομή μετατοπίζεται με πιο γρήγορο ρυθμό σε σύγκριση με το δεύτερο και το
τρίτο γράφημα, στα οποία έχουμε υποθέσει ότι οι
αυξάνονται, αντίστοιχα,
θεωρώντας τις εναπομείνασες παραμέτρους σταθερές.
Στο γράφημα (δ), έχουμε θεωρήσει ότι
και παρατηρούμε ότι
αυξάνοντας την η κατανομή μετατοπίζεται προς τα αριστερά. Επίσης, ενώ γίνεται
πιο λεπτόκυρτη, ενδέχεται για μεγαλύτερες τιμές των
να γίνεται και αυτή
συμμετρική. Παρ’ όλα αυτά, για τις συγκεκριμένες τιμές των παραμέτρων η
κατανομή είναι θετικά ασύμμετρη.
Εν συνεχεία, δίνονται οι σχέσεις για τις δεσμευμένες συναρτήσεις κατανομής.
ΘΕΩΡΗΜΑ 5. Η δεσμευμένη συνάρτηση κατανομής της
από τη σχέση

δοθέντος

δίνεται

όπου
Απόδειξη. Η δεσμευμένη συνάρτηση κατανομής της
σχέση

δοθέντος

δίνεται από τη

και υπολογίζοντας το παραπάνω ολοκλήρωμα προκύπτει το ζητούμενο.
ΘΕΩΡΗΜΑ 6. Η δεσμευμένη συνάρτηση κατανομής της
από τη σχέση

δοθέντος

δίνεται

όπου
Απόδειξη. Η απόδειξη είναι παρόμοια με αυτήν του θεωρήματος 5.
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Τέλος, δίνεται η δεσμευμένη μέση τιμή της

δοθέντος ότι

ΘΕΩΡΗΜΑ 7. Η δεσμευμένη μέση τιμή της
σχέση

δοθέντος ότι

.
δίνεται από τη

όπου
Απόδειξη. Η δεσμευμένη μέση τιμή δίνεται από τη σχέση

και υπολογίζοντας το ολοκλήρωμα που εμφανίζεται στο άθροισμα προκύπτει άμεσα
το ζητούμενο.

4. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Στην εργασία αυτή ορίσαμε μια καινούργια διδιάστατη κατανομή με Γάμμα και Βήτα
περιθώριες κατανομές και παρουσιάσαμε ορισμένα από τα θεωρητικά αποτελέσματα
που έχουν αποδειχτεί για τη νέα κατανομή. Ολοκληρώνοντας τη θεωρία, ο επόμενος
στόχος μας είναι η διενέργεια στατιστικής συμπερασματολογίας. Δοθέντος ότι η
σχέση της συνάρτησης πυκνότητας είναι αρκετά πολύπλοκη, δε φαίνεται εφικτό να
βρεθούν κλειστοί τύποι οπότε θα καταφύγουμε σε επαναληπτικές μεθόδους.
Συγκεκριμένα, για την εκτίμηση των παραμέτρων της κατανομής, έχουμε επιλέξει
να χρησιμοποιήσουμε μια αριθμητική μέθοδο εκτίμησης, γνωστή και ως expectation
– maximization algorithm ή εν συντομία EM-αλγόριθμος (Dempster et al. 1977). Η
μέθοδος αυτή είναι μια επαναληπτική μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται όταν δεν
μπορούν να προσδιοριστούν σε κλειστή αναλυτική μορφή οι εκτιμητές μέγιστης
πιθανοφάνειας. Στη νέα κατανομή είναι εμφανές πως είναι δύσκολη έως αδύνατη η
εφαρμογή της μεθόδου της μέγιστης πιθανοφάνειας, γι’αυτό το λόγο εργαζόμαστε
πάνω στον EM-αλγόριθμο. Στη συνέχεια, αφού υλοποιηθεί ο αλγόριθμος, απομένει η
εφαρμογή της κατανομής σε πραγματικά δεδομένα, ενδεχομένως συγκρίνοντας τη με
άλλα υποψήφια μοντέλα. Τέλος, έπειτα από τη συγκριτική μελέτη με άλλες
κατανομές θα γίνει μια προσπάθεια γενίκευσης σε περισσότερες διαστάσεις.
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ABSTRACT
In the statistics literature there are several methods of constructing bivariate
distributions, one of which is the trivariate reduction method. According to this
method, starting from three independent random variables we construct suitable
transformations in order to introduce some sort of dependence for the two new
random variables. The marginals of the bivariate distributions created by this method,
usually belong to the same family of univariate distributions. In this work we
introduce a new bivariate distribution, by the aid of the trivariate reduction method,
with the transformations being selected so that the marginals differ and, specifically,
one follows the Gamma distribution and the other the Beta distribution.
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Περίληυη
Η δεκηνπξγία λέσλ νηθνγελεηώλ θαηαλνκώλ θαη ε κειέηε ησλ ηδηνηήησλ ηνπο παξόηη απνηέιεζε
αληηθείκελν κειέηεο δηαθόξσλ εξεπλεηώλ γηα πνιιά ρξόληα εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζην
επίθεληξν ηνπ εξεπλεηηθνύ ελδηαθέξνληνο. Σηελ παξνύζα εξγαζία ζα εηζάγνπκε κηα λέα
νηθνγέλεηα θαηαλνκώλ ηεο νπνίαο ε αζξνηζηηθή ζπλάξηεζε θαηαλνκήο δίλεηαη από ηνλ ηύπν
𝐹 𝑥 = 𝑔−1 𝑅 𝑥 , όπνπ 𝑔 θαη 𝑅 είλαη ζπλαξηήζεηο κε ζπγθεθξηκέλεο ηδηόηεηεο ε θαζεκηά.
Επηπιένλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νηθνγέλεηα θαηαλνκώλ ζα παξνπζηαζηνύλ κηα ζεηξά από
ηδηόηεηεο πνπ είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ αλαδήηεζε θαη δεκηνπξγία ζπλαξηήζεσλ 𝑔 θαη 𝑅 νη
νπνίεο ζα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ κνλνδηάζηαησλ θαηαλνκώλ
Λέξειρ Κλειδιά: Οηθνγέλεηεο θαηαλνκώλ, κνλνδηάζηαηεο ζπλερείο θαηαλνκέο, ζπλαξηήζεηο
κεηαζρεκαηηζκνύ, ζπλαξηήζεηο–γελλήηνξεο.

1. ΕΙΑΓΩΓΗ
Οη θαηαλνκέο απνηεινύλ εξγαιεία ηεο ζηαηηζηηθήο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη
ζπλήζσο γηα λα πεξηγξάςνπλ θαηλόκελα ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ. Λόγσ ηεο
ρξεζηκόηεηάο ηνπο κειεηώληαη ιεπηνκεξώο από ηνπο εξεπλεηέο δεκηνπξγώληαο έηζη
λέεο θαηαλνκέο ελώ ε αλάγθε ηεο Σηαηηζηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε πην επέιηθησλ
ζηαηηζηηθώλ θαηαλνκώλ είλαη ζπλερήο. Μέρξη ζήκεξα πνιιέο γεληθεπκέλεο νκάδεο
θαηαλνκώλ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη εθαξκνζηεί γηα ηελ πεξηγξαθή δηαθόξσλ
θαηλνκέλσλ. Οη Johnson et al. (1994) αλαθέξνπλ όηη ε ρξήζε θαηαλνκώλ κε
ηέζζεξεηο παξακέηξνπο είλαη επαξθήο γηα ηηο πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο
ακθηζβεηώληαο παξάιιεια θάζε αηζζεηή βειηίσζε από ηε ρξήζε κηαο πέκπηεο ή
έθηεο παξακέηξνπ. Ωζηόζν παξαδέρηεθαλ όηη είλαη απαξαίηεηεο ηνπιάρηζηνλ ηξεηο
παξάκεηξνη.
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Μηα ζύληνκε ηζηνξηθή αλαθνξά ζηε δεκηνπξγία λέσλ νηθνγελεηώλ θαηαλνκώλ ζα
κπνξνύζε λα μεθηλήζεη κε ηε κέζνδν πνπ αλαπηύρζεθε από ηνλ Pearson. Η
νηθνγέλεηα ζπλερώλ θαηαλνκώλ ε νπνία δεκηνπξγήζεθε από ηνλ Pearson (1895) είλαη
έλα ζύζηεκα θαηαλνκώλ κε ζπλαξηήζεηο ππθλόηεηαο πηζαλόηεηαο (ζ.π.π.) 𝑓 𝑥 νη
νπνίεο απνηεινύλ ιύζεηο ηεο δηαθνξηθήο εμίζσζεο
𝑎+𝑥
1 𝑑𝑓 𝑥
=
𝑑𝑥
𝑏0 + 𝑏1 𝑥 + 𝑏2 𝑥 2
𝑓 𝑥
όπνπ 𝛼, 𝑏0 , 𝑏1 , 𝑏2 είλαη παξάκεηξνη. Με δεδνκέλν όηη ην ζρήκα ηεο ζ.π.π. 𝑓 𝑥 ,
εμαξηάηαη από ηηο πξνεγνύκελεο παξακέηξνπο ν Pearson νκαδνπνίεζε ηηο θαηαλνκέο
απηέο ζε ππνζύλνια ηα νπνία νλόκαζε «ηύπνπο». Κάζε ηύπνο αληηζηνηρεί ζε
δηαθνξεηηθή ιύζε ηεο παξαπάλσ εμίζσζεο.
Σύζηεκα ζπλερώλ θαηαλνκώλ δηαθόξσλ ζρεκάησλ αλαπηύρζεθε θαη από ηνλ Burr
(1942). Σηελ πεξίπησζε απηή ην ζύζηεκα θαηαλνκώλ πεξηέρεη ζπλαξηήζεηο
θαηαλνκώλ 𝐹 πνπ ηθαλνπνηνύλ ηε δηαθνξηθή εμίζσζε
𝑑𝐹 𝑥
=𝐹 𝑥 1−𝐹 𝑥 𝑔 𝑥
𝑑𝑥
όπνπ 0 ≤ 𝐹 ≤ 1 θαη 𝑔 κηα κε αξλεηηθή ζπλάξηεζε ηνπ 𝑥. O Burr γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε εμίζσζε πξόηεηλε 12 ιύζεηο πνπ εμαξηώληαη από ηελ επηινγή ηεο
ζπλάξηεζεο 𝑔.
Ο Azzalini (1985) εηζήγαγε ηελ ινμή (skew) θαλνληθή νηθνγέλεηα θαηαλνκώλ.
Υπνζέηνληαο όηη 𝛸 θαη 𝑌 είλαη δύν αλεμάξηεηεο ηπραίεο κεηαβιεηέο κε ζ.π.π.
ζπκκεηξηθέο γύξσ από ην κεδέλ, ηόηε νξίδεηαη, γηα θάζε 𝜆 ∈ ℝ, ε
2𝑓𝑌 𝑦 𝐹𝑋 𝜆𝑦
σο ε ζ.π.π. ηεο παξαπάλσ νηθνγέλεηαο θαηαλνκώλ. Εάλ εηδηθόηεξα νη ηπραίεο
κεηαβιεηέο 𝛸 θαη 𝑌 αθνινπζνύλ ηελ ηππνπνηεκέλε θαλνληθή θαηαλνκή ηόηε ε ζ.π.π.
ηεο ινμήο θαλνληθήο νηθνγέλεηαο θαηαλνκώλ είλαη
2𝜑 𝑥 𝛷 𝜆𝑥
όπνπ 𝜑 θαη 𝛷 ε ζ.π.π. θαη ε αζξνηζηηθή ζπλάξηεζε θαηαλνκήο αληίζηνηρα ηεο
ηππνπνηεκέλεο θαλνληθήο θαηαλνκήο 𝛮 0,1 . Αλ θαη ζηνλ ηειεπηαίν ηύπν ε
θαηαλνκή ραξαθηεξίδεηαη κόλν από ηελ παξάκεηξν 𝜆 ζα κπνξνύζαλ λα εηζαρζνύλ νη
παξάκεηξνη ζέζεο θαη θιίκαθαο κε ηε ρξήζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ 𝑌 = 𝜇 + 𝜎𝑋.
Η νηθνγέλεηα ησλ beta generated θαηαλνκώλ είλαη κηα νηθνγέλεηα πνπ νξίζηεθε
από ηνπο Eugene et al. (2002) κε ηε ρξήζε ηεο Βήηα θαηαλνκήο σο γελλήηνξα. Μηα
ηπραία κεηαβιεηή 𝑋 πνπ αθνινπζεί κηα beta generated θαηαλνκή έρεη αζξνηζηηθή
ζπλάξηεζε θαηαλνκήο ηεο κνξθήο:
𝐺 𝑥 =

𝐹 𝑥
0

𝑏 𝑡 𝑑𝑡

(1.1)
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όπνπ 𝑏 𝑡 είλαη ε ζ.π.π. κηαο ηπραίαο κεηαβιεηήο πνπ αθνινπζεί ηε Βήηα θαηαλνκή
θαη 𝐹 𝑥 είλαη ε αζξνηζηηθή ζπλάξηεζε θαηαλνκήο κηαο νπνηαζδήπνηε ηπραίαο
κεηαβιεηήο. Η αληίζηνηρε ζ.π.π. ηεο θαηαλνκήο δίλεηαη από ηνλ ηύπν
1
𝛽 −1
𝑓 𝑥 𝐹 𝑎−1 𝑥 1 − 𝐹 𝑥
.
𝑔 𝑥 =
𝐵(𝑎, 𝛽)
Μεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ Eugene et al. (2002) κειεηήζεθαλ αξθεηέο beta
generated θαηαλνκέο όπσο ε beta-Gumbel θαηαλνκή από ηνπο Nadarajah and Kotz
(2004), ε beta-exponential θαηαλνκή από ηνπο Nadarajah and Kotz (2005), ε betaWeibull θαηαλνκή από ηνπο Famoye et al. (2005) θαη άιιεο.
Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ζ.π.π. 𝑏 𝑡 ηεο Βήηα θαηαλνκήο ζηνλ ηύπν (1.1) από
ηε ζ.π.π. 𝑏 𝑥 = 𝛼𝛽𝑥 𝑎−1 1 − 𝑥 𝑎 𝛽 −1 , 𝑥 ∈ 0,1 , ηεο θαηαλνκήο Kumaraswamy
(1980) νη Jones (2009) θαη Cordeiro θαη de Castro (2011) επέθηεηλαλ ηελ beta
generated νηθνγέλεηα θαηαλνκώλ θαη δεκηνύξγεζαλ ηελ Kumaraswamy νηθνγέλεηα
γεληθεπκέλσλ θαηαλνκώλ (KW-G) κε ζ.π.π.
𝑔 𝑥 = 𝑎𝛽𝑓 𝑥 𝐹 𝑎−1 𝑥 1 − 𝐹 𝑥 𝛼 𝛽 −1 .
Υπάξρνπλ αξθεηέο KW-G θαηαλνκέο πνπ έρνπλ κειεηεζεί. Απηέο είλαη ε
Kumaraswamy Weibull θαηαλνκή από ηνπο Cordeiro et al. (2010), ε Kumaraswamy
generalized Γάκκα θαηαλνκή από ηνπο de Castro et al. (2011) θαη άιιεο.
Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο νηθνγέλεηεο θαηαλνκώλ πνπ
πεξηεγξάθεθαλ αλαθέξνληαη από ηνπο Lee C. et. al. (2013).
Αληίζηξνθε δηαδηθαζία από απηή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο
νηθνγέλεηαο ησλ beta generated θαηαλνκώλ αλέπηπμαλ νη Koutras et. al. (2014). Πην
ζπγθεθξηκέλα,
δεκηνύξγεζαλ
ηελ
Πνιπσλπκηθή
Λνγηζηηθή
θαηαλνκή
ρξεζηκνπνηώληαο όηη ν γλσζηόο logit κεηαζρεκαηηζκόο ηεο αζξνηζηηθήο ζπλάξηεζεο
𝐹 ηεο Λνγηζηηθήο θαηαλνκήο δειαδή ε ζπλάξηεζε 𝑙𝑛

𝐹 𝑥
1−𝐹 𝑥

, είλαη γξακκηθή

ζπλάξηεζε ηνπ 𝑥. Η ηδηόηεηα απηή γεληθεύηεθε κε ηε ρξήζε ελόο logit
κεηαζρεκαηηζκνύ πνιπσλπκηθνύ ηύπνπ θαη δεκηνπξγήζεθε ε Πνιπσλπκηθή
Λνγηζηηθή θαηαλνκή. Πξνθαλώο ε ζπγθεθξηκέλε νηθνγέλεηα θαηαλνκώλ, αλ ην
πνιπώλπκν είλαη κηα γξακκηθή ζπλάξηεζε, νδεγεί ζηελ απιή Λνγηζηηθή θαηαλνκή
κε δύν παξακέηξνπο.
Σηόρνο ηνπ παξόληνο άξζξνπ είλαη λα παξνπζηάζεη κηα λέα ηερληθή γηα ηε
δεκηνπξγία νηθνγελεηώλ ζπλερώλ θαηαλνκώλ. Τν άξζξν είλαη δνκεκέλν σο εμήο:
ζηελ Ελόηεηα 2 παξνπζηάδεηαη ε λέα ηερληθή δεκηνπξγίαο νηθνγελεηώλ ζπλερώλ
θαηαλνκώλ. Σηελ Ελόηεηα 3 πεξηγξάθνληαη κέζνδνη γηα ηε δεκηνπξγία ζπλαξηήζεσλ
κεηαζρεκαηηζκνύ θαη ζπλαξηήζεσλ γελλεηόξσλ αλ είλαη γλσζηέο ηνπιάρηζηνλ δύν
ζπλαξηήζεηο από ηελ θάζε πεξίπησζε. Σηελ Ελόηεηα 4 παξνπζηάδεηαη κηα
νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο νηθνγελεηώλ θαηαλνκώλ ζπγθεθξηκέλνπ

92

είδνπο ζύκθσλα κε ηελ ηερληθή πνπ πεξηγξάθεηαη. Τν άξζξν νινθιεξώλεηαη ζηελ
Ελόηεηα 5 κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο.

2. Μέθοδος για ηη δημιοσργία νέφν οικογενειών ζσνετών καηανομών
Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα ε Πνιπσλπκηθή Λνγηζηηθή
θαηαλνκή όπσο νξίζζεθε από ηνπο Koutras et. al. (2014) απαηηεί ηε ρξήζε
πνιπσλπκηθήο ζπλάξηεζεο σο γελλήηνξα θαη ζπγθεθξηκέλεο ζπλάξηεζεο
κεηαζρεκαηηζκνύ. Η ηερληθή πνπ εθαξκόζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο Πνιπσλπκηθήο
Λνγηζηηθήο θαηαλνκήο εγείξεη ην αθόινπζν εξώηεκα. «Είλαη δπλαηόλ λα
αλαπηπρζνύλ ππνζέζεηο πνπ ζα νξίδνπλ κηα ζπλάξηεζε κεηαζρεκαηηζκνύ θαη
ππνζέζεηο πνπ ζα νξίδνπλ κηα ζπλάξηεζε γελλήηνξα ώζηε λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε
κηα νξηζκέλε δηαδηθαζία γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ νηθνγελεηώλ θαηαλνκώλ;». Σηελ
ελόηεηα απηή ην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα ζα απαληεζεί ζεηηθά κε ηελ εηζαγσγή κηαο
λέαο ηερληθήο ε νπνία νπζηαζηηθά γεληθεύεη ηελ κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε από
ηνπο Koutras et. al. (2014).
Η λέα απηή ηερληθή ζηεξίδεηαη αξρηθά ζηελ παξαηήξεζε όηη πνιιέο γλσζηέο
θαηαλνκέο κε α.ζ.θ. F (x) έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα γξαθνύλ ζηε κνξθή
𝑔 𝐹 𝑥 =𝑅 𝑥
όπνπ 𝑅 𝑥 = 𝑎𝑥 + 𝑏 κηα γξακκηθή ζπλάξηεζε, 𝑎, 𝑏 παξάκεηξνη ηεο θαηαλνκήο θαη 𝑔
κηα ζπλάξηεζε πνπ νξίδεηαη ζην δηάζηεκα [0,1) ή 0,1 . Σηνλ Πίλαθα 1 πνπ
αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη γλσζηέο θαηαλνκέο πνπ κπνξνύλ λα γξαθνύλ ζηε κνξθή
𝑔 𝐹 𝑥 = 𝑎𝑥 + 𝑏
Πίνακας 1. Γνωζηέρ καηανομέρ πος μποπούν να γπαθούν ζηην μοπθή 𝑔 ∘ 𝐹 = 𝑅
Καηαλνκή
Εθζεηηθή
𝑥≥0
Λνγηζηηθή
−∞ < 𝑥 < ∞
Gumbel
−∞ < 𝑥 < ∞
Weibull
𝑥≥0
Pareto
𝑥≥𝑐
Gompertz
𝑥≥0
Lomax
𝑥≥0

Παξάκεηξνη

𝐹 𝑥

𝑔 𝑥

𝜆>0

1 − 𝑒 −𝜆𝑥

−∞ < 𝜇 < ∞
𝜎>0
−∞ < 𝜇 < ∞
𝜎>0

1

𝜆>0𝑘>0
𝑐>0𝑎>0
𝜂 > 0, 𝑏 > 0
𝜆>0𝑎>0

𝑥−𝜇
1 + 𝑒− 𝜎
𝑥−𝜇
exp
(−𝑒 − 𝜎 )

1 − 𝑒 −(𝜆𝑥)
1−

𝑐
𝑥

𝑘

−ln1 − 𝑥

𝑥
𝜆

1
𝑘

1

1 − 𝑥 −𝑎
1
1
𝑙𝑛 𝑙𝑛
+1
𝜂 1−𝑥

−𝛼

1−𝑥

1
−
𝑎

𝑎

𝑏

𝜆

0
𝜇
𝜎
𝜇
−
𝜎

1
𝜎
1
𝜎

−𝑙𝑛 −𝑙𝑛𝑥

𝛼

1 − exp
(−𝜂 (𝑒 𝑏𝑥 − 1))
1− 1+

1
𝑙𝑛
1−𝑥
𝑥
𝑙𝑛
1−𝑥

−1

−

𝜆

0

1
𝑐

0

𝑏

0

1
𝜆

0
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Exponentiated
Inverted
Weibull
𝑥>0
Log – Logistic
𝑥≥0

𝛽>0𝜃>0

𝑒𝑥𝑝 −𝑥 −𝛽

𝛼>0𝛽>0

𝛼𝛽

𝜃

1
− 𝑙𝑛𝑥
𝜃

𝑥𝛽
+ 𝑥𝛽

𝑥
1−𝑥

1
−
𝛽

1
𝛽

1

0

1

0

Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο θαηαλνκέο κε α.ζ.θ. F (x) πνπ
αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 θάπνηνο ζα κπνξνύζε λα βξεη ζηα Balahrishnan θαη
Nevzorov (2003), Flaih et. al. (2012), Kotz and Nadarajah (2000).
Γεληθεύνληαο ηελ πξνεγνύκελε παξαηήξεζε, ε αλάπηπμε ηεο ηερληθήο γηα ηε
δεκηνπξγία λέσλ νηθνγελεηώλ θαηαλνκώλ ζα βαζηζζεί ζηε δηεξεύλεζε ησλ ηδηνηήησλ
πνπ πξέπεη λα έρεη κηα ζπλάξηεζε 𝑔: 𝐴 → ℝ κε 𝐴 = [0,1) ή 𝐴 = 0,1 θαη ησλ
ππνζέζεσλ πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί κηα ζπλάξηεζε 𝑅: 𝐵 → ℝ κε 𝛣 = ℝ ή 𝛣 =
[0, ∞) έηζη ώζηε ε ζπλάξηεζε
𝐹 = 𝑔−1 ∘ 𝑅
(2.1)
πνπ νξίδεηαη ζην ζύλνιν 𝛣, λα απνηειεί κία ζπλάξηεζε θαηαλνκήο.
Οριζμός 1: Μηα ηπραία κεηαβιεηή 𝑋 κε ζηήξηγκα ην δηάζηεκα [0, ∞) ζα ιέκε όηη
αθνινπζεί ηελ θαηαλνκή 𝐷𝑔+ 𝑅 κε ζπλάξηεζε κεηαζρεκαηηζκνύ ηελ παξαγσγίζηκε
ζπλάξηεζε 𝑔: [0,1) → ℝ θαη γελλήηνξα ηελ παξαγσγίζηκε ζπλάξηεζε 𝑅: [0, ∞) →
ℝ αλ θαη κόλν αλ ε αζξνηζηηθή ζπλάξηεζε θαηαλνκήο ηεο ηπραίαο κεηαβιεηήο 𝑋
είλαη ηεο κνξθήο
𝐹 𝑥 = 𝑔−1 𝑅 𝑥
θαη ηζρύνπλ νη αθόινπζεο ηδηόηεηεο γηα ηηο ζπλαξηήζεηο 𝑔 θαη 𝑅:
1. 𝑔 γλεζίσο αύμνπζα ζπλάξηεζε γηα θάζε 𝑥 ∈ [0,1).
2. 𝑅 γλεζίσο αύμνπζα ζπλάξηεζε γηα θάζε 𝑥 ∈ [0, ∞).
3. lim𝑥→0+ 𝑔(𝑥) = 𝑔 0 , lim𝑥→1− 𝑔(𝑥) = ∞.
4. 𝑅 0 = 𝑔 0 , lim𝑥→∞ 𝑅(𝑥) = ∞.
Γηα ηελ ηπραία κεηαβιεηή 𝑋 ηνπ πξνεγνύκελνπ νξηζκνύ ζα γξάθνπκε ζπκβνιηθά
𝑋~𝐷𝑔+ 𝑅 . Σηνλ Πίλαθα 2 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη, ελδεηθηηθά, ζπλαξηήζεηο
πνπ ηθαλνπνηνύλ ηηο ππνζέζεηο 2 θαη 4 ηνπ νξηζκνύ θαη ζα κπνξνύζαλ λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ σο γελλήηνξεο γηα ηε δεκηνπξγία νηθνγελεηώλ θαηαλνκώλ κέζσ ηνπ
πξνεγνύκελνπ νξηζκνύ.
Πίνακας 2. Γεννήηοπερ για ηη δημιοςπγία καηανομών 𝐷𝑔+ 𝑅
Γξακκηθή

𝑅 𝑥 = 𝛼𝑥

𝛼>0

Power

𝑅 𝑥 = 𝛼𝑥 𝑏

𝛼 > 0, 𝑏 > 1

Λνγαξηζκηθή

𝑅 𝑥 = 𝑎𝑙𝑛 1 +

𝑥
𝜆

, 𝛼, 𝜆 > 0
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Εθζεηηθή
Εθζεηηθή –
Λνγαξηζκηθή
Power - Λνγαξηζκηθή

𝑅 𝑥 = 𝑎 𝑒 𝑏𝑥 − 1

𝛼, 𝑏 > 0

𝑅 𝑥 = 𝑙𝑛 𝑙𝑛 𝑒 + 𝑏 𝑒 𝑐𝑥 − 1

, 𝑏 > 0, 𝑐 > 0

𝑅 𝑥 = 𝑎 𝑙𝑛 1 + 𝑏𝑥 𝑐 𝑎 > 0, 𝑏 > 0, 𝑐 > 0

Αληίζηνηρε νηθνγέλεηα θαηαλνκώλ κε ζηήξηγκα νιόθιεξν ην ℝ κπνξεί λα
θαηαζθεπαζζεί σο εμήο:
Οριζμός 2: Μηα ηπραία κεηαβιεηή 𝑋 κε ζηήξηγκα ην ℝ ζα ιέκε όηη αθνινπζεί
ηελ θαηαλνκή 𝐷𝑔 𝑅 κε ζπλάξηεζε κεηαζρεκαηηζκνύ ηελ παξαγσγίζηκε ζπλάξηεζε
𝑔: 𝐴 → ℝ κε 𝐴 = [0,1) ή 𝐴 = 0,1 θαη γελλήηνξα ηελ παξαγσγίζηκε ζπλάξηεζε
𝑅: ℝ → ℝ αλ θαη κόλν αλ ε αζξνηζηηθή ζπλάξηεζε θαηαλνκήο ηεο ηπραίαο
κεηαβιεηήο 𝑋 είλαη ηεο κνξθήο
𝐹 𝑥 = 𝑔−1 𝑅 𝑥
θαη ηζρύνπλ νη αθόινπζεο ηδηόηεηεο γηα ηηο ζπλαξηήζεηο 𝑔 θαη 𝑅:
1. 𝑔 γλεζίσο αύμνπζα ζπλάξηεζε γηα θάζε 𝑥 ∈ 𝐴.
2. 𝑅 γλεζίσο αύμνπζα ζπλάξηεζε γηα θάζε 𝑥 ∈ ℝ
lim𝑥→0+ 𝑔 𝑥 = 𝑔 0 𝑖𝑓 𝐴 = 0,1
𝑜𝑟
3.
,
lim𝑥→1− 𝑔(𝑥) = ∞
lim𝑥→0+ 𝑔(𝑥) = −∞ 𝑖𝑓 𝐴 = 0,1
4. lim𝑥→−∞ 𝑅(𝑥) = lim𝑥→0+ 𝑔(𝑥),
lim𝑥→∞ 𝑅(𝑥) = ∞
Γηα ηελ ηπραία κεηαβιεηή 𝑋 ηνπ πξνεγνύκελνπ νξηζκνύ ζα γξάθνπκε ζπκβνιηθά
𝑋~𝐷𝑔 𝑅 .
Από ηνπο δύν νξηζκνύο εύθνια πξνθύπηεη όηη ε ζπλάξηεζε 𝐹 ιακβάλεη ηηκέο ζην
δηάζηεκα 0,1 , είλαη αύμνπζα θαη παξαγσγίζηκε. Με άιια ιόγηα νη ηέζζεξεηο
ζπλζήθεο από ηνπο δύν νξηζκνύο εμαζθαιίδνπλ όηη ε ζπλάξηεζε 𝐹 είλαη αζξνηζηηθή
ζπλάξηεζε θαηαλνκήο ηεο ηπραίαο κεηαβιεηήο 𝑋. Επηπιένλ, εύθνια δηαπηζηώλεηαη
όηη νη ππνζέζεηο 1 θαη 3 ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπλαξηήζεηο κεηαζρεκαηηζκνύ ελώ νη 2
θαη 4 κε ηνπο γελλήηνξεο θαη όηη ην ζύλνιν πνπ νξίδεηαη ε ηπραία κεηαβιεηή 𝑋 ζα
πξέπεη λα ηαπηίδεηαη κε ην πεδίν νξηζκνύ ηνπ γελλήηνξα 𝑅.

3. Δημιοσργία νέφν οικογενειών καηανομών με τρήζη ηφν ήδη
σπαρτοσζών.
Εμεηάδνληαο θάπνηνο πξνζεθηηθά ηνπο νξηζκνύο 1 θαη 2 ζα κπνξνύζε λα
δηαπηζηώζεη όηη ε αλαδήηεζε ζπλαξηήζεσλ πνπ ζα έρνπλ ηηο ηδηόηεηεο ησλ 𝑔 θαη 𝑅
όπσο απηέο πεξηεγξάθεθαλ, δελ είλαη πάληα εύθνιε. Γηα ην ζθνπό απηό
αλαδεηήζεθαλ ηξόπνη δεκηνπξγίαο λέσλ ζπλαξηήζεσλ πνπ ζα κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ είηε σο γελλήηνξεο είηε σο ζπλαξηήζεηο κεηαζρεκαηηζκνύ.
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Κάλνληαο ρξήζε ήδε γλσζηώλ ζπλαξηήζεσλ πνπ έρνπλ ηηο επηζπκεηέο ηδηόηεηεο
ζηόρνο είλαη λα κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ εύθνια, γξήγνξα θαη κε αζθάιεηα λέεο
νηθνγέλεηεο θαηαλνκώλ όπσο απηέο νξίζηεθαλ ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν. Οη
ηξόπνη νη νπνίνη αλαιύνληαη ζηε ζπλέρεηα δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο δύν θαηεγνξίεο:
 Μέζνδνη γηα ηε δεκηνπξγία γελλεηόξσλ,
 Μέζνδνη γηα ηε δεκηνπξγία ζπλαξηήζεσλ κεηαζρεκαηηζκνύ.
Οη πξνηάζεηο 1 – 5 πνπ αθνινπζνύλ πεξηγξάθνπλ ηξόπνπο όπνπ από γλσζηέο
θαηαλνκέο ηνπ ηύπνπ 𝐷𝑔 𝑅1 , θαη 𝐷𝑔 𝑅2 (ή 𝐷𝑔+ 𝑅1 θαη 𝐷𝑔+ 𝑅2 ) ζα κπνξεί λα
νξηζζεί κηα λέα θαηαλνκή ηεο κνξθήο 𝐷𝑔 𝑅3 (ή 𝐷𝑔+ 𝑅3 ).
Πρόηαζη 1: Έζησ όηη νη 𝐷𝑔+ 𝑅1 θαη 𝐷𝑔+ 𝑅2 είλαη δύν θαηαλνκέο κε γελλήηνξεο
𝑅1 , 𝑅2 θαη ηελ ίδηα ζπλάξηεζε κεηαζρεκαηηζκνύ 𝑔 ηόηε ν γξακκηθόο ζπλδπαζκόο
𝑅3 ησλ 𝑅1 , 𝑅2 δειαδή:
𝑅3 𝑥 = 𝑎𝑅1 𝑥 + 𝑏𝑅2 𝑥
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο γελλήηνξαο ηεο θαηαλνκήο 𝐷𝑔+ 𝑅3 όηαλ 𝑎, 𝑏 > 0 θαη
𝑎 + 𝑏 = 1 έρνληαο ηελ ίδηα ζπλάξηεζε κεηαζρεκαηηζκνύ κε ηηο αξρηθέο.
Απόδειξη: Σύκθσλα κε ηηο ηδηόηεηεο 2 θαη 4 ηνπ Οξηζκνύ 1 νη γελλήηνξεο 𝑅1 θαη
𝑅2 ζα έρνπλ ηηο αθόινπζεο ηδηόηεηεο
 𝑅1 θαη 𝑅2 είλαη αύμνπζεο ζπλαξηήζεηο ζην [0, ∞),
 lim𝑥→∞ 𝑅1 (𝑥) = lim𝑥→∞ 𝑅2 (𝑥) = ∞ θαη
 𝑅1 0 = 𝑅2 0 = 𝑔 0
Επνκέλσο, ζηελ πεξίπησζε πνπ 𝑅3 𝑥 = 𝑎𝑅1 𝑥 + 𝑏𝑅2 𝑥 𝑎, 𝑏 > 0 είλαη πξνθαλέο
όηη ε 𝑅3 είλαη αύμνπζα ζπλάξηεζε ζην [0, ∞).
Επίζεο εύθνια απνδεηθλύνληαη ηα αθόινπζα:
 lim𝑥→∞ 𝑅3 (𝑥) = ∞ θαη
 𝑅3 0 = 𝑎 + 𝑏 𝑔 0 = 𝑔 0 αθνύ 𝑎, 𝑏 > 0 θαη 𝑎 + 𝑏 = 1.
Σπλεπώο ε 𝐷𝑔+ 𝑅3 ζα είλαη κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θαηαλνκώλ αθνύ γηα ηε
ζπλάξηεζε 𝑅3 ηζρύνπλ νη ηδηόηεηεο 2 θαη 4 ηνπ Οξηζκνύ 1.
Πρόηαζη 2: Έζησ όηη νη 𝐷𝑔+ 𝑅1 θαη 𝐷𝑔+ 𝑅2 είλαη δύν θαηαλνκέο κε κε
αξλεηηθνύο γελλήηνξεο 𝑅1 , 𝑅2 θαη ηελ ίδηα ζπλάξηεζε κεηαζρεκαηηζκνύ 𝑔 όπνπ
𝑔 0 = 1 ή 𝑔 0 = 0 ηόηε ε ζπλάξηεζε 𝑅3 ηνπ γηλνκέλνπ ησλ 𝑅1 , 𝑅2 δειαδή
𝑅3 𝑥 = 𝑅1 𝑥 𝑅2 𝑥 κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο γελλήηνξαο ηεο θαηαλνκήο
𝐷𝑔+ 𝑅3 ε νπνία έρεη ηελ ίδηα ζπλάξηεζε κεηαζρεκαηηζκνύ κε ηηο αξρηθέο.
Απόδειξη: Σύκθσλα κε ηηο ηδηόηεηεο 2 θαη 4 ηνπ Οξηζκνύ 1 νη γελλήηνξεο 𝑅1 θαη
𝑅2 ζα έρνπλ ηηο αθόινπζεο ηδηόηεηεο
 𝑅1 θαη 𝑅2 είλαη αύμνπζεο ζπλαξηήζεηο ζην [0, ∞),
 lim𝑥→∞ 𝑅1 (𝑥) = lim𝑥→∞ 𝑅2 (𝑥) = ∞ θαη
 𝑅1 0 = 𝑅2 0 = 𝑔 0 = 0 ή 1
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Επηπιένλ, όηαλ 𝑅3 𝑥 = 𝑅1 𝑥 𝑅2 𝑥 θαη εθόζνλ 𝑅1 , 𝑅2 είλαη κε αξλεηηθέο
ζπλαξηήζεηο, είλαη πξνθαλέο όηη ε 𝑅3 είλαη αύμνπζα ζπλάξηεζε γηα θάζε 𝑥 ∈ [0, ∞).
Επίζεο εύθνια απνδεηθλύνληαη ηα αθόινπζα:
 lim𝑥→∞ 𝑅3 (𝑥) = ∞ θαη
 𝑅3 0 = 𝑔 0 2 = 𝑔 0 αθνύ 𝑔 0 = 1 ή 𝑔 0 = 0
Σπλεπώο ε 𝐷𝑔+ 𝑅3 ζα είλαη κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θαηαλνκώλ αθνύ γηα ηε
ζπλάξηεζε 𝑅3 ηζρύνπλ νη ηδηόηεηεο 2 θαη 4 ηνπ Οξηζκνύ 1.
Πρόηαζη 3: Έζησ όηη νη 𝐷𝑔+ 𝑅1 θαη 𝐷𝑔+ 𝑅2 είλαη δύν θαηαλνκέο κε γελλήηνξεο
𝑅1 , 𝑅2 θαη ηελ ίδηα ζπλάξηεζε κεηαζρεκαηηζκνύ 𝑔 κε 𝑔 0 = 0. Τόηε νη
ζπλαξηήζεηο:
 𝑅3 𝑥 = 𝑎𝑅1 𝑥 + 𝑏𝑅2 𝑥 𝑎, 𝑏 > 0 θαη
(3.1)
(3.2)
 𝑅4 𝑥 = 𝑅1 𝑥 𝑅2 𝑥 (𝑅1 , 𝑅2 κε αξλεηηθνί γελλήηνξεο)
κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο γελλήηνξεο δύν λέσλ θαηαλνκώλ 𝐷𝑔+ 𝑅3 θαη
𝐷𝑔+ 𝑅4 νη νπνίεο έρνπλ ίδηα ζπλάξηεζε κεηαζρεκαηηζκνύ κε ηηο αξρηθέο.
Πρόηαζη 4: Έζησ όηη νη 𝐷𝑔 𝑅1 θαη 𝐷𝑔 𝑅2 είλαη δύν θαηαλνκέο κε γελλήηνξεο
𝑅1 , 𝑅2 θαη ηελ ίδηα ζπλάξηεζε κεηαζρεκαηηζκνύ 𝑔 ηόηε ε ζπλάξηεζε 𝑅3 σο
γξακκηθόο ζπλδπαζκόο ησλ 𝑅1 , 𝑅2 δειαδή:
𝑅3 𝑥 = 𝑎𝑅1 𝑥 + 𝑏𝑅2 𝑥
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο γελλήηνξαο ηεο θαηαλνκήο 𝐷𝑔 𝑅3 ∀𝑥 ∈ ℝ, ε νπνία
έρεη ηελ ίδηα ζπλάξηεζε κεηαζρεκαηηζκνύ κε ηηο αξρηθέο.
Πρόηαζη 5 Έζησ όηη νη 𝐷𝑔 𝑅1 θαη 𝐷𝑔 𝑅2 είλαη δύν θαηαλνκέο κε γελλήηνξεο
𝑅1 , 𝑅2 θαη ηελ ίδηα ζπλάξηεζε κεηαζρεκαηηζκνύ 𝑔 ηόηε ε ζπλάξηεζε 𝑅3 = 𝑅1 ∘ 𝑅2
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο γελλήηνξαο ηεο θαηαλνκήο 𝐷𝑔 𝑅3 ∀𝑥 ∈ ℝ, ε νπνία
έρεη ηελ ίδηα ζπλάξηεζε κεηαζρεκαηηζκνύ κε ηηο αξρηθέο.
Οη απνδείμεηο ησλ πξνηάζεσλ 3 έσο 5 πξνθύπηνπλ εύθνια θαη παξόκνηα κε ηηο
απνδείμεηο ησλ πξνηάζεσλ 1 θαη 2.
Σηελ πξόηαζε 6 πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία όπνπ από ηηο γλσζηέο νηθνγέλεηεο ηνπ
ηύπνπ 𝐷𝑔1 𝑅 θαη 𝐷𝑔2 𝑅 (ή 𝐷𝑔+1 𝑅 θαη 𝐷𝑔+2 𝑅 ) κπνξνύλ λα νξηζζνύλ νη
νηθνγέλεηεο ηεο κνξθήο 𝐷𝑔3 𝑅 (ή 𝐷𝑔+3 𝑅 ).
Πρόηαζη 6: Αλ νη ζπλαξηήζεηο 𝑔1 : 𝐴1 → ℝ θαη 𝑔2 : 𝐴2 → ℝ κε 𝐴1 , 𝐴2 = [0,1) ή
0,1 είλαη ζπλαξηήζεηο κεηαζρεκαηηζκνύ δειαδή ηθαλνπνηνύλ ηηο ππνζέζεηο ηνπ
νξηζκνύ 1 ή ηνπ νξηζκνύ 2 ηόηε θαη νη ζπλαξηήζεηο 𝑔3 θαη 𝑔4 κε
 𝑔3 𝑥 = 𝑎𝑔1 𝑥 + 𝑏𝑔2 𝑥 𝑎, 𝑏 > 0 ή
 𝑔4 𝑥 = 𝑔1 𝑥 𝑔2 𝑥
ζα είλαη ζπλαξηήζεηο κεηαζρεκαηηζκνύ.
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Απόδειξη: Εύθνια απνδεηθλύεηαη όηη αλ 𝐴1 = 𝐴2 = [0,1), νη ζπλαξηήζεηο 𝑔3 θαη
𝑔4 νξίδνληαη ζην [0,1) θαη ηθαλνπνηνύλ ηηο ππνζέζεηο 1 θαη 3 ηνπ νξηζκνύ 1 νπόηε
κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο ζπλαξηήζεηο κεηαζρεκαηηζκνύ γηα ηε δεκηνπξγία
νηθνγελεηώλ θαηαλνκώλ ηνπ ηύπνπ 𝐷𝑔+ 𝑅 .
Επίζεο ε ζπλάξηεζε 𝑔3 ηθαλνπνηεί ζε θάζε πεξίπησζε ηηο ππνζέζεηο 1 θαη 3 ηνπ
Οξηζκνύ 2 θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζπλάξηεζε κεηαζρεκαηηζκνύ γηα ηελ
δεκηνπξγία νηθνγελεηώλ θαηαλνκώλ 𝐷𝑔 𝑅 . Γηα ηε ζπλάξηεζε 𝑔4 ηθαλνπνηνύληαη νη
ππνζέζεηο 1 θαη 3 ηνπ Οξηζκνύ 2 ζηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο:
 𝑔1 : 0,1 → ℝ θαη 𝑔2 : 0,1 → ℝ
 𝑔1 : 0,1 → ℝ θαη 𝑔2 : 0,1 → ℝ (ή 𝑔1 : 0,1 → ℝ θαη 𝑔2 : 0,1 → ℝ)

4. Εθαρμογή.
Σηελ ελόηεηα απηή ζα δεκηνπξγεζεί έλα ζύλνιν από νηθνγέλεηεο θαηαλνκώλ ηνπ
ηύπνπ 𝐷𝑔+ 𝑅 , κε ρξήζε ηνπ ηύπνπ (3.1) ηεο Πξόηαζεο 3 θαη γελλήηνξεο από ηνλ
Πίλαθα 2. Σηνλ Πίλαθα 3 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη γελλήηνξεο θαζώο θαη νη
θαηαλνκέο πνπ ηειηθά δεκηνπξγνύληαη. Σηελ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ πίλαθα
ζεκεηώλνληαη γλσζηέο θαηαλνκέο πνπ πξνθύπηνπλ γηα ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο ησλ
παξακέηξσλ.
Πίνακας 3. Δημιοςπγία οικογενειών καηανομών ηος ηύπος 𝐷𝑔+ 𝑅 με ζςνάπηηζη
1
𝑘

μεηαζσημαηιζμού 𝑔 𝑥 = −ln1 − 𝑥
Γεννήηορας 𝑹

𝑅 𝑥 = 𝛼𝑥 𝑏 ,

𝐹 𝑥 = 1 − 𝑒𝑥𝑝 − 𝑎𝑥 𝑏

𝑘

𝐹 𝑥 = 1 − 𝑒𝑥𝑝 − 𝑎 𝑒 𝑏𝑥 − 1

𝑅 𝑥 = 𝑎 𝑒 𝑏𝑥 − 1 , 𝛼, 𝑏 > 0
𝑥
, 𝛼, 𝜆 > 0
𝜆

𝑅 𝑥 = 𝑙𝑛 𝑙𝑛 𝑒 + 𝑏 𝑒 𝑐𝑥 − 1

τόλια

Αθροιζηική σνάρηηζη καηανομής 𝑭

𝛼 > 0,𝑏 ≥ 1

𝑅 𝑥 = 𝑎𝑙𝑛 1 +

, 𝑘≥1

𝐹 𝑥 = 1 − 𝑒𝑥𝑝 − 𝑎𝑙𝑛 1 +
,

𝑥
𝜆

𝑘

𝑘 = 1, Gompertz

𝑘

𝐹 𝑥 = 1 − 𝑒𝑥𝑝 − 𝑙𝑛 𝑙𝑛 𝑒 + 𝑏 𝑒 𝑐𝑥 − 1

𝑘

𝑏, c > 0
𝑅 𝑥 = 𝑎𝑙𝑛 1 + 𝑏𝑥 𝑐
𝑎 > 0, 𝑏 > 0, 𝑐 > 0

𝐹 𝑥 = 1 − 𝑒𝑥𝑝 − 𝑎𝑙𝑛 1 + 𝑏𝑥 𝑐

𝑘

Όπσο κπνξεί λα παξαηεξήζεη θαλείο από ηνλ Πίλαθα 3, κε ρξήζε ηνπ γελλήηνξα
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𝑥
, 𝛼, 𝜆 > 0
𝜆
πξνθύπηεη νηθνγέλεηα κε ηξεηο παξακέηξνπο κε ζπλάξηεζε θαηαλνκήο
𝑅 𝑥 = 𝑎𝑙𝑛 1 +

𝑥
𝐹 𝑥 = 1 − 𝑒𝑥𝑝 − 𝑎𝑙𝑛 1 +
𝜆

𝑘

𝛼, 𝜆 > 0, 𝑘 ≥ 1

θαη αληίζηνηρε ζ.π.π.
𝑘
𝑥
𝑥 𝑘−1
+ 𝑐𝑥 𝑏
𝑘 𝑎𝑙𝑛 1 +
𝜆
𝜆
𝑓 𝑥 =
(𝜆 + 𝑥)
όπσο απηέο απεηθνλίδνληαη ζην Σρήκα 1 γηα ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ
𝛼, 𝜆, 𝑘.
Γηα ηε ζπλάξηεζε κεηαζρεκαηηζκνύ ηζρύεη 𝑔 0 = 0 νπόηε ζύκθσλα κε ηελ
Πξόηαζε 1 κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε γελλήηνξεο κε ηε βνήζεηα ησλ ζρέζεσλ
(3.1) θαη (3.2). Πην ζπγθεθξηκέλα, αλ 𝑅1 , 𝑅2 είλαη ζπλαξηήζεηο – γελλήηνξεο από ηνλ
Πίλαθα 3 θαη γηα 𝑎 = 𝑏 = 1 (ηπραία επηινγή γηα ηα 𝑎, 𝑏) ζα κπνξνύζαλ λα
δεκηνπξγεζνύλ 52 = 10 θαηλνύξηνη γελλήηνξεο από ηε ζρέζε (3.1) θαη άιινη 10 από
ηε ζρέζε (3.2).
Σπλεπώο, αλ
𝑅1 𝑥 = 𝑐𝑥 𝑏 ,
𝑐 > 0 ,𝑏 ≥ 1
θαη
𝑥
𝑅2 𝑥 = 𝑎𝑙𝑛 1 + , 𝛼, 𝜆 > 0
𝜆
θαη από ηε ζρέζε (3.1) όπνπ 𝑅3 𝑥 = 𝑅1 𝑥 + 𝑅2 𝑥 δεκηνπξγείηαη o γελλήηνξαο
𝑥
𝑅3 𝑥 = 𝑎𝑙𝑛 1 + + 𝑐𝑥 𝑏 , 𝛼, 𝜆, 𝑐 > 0, 𝑏 ≥ 1
𝜆
Σηελ πεξίπησζε απηή δεκηνπξγείηαη νηθνγέλεηα θαηαλνκώλ κε πέληε παξακέηξνπο
κε ζπλάξηεζε θαηαλνκήο
𝑘
𝑥
𝐹 𝑥 = 1 − 𝑒𝑥𝑝 − 𝑎𝑙𝑛 1 + + 𝑐𝑥 𝑏
,
𝛼, 𝜆, 𝑐 > 0, 𝑏 ≥ 1, , 𝑘 ≥ 1
𝜆
θαη αληίζηνηρε ζ.π.π. γηα 𝑥 > 0

𝑎𝑒𝑥𝑝 − 𝑎𝑙𝑛 1 +

𝑒𝑥𝑝 − 𝑎𝑙𝑛 1 +
𝑓 𝑥 =

𝑥
+ 𝑐𝑥 𝑏
𝜆

𝑘

𝑘 𝑎 𝑥 + 𝑏 𝑐 𝑥𝑏 𝜆 + 𝑥

𝑎𝑙𝑛 1 +

𝑥
+ 𝑐𝑥 𝑏
𝜆

𝑥 𝜆+ 𝑥

κε ηα αληίζηνηρα γξαθήκαηα λα παξηζηάλνληαη ζην Σρήκα 2 πνπ αθνινπζεί.
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𝑘−1

Σχήμα 1. Γπαθήμαηα ηηρ ζςνάπηηζηρ πςκνόηηηαρ πιθανόηηηαρ ηηρ καηανομήρ
𝑥
𝐹 𝑥 = 1 − 𝑒𝑥𝑝 − 𝑎𝑙𝑛 1 +
𝜆

𝑘

𝛼, 𝜆 > 0, 𝑘 ≥ 1

(α)
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(β)

(γ)
Σχήμα 2. Γπαθήμαηα ηηρ ζςνάπηηζηρ πςκνόηηηαρ πιθανόηηηαρ ηηρ καηανομήρ
𝑘
𝑥
𝐹 𝑥 = 1 − 𝑒𝑥𝑝 − 𝑎𝑙𝑛 1 + + 𝑐𝑥 𝑏
,
𝛼, 𝜆, 𝑐 > 0, 𝑏 ≥ 1, , 𝑘 ≥ 1
𝜆
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(α)

(β)

5. σμπεράζμαηα.
Σην ζπγθεθξηκέλν άξζξν εηζάγεηαη κηα λέα κέζνδνο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ
νηθνγελεηώλ θαηαλνκώλ. Η ηερληθή απηή νξίδεη λέεο νηθνγέλεηεο θαηαλνκώλ κε ηε
ρξήζε κίαο ζπλάξηεζεο κεηαζρεκαηηζκνύ θαη ελόο γελλήηνξα νη νπνίεο ηθαλνπνηνύλ
ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο. Μπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ δύν ηύπνη νηθνγελεηώλ 𝐷𝑔+ 𝑅
θαη 𝐷𝑔 𝑅 αλάινγα κε ην αλ ε θαηαλνκή νξίδεηαη ζην δηάζηεκα [0, ∞) ή ζην ζύλνιν
ℝ αληίζηνηρα. Η εθαξκνγή ηεο ζρέζεο (2.1) νξίδεη ελ δπλάκεη λέεο θαηαλνκέο πνπ
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απαηηνύλ επηπιένλ κειέηε αιιά θαη ήδε γλσζηέο θαηαλνκέο. Επίζεο, αλαπηύρζεθαλ
κέζνδνη γηα ηε δεκηνπξγία επηπιένλ ζπλαξηήζεσλ (Πξνηάζεηο 1-6) πνπ είλαη
απαξαίηεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο απηήο.
ABSTRACT
Although the generation of new families of distributions has been studied by
several researchers for many years, is still an active research area. In this paper,

considering suitable functions g and R , a new family of distributions, with
cumulative distribution function F ( x)  g 1 ( R( x)) , is introduced. In addition,
for this family of distributions, a series of useful methods for the generation of new g
and R functions is provided in order to construct more one-dimensional distributions.
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ηελ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλάηαη ε θαηά ην δπλαηφλ αθξηβέζηεξε θαη πιεξέζηεξε
ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ 42.593 Διιήλσλ εθήβσλ, πνπ πξνέθπςε
απφ ηε ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην
ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS.
Αξρηθά, πεξηγξάθνληαη ε κεζνδνινγία ηεο δεηγκαηνιεςίαο, ε ηερληθή ζπκπιήξσζεο ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο.
Απφ ηελ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ησλ εθήβσλ θαίλεηαη φηη ην πνζνζηφ ησλ εθήβσλ κε απνθιίλνπζα θαηάζηαζε ζξέςεο
πξνζεγγίδεη ην 34% ηνπ δείγκαηνο (20% κε ππεξβάιινλ ζσκαηηθφ βάξνο θαη 14%
ιηπνβαξείο).
Απφ ηελ Παξαγνληηθή Αλάιπζε κε ηε κέζνδν ησλ Κχξησλ πληζησζψλ, θαζψο θαη ηε κέζνδν
ηνπ Ward ηεο Ηεξαξρηθήο Αλάιπζεο πζηάδσλ πξνέθπςαλ δχν νκαδνπνηήζεηο ζηελ νκάδα
ηνπ θξέαηνο ζειαζηηθψλ θαη ησλ παξαζθεπψλ ηνπ. Κξηηήξην νκαδνπνίεζεο ζηελ πξψηε
ζπζηάδα θαίλεηαη πσο είλαη ε παξαγσγή πεξηζζφηεξν πγηεηλψλ ηξνθίκσλ πνπ
παξαζθεπάδνληαη ζην ζπίηη θαη ζηα εζηηαηφξηα, ελψ ζηε δεχηεξε πεξηιακβάλνληαη νη
ιηγφηεξν πγηεηλέο παξαζθεπέο ησλ ηαρπθαγείσλ θαη ησλ ηαβεξλψλ.
Απφ ηελ εθαξκνγή ηεο Πνιπσλπκηθήο Λνγηζηηθήο Παιηλδξφκεζεο πξνέθπςαλ ηα "πηάηα" ηνπ
θξέαηνο πνπ επηδξνχλ αξλεηηθά ζηνλ Γείθηε Μάδαο ψκαηνο ησλ εθήβσλ θαη ζπλεπψο ζηελ
πγεία ηνπο.
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Λέμεηο Κιεηδηά: ηαηηζηηθή, Πνιπκεηαβιεηή Αλάιπζε, Αλάιπζε Κχξησλ πληζησζψλ,
Παξαγνληηθή Αλάιπζε, Αλάιπζε ζε πζηάδεο, Λνγηζηηθή Παιηλδξφκεζε, Γηαηξνθηθέο
ζπλήζεηεο, Δξσηεκαηνιφγην, Έιιελεο έθεβνη, ΓΜ

1. ΔΗΑΓΧΓΖ
Ο ξφινο ηεο δηαηξνθήο ζηελ αηνκηθή πγεία, ε νπνία απνηειεί ζεκαληηθή πξνζσπηθή
θαη θνηλσληθή αμία, είλαη θαζνξηζηηθφο (Goetzke et al, 2014). Ζ δηαηξνθή θαηά ηελ
παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία ζεσξείηαη ηδηαίηεξα θξίζηκε, επεηδή ζπλδέεηαη κε
ζνβαξέο αζζέλεηεο ζηελ ελήιηθε δσή, ελψ πνιιέο απφ ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο πνπ
δηακνξθψλνληαη ζε απηέο ηηο ειηθίεο, δηαηεξνχληαη θαηά βάζε απαξάιιαθηεο γηα ην
ππφινηπν ηεο δσήο.
Ζ εθεβεία μεθηλά θαη εμειίζζεηαη βαζκηαία πεξίπνπ απφ ηελ ειηθία ησλ 11 εηψλ θαη
ηειεηψλεη επίζεο βαζκηαία κε ηελ έλαξμε ηεο ελήιηθεο δσήο απφ ηελ ειηθία ησλ 18
σο 21 εηψλ (Buckley, 2001). Απνηειεί κηα αξθεηά δχζθνιε πεξίνδν, επεηδή
ζεκαηνδνηεί κηα ζεηξά απφ ξηδηθέο αιιαγέο, θπζηθέο (ζσκαηηθέο θαη βηνινγηθέο),
θνηλσληθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη πλεπκαηηθέο (γλσζηηθή θαη εζηθή αλάπηπμε). Οη
ξπζκνί ηεο ζσκαηηθήο αλάπηπμεο είλαη ηαρχηαηνη, παξφκνηνη κ' απηνχο ηεο βξεθηθήο
ειηθίαο. Δθδειψλνληαη κε κεηαβνιέο ζην βάξνο, ην χςνο, ηε ιηπψδε θαη ηελ άιηπε
κάδα, πξνθαιψληαο αχμεζε ησλ αλαγθψλ ζε ελέξγεηα θαη εμεηδηθεπκέλα ζξεπηηθά
ζπζηαηηθά.
Οη δηαηηεηηθέο επηινγέο δηαδξακαηίδνπλ πνιχ νπζηαζηηθφ ξφιν θαη ζηελ πξνζπάζεηα
απηνπξνζδηνξηζκνχ ησλ λέσλ. Οη έθεβνη είλαη ζπλήζσο θάζεηνη ζηελ απνθπγή ή
απνδνρή ηξνθίκσλ θαη ζπλήζσο θαηαλαιψλνπλ ηεξάζηηεο ή ειάρηζηεο πνζφηεηεο
γεπκάησλ (Neumark-Sztainer, 1999). Ζ παξαηήξεζε ηεο "εηθφλαο ηνπ ζψκαηνο"
απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λνεηηθή δφκεζε ηεο εηθφλαο ηνπ εαπηνχ ηνπο,
ψζηε λα κπνξέζνπλ λα δηακνξθψζνπλ ηεο αηνκηθή ηνπο ηαπηφηεηα. Ζ "εηθφλα ηνπ
ζψκαηνο" απνηειεί νπζηαζηηθά ηελ εζσηεξηθή απεηθφληζε ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο
(Thomson and Sherman, 1999).
Σα αλσηέξσ νδήγεζαλ ηνπο επηζηήκνλεο ζηελ πξνζέγγηζε ηεο δηεμαγσγήο
εθηεηακέλσλ επηδεκηνινγηθψλ εξεπλψλ, κε ηε ζπλδξνκή θαη ηεο επηζηήκεο ηεο
ηαηηζηηθήο. Οη ζηφρνη ηνπο επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηε κειέηε ησλ δηαηξνθηθψλ
ζπλεζεηψλ δηαθφξσλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, ζηελ επίδξαζε δηαθφξσλ
παξαγφλησλ/κεηαβιεηψλ (θχιν, ειηθία, κφξθσζε, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο
ζπλζήθεο δηαβίσζεο θ.ά.) ζηηο ελ ιφγσ ζπλήζεηεο, θαζψο θαη ζηε ζπζρέηηζε απηψλ
κε ηελ πγεία.
Οη δηαηξνθηθέο πξνηηκήζεηο ησλ εθήβσλ επεξεάδνληαη απφ πιέγκα παξαγφλησλ,
φπσο ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ε δνκή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνγέλεηαο, νη
δηαηηεηηθέο ζπλήζεηεο ησλ γνλέσλ, ν βαζκφο θνηλσληθνπνίεζεο, ηα ζσκαηηθά
πξφηππα-κνληέια πνπ επηθξαηνχλ, ην ζρνιείν θαη νη ζπλνκήιηθνη, νη θνηλσληθέο θαη
πνιηηηζκηθέο αμίεο πνπ πηνζεηνχληαη, ε δηαθήκηζε θ.ά. Οξγαληζκνί θαη Δπηηξνπέο
πνπ αζρνινχληαη κε ηα ηξφθηκα θαη ηε δηαηξνθή, φπσο ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο
Γεσξγίαο θαη Σξνθίκσλ (FAO), ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (WHO), ε
Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ (EFSA) θ.ά., ζπληζηνχλ ηελ
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νξζή ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη ηεθκεξίσζε ηεο αθξίβεηαο θάζε επηδεκηνινγηθήο
έξεπλαο θαη θάζε πνζνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ.

2. ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΤΜΠΛΖΡΧΖ
Σν εξσηεκαηνιφγην, πνπ αμηνπνηείηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, ζρεδηάζηεθε ζην
Σκήκα Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο ηνπ Αιεμάλδξεηνπ ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο θαη
εγθξίζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο θαη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. Απφ ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία
Διιάδνο (ΔΤΔ) αλαδεηήζεθε ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ησλ εθήβσλ ηεο ρψξαο θαη ε
θαηαλνκή αλά θχιν ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο. Σα ζρνιεία ζηα νπνία αλαδεηήζεθε
ην δείγκα επηιέρζεθαλ απφ ηνπο πίλαθεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Τπνπξγείν
Παηδείαο), κε θξηηήξηα ηελ πιεζπζκηαθή θαηαλνκή αλά δεκνηηθή ελφηεηα (αζηηθή,
εκηαζηηθή θαη αγξνηηθή) θαη ηελ γεσθπζηθή ηεο κνξθνινγία (παξαζαιάζζηα,
ελδνρψξα, πεδηλή θαη νξεηλή).
Ζ έξεπλα δηήξθεζε ηέζζεξα έηε (2011-2015). θνπφο ηεο ήηαλ ε εθηίκεζε ησλ
δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ εθήβσλ ηεο ρψξαο θαη ε εθηίκεζε ηεο δηαηξνθηθήο ηνπο
θαηάζηαζεο κέζσ ελδεδεηγκέλσλ αλζξσπνκεηξηθψλ δεηθηψλ. Σα εξσηεκαηνιφγηα
ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο έθεβνπο καζεηέο, ππφ ηελ επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε
νκάδσλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο θαη
Γηαηηνινγίαο ηνπ Αιεμάλδξεηνπ ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο.
Ο πιεζπζκφο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ Ν=42.593 έθεβνη. Δπηρεηξήζεθε ε ηζφπνζε ιήςε
ηνπ απφ καζεηέο γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε ειηθηαθή
θαηαλνκή ζην ζπλνιηθφ δείγκα, θαζψο θαη εθπξνζψπεζε ησλ δχν θχισλ πνπ
αληαπνθξίλεηαη ζηηο εθηηκήζεηο ηεο ΔΤΔ παλειιαδηθά. Ζ θαηαρψξεζε ησλ
δεδνκέλσλ απφ νιφθιεξε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ζε έλα εληαίν αξρείν excel,
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.

3. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΓΔΗΓΜΑΣΟ
3.1 Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά Γεκνγξαθηθώλ θαη Αηνκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ
ησλ εθήβσλ
Οη κεηαβιεηέο ηνπ δείγκαηνο εθήβσλ πνπ κειεηήζεθαλ είλαη νη αθφινπζεο:
ΠΟΟΣΗΚΔ ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ
Ζιηθία
Όςνο
Βάξνο
Γείθηεο Μάδαο ψκαηνο (ΓΜ)

ΠΟΗΟΣΗΚΔ ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ
Φχιν
Μνξθή νηθνγέλεηαο
Πιεζπζκηαθή θαηαλνκή

3.2 Πνηνηηθέο κεηαβιεηέο ηνπ δείγκαηνο
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ηνλ γξάθεκα 1 παξαηίζεληαη ηα ξαβδνγξάκκαηα ησλ πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ ηνπ
δείγκαηνο πνπ κειεηήζεθαλ:
- Απφ ην ξαβδφγξακκα ηεο «πιεζπζκηαθήο θαηαλνκήο» ηνπ δείγκαηνο ησλ εθήβσλ
πξνθχπηεη, πσο ν πιεζπζκφο απηψλ πνπ δηακέλνπλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο (22,8%)
πξνζεγγίδεη πνζνζηηαία ηνλ ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο
(27,2% ζηελ απνγξαθή ηνπ 2001), ελψ ν ππφινηπνο θαηαλέκεηαη ζε εκηαζηηθέο θαη
αζηηθέο πεξηνρέο (Παπαδάθεο θ.ά., 2012).
- Απφ ην ξαβδφγξακκα ηεο κεηαβιεηήο «θχιν» παξαηεξείηαη, πσο ε θαηαλνκή ησλ
εθήβσλ ηνπ δείγκαηνο αληηζηνηρεί κε ηελ πιεζπζκηαθή θαηαλνκή ησλ δχν θχισλ ζ‘
νιφθιεξε ηε ρψξα.
- ην ξαβδφγξακκα ηεο κεηαβιεηήο «κνξθή νηθνγέλεηαο» ησλ εθήβσλ παξαηεξείηαη,
πσο ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ππξεληθψλ νηθνγελεηψλ (κε δχν γνλείο) είλαη εκθαλψο ε
πςειφηεξε, αθνινπζνχκελε απφ ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο νηθνγελεηψλ κε έλαλ γνλέα
ιφγσ δηαδπγίνπ.

Γξάθεκα 1. Ραβδνγξάκκαηα ησλ πνηνηηθώλ κεηαβιεηώλ
3.3 Πνζνηηθέο κεηαβιεηέο ηνπ δείγκαηνο
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Ζ παξνπζίαζε ησλ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ κε ηελ εχξεζε ησλ πεξηγξαθηθψλ
ζηαηηζηηθψλ ηνπο γίλεηαη ζηνλ πίλαθα 1. Σν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο γηα φινπο ηνπο
ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο πνπ αθνινχζεζαλ είλαη α=5%.
Πίλαθαο 1. Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ησλ πνζνηηθώλ κεηαβιεηώλ
Πεξηγξαθηθά ηαηηζηηθά
Ζιηθία
Όςνο
Πνζνηηθέο Μεηαβιεηέο
(έηε)
(m)
N
ηαηηζηηθφ
42593
42593
Δχξνο
ηαηηζηηθφ
10
,79
Διάρηζην
ηαηηζηηθφ
11
1,24
Μέγηζην
ηαηηζηηθφ
21
2,03
Μέζε ηηκή
ηαηηζηηθφ
14,99
1,6619
Σππηθή απφθιηζε ηαηηζηηθφ
1,798
,09402
Γηαθχκαλζε
ηαηηζηηθφ
3,231
,009
Σππηθφ ζθάικα
,012
,012
Λνμφηεηα
ηαηηζηηθφ
-,066
,170
Σππηθφ ζθάικα
,024
,024
Κπξηφηεηα
ηαηηζηηθφ
-,944
-,138
K-S Test
p-value
,0001
,0001

Βάξνο
(kg)
42593
142
25
167
62,11
14,306
204,661
,012
,890
,024
1,489
,0001

ΓΜ
42593
43,0
12,2
55,2
22,316
4,0407
16,328
,012
1,149
,024
2,464
,0001

Αθνινπζεί ν ζηαηηζηηθφο έιεγρνο ππνζέζεσλ ησλ Kolmogorov-Smirnov, γηα
δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο θαλνληθφηεηαο ζηα δεδνκέλα. Οη ηηκέο p-value γηα φιεο ηηο
πνζνηηθέο κεηαβιεηέο είλαη κεδέλ (<0,0001). πλεπψο, ηα δεδνκέλα δελ αθνινπζνχλ
ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Γη' απηφ ζπλερίδεηαη πεξαηηέξσ ε αλάιπζή ηνπο κε ηνλ κε
παξακεηξηθφ έιεγρν ησλ Mann-Whitney. Πξφθεηηαη γηα ηνλ αληίζηνηρν κε
παξακεηξηθφ έιεγρν ηνπ t-test γηα δχν αλεμάξηεηα δείγκαηα, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα
λα δηαπηζησζεί αλ δχν δείγκαηα πξνέξρνληαη απφ ηνλ ίδην πιεζπζκφ (πίλαθαο 2).
Πίλαθαο 2. Έιεγρνο δηαθνξνπνίεζεο ησλ πνζνηηθώλ κεηαβιεηώλ (ειηθία, ύςνο, βάξνο
θαη ΓΜ) κε ηηο δύν ππνθαηεγνξίεο ηεο θαηεγνξηθήο κεηαβιεηήο «Φύιν»
ηαηηζηηθφ ηεζη
Ζιηθία
p-value
,0001
Οκαδνπνηεκέλε Μεηαβιεηή: Φύιν

Όςνο
,0001

Βάξνο
,0001

ΓΜ
,0001

Πξνθχπηεη p-value < 0,0001 < 0,05 = α. πλεπψο ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηεο
ειηθίαο, ηνπ χςνπο, ηνπ βάξνπο θαη ηνπ ΓΜ κε ηηο δχν ππνθαηεγνξίεο ηεο
θαηεγνξηθήο κεηαβιεηήο «Φχιν».
Αθνινπζεί ν έιεγρνο ησλ Kruskal-Wallis (πίλαθαο 3), πνπ είλαη ν αληίζηνηρνο κε
παξακεηξηθφο έιεγρνο ηνπ t-test γηα k αλεμάξηεηα δείγκαηα (ANOVA), γηα λα
ειεγρζεί αλ k δείγκαηα πξνέξρνληαη απφ ηνλ ίδην πιεζπζκφ (Πξακαγγηνχιεο, 2008).
Πίλαθαο 3. Έιεγρνο δηαθνξνπνίεζεο ησλ πνζνηηθώλ κεηαβιεηώλ (ειηθία, ύςνο, βάξνο
θαη ΓΜ) κε ηηο ηξεηο ππνθαηεγνξίεο ηεο θαηεγνξηθήο κεηαβιεηήο «Πιεζπζκηαθή
θαηαλνκή ηνπ ηόπνπ δηακνλήο» (αζηηθή, εκηαζηηθή θαη αγξνηηθή πεξηνρή)
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ηαηηζηηθφ ηεζη
Ζιηθία
Όςνο
Βάξνο
ΓΜ
p-value
,0001
,0001
,0001
,0001
Οκαδνπνηεκέλε Μεηαβιεηή: Πιεζπζκηαθή θαηαλνκή ηνπ ηόπνπ δηακνλήο
Δπεηδή p-value < 0,0001 < 0,05 = α, πξνθχπηεη φηη ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ
ηεο ειηθίαο, ηνπ χςνπο, ηνπ βάξνπο θαη ηνπ ΓΜ κε θάζε ππνθαηεγνξία ηεο
κεηαβιεηήο «πιεζπζκηαθή θαηαλνκή ηνπ ηφπνπ δηακνλήο».
3.4 Δθαηνζηηαία δηαθύκαλζε ηνπ ΓΜ ησλ εθήβσλ αλά θύιν θαη ειηθία
χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (WHO), ν ΓΜ ζπζρεηίδεη ην βάξνο
(kg) ηνπ ζψκαηνο κε ην χςνο (m) θαη δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: ΓΜ = Βάξνο/Όςνο2.
Πξφθεηηαη γηα αξηζκφ πνπ αμηνπνηείηαη απφ ηνπο επηζηήκνλεο ηεο πγείαο, ζηελ
εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ζξέςεο ησλ εθήβσλ θαη ησλ ελειίθσλ. ηαλ:
 ΓΜ < 18,5 ζεκαίλεη πσο ν/ε έθεβνο είλαη ιηπνβαξήο.
 ΓΜ = 18,5 σο 24,9 ν/ε έθεβνο ραξαθηεξίδεηαη λνξκνβαξήο.
 ΓΜ = 25,0 σο 29,9 ν/ε έθεβνο ραξαθηεξίδεηαη ππέξβαξνο.
 ΓΜ > 30 ζεκαίλεη πσο ν/ε έθεβνο είλαη παρχζαξθνο.
Πίλαθαο 4: Δθαηνζηηαία δηαθύκαλζε ηνπ πνζνζηνύ ησλ ιηπνβαξώλ, λνξκνβαξώλ,
ππέξβαξσλ θαη παρύζαξθσλ εθήβσλ αλά ειηθία, ζπλαξηήζεη ηνπ θύινπ
Ζιηθία
εθήβσλ

Φχιν

Αγφξηα
Κνξίηζηα
Αγφξηα
12
Κνξίηζηα
Αγφξηα
13
Κνξίηζηα
Αγφξηα
14
Κνξίηζηα
Αγφξηα
15
Κνξίηζηα
Αγφξηα
16
Κνξίηζηα
Αγφξηα
17
Κνξίηζηα
Αγφξηα
18
Κνξίηζηα
Μέζε % ηηκή επί ηνπ
ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο
11

Ληπνβαξείο Ννξκνβαξείο
(<18.5)
(18.5-24.9)
23.2
61.5
24.1
62.1
32.7
55.7
26.9
58.5
24.8
56.7
21.4
61.5
16.3
61.7
15.5
66.7
13.6
65.1
11.8
70.2
7.5
65.5
9.4
71.6
4.7
64.9
7.8
71.3
2.9
62.3
9.2
69.1
14.0

64.9

Τπέξβαξνη Παρχζαξθνη
(25.0-29.9)
(>30.0)
11.5
3.8
10.3
3.5
9.2
2.4
8.7
5.9
14.3
4.2
13.5
3.6
17.0
5.0
13.5
4.3
16.4
4.9
13.2
4.8
20.1
6.8
14.6
4.4
23.0
7.4
16.0
4.9
27.0
7.8
16.9
4.8
15.6

4.3

ηνλ πίλαθα 4 παξαηίζεηαη ε εθαηνζηηαία δηαθχκαλζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ εθήβσλ αλά
ειηθία θαη θχιν ζηηο αλσηέξσ ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο ηνπ ΓΜ. Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ
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πίλαθα 4 πξνθχπηεη φηη, ην ζχλνιν ησλ ππέξβαξσλ θαη παρχζαξθσλ εθήβσλ ζηε
ρψξα καο πξνζεγγίδεη ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηνπο. Ζ δηαπίζησζε φηη 1
ζηνπο 5 έθεβνπο εκθαλίδεη ππεξβάιινλ βάξνο είλαη αλεζπρεηηθή, επεηδή απηφ
απνηειεί αθεηεξία εθδήισζεο πνηθίισλ κεηαβνιηθψλ δηαηαξαρψλ θαη λνζεκάησλ
(Levesque and Lamarche, 2008· WHO, 2009).

4. ΠΟΛΤΜΔΣΑΒΛΖΣΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ
ην εξσηεκαηνιφγην πνπ απαληήζεθε απφ ηνπο έθεβνπο, πεξηιακβάλεηαη εξψηεκα
πνπ αθνξά ηελ εβδνκαδηαία ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο 140 δηαθνξεηηθψλ "πηάησλ"
πνηθίιεο ζχλζεζεο ή/θαη απιψλ ηξνθίκσλ. ην πιαίζην ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζαο
έξεπλαο, ηα ηξφθηκα απηά ηαμηλνκήζεθαλ ζε δηάθνξεο νκάδεο, κε θξηηήξην ηελ
χπαξμε ζηε ζχλζεζή ηνπο βαζηθψλ ηξνθίκσλ ηεο ζπλήζνπο δηαηξνθήο.
Γηα ηελ ζηαηηζηηθά αλάιπζε πνπ αθνινπζεί επηιέρζεθε ε νκάδα ηνπ θξέαηνο
ζειαζηηθψλ θαη ησλ δηαθφξσλ παξαζθεπψλ ηνπ, κε ζηφρν ηελ εχξεζε θξηηεξίσλ
νκαδνπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ ηξνθίκσλ.
4.1 Πεξηγξαθηθά ηαηηζηηθά ηεο νκάδαο ηνπ θξέαηνο ζειαζηηθώλ θαη ησλ
παξαζθεπώλ ηνπ
Απφ ηε κέζε ηηκή ηεο εβδνκαδηαίαο ζπρλφηεηαο θαηαλάισζεο (πίλαθαο 5) πξνθχπηεη,
πσο ηα πιένλ αγαπεκέλα "πηάηα" ησλ εθήβσλ, αιιά θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο πνπ ηα
εηζάγνπλ ζην ηξαπέδη, είλαη ην ςεηφ θξέαο, ην θξέαο κε ιαραληθά θαη ην θξέαο κε
δπκαξηθά ή πηιάθη. ηα κηθξφηεξεο εβδνκαδηαίαο ζπρλφηεηαο θαηαλάισζεο "πηάηα"
μερσξίδνπλ ην ινπθάληθν ζάληνπηηο, νη παξαζθεπέο εληνζζίσλ (ζπθψηη, θνθνξέηζη,
ζπιελάληεξν) θαη ε θξεαηφζνππα. Σέινο, απφ ηελ δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ ππνζέζεσλ
ησλ Kolmogorov-Smirnov πξνθχπηεη φηη, ηα δεδνκέλα δελ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή
θαηαλνκή.
Σν ςεηφ θξέαο θαη νη παξαζθεπέο ηνπ θξέαηνο κε ιαραληθά, δπκαξηθά ή πηιάθη
μεπεξλνχλ σο πξνο ηελ εβδνκαδηαία ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο θξέαηνο ζειαζηηθψλ
(θφθθηλνπ θξέαηνο) ηηο δηαηξνθηθέο ζπζηάζεηο. Απφ ηνλ Δζληθφ Γηαηξνθηθφ Οδεγφ
(2014) πξνηείλνληαη γηα ηελ εθεβηθή ειηθία 2 σο 3 κεξίδεο θξέαηνο/εβδνκάδα, ελψ νη
πνζφηεηεο πνπ θαηαλαιψλνληαη απφ ηνπο έθεβνπο είλαη ππεξδηπιάζηεο, αλ ιεθζεί
ππφςε θαη ε παξάιιειε θαηαλάισζε άιισλ παξαζθεπψλ θφθθηλνπ θξέαηνο
(θεθηέδεο, παζηίηζην, κνπζαθάο), θξέαηνο πηελψλ, θαζψο θαη βαζηθψλ παξαζθεπψλ
ησλ ηαρπθαγείσλ (γχξνο, ζνπβιάθη, ινπθάληθν θ.ά.).
Βεβαίσο ην θξέαο απνηειεί θαιή πεγή πξσηετλψλ πςειήο βηνινγηθήο αμίαο (κε
πςειή ακηλαμία) θαη ζεκαληηθή πεγή ζηδήξνπ, καγλεζίνπ θαη ςεπδαξγχξνπ, θαζψο
θαη βηηακηλψλ ηνπ ζπκπιέγκαηνο Β θαη βηηακίλεο Δ. Χζηφζν, ε απμεκέλε
θαηαλάισζε, ηδηαίηεξα ησλ επεμεξγαζκέλσλ πξντφλησλ θξέαηνο, είλαη επηβιαβήο γηα
ηελ πγεία, επεηδή ε ζχζηαζή ηνπο ζε αιάηη, ζπληεξεηηθά θαη θνξεζκέλα ιηπαξά νμέα
είλαη απμεκέλε.
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Πίλαθαο 5. Γεδνκέλα ηεο εβδνκαδηαίαο θαηαλάισζεο θξέαηνο ζειαζηηθώλ θαη ησλ
παξαζθεπώλ ηνπ από ην ζύλνιν ηνπ δείγκαηνο ησλ εθήβσλ ζηελ Διιάδα
Δίδνο ηξνθίκνπ

N

Κξέαο ςεηφ
Κξέαο κε ιαραληθά
Κξέαο κε δπκαξηθά ή πηιάθη
Κεθηέδεο/νπηδνπθάθηα
Γχξνο ρνηξηλφο κεξίδα
Παζηίηζην κε θηκά
νπβιάθη κεξίδα
Γχξνο ρνηξηλφο ζάληνπηηο
Μπηθηέθη κε δπκαξηθά/πηιάθη
νπβιάθη ζάληνπηηο
Μνπζαθάο
Μπηθηέθη κε ιαραληθά
Λνπθάληθν κεξίδα
Κξεαηφζνππα
πθψηη/Κνθνξέηζη/πιελάληεξν
Λνπθάληθν ζάληνπηηο

42573
42582
42586
42585
42580
42579
42579
42584
42589
42587
42592
42585
42582
42590
42583
42591

Σππηθή
Διά- Μέγη- Μέζε
Γηαθχ- K-S Test
Απφρηζην ζην Σηκή
καλζε (p-value)
θιηζε
0
14 1,81 1,632 2,663 ,0001
0
14 1,31 1,476 2,180 ,0001
0
14 1,24 1,394 1,943 ,0001
0
14 1,14 1,355 1,836 ,0001
0
14 1,12 1,532 2,347 ,0001
0
14 1,11 1,337 1,787 ,0001
0
14 1,06 1,433 2,054 ,0001
0
14 ,98 1,455 2,117 ,0001
0
14 ,77 1,224 1,498 ,0001
0
14 ,74 1,315 1,729 ,0001
0
14 ,69 1,201 1,443 ,0001
0
14 ,67 1,165 1,357 ,0001
0
14 ,63 1,226 1,504 ,0001
0
14 ,61 1,150 1,323 ,0001
0
14 ,49 1,111 1,235 ,0001
0
14 ,45 1,114 1,241 ,0001

4.2 Παξαγνληηθή Αλάιπζε κε ηε κέζνδν ηεο Αλάιπζεο Κύξησλ πληζησζώλ
Ζ Παξαγνληηθή Αλάιπζε απνηειεί ηερληθή κείσζεο ησλ δηαζηάζεσλ ελφο ζπλφινπ
δεδνκέλσλ, πνπ απνηειείηαη απφ έλαλ κεγάιν αξηζκφ ζπζρεηηζκέλσλ κεηαβιεηψλ,
δηαηεξψληαο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξε πιεξνθνξία (Καξιήο, 2005). ηελ
παξνχζα εξγαζία έγηλε εθαξκνγή ηεο Παξαγνληηθήο Αλάιπζεο κε ηε κέζνδν ησλ
Κχξησλ πληζησζψλ, ιφγσ κε χπαξμεο θαλνληθφηεηαο ζηα δεδνκέλα, θαη κε ρξήζε
ηνπ Πίλαθα πζρέηηζεο.
Αξρηθφο ζηφρνο ήηαλ ε εθδίσμε απφ ηελ νκάδα ηνπ θξέαηνο ησλ κεηαβιεηψλ κε ηηο
ρακειφηεξεο βαξχηεηεο θαη επηδξάζεηο, έηζη ψζηε λα κείλνπλ κφλνλ εθείλεο πνπ
εξκελεχνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο πιεξνθνξίαο, δειαδή νη
«θαιχηεξεο» κεηαβιεηέο. πσο θαίλεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα, εθδηψρζεθαλ νη
κεηαβιεηέο παξαζθεπέο εληνζζίσλ (ζπθψηη, θνθνξέηζη θαη ζπιελάληεξν), κνπζαθάο,
παζηίηζην κε θηκά, θαζψο θαη ε βαζηθή κεηαβιεηή ςεηφ θξέαο.
Ο δείθηεο KMO ηζνχηαη κε 0,892, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη, ε Παξαγνληηθή
Αλάιπζε δίλεη πνιχ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Ο έιεγρνο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ
Barlett, πνπ απνθαίλεηαη γηα ηελ παξνπζία ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ,
δίλεη p-value < 0.001 < 0.05, γεγνλφο πνπ απνξξίπηεη ηελ ππφζεζε ηεο κε χπαξμεο
ζεκαληηθψλ ζπζρεηίζεσλ. ηνλ πίλαθα 6 παξνπζηάδνληαη νη βαξχηεηεο ησλ
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κεηαβιεηψλ, δειαδή ε ζπλεηζθνξά θαζεκηάο απφ ηηο κεηαβιεηέο ζην κέξνο ηεο
ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο πνπ εξκελεχεηαη απφ ηνπο θνηλνχο παξάγνληεο (Καξιήο,
2003).
Πίλαθαο 6. Δηαηξηθόηεηεο ησλ «θαιύηεξσλ» κεηαβιεηώλ
Δίδνο ηξνθίκνπ
νπβιάθη ζάληνπηηο
νπβιάθη κεξίδα
Γχξνο ρνηξηλφο ζάληνπηηο
Γχξνο ρνηξηλφο κεξίδα
Λνπθάληθν ζάληνπηηο
Λνπθάληθν κεξίδα
Κξέαο κε δπκαξηθά ή πηιάθη
Μπηθηέθη κε ιαραληθά
Μπηθηέθη κε δπκαξηθά ή πηιάθη
Κξέαο κε ιαραληθά
Κεθηέδεο ή νπηδνπθάθηα
Κξεαηφζνππα

Δηαηξηθφηεηεο
,627
,595
,577
,571
,563
,547
,524
,491
,467
,454
,405
,402

Απφ ηνλ πίλαθα 6 πξνθχπηεη φηη, ην ζνπβιάθη ζάληνπηηο εξκελεχεη ην 62,7% ηεο
ζπλνιηθήο πιεξνθνξίαο θ.ν.θ. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ δπν παξάγνληεο, κε ηδηνηηκέο
κεγαιχηεξεο ηεο κνλάδαο, νη νπνίνη εμεγνχλ ην 51,863% ηεο ζπλνιηθήο
δηαθχκαλζεο. ην γξάθεκα 2 θαίλεηαη λα επηιέγνληαη ηξεηο παξάγνληεο, ιφγσ ηεο
θιίζεο ηεο επζείαο πνπ πξνθχπηεη κέρξη θαη ηνλ ηξίην παξάγνληα. Ζ αλάιπζε ζα
ζπλερηζηεί κε δχν παξάγνληεο, θαζψο ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα ηεο ζπλνιηθήο
εξκελεπκέλεο δηαθχκαλζεο είλαη πην έγθπξα απφ ην γξάθεκα ησλ ηδηνηηκψλ σο πξνο
ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπο.

Γξάθεκα 2. Γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ αξηζκνύ ησλ παξαγόλησλ ζε θζίλνπζα ζεηξά
Ζ πεξηζηξνθή ησλ αμφλσλ ζηνρεχεη ζην λα απμήζεη ηελ εξκελεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ
παξαγνληηθνχ κνληέινπ. Με ηε κέζνδν Varimax επηρεηξήζεθε ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ
αξηζκνχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ έρνπλ κεγάιεο επηβαξχλζεηο γηα θάζε παξάγνληα.
Υξεζηκνπνηείηαη φηαλ είλαη επηζπκεηφ λα εθηηκεζεί πνηεο κεηαβιεηέο επηδξνχλ ζ‘
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έλαλ παξάγνληα, αιιά θαη γηα λα «εξκελεπζνχλ» νη παξάγνληεο (Γθίηζεο, 2006). Οη
νκάδεο πνπ πξνθχπηνπλ είλαη ηφζεο, φζνη θαη νη παξάγνληεο πνπ έρνπλ επηιερζεί θαη
είλαη νη εμήο:
- Οκάδα παξαζθεπψλ θξέαηνο = Κξέαο κε ιαραληθά, Κξέαο κε δπκαξηθά ή πηιάθη,
Κξεαηφζνππα, Μπηθηέθη κε ιαραληθά, Μπηθηέθη κε δπκαξηθά ή πηιάθη, Κεθηέδεο ή
νπηδνπθάθηα.
- Οκάδα εηδψλ θξέαηνο = νπβιάθη κεξίδα, νπβιάθη ζάληνπηηο, Γχξνο ρνηξηλφο
κεξίδα, Γχξνο ρνηξηλφο ζάληνπηηο, Λνπθάληθν κεξίδα, Λνπθάληθν ζάληνπηηο.
πλεπψο, ην θξέαο ζειαζηηθψλ θαη νη παξαζθεπέο ηνπ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε
δχν νκάδεο (εθηφο ηνπ ςεηνχ θξέαηνο πνπ απνηειεί απφ κφλν ηνπ ηδηαίηεξε νκάδα).
4.3 Αλάιπζε θαηά ζπζηάδεο: Ζ Ηεξαξρηθή Μέζνδνο Ward θαη ην Γελδξόγξακκα
ζηελ νκάδα ησλ εηδώλ θξέαηνο ζειαζηηθώλ θαη ησλ παξαζθεπώλ ηνπ
ηελ ηεξαξρηθή νκαδνπνίεζε, ν αξηζκφο ησλ νκάδσλ δελ είλαη γλσζηφο απφ πξηλ. Οη
κέζνδνη ιεηηνπξγνχλ ηεξαξρηθά, ππφ ηελ έλλνηα φηη μεθηλνχλ ρξεζηκνπνηψληαο θάζε
παξαηήξεζε ζε κηα νκάδα θαη ζε θάζε βήκα ελψλνπλ ζε νκάδεο ηηο παξαηεξήζεηο
πνπ βξίζθνληαη πην θνληά. Ο αιγφξηζκνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ν αθφινπζνο:
Αξρηθά, δεκηνπξγήζεθε ν πίλαθαο απνζηάζεσλ γηα φιεο ηηο παξαηεξήζεηο. ηε
ζπλέρεηα, εληνπίζηεθε ε κηθξφηεξε απφζηαζε θαη ελψζεθαλ νη παξαηεξήζεηο πνπ
ηελ είραλ. Σέινο, επαλαιήθζεθε ε δηαδηθαζία κέρξη ηελ ηνπνζέηεζε φισλ ησλ
παξαηεξήζεσλ ζε κία νκάδα.
Σν κέηξν νκνηφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε Δπθιείδεηα απφζηαζε θαη ε
κέζνδνο είλαη απηή ηνπ Ward (Ward linkage) (Καξιήο, 2005).
Σα απνηειέζκαηα ηεο ηεξαξρηθήο κεζφδνπ αλαπαξηζηψληαη ζ' έλα δηζδηάζηαην
δηάγξακκα, πνπ είλαη γλσζηφ σο δελδξφγξακκα (γξάθεκα 3). Ζ κειέηε ηνπ
δελδξνγξάκκαηνο απνηειεί ην βαζηθφ εξγαιείν γηα λα πξνζδηνξηζηεί ν αξηζκφο ησλ
νκάδσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αλάιπζε (Iliopoulou, 2015).
Ζ κεγάιε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ηξνθίκσλ είλαη απηή πνπ νδήγεζε ηελ θνπή ηνπ
δελδξνγξάκκαηνο (γξάθεκα 3) κε κηα γξακκή, ε νπνία νδεγεί ζηελ νκαδνπνίεζε
ηξνθίκσλ πνπ έρνπλ κηθξέο απνζηάζεηο, δειαδή κηθξή αλνκνηνγέλεηα (θνηλά
ραξαθηεξηζηηθά) κεηαμχ ηνπο. Απνκνλψλεη ηξφθηκα κε κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο,
δειαδή κεγαιχηεξε αλνκνηνγέλεηα απφ ηα ππφινηπα, ηα νπνία απνηεινχλ
κεκνλσκέλεο νκάδεο, επεηδή δελ εκθαλίδνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηα ππφινηπα.
Οη νκάδεο πνπ πξνθχπηνπλ είλαη ίδηεο κε απηέο ηεο Παξαγνληηθήο Αλάιπζεο.
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Γξάθεκα 3. Γελδξόγξακκα ησλ κεηαβιεηώλ ηεο νκάδαο ηνπ θξέαηνο ζειαζηηθώλ θαη
ησλ παξαζθεπώλ ηνπ

5. ΠΟΛΤΧΝΤΜΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ
Ζ Πνιπσλπκηθή Λνγηζηηθή Παιηλδξφκεζε είλαη ηερληθή ζρεδηαζκέλε γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε αλάιπζεο δεδνκέλσλ, πνπ αθνξνχλ ηε κειέηε θαη ηελ πξφβιεςε
ηηκψλ θάπνηαο θαηεγνξηθήο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κε πεξηζζφηεξεο απφ δχν
θαηεγνξίεο (Agresti, 2001). ηελ παξνχζα κειέηε είλαη ν ΓΜ κε ηηο ηέζζεξεηο
θαηεγνξίεο (Ληπνβαξείο, Φπζηνινγηθνί, Τπέξβαξνη θαη Παρχζαξθνη). Σν κνληέιν
απνηειείηαη απφ δεθαέμη αλεμάξηεηεο πνζνηηθέο κεηαβιεηέο, πνπ εθπξνζσπνχλ ηελ
εβδνκαδηαία ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο θξεάησλ ζειαζηηθψλ θαη ησλ παξαζθεπψλ
ηνπο. Ζ έθθξαζε θαη ε κνξθή ηνπ ππφ κειέηε κνληέινπ είλαη:
ln(odds) = a + b1 x1 + b2 x2 + … + b16 x16
Αξρηθά, πξνθχπηεη ην πιήξεο κνληέιν κε φιεο ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο.
Δθαξκφδνληαο ηνλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν ηνπ Wald εμεηάδεηαη ε ζηαηηζηηθή
ζεκαληηθφηεηα ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ηεο παιηλδξφκεζεο θαη αθαηξνχληαη
απφ ην κνληέιν νη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο (θξέαο κε
ιαραληθά, γχξνο κεξίδα θαη ζνπβιάθη κεξίδα θαη ζάληνπηηο). Σν λέν πεξηνξηζκέλν
κνληέιν πνπ πξνθχπηεη ζεσξείηαη ην θαιχηεξν εθ ησλ δχν, κέζσ ηνπ θξηηεξίνπ AIC
(Akaike Information Criterion), αθνχ δηαζέηεη κηθξφηεξε ηηκή:
AICfull = 84870.35 > AICrestricted = 84856.59
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Ζ θαηεγνξία αλαθνξάο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο πνπ επηιέρζεθε είλαη νη έθεβνη
κε θπζηνινγηθφ ΓΜ (Ννξκνβαξείο), αθνχ εθηφο ηνπ φηη απνηεινχλ ηελ πιεηνλφηεηα
ηνπ δείγκαηνο, είλαη θαη ε πην πγηεηλή θαη επηζπκεηή θαηεγνξία ΓΜ. ηφρνο απηήο
ηεο αλάιπζεο είλαη ε εχξεζε ησλ κνξθψλ επεμεξγαζίαο ηνπ θξέαηνο, πνπ κπνξνχλ
λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηνλ ΓΜ ησλ εθήβσλ. Παξάιιεια, επηηπγράλεηαη ε
θαηεγνξηνπνίεζε απηψλ ζε πγηεηλά θαη κε, κε θξηηήξην ηελ επίδξαζή ηνπο ζηνλ ΓΜ
θαη θαη' επέθηαζε ζηελ πγεία ησλ εθήβσλ. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα θαιχηεξα
Πνιπσλπκηθά Λνγηζηηθά κνληέια Παιηλδξφκεζεο πνπ πξνθχπηνπλ γηα νιφθιεξε
ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα:
1. ln(P(Ληπνβαξείο)/P(Ννξκνβαξείο))= -1,520 - 0,035Κξέαο Φεηό - 0,067Κξέαο δπκ.
+ 0,046Κξεαηόζνππα - 0,014Μπηθηέθη ιαρ .- 0,027Μπηθηέθη δπκ.+ 0,045Κεθηέδεο
- 0,009Δληόζζηα + 0,027Γύξνο κεξ. + 0,120Λνπθάληθν κεξ. - 0,041Λνπθάληθν ζάλη.
+ 0,022Παζηίηζην - 0,037Μνπζαθάο

2. ln(P(Τπέξβαξνη)/P(Ννξκνβαξείο))= -1,359 + 0,020Κξέαο Φεηό - 0,025Κξέαο δπκ.
+ 0,033Μπηθηέθη ιαρ. - 0,029Κεθηέδεο + 0,029Δληόζζηα - 0,044Παζηίηζην
3. ln(P(Παρύζαξθνη)/P(Ννξκνβαξείο))= -2,650 + 0,045Κξέαο δπκ.
+ 0,070Κξεαηόζνππα + 0,176Μπηθηέθη ιαρ. - 0,162Μπηθηέθη δπκ. - 0,078Παζηίηζην
+ 0,065Λνπθάληθν ζάλη.

Δξκελεία ησλ πνιπσλπκηθώλ ινγηζηηθώλ κνληέισλ:
- ηαλ ε εβδνκαδηαία ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο ςεηνχ θξέαηνο απμάλεηαη θαηά κία
εκέξα, κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ιηπνβαξψλ εθήβσλ θαη απμάλεηαη ε
πηζαλφηεηα εκθάληζεο ππέξβαξσλ έλαληη ησλ λνξκνβαξψλ.
- Αληίζηνηρα, φηαλ απμάλεηαη θαηά κία εκέξα ε θαηαλάισζεο θξέαηνο κε δπκαξηθά,
κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ιηπνβαξψλ θαη ππέξβαξσλ εθήβσλ, ελψ είλαη
e0,045=1,05 θνξέο πην πηζαλφ νη έθεβνη λα είλαη παρχζαξθνη.
- ηαλ ε εβδνκαδηαία ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο θξεαηφζνππαο απμάλεηαη θαηά κία
εκέξα, ηφηε είλαη e0,046=1,05 θνξέο πην πηζαλφ ν έθεβνο λα είλαη ιηπνβαξήο θαη
e0,070=1,07 θνξέο λα είλαη παρχζαξθνο, αληίζηνηρα.
- Ζ ζπρλφηεξε θαηαλάισζε κπηθηεθηνχ κε ιαραληθά κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα
εκθάληζεο ιηπνβαξψλ εθήβσλ θαη απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ππέξβαξσλ θαη
παρχζαξθσλ, αληίζηνηρα. Αληίζεηα, ε θαηαλάισζε κπηθηεθηνχ κε δπκαξηθά κεηψλεη
ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ιηπνβαξψλ θαη παρχζαξθσλ εθήβσλ, έλαληη ησλ
λνξκνβαξψλ.

116

- ζν ζπρλφηεξα νη έθεβνη θαηαλαιψλνπλ θεθηέδεο είλαη e0,045=1,05 θνξέο πην
πηζαλφ λα είλαη ιηπνβαξείο θαη κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα λα είλαη ππέξβαξνη.
- Ζ ζπρλφηεξε θαηαλάισζε εληνζζίσλ κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ιηπνβαξψλ
εθήβσλ θαη απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ππέξβαξσλ, αληίζηνηρα.
- Δπίζεο, ε θαηαλάισζε ρνηξηλνχ γχξνπ ζε κεξίδα απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα
εκθάληζεο ιηπνβαξψλ εθήβσλ.
- ηαλ νη έθεβνη θαηαλαιψλνπλ κία θνξά επηπιένλ ηελ εβδνκάδα ινπθάληθν κεξίδα,
ηφηε είλαη e0,120=1,13 θνξέο πην πηζαλφ λα είλαη ιηπνβαξείο παξά λνξκνβαξείο, ελψ
φηαλ θαηαλαιψλνπλ αληίζηνηρα ινπθάληθν ζάληνπηηο, κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα λα
είλαη ιηπνβαξείο θαη απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηεο εθεβηθήο παρπζαξθίαο.
- ηαλ ε εβδνκαδηαία θαηαλάισζε παζηίηζηνπ απμάλεηαη θαηά κία κέξα ηελ
εβδνκάδα, ηφηε είλαη e0,022=1,02 θνξέο πην πηζαλφ νη έθεβνη λα είλαη ιηπνβαξείο, ελψ
κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα λα είλαη ππέξβαξνη θαη παρχζαξθνη.
- Σέινο, φηαλ ε εβδνκαδηαία θαηαλάισζε κνπζαθά απμάλεηαη θαηά κία εκέξα ηελ
εβδνκάδα, ηφηε κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα νη έθεβνη λα είλαη ιηπνβαξείο παξά
λνξκνβαξείο.

6. ΤΕΖΣΖΖ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Σα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο κειέηεο δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα αληίζηνηρα
πξνεγνχκελσλ κειεηψλ ζε επί κέξνπο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, ηα νπνία εκθαλίδνπλ ηα
πνζνζηά ππεξβάιινληνο ζσκαηηθνχ βάξνπο λα μεπεξλνχλ ην 21% θαη λα
πξνζεγγίδνπλ ην 30% (Georgiadis and Nassis, 2007· Tzotzas et al, 2008· Patsopoulou
et al, 2016). Απηά βξέζεθαλ πςειφηεξα ζηα αγφξηα (23,2%) ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα
(18,4%), φπσο έρεη δηαπηζησζεί θαη ζε άιιεο αληίζηνηρεο κειέηεο (Tzotzas et al,
2008).
Δμαηξεηηθά αλεζπρεηηθή ζεσξείηαη ε αχμεζε ησλ εθήβσλ πνπ βξίζθνληαη ζε
θαηάζηαζε ππνζξεςίαο, πηζαλά θαη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ ηαιαλίδεη ηε
ρψξα καο. Σα πνζνζηά, πνπ είλαη παξφκνηα θαη γηα ηα δχν θχια, θπκαίλνληαη πεξί ην
14% ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο ησλ εθήβσλ, ελψ ζε κειέηεο ηνπ παξειζφληνο δελ
μεπεξλνχζαλ ην 5% (Birbilis et al, 2013· Patsopoulou et al, 2016).
Οη νκαδνπνηήζεηο ηνπ θξέαηνο ζειαζηηθψλ θαη ησλ παξαζθεπψλ ηνπ πνπ πξνέθπςαλ
απφ ηελ Παξαγνληηθή Αλάιπζε θαη ηε κέζνδν ηνπ Ward είλαη θνηλέο κεηαμχ ηνπο.
Απηή ε θνηλή ζηαηηζηηθή νκαδνπνίεζε ησλ ηξνθίκσλ ψζεζε ζηελ αλαδήηεζε ηνπ
δηαηξνθηθνχ θξηηεξίνπ ηαμηλφκεζεο απηψλ ησλ πξντφλησλ ζε δχν νκάδεο. Πξνέθπςε
φηη:
- Ζ νκάδα παξαζθεπψλ θξέαηνο πεξηιακβάλεη παξαζθεπέο πνπ πινπνηνχληαη θπξίσο
ζην ζπίηη θαη ζηα εζηηαηφξηα. Πξφθεηηαη γηα ζπλδπαζκνχο ησλ πξσηετλψλ ηνπ
θξέαηνο κε πδαηάλζξαθεο θαη δηαηηεηηθή ίλα, πνπ πξνζεγγίδνπλ θαιχηεξα ηηο
ζπζηάζεηο ηεο δηαηξνθηθήο ππξακίδαο. Πξέπεη θαηά πξνηίκεζε λα επηιέγνληαη
ζχκθσλα κε ηνλ Δζληθφ Γηαηξνθηθφ Οδεγφ (2014) θαη λα θαηαλαιψλνληαη κε
κεγαιχηεξε εβδνκαδηαία ζπρλφηεηα απφ ηνπο έθεβνπο.
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- Ζ νκάδα εηδψλ θξέαηνο πεξηιακβάλεη είδε επεμεξγαζκέλνπ θξέαηνο, ηα νπνία
πξνζθέξνληαη θπξίσο ζε ηαρπθαγεία θαη ηαβέξλεο. Θεσξνχληαη πεξηζζφηεξν
επηβιαβή γηα ηελ πγεία, ιφγσ ηεο πεξηεθηηθφηεηάο ηνπο ζε αιάηη, ζπληεξεηηθά θαη
θνξεζκέλα ιηπαξά νμέα. Καηαλαιψλνληαη απφ ηνπο έθεβνπο κε κηθξφηεξε
εβδνκαδηαία ζπρλφηεηα ζε ζρέζε κε ηηο παξαζθεπέο θξέαηνο ηεο πξνεγνχκελεο
νκάδαο.
Απφ ηελ Πνιπσλπκηθή Λνγηζηηθή Παιηλδξφκεζε πξνέθπςε φηη, ε αχμεζε ηεο
ζπρλφηεηαο θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ φπσο ην ςεηφ θξέαο, ην θξέαο κε δπκαξηθά ή
πηιάθη, ε θξεαηφζνππα, ην κπηθηέθη κε ιαραληθά, ηα εληφζζηα, ν γχξνο κεξίδα, ην
ινπθάληθν κεξίδα θαη ζάληνπηηο θαη ν κνπζαθάο, επηδξά αξλεηηθά ζηνλ ΓΜ ησλ
εθήβσλ θαη θαη‘ επέθηαζε ζηελ πγεία ηνπο, επεηδή ζπκβάιιεη ζηελ απμεκέλε
πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηεο εθεβηθήο παρπζαξθίαο.

ABSTRACT
This paper explores the most accurate and complete statistical processing of the eating habits
of 42,593 Greek adolescents, resulting from the completion of a questionnaire. The statistical
analysis was performed with the statistical package SPSS.
Initially, the sampling methodology, the technical completion of the questionnaires and the
general characteristics of the sample are described.
From the descriptive statistical analysis of the demographic and individual characteristics of
Greek adolescents it is appeared that the percentage of them with divergent nutritional status is
close to 34% of the sample (20% overweight and 14% underweight).
From the Factor Analysis with the Principal Component Method, as well as from the Ward
Method of the Hierarchical Cluster Analysis, two clusters in the mammalian meat group and
its preparations emerged. As clustering criterion in the first cluster appears to be the
production of more healthy foods made at home and in restaurants, while the second one
includes less healthy products of fast foods and taverns.
From Multinomial Logistic regression the meat "dishes" with negative impact on Body Mass
Index of adolescents and therefore on their health are presented.

Key-Words: Statistics, Multivariate analysis, Principal Component Analysis, Factor Analysis,
Cluster Analysis, Hierarchical Method, Dendrogram, Logistic Regression, Eating habits,
Questionnaire, Greek adolescents, BMI
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Σα δαζνβηνκεηξηθά δεδνκέλα θαη θπξίσο ηα δεδνκέλα μπιψδε φγθνπ ησλ δαζηθψλ πφξσλ,
παξέρνπλ πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηαρείξηζε
ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε
θαη εληνπίδνληαη ζην Γεκνηηθφ Γάζνο Νάνπζαο, απνηεινχληαη απφ κεηξήζεηο 250 θνξκψλ
δέληξσλ ηα νπνία επηιέρζεθαλ κε απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία. Ζ εθηίκεζε ηνπ φγθνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε αξρηθά κε ηε ρξήζε εμηζψζεσλ φγθνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή
απιήο θαη πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ε
εθηίκεζε φγθνπ κε λεπξσληθά δίθηπα, ηα νπνία σο ζχγρξνλα ππνινγηζηηθά εξγαιεία,
απνδίδνπλ ηθαλνπνηεηηθά ζε παξφκνηεο δαζηθέο εθαξκνγέο. ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ θαη
κε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηε ζηεζηαία δηάκεηξν θαη ην νιηθφ χςνο πξνζαξκφδνληαη
ζπλνιηθά 23 κνληέια εμηζψζεσλ. Αληίζηνηρα εθπαηδεχηεθαλ λεπξσληθά δίθηπα δηαθφξσλ
αξρηηεθηνληθψλ (επίπεδα, αξηζκφο λεπξψλσλ αλά επίπεδν) κε δηαθνξεηηθνχο αιγνξίζκνπο
νπηζζνδηάδνζεο ηνπ ιάζνπο. Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη απφ ηα 23 κνληέια κφλν ηα
κεηαζρεκαηηζκέλα ή ζηαζκηζκέλα κνληέια δίλνπλ ηθαλνπνηεηηθά ή θαιά απνηειέζκαηα ζηελ
εθηίκεζε ηνπ φγθνπ. Σα λεπξσληθά δίθηπα απφ ηελ άιιε, εηδηθά φηαλ εθπαηδεχηεθαλ κε
βαζηέο αξρηηεθηνληθέο, εκθάληζαλ γεληθά κηθξφηεξε απφθιηζε θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ φγθνπ
ησλ δέληξσλ. πκπεξαζκαηηθά, ηα λεπξσληθά δίθηπα μεπεξλνχλ γεληθά ηελ απφδνζε ησλ
παξαδνζηαθψλ εμηζψζεσλ-κνληέισλ θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ μπιψδε φγθνπ ησλ δέληξσλ ηεο
πεξηνρήο.
Λέμεηο θιεηδηά: Μνληέια παιηλδξφκεζεο, Νεπξσληθά δίθηπα, Γεκνηηθφ Γάζνο Νάνπζαο.
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ
Ο θνξκφο είλαη έλα δπλακηθφ ηκήκα ηνπ δέλδξνπ πνπ επεξεάδεη ηε ζπλνιηθή
αλάπηπμε, ηελ νηθνλνκηθή αμία θαζψο θαη ηε ζέζε ηνπ δέλδξνπ σο κέινο κηαο
δαζηθήο ζπζηάδαο. Ο φγθνο ηνπ θνξκνχ θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ νηθνλνκηθή
αμία ηνπ δέλδξνπ θαη θαη‘ επέθηαζε θαη ηνπ δάζνπο. Δμηζψζεηο κε δηάθνξεο
αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο έρνπλ εμεηαζηεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο. Πεξηζζφηεξν
ζπλεζηζκέλεο θαη πξαθηηθέο είλαη εμηζψζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ σο αλεμάξηεηεο
κεηαβιεηέο ηε ζηεζηαία δηάκεηξν, ην νιηθφ χςνο ή ζπλδπαζκνχο ηνπο θαη
πξνθχπηνπλ κε εθαξκνγή απιή θαη πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο ζε έλα
ζχλνιν δαζνβηνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα, κνληέια πνπ πξνέξρνληαη
απφ ηελ εθαξκνγή ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθηίκεζε ηνπ
φγθνπ θνξκνχ θαη ην πιενλέθηεκά ηνπο είλαη φηη δελ εμεηάδνπλ ππνζέζεηο γηα ηα
δεδνκέλα ή γηα ηα ππφινηπα ηεο κεζφδνπ. Γηάθνξνη εξεπλεηέο έρνπλ εμεηάζεη ηελ
εθαξκνγή λεπξσληθψλ δηθηχσλ ζηελ Γαζνπνλία (Diamantopoulou M., 2005, Maier,
H.R. & Dandy G.C. 2000, M.P. Tiruveedhula, J. F. et.al., 2010)
ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδνληαη κνληέια εθηίκεζεο ηνπ φγθνπ κε ηε κέζνδν ηεο
απιήο θαη πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. Απφ ηα κνληέια απηά φκσο ηα
πεξηζζφηεξα απνξξίπηνληαη είηε γηα ην πςειφ ζθάικα εθηίκεζεο είηε επεηδή ηα
ππφινηπα ησλ εμηζψζεσλ δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο ππνζέζεηο ηεο κεζφδνπ ησλ ειαρίζησλ
ηεηξαγψλσλ. Γηα ην ιφγν απηφ εμεηάδνπκε εάλ ε εθαξκνγή λεπξσληθψλ δηθηχσλ θαη
ησλ κνληέισλ πνπ παξάγνληαη απφ απηή δίλνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα αθνχ δε
ρξεηάδεηαη λα ηθαλνπνηνχλ επηπξφζζεηεο ππνζέζεηο φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο
παιηλδξφκεζεο.
θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα βξεζεί εάλ ε θαιχηεξε εμίζσζε εθηίκεζεο φγθνπ
πξνθχπηεη κε ηελ εθαξκνγή απιήο ή πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο ή
λεπξσληθψλ δηθηχσλ.

2. ΤΛΛΟΓΖ ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ
Σα δεδνκέλα ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εξγαζία πξνέξρνληαη απφ κεηξήζεηο
ζε θνξκνχο 250 δέλδξσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Γάζνπο Νάνπζαο (Δηθφλα 1). ε θάζε
δέλδξν κεηξήζεθαλ νη δηάκεηξνη ζην 1,3 κέηξα απφ ην έδαθνο θαη αλά δχν κέηξα
δει. 3,3, 5,3, 7,3 θ.ν.θ.. Δπίζεο κεηξήζεθαλ νη δηάκεηξνη ζηα ζρεηηθά χςε δει. ζην
0,1, 0,3, 0,5, 0,7, θαη 0,9 ηνπ νιηθνχ χςνπο. Σν νιηθφ χςνο (h) θάζε
δέλδξνπ κεηξήζεθε κε θαηνπηξηθφ ξειαζθφπην (Philip M., 1994). Λακβάλνληαο
ππφςε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία γίλεηαη ηκεκαηηθφο ππνινγηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ
θάζε δέλδξνπ κε k αξηζκφ θνξκνηεκαρίσλ απφ ηνλ ηχπν:
k

v  v0   vi  vc

(1)

i 1
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Σν v0 αληηζηνηρεί ζηνλ φγθν απφ ην χςνο ησλ 0,3 κέηξσλ κέρξη ην ζηεζηαίν χςνο θαη
ππνινγίζηεθε εθαξκφδνληαο ηνλ ηχπν ηνπ Smalian:

vo 

2
2
 d0,3  d

4

2

l

(2)

φπνπ d0,3 ε δηάκεηξνο ζην χςνο 0,3 κέηξα, d ε ζηεζηαία δηάκεηξνο θαη ην κήθνο ηνπ
ηκήκαηνο δειαδή 1 κέηξν.
Απφ ην χςνο ησλ 1,3 κέηξσλ σο ην χςνο ηεο ηειεπηαίαο κεηξεκέλεο δηακέηξνπ ν
φγθνο ππνινγίζηεθε εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν ηκεκαηηθήο νγθνκέηξεζεο κε ηνλ ηχπν
ηνπ Smalian:

vi 

 d02  d n 2
4

2

(3)

l

φπνπ d0 ε δηάκεηξνο ζηε κεγάιε βάζε ηνπ θνξκνηεκαρίνπ i, dn ε δηάκεηξνο ζηε κηθξή
βάζε ηνπ θνξκνηεκαρίνπ i θαη ην κήθνο ηνπ θνξκνηεκαρίνπ.
Ο φγθνο ηνπ θνξπθνηεκαρίνπ ππνινγίζηεθε απφ ην χςνο ηεο ηειεπηαίαο κεηξεκέλεο
δηακέηξνπ κέρξη ηελ θνξπθή κε ηνλ ηχπν ηνπ θψλνπ:

vc 

1 2
dc lc
34

(4)

φπνπ dc ε δηάκεηξνο ζηε βάζε ηνπ θνξπθνηεκαρίνπ θαη ην κήθνο ηνπ
θνξπθνηεκαρίνπ.
Δηθόλα 1. εκεία δεηγκαηνιεςίαο εληόο ηνπ Γεκνηηθνύ Γάζνπο Νάνπζαο

3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
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3.1 Δμηζώζεηο παιηλδξόκεζεο
ηε ζπλέρεηα επηιέρζεθαλ 23 εμηζψζεηο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά γηα ηελ
εθηίκεζε ηνπ φγθνπ θνξκνχ. Με ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS (Ver.22)
νη 23 εμηζψζεηο εμεηάζηεθαλ σο πξνο ηνλ ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ (R2), ηε
ζπγγξακκηθφηεηα (VIF), ηελ θαλνληθφηεηα ησλ ππνινίπσλ. Οη εμηζψζεηο πνπ
εκθάληδαλ ζπγγξακκηθφηεηα απνθιείζηεθαλ απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ
κεηαζρεκαηηζκνχ γηαηί ε χπαξμε ζπγγξακκηθφηεηαο επεξεάδεη ηελ αμηνπηζηία ησλ
απνηειεζκάησλ. Παξαηεξήζεθε φηη ζε φζεο εμηζψζεηο ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ήηαλ
ν φγθνο ε θαηαλνκή ησλ ππνινίπσλ δελ πξνζέγγηδε ηελ θαλνληθή θαηαλνκή.
Αληίζεηα ζε φζεο εμηζψζεηο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ήηαλ ν λεπέξηνο ινγάξηζκνο ηνπ
φγθνπ ή ήηαλ ζηαζκηζκέλεο κε ζηαζκηθφ ην 1/d2 ή ην 1/d2h ε θαηαλνκή ησλ
ππνινίπσλ πξνζέγγηδε ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Δπεηδή νη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο
ζε φιεο ηηο εμηζψζεηο δελ είλαη ίδηεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο Furnival ψζηε λα
είλαη δπλαηή ε ζχγθξηζή κεηαμχ ηνπο. Έπεηηα, ειέγρζεθε εάλ νη πέληε θαιχηεξεο
εμηζψζεηο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη ζηε ζπλέρεηα εθαξκφζηεθαλ θξηηήξηα
αμηνιφγεζεο απηψλ. Με ηε βνήζεηα ησλ θξηηεξίσλ θαη ηελ εκπεηξία ηνπ εξεπλεηή ζα
εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο εμηζψζεηο θαη ζα γίλνπλ ζπγθξίζεηο
κε ηελ απφδνζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηα λεπξσληθά δίθηπα.
Χο πξψην θξηηήξην αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ηεηξαγσληθφ κέζν ζθάικα ην
νπνίν ππνινγίζηεθε απφ ηνλ ηχπν:
n

MSE  
i 1

(vi  vˆi )2
n

(5)

Δπφκελν θξηηήξην ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζαλ νη Farrar and Myrphy (1987), Li and
Weiskittel (2010), ρξήζηκν γηα ηε ζχγθξηζε εμηζψζεσλ, είλαη ε ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ
κέζνπ ηεηξαγψλνπ ησλ ππνινίπσλ (RMSE) ην νπνίν φζν κηθξφηεξν είλαη ηφζν
θαιχηεξε είλαη ε εμίζσζε. Τπνινγίζηεθε κε βάζε ηνλ ηχπν:

RMSE 

(vi  vˆi )2

n
i 1
n

(6)

Σν ηξίην θξηηήξην γηα ηε ζχγθξηζε εμηζψζεσλ είλαη ην κέζν απφιπην ζθάικα (mean
absolute error) ην νπνίν ρξεζηκνπνίεζαλ νη Ozcelik and Bal (2013), νη Tabacchi et al
(2011), Li and Weiskittel (2010) θαη ηζνχηαη κε:

MAE 

1 n
 vi  vˆi
n i 1

(7)

Σέινο, ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ R2 ππνινγίζηεθε ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν:
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n

R2  1 

 (vˆ  v )
i 1
n

i

 (v  v )
i 1

2

i

(8)
2

i

ηνπο παξαπάλσ ηχπνπο φπνπ vi είλαη ε i παξαηεξεζείζα ηηκή ηεο
εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, vˆi είλαη ε i εθηηκεζείζα ηηκή ηεο εμαξηεκέλεο
κεηαβιεηήο, v ν αξηζκεηηθφο κέζνο φξνο ησλ εθηηκεζεηζψλ ηηκήλ θαη n είλαη
ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. Ο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ ρξεζηκνπνηείηαη σο
θξηηήξην γηα εμηζψζεηο κε ηελ ίδηα εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (Μάηεο 1994).
3.2 Μεζνδνινγία εθπαίδεπζεο λεπξσληθώλ δηθηύσλ
ηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά θχξην ιφγν βαζηέο αξρηηεθηνληθέο
ησλ ηξηψλ ή θαη πεξηζζνηέξσλ επηπέδσλ. Σα επηπιένλ επίπεδα απνζπνχλ
δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο ησλ δεδνκέλσλ, κνληεινπνηψληαο έηζη πνιχπινθα
ζπζηήκαηα πην εχξσζηα, ρσξίο φκσο ε ρξήζε ηνπο λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζε απηά
(Rumelhart et.al 1986). ηνλ αξηζκφ ησλ επηπέδσλ ζε θάζε πεξίπησζε θαηαιήμακε
κε ηελ ηερληθή δνθηκήο-ιάζνπο, θάηη πνπ ηζρχεη θαη γηα ηνλ αξηζκφ λεπξψλσλ πνπ
πεξηέρεηαη ζε θάζε έλα απφ απηά ηα επίπεδα. Κξηηήξην ήηαλ ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ
ιάζνπο ηφζν ζηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο, φζν θαη ζηα δεδνκέλα επαιήζεπζεο,

έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί ε ππεξπξνζαξκνγή (overfitting) θαη ηα δίθηπα λα
κπνξνχλ λα γεληθεχνπλ θαιχηεξα ηηο πξνβιέςεηο ηνπο. ηνλ πίλαθα 1 θαίλνληαη
ζπλνπηηθά νη παξάκεηξνη ησλ δηθηχσλ, αλάινγα κε ηηο αληίζηνηρεο κεηαβιεηέο
εηζφδνπ ηνπο.
Πίλαθαο 1. ηνλ πίλαθα θαίλνληαη ζπλνπηηθά νη αξρηηεθηνληθέο ησλ δηθηύσλ πνπ
εθπαηδεύηεθαλ, θαζώο θαη ν αιγόξηζκνο εθπαίδεπζεο πνπ επηζηξαηεύηεθε γηα ηελ
εθπαίδεπζε

Δίζνδνη

Αξηζκόο
Δπηπέδσλ

Αιγόξηζκνο
Δθπαίδεπζεο

Δπνρέο
Δθπαίδεπζεο

d1,3, h

1, 3, 4

SCG, LM

100-150

d1,3

1, 3

SCG, LM

100

Relative d, h

1, 3, 4

SCG-LM

200

Relative d

1, 3, 4

SCG-LM

200

Ζ εηθφλα 2 αληίζηνηρα, δείρλεη έλα παξάδεηγκα αξρηηεθηνληθήο δηθηχνπ πνπ
εθπαηδεχηεθε.
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Δηθόλα 2. Αξρηηεθηνληθή λεπξσληθνύ δηθηύνπ ηεζζάξσλ επηπέδσλ κε 6
εηζόδνπο θαη κία έμνδν

Χο αιγφξηζκνο νπηζζνδηάδνζεο ηνπ ιάζνπο θαηά ηελ εθπαίδεπζε επηιέρζεθε αξρηθά
ν Levenberg-Marquardt (LM) (Levenberg, K., 1944), αιιά ζηε ζπλέρεηα
αληηθαηαζηάζεθε κε ηνλ Scaled Conjugate Gradient (SCG) (Moller M. F. 1993). Ζ
αληηθαηάζηαζε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε δηφηη ν LM, ελψ ζε δίθηπα ηνπ ελφο ή δχν
επηπέδσλ εκθάληζε γεληθά θαιή απφδνζε, φηαλ εθαξκφζηεθε ζε πην βαζηά δίθηπα
θάλεθε λα αδπλαηεί λα πξνβιέςεη ηθαλνπνηεηηθά ηνλ δεηνχκελν φγθν. Ο SCG, φκνηα
κε ηνλ LM είλαη έλαο αιγφξηζκνο κε αξθεηά πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ππέξ-παξακέηξσλ
πνπ πξέπεη λα ξπζκηζηνχλ απφ ην ρξήζηε. Δπίζεο επηηπγράλεη ηαρχηαηε θαη εχξσζηε
ζχγθιηζε ζε νιηθφ ειάρηζην θαη παξνπζηάδεη θαιή απφδνζε ζε βαζηά δίθηπα.
πλνιηθά εθπαηδεχηεθαλ λεπξσληθά δίθηπα γηα ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο εηζφδσλ.
Αξρηθά εθπαηδεχηεθαλ δίθηπα κε εηζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε παιηφηεξεο
πεξηπηψζεηο (Razi and Athappilly, 2005, Vahedi, 2016), ηε ζηεζηαία δηάκεηξν (d1,3)

θαη ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ δέληξσλ (h), ελψ ζηε ζπλέρεηα επηρεηξήζεθε ε
εθπαίδεπζε δηθηχσλ κε κία κφλν είζνδν, απηήλ ηεο ζηεζηαίαο δηακέηξνπ.

Σέινο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ φγθνπ εθπαηδεχηεθαλ δίθηπα κε εηζφδνπο ην χςνο
θαη ηηο ζρεηηθέο δηακέηξνπο ησλ δέληξσλ, δειαδή ηε δηάκεηξφ ηνπο ζε 0,1, 0,3, 0,5,
0,7, 0,9 ηνπ νιηθνχ χςνπο.
Σα δεδνκέλα, πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα δίθηπα, θαλνληθνπνηήζεθαλ ζην δηάζηεκα
(-1, 1) κε βάζε ηνλ ηχπν:

xi  1  2

xi  min( x)  e
max( x)  e  min( x)  e

(9)

κε
ην εθάζηνηε ζηνηρείν θαη e κία κηθξή ζηαζεξά, ψζηε λα κπνξνχλ λα
γεληθεπηνχλ ηα απνηειέζκαηα ζε ςειφηεξα ή ρακειφηεξα δέληξα θαη ηαπηφρξνλα λα
κελ ππάξρεη ζηνηρείν εηζφδνπ κε ηηκή 1 ή -1. Ο κεηαζρεκαηηζκφο απηφο
πξαγκαηνπνηήζεθε θαζψο ηα λεπξσληθά δίθηπα αληαπνθξίλνληαη γεληθά θαιχηεξα ζε
κηθξέο θαη ζπγθξίζηκεο κεηαμχ ηνπο εηζφδνπο (Ioffe and Szegedy, 2015). Δπίζεο,
ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππεξβνιηθή εθαπηνκέλε (tanh), πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε σο ζπλάξηεζε ελεξγνπνίεζεο ησλ λεπξσληθψλ επηπέδσλ:

e x  e x
tan h( x)  x  x
e e

(10)
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Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα γελίθεπζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ είλαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ ζπλφινπ ησλ
δεδνκέλσλ (dataset ή ζεη δεδνκέλσλ) πξηλ απφ ηελ εθπαίδεπζε. ηελ παξνχζα
εξγαζία γηα ηελ πεξίπησζε ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηνπ
hold-out cross-validation (επηθπξσκέλε δηαζηαχξσζε). Σα δεδνκέλα δηαρσξίζηεθαλ
ζε πνζνζηά: 70% ζεη εθπαίδεπζεο, 15% ζεη επαιήζεπζεο θαη 15% ζεη ειέγρνπ κε
ηπραίν ηξφπν Γηα λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ πνιψζεηο ζηα δεδνκέλα θαηά ην
δηαρσξηζκφ, ν ηειεπηαίνο πξαγκαηνπνηήζεθε αξθεηέο θνξέο δίλνληαο θάζε θνξά
δηαθνξεηηθά ππν-ζεη δεδνκέλσλ. Σν ζεη εθπαίδεπζεο ήηαλ ε πεγή κάζεζεο ησλ
δηθηχσλ, ην ζεη επαιήζεπζεο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ξπζκίζεηο ππεξ-παξακέηξσλ θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηέινο ην ζεη ειέγρνπ γηα ηνλ ηειηθφ έιεγρν
απφδνζεο ησλ δηθηχσλ ζε μέλα γηα απηά δεδνκέλα. Σα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 3
δείρλνπλ ηε κέζε απφδνζε ησλ δηθηχσλ κε βάζε απνθιεηζηηθά ην ζεη ειέγρνπ.
4. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Γηα ηηο εμηζψζεηο παιηλδξφκεζεο πνπ παξνπζίαζαλ θαιέο ηηκέο ζην R2, δελ
εκθάληζαλ ζπγγξακκηθφηεηα θαη ε θαηαλνκή ησλ ππνινίπσλ πξνζέγγηδε ηελ
θαλνληθή θαηαλνκή ππνινγίζηεθε ν δείθηεο Furnival. Οη εμηζψζεηο 11-15 εκθάληζαλ
ηε κηθξφηεξε ηηκή ζην δείθηε Furnival. Γηα ηηο παξαπάλσ εμηζψζεηο ζηε ζπλέρεηα
εθαξκφζηεθαλ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη πξνέθπςε φηη ηα θαιχηεξα
απνηειέζκαηα δίλεη ε εμίζσζε 13 θαζψο παξνπζηάδεη ην κηθξφηεξν RMSE, MSΔ θαη
ΜΑΔ θαζψο θαη ην κεγαιχηεξν R2. Αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ θξηηεξίσλ
αμηνιφγεζεο ησλ πέληε θαιχηεξσλ εμηζψζεσλ θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.

ln v  b0  b1 ln(d 2 h)

0,065

(11)

ln v  b0  b1 ln(dh)
ln v  b0  b1 ln(d )  b2 ln h
v
1
 b0  b1 2
2
d h
d h
v
 b0  b1h
d2

0,077
0,064

(12)
(13)

0,061

(14)

0,065

(15)

Πίλαθαο 2. Απνηειέζκαηα εμηζώζεσλ παιηλδξόκεζεο
Δμίζσζε

RMSE

MSE

R2

MAE

11

7%

0,49%

0,9326

0,0488

12

7,51%

0,56%

0,9225

0,062

13

6,89%

0,47%

0,9348

0,0482

14

7,66%

0,59%

0,9194

0,0509
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15

7,95%

0,63%

0,9132

0,0525

Αληίζηνηρα, ε απφδνζε ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 3. Απφ
ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη ε ππεξνρή ησλ πνιιαπιψλ επηπέδσλ απέλαληη ζε κνλνεπίπεδα λεπξσληθά δίθηπα, ηδηαίηεξα ζε ζπλδπαζκφ κε SCG αιγφξηζκν
νπηζζνδηάδνζεο. Ο LM αληίζηνηρα κε ίδην αξηζκφ επηπέδσλ παξνπζίαζε γεληθά πνιχ
κεγαιχηεξν MSE θαη σο εθ ηνχηνπ πεξηνξηζηήθακε ζηελ εθπαίδεπζε κνλν-επίπεδσλ
δηθηχσλ κε ρξήζε LM, ζηα νπνία θαη απνδίδεη θαιχηεξα.

Πίλαθαο 3. Απνηειέζκαηα λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Ζ Αξρηηεθηνληθή ηνπ δηθηύνπ
αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκό λεπξώλσλ ησλ θξπθώλ επηπέδσλ ηνπ δηθηύνπ. Ο
αξηζκόο εηζόδσλ θαζνξίδεηαη από ην ζεη εθπαίδεπζεο θαη ην επίπεδν εμόδνπ
έρεη πάληα έλα λεπξώλα.
Αξρηηεθ
ηνληθή

Δίζνδνη

Δπν
ρέο

Αιγόξη
ζκνο

RMSE

MSE

20-10-52

d1,3, h

200

SCG

7,56%

0,57% 0,9117 0,0531

10-5-2

d1,3, h

200

SCG

5,65%

0,32% 0,9498 0,0415

10

d1,3, h

150

LM

6,1%

0,37% 0,9396 0,0439

10-5-2

Relative d,
h

200

SCG

4,65% 0,076% 0,9993 0,0200

20-10-52

Relative d,
h

200

SCG

4,52%

10

Relative d,
h

100

LM

23,28% 0,053% 0,9491 0,0698

20-10-52

Relative d

200

SCG

8,8%

0,7% 0,9919 0,0650

10-5-2

Relative d

200

SCG

7,36%

0,54% 0,9947 0,0599

10

Relative d

100

LM

17,65% 3,12% 0,9697 0,1294

10-5-2

d1,3

200

SCG

7,92%

0,63% 0,9077 0,0625

10

d1,3

100

LM

7,53%

0,57% 0,9319 0,0632

R2

MAE

0,06% 0,9994 0,0186

ε ζρέζε κε ηηο εμηζψζεηο παιηλδξφκεζεο, φπσο θαίλεηαη ζηνπο πίλαθεο 2, 3, θαζψο
θαη ζηα δηαγξάκκαηα ηεο εηθφλαο 3, ηα λεπξσληθά δίθηπα απνδίδνπλ αξθεηά
θαιχηεξα. Σα δίθηπα κε ίδηεο εηζφδνπο κε απηέο ησλ εμηζψζεσλ, ηηο d1,3, h,
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μεπέξαζαλ γεληθά ηελ απφδνζε ησλ εμηζψζεσλ θαηά κέρξη θαη 1,24 RMSE. Με
εηζφδνπο δηθηχσλ ηηο ζρεηηθέο δηακέηξνπο θαη ην χςνο, ε απφδνζε ησλ δηθηχσλ
παξνπζίαζε αθφκα κεγαιχηεξε δηαθνξά απφ ηηο εμηζψζεηο. Αμηνζεκείσηα είλαη θαη
ηα απνηειέζκαηα ησλ δηθηχσλ κε κία κφλν είζνδν, απηήλ ηεο ζηεζηαίαο δηακέηξνπ.
Αληαγσλίδνληαη ηελ απφδνζε ησλ εμηζψζεσλ θαη ηαπηφρξνλα εμαιείθνπλ ηε ρξήζε
ηνπ χςνπο, σο επηπιένλ κέηξεζε θαη αλεμάξηεηε κεηαβιεηή.

Δηθόλα 3. Αξηζηεξά, δηάγξακκα παξαδείγκαηνο παιηλδξόκεζεο πξαγκαηηθνύ κε
εθηηκώκελνπ όγθνπ κε βάζε ηα λεπξσληθά δίθηπα. Γεμηά παξνπζηάδεηαη
αληίζηνηρν δηάγξακκα κε βάζε ηηο εμηζώζεηο.

5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
ε απηήλ ηελ εξγαζία εμεηάζηεθαλ δηαθνξεηηθνί ηξφπνη πξνζέγγηζεο ηεο εθηίκεζεο
ηνπ φγθνπ δέληξσλ πνπ αλήθνπλ ζην Γεκνηηθφ Γάζνο Νάνπζαο. Με βάζε ηα
ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο ην δεηνχκελν πξνθχπηεη κε ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα κε
ρξήζε εμηζψζεσλ παιηλδξφκεζεο, αιιά ηα λεπξσληθά δίθηπα γεληθά απνδίδνπλ πνιχ
θαιχηεξα. Δηδηθά δε, κε βαζηέο αξρηηεθηνληθέο θαη φηαλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο
δηαζέζηκεο κεηξήζεηο, ε πξνζέγγηζε φγθνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε εμαηξεηηθή αθξίβεηα.
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δηθηχσλ κε ρξήζε κφλν ηεο
ζηεζηαίαο δηακέηξνπ σο είζνδν, αληαγσλίδνληαη απηά ησλ εμηζψζεσλ παιηλδξφκεζεο
κε εθπαίδεπζε ελφο ζρεηηθά απινχ δηθηχνπ. Σέινο, ηα λεπξσληθά δίθηπα εμάγνπλ ηα
ζπκπεξάζκαηά ηνπο απεπζείαο απφ ηα δεδνκέλα, ρσξίο λα εηζάγνληαη επηπιένλ
ππνζέζεηο θαη πεξηνξηζκνί απφ ηνλ εξεπλεηή, θάηη πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
απφδνζή ηνπο ηα θαζηζηά έλα ηζρπξφ εξγαιείν. πκπεξαζκαηηθά, αλάινγα κε ηελ
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πξαθηηθή εθαξκνγή θαη ηα πεξηζψξηα αθξίβεηαο-ρξφλνπ πξνζθέξνληαη αξθεηέο
πξνζεγγίζεηο ζηνλ εξεπλεηή.

ABSTRACT
Forest attributes and more specifically timber volume data parameters, provide crucial
information for the management of forest ecosystems. The dataset, which was
randomly sampled for statistical analysis, includes measurements of 250 trees from
the territory of the Municipal Forest of Naoussa. The volume estimation process was
initially performed with equations based on applications of simple and multiple linear
regression. Subsequently the tree volume was estimated with neural networks, which
perform well in similar forest applications. Respectively neural networks of various
architectures (layers, neurons per layer) and backpropagation algorithms were
employed. Based on the results of our methodology, only transformed or weighted
equation models produce satisfying results in the process of volume estimation. On
the other hand, neural network performance on tree volume estimation, especially
when trained with deeper architectures, surpasses regression equation models as their
results diverge far less from the original volume.
Keywords: Regression models, Neural networks, Municipal Forest of Naoussa
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Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο
ibadounas@yahoo.gr & pitselis@unipi.gr
ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Ζ εθηίκεζε ησλ απνζεκάησλ κίαο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο ζηνλ θιάδν δεκηψλ απνηειεί κία
άθξσο ζεκαληηθή δηαδηθαζία θαζψο έρεη σο ζθνπφ ηελ νπνηαδήπνηε θάιπςε ησλ
κειινληηθψλ αμηψζεσλ απφ αζθαιηζηηθνχο θηλδχλνπο νη νπνίνη έρνπλ ήδε επέιζεη. Ζ
δηαδηθαζία εθηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ πεξηιακβάλεη αξθεηά πεξίπινθεο κεζφδνπο, νη νπνίεο
πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη κε ηελ θξίζε θαη ηελ εκπεηξία ηνπ εθάζηνηε αλαινγηζηή. Οη
πεξηζζφηεξεο κέζνδνη απνζεκαηνπνίεζεο απαηηνχλ ηελ χπαξμε παξειζνληηθψλ ζηνηρείσλ ηεο
εηαηξείαο, πάλσ ζηα νπνία ζα βαζηζηεί ε εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ απνζεκάησλ. ηελ
παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη κία κέζνδνο εθηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ κε ρξήζε ηνπ
θίιηξνπ Kalman (Kalman Filter), έλαλ αιγφξηζκν πνπ εθαξκφδεηαη ζε ζπζηήκαηα πνπ
δέρνληαη εμσηεξηθέο θπζηθέο δηαηαξαρέο (ζνξχβνπο) θαη έρεη σο ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κηαο
λέαο εθηίκεζεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, απαιιαγκέλε απφ δηαηαξαρέο. Δπηπιένλ,
επεθηείλνπκε ηνλ αιγφξηζκν θάλνληάο ηνλ αλζεθηηθφ (robust) ζε αθξαίεο ηηκέο, νη νπνίεο αλ
αγλνεζνχλ ζα ππεξεθηηκήζνπλ ην ηειηθφ απφζεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αζθαιηζηηθή

ππνρξέσζε ηεο εηαηξίαο.
Λέμεηο Κιεηδηά: Απνζεκαηνπνίεζε, Φίιηξν Kalman, Αλζεθηηθφο (Robust).
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1. Δηζαγσγή
Ζ απνζεκαηνπνίεζε δεκηψλ είλαη κηα ζεκαληηθή δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ
εηαηξηψλ κε ζθνπφ ηελ πξφβιεςε ησλ απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ θάιπςε
κειινληηθψλ απαηηήζεσλ. ηελ αλαινγηζηηθή βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ πνιιέο
εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά ζηνραζηηθέο κεζφδνπο απνζεκαηνπνίεζεο
απαηηήζεσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ηα άξζξα ησλ Kremer (1982), Verrall (1994)
θαζψο θαη ηα βηβιία ησλ Taylor (2000), Wüthrich & Merz (2008) θαη ησλ Radtke et
al. (2012). Έλα απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ εθηίκεζεο ησλ
απνζεκάησλ κίαο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο (φπσο είλαη απηή ηεο κεζφδνπ Chain
Ladder) είλαη φηη δεκηνπξγνχλ κεγάιεο «ζρέζεηο - ζπζρεηίζεηο» κεηαμχ ησλ εηψλ πνπ
ζπλέβε ην αηχρεκα (ή ησλ εηψλ πνπ θαηαγξάθεθε κία δεκηά). Απηφ ζπκβαίλεη
θπξίσο δηφηη ηα κνληέια απηά βαζίδνληαη ζηελ ππφζεζε φηη νη παξάγνληεο εμέιημεο
έρνπλ ηελ ίδηα κνξθή γηα θάζε έηνο αηπρήκαηνο. Υξεζηκνπνηψληαο κνληέια ρψξνπ
θαηαζηάζεσλ (state space models) δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο παξάγνληεο εμέιημεο
λα έρνπλ δηαθνξεηηθή κνξθή αλάινγα κε ην έηνο αηπρήκαηνο. πγθεθξηκέλα, ηα
κνληέια ρψξνπ θαηαζηάζεσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηαηί θπξίσο κπνξνχλ λα δψζνπλ
κία πνηθηιία απφ δηαθνξεηηθά κνληέια ηα νπνία είλαη εχθνια εξκελεχζηκα, αιιά θαη
ηαπηφρξνλα νδεγνχλ ζε ζπλεπείο εθηηκήζεηο κέζσ ηεο κεζφδνπ ηνπ θίιηξνπ Kalman
(Kalman Filter). ηηο αζθαιίζεηο δεκηψλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο έλα
εξγαιείν ψζηε λα απηνκαηνπνηεζεί ε δηαδηθαζία απνζεκαηνπνίεζεο.
Έλα κνληέιν ρψξνπ θαηαζηάζεσλ πξνζδηνξίδεηαη απφ δχν εμηζψζεηο νη νπνίεο
δειψλνπλ ηελ εμάξηεζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηεο θαηάζηαζεο


Ζ εμίζσζε παξαηήξεζεο (observation equation) νξίδεηαη σο
y t  Ft ζt  wt , t  0,
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φπνπ y t είλαη έλα δηάλπζκα κε ηηο παξαηεξήζεηο, ζ t είλαη έλα άγλσζην δηάλπζκα
θαηάζηαζεο, Ft είλαη έλαο γλσζηφο πίλαθαο, ν νπνίνο ζπλδέεη ην δηάλπζκα
θαηάζηαζεο ζ t κε ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηέινο w t είλαη ηα πηζαλά ζθάικαηα.


Ζ εμίζσζε θαηάζηαζεο (state equation) νξίδεηαη σο
ζt 1  Gt 1ζt  ut 1 , t  0,

ε νπνία ραξαθηεξίδεη ην δηάλπζκα ζ t σο Μαξθνβηαλή κνξθή ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ
πίλαθα θαηαζηάζεσλ κεηάβαζεο G t 1 . πσο θαη ε εμίζσζε παξαηήξεζεο έηζη θαη ε
εμίζσζε θαηάζηαζεο ζπκπεξηιακβάλεη έλα ηπραίν δηάλπζκα ut ζθαικάησλ.
Σν βαζηθφ ζεκείν απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά
κε ην δηάλπζκα θαηάζηαζεο ζ t ελψ έρεη παξαηεξεζεί έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ
Γίλεηαη ε ππφζεζε φηη

.

είλαη έλα δηάλπζκα n×1, ζ t είλαη έλα δηάλπζκα

θαηαζηάζεσλ r×1, Ft είλαη πίλαθαο n×r θαη G t είλαη πίλαθαο r×r. Σα δηαλχζκαηα
κε ηα ζθάικαηα w t θαη ut είλαη δηαζηάζεσλ n×1 θαη r×1 κε πίλαθεο δηαθχκαλζεοζπλδηαθχκαλζεο
Q ,
E ut ut  k    t
 0,

k  0,
αιινχ

H ,
θαη E  w t wt  k    t
 0,

k  0,
αιινχ,

φπνπ Q t θαη H t είλαη r×r θαη n×n πίλαθεο νη νπνίνη εμαξηψληαη απφ ην ρξφλν t.
Δπηπιένλ γίλεηαη ε ππφζεζε E ut wt k   0,  t , k .
Τπνζέηνληαο φηη ηα ζθάικαηα αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, γηα ηελ
εθηίκεζε ηνπ δηαλχζκαηνο ζ t ρξεζηκνπνηείηαη ν αιγφξηζκνο ηνπ θίιηξνπ Kalman.

2. Ο Αιγόξηζκνο ηνπ Φίιηξνπ Kalman (Kalman Filter)
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Ζ εθηίκεζε ηνπ δηαλχζκαηνο ζ t βαζίδεηαη ζε κία ζεηξά δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ
παξαηεξεζεί y1, y 2,

, y t . O αιγφξηζκνο ηνπ θίιηξνπ Kalman είλαη έλα ζχλνιν απφ

αλαδξνκηθέο ζρέζεηο ζηηο νπνίεο γίλεηαη ε εθηίκεζε ηνπ δηαλχζκαηνο ζ t ζχκθσλα κε
ην δηάλπζκα ζt 1 θαη ην λέν ζεη δεδνκέλσλ y t . Σα βήκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ
πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:
Βήκα 1: yˆ t  Ft ζˆ t|t 1 ,
Βήκα 2: εt  y t  yˆ t ,









Βήκα 3: ζˆ t|t  ζˆ t|t 1  Pt|t 1Ft Ft Pt|t 1 Ft  Ht

1

εt ,

Βήκα 4: ζˆ t 1|t  G t 1 ζˆ t|t ,
Βήκα 5: Pt|t  Pt|t 1  Pt|t 1Ft Ft Pt|t 1 Ft  Ht

1

Ft Pt|t 1 ,

Βήκα 6: Pt 1|t  Gt 1Pt|t Gt 1  Qt 1 .
ηνλ παξαπάλσ αιγφξηζκν, ζˆ t |t είλαη ε εθηίκεζε ηνπ ζ t φηαλ είλαη γλσζηφ ην
ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ y1, y 2,

, y t ζην ρξφλν

ελψ Pt|t είλαη ν πίλαθαο

δηαθχκαλζεο - ζπλδηαθχκαλζεο απηήο ηεο εθηίκεζεο. Αληίζηνηρα, ην δηάλπζκα ζˆ t 1|t
θαη ν πίλαθαο Pt 1|t είλαη ε εθηίκεζε ηνπ ζt 1 θαη ηεο δηαθχκαλζεο ζχκθσλα κε ην
ίδην ζχλνιν δεδνκέλσλ ζε ρξφλν
επαλεθηηκά κφλν ην δηάλπζκα

. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν αιγφξηζκνο δελ

ζt 1 αιιά θαη ηνλ πίλαθα δηαθχκαλζεο-

ζπλδηαθχκαλζεο απηήο ηεο εθηίκεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζθάικαηα
θαηαλέκνληαη θαλνληθά, είλαη εθηθηφ λα θαηαζθεπαζηνχλ (1-α)100% δηαζηήκαηα
εκπηζηνζχλεο γηα ηηο παξακέηξνπο ζχκθσλα κε ηνπο ηχπνπο ζˆ k ,t 1|t  ta pk ,k ,t 1|t ,
φπνπ ζˆ k ,t 1|t είλαη ην

ζηνηρείν ηνπ ζˆ t 1|t , p k ,k ,t 1|t είλαη ην

δηαγψλην ζηνηρείν

ηνπ πίλαθα Pt 1|t θαη ta είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηεκφξην.
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3. Ο Αλζεθηηθόο (Robust) Αιγόξηζκνο Φίιηξνπ Kalman
Μία απφ ηηο ππνζέζεηο ηνπ αιγνξίζκνπ ηνπ θίιηξνπ Kalman είλαη ε θαλνληθφηεηα
ησλ ζθαικάησλ θαη ηα πεξηζζφηεξα κνληέια βαζίδνληαη ζε απηή ηελ ππφζεζε. ε
πεξίπησζε φκσο αζπκκεηξίαο ηεο θαηαλνκήο ησλ ζθαικάησλ είηε έθηνπσλ
παξαηεξήζεσλ (outliers), θάπνηεο ππνζέζεηο φπσο ε πξνεγνχκελε παξαβηάδνληαη, ην
νπνίν ζεκαίλεη φηη νη εθηηκήζεηο ησλ παξακέηξσλ, ησλ δηαζηεκάησλ εκπηζηνζχλεο
θαη άιισλ ζηαηηζηηθψλ πνζνηήησλ είλαη αλαμηφπηζηεο (Cipra, & Romera, 1991). ην
Βήκα 3 ηνπ αιγνξίζκνπ, ε έιιεηςε θαλνληθφηεηαο ησλ ζθαικάησλ ή ε χπαξμε
έθηνπσλ ηηκψλ ζα νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο γηα ην ζt|t αιιά θαη γηα φιν
ην δηάλπζκα ζt i|t i ,  i  0 . Γηα ην ιφγν απηφ, κία απιή αλζεθηηθή (robust)
ζηξαηεγηθή είλαη λα απαιεηθζνχλ ηέηνηεο επηξξνέο αληηθαζηζηψληαο ηα ζθάικαηα ε t
κε κία θξαγκέλε ζπλάξηεζε   εt  . Αληί επνκέλσο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα
ζθάικαηα ε t , εθαξκφδεηαη ε ζπλάξηεζε ηνπ Huber (Huber, 1981)


 b 

H b  X   X  min 1,
,
 X 


φπνπ

είλαη ε επθιείδεηα λφξκα θαη 0  b   . ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην Βήκα

3 ηνπ αιγνξίζκνπ κεηαζρεκαηίδεηαη σο εμήο:
1
ζˆ t|t  ζˆ t|t 1  Pt|t 1Ft  Ft Pt|t 1 Ft  Ht  Hb  εt  ,

φπνπ ε ζηαζεξά

είλαη κία παξάκεηξνο πξνο εθηίκεζε. Ο αιγφξηζκνο κπνξεί λα

γίλεη αλζεθηηθφο ζηελ πεξίπησζε πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαθνξεηηθέο
ζπλαξηήζεηο αιιά παξφκνηεο κε απηή ηνπ Huber (Pitselis et al., 2015, Cipra &
Romera, 1991). Μία πξνζέγγηζε γηα λα επηιεγεί ε ζηαζεξά είλαη ρξεζηκνπνηψληαο
ηελ απνδνηηθφηεηα (efficiency) ζε ζρέζε κε ην απιφ κνληέιν ηνπ θίιηξνπ Kalman.
Αλ νη ηηκέο ηεο ζηαζεξάο

είλαη κηθξέο, ηφηε ε ζρεηηθή απνδνηηθφηεηα παίξλεη

κεγάιεο ηηκέο (Moore et. al, 1980).
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4. Γεκηνπξγία Μνληέισλ Φίιηξνπ Kalman ζε Σξίγσλα Εεκηώλ
Οη δεκηέο κίαο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο ζηνλ θιάδν δεκηψλ κειεηψληαη θπξίσο
ρξεζηκνπνηψληαο ηξίγσλα εμέιημεο δεκηψλ. Σε κνξθή ησλ δεδνκέλσλ δειψλεη ν
Πίλαθαο 4. πγθεθξηκέλα, νη γξακκέο δειψλνπλ ην έηνο πνπ ζπλέβε ην αηχρεκα, ελψ
νη ζηήιεο δειψλνπλ ην ρξφλν εμέιημεο ηεο δεκηάο, δειαδή ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ
ρξεηάζηεθε ψζηε λα θαηαβιεζεί απνδεκίσζε (Verrall, 1994).
Πίλαθαο 4: Σξίγσλν εμέιημεο απνζεκάησλ
Έηνο εμέιημεο j
Έηνο

1

2

n-1

n

1

C1,1

C1,2

C1,n 1

C1,n

2

C2,1

C2,2

C2,n 1

αηπρήκαηνο i

Cn 1,2
n

Cn ,1

Δπίζεο, ε δηαγψληνο δειψλεη ην εκεξνινγηαθφ έηνο. Ζ ηηκή Ci , j δειψλεη κία δεκηά
πνπ έγηλε ην έηνο i αιιά πιεξψζεθε ην έηνο j. Φπζηθά, ηα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη
σο ηξίγσλν δηφηη νη γλσζηέο παξαηεξήζεηο είλαη έσο θαη ηελ ηειεπηαία δηαγψλην κε
ζηνηρεία Cni 1,i , i  1, 2,

, n, ηα νπνία δειψλνπλ ην πνζφ ησλ δεκηψλ πνπ έγηλαλ

ην έηνο n  i  1 θαη πιεξψζεθαλ ην έηνο n, φπνπ n είλαη ην ζχλνιν ησλ εηψλ πνπ
είλαη γλσζηά ηα κεγέζε ησλ δεκηψλ. ιεο νη ππφινηπεο ηηκέο, δειαδή ην ηξίγσλν
δεμηά θάησ, πξέπεη λα εθηηκεζνχλ δηφηη απνηεινχλ ηελ εμέιημε ησλ δεκηψλ πνπ
έγηλαλ θαη πξφθεηηαη λα πιεξσζνχλ ζε κειινληηθφ ρξφλν. πγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη
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λα ππνινγηζηεί ην απφζεκα Ri 

n

C

n i  2

πνπ αλακέλεηαη λα έρεη κία αζθαιηζηηθή

i, j

εηαηξία γηα θάζε έηνο αηπρήκαηνο i  2,

, n , κε R1  0.

Γηα ηε κνληεινπνίεζε ησλ δεκηψλ ελφο ηξηγψλνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην κνληέιν ησλ
ινγαξίζκσλ ησλ δεδνκέλσλ

log  Ci , j     i   j  ei , j ,
κε κ>0,  i κία παξάκεηξνο πνπ πεξηγξάθεη ην έηνο αηπρήκαηνο θαη  j κία
παξάκεηξνο πνπ πεξηγξάθεη ην έηνο εμέιημεο ηεο δεκηάο ελψ ei , j είλαη ηα ζθάικαηα
πνπ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή κε κέζε ηηκή 0 θαη θάπνηα ζηαζεξή
δηαθχκαλζε (De Jong and Zehnwirth, 1983). Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ απνζεκάησλ,
ρξεζηκνπνηψληαο ην θίιηξν Kalman ηα δεδνκέλα ζα έρνπλ ηελ αθφινπζε κνξθή
ζχκθσλα κε ην εκεξνινγηαθφ έηνο (βιέπε Verrall, 1994):

 C1,3 
C1,2  

C1,1 ,   , C2,2  ,
C2,1  C 
 3,2 
Ζ αλαπαξάζηαζε ηνπ ινγαξηζκηθνχ κνληέινπ ζε έλα Μνληέιν Υψξνπ Καηαζηάζεσλ
είλαη

 log  C1,t   1

 1
log
C

 2,t 1    



 1
 log  Ct ,1   

 1
yt

0  0 1      w1,t 

  
1 0 0 0   1   w2,t 1 
,
   

  
0
0 0  





w
0
1 0   t   t ,1 
Ft

κε ην δηάλπζκα θαηαζηάζεσλ ζt    , 1 ,

ζt

wt

, t  λα ηθαλνπνηεί ηελ εμίζσζε

138

1
0

ζt 1  0

0
0

0
0
0
0

0
0 0
0 



u ,
1  ζt 
1 0  t

0


0 1 

0

G t 1

φπνπ u t είλαη έλα δηάλπζκα ηπραίσλ ζθαικάησλ. Να ηνληζηεί φηη νη δηαζηάζεηο φισλ
ησλ πηλάθσλ κεηαβάιινληαη δπλακηθά θαζψο λέεο πιεξνθνξίεο εηζάγνληαη ζην
κνληέιν. Δθαξκφδνληαο ηνλ αιγφξηζκν, πξνθχπηνπλ νη εθηηκήζεηο ησλ αγλψζησλ
παξακέηξσλ ψζηε λα γίλεη ε ηειηθή εθηίκεζε ηνπ απνζέκαηνο.

5. Αξηζκεηηθή εθαξκνγή
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεθε ην παθέην R θαη έλα επξέσο
γλσζηφ ζχλνιν δεδνκέλσλ ην νπνίν δείρλεη ν Πίλαθαο 5 (Taylor & Ashe, 1983). ην
ζπγθεθξηκέλν ηξίγσλν εμέιημεο απνζεκάησλ ππάξρνπλ δεδνκέλα γηα 10 έηε
αηπρήκαηνο θαζψο θαη γηα 10 έηε εμέιημεο. ηφρνο είλαη ε εθηίκεζε ηνπ θάησ
ηξηγψλνπ ην νπνίν ζα νδεγήζεη θαη ζηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθαίσλ απνζεκάησλ πνπ
θαιείηαη λα δηαζέηεη ε εθάζηνηε αζθαιηζηηθή εηαηξία ψζηε λα είλαη θεξέγγπα γηα ηηο
κειινληηθέο ηεο ππνρξεψζεηο.
Πίλαθαο 5: Taylor and Ashe data (1983)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

357848

766940

610542

482940

527326

574398

146342

139950

227229

67948

2

352118

884021

933894

1183289

445745

320996

527804

266172

425046

3

290507

1001799

926219

1016654

750816

146923

495992

280405

4

310608

1108250

776189

1562400

272482

352053

206286

5

443160

693190

991983

769488

504851

470639

6

396132

937085

847498

805037

705960

7

440832

847631

1131398

1063269

8

359480

1061648

1443370

9

376686

986608

10

344014
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Δθαξκφδνληαο ηνλ αιγφξηζκν ηνπ θίιηξνπ Kalman, ιακβάλνπκε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ
δηαλχζκαηνο θαηάζηαζεο ηνπ κνληέινπ (Πίλαθαο 6). Ζ Δηθφλα 1 παξνπζηάδεη ηε
δηαρξνληθή εθηίκεζε θάπνησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηαλχζκαηνο θαηάζηαζεο (β1 έσο β8) γηα
ηα νπνία νη κεηαβνιέο ζηηο εθηηκψκελεο ηηκέο είλαη εκθαλείο, θαζψο εηζάγνληαη λέεο
πιεξνθνξίεο ζην ηξίγσλν. πγθεθξηκέλα, δηαρξνληθά εηζάγνληαη λέεο δεκηέο ζην
ηξίγσλν θαη επνκέλσο επαλεθηηκνχληαη νη παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ. Τπάξρνπλ
πεξηπηψζεηο φπνπ αξρηθά θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ δηαλχζκαηνο θαηάζηαζεο δελ
κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ, θαζψο φκσο εηζέξρνληαη πιεξνθνξίεο ζην κνληέιν ηφηε
είλαη εθηθηφ λα εθηηκεζνχλ, αιιά θαη λα επαλεθηηκεζνχλ ζηα επφκελα βήκαηα ηνπ
αιγνξίζκνπ.
Δηθόλα 1: Γηαρξνληθή εθηίκεζε ζηνηρείσλ ηνπ δηαλχζκαηνο θαηάζηαζεο
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Να ηνληζηεί φηη πξφθεηηαη γηα έλα δηάλπζκα, ην νπνίν πεξηέρεη ηηο εθηηκήζεηο ησλ
παξακέηξσλ θαη γηα ηα έηε αηπρήκαηνο (παξάκεηξνη αi), αιιά θαη γηα ηα έηε εμέιημεο
(παξάκεηξνη βi).
Πίλαθαο 6: Δθηηκήζεηο δηαλχζκαηνο θαηάζηαζεο
μ

α1

α2

α3

α4

α5

α6

α7

α8

12.51

0.3610

0.2822

0.1712

0.2822

0.3118

0.392

0.4802

0.3452

β0

β1

β2

β3

β4

β5

β6

β7

β8

β9
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0.229

0.9111

0.9387

0.9649

0.3832

-0.005

-0.118

-0.439

-0.053

-1.393

Υξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ηνπ δηαλχζκαηνο θαηάζηαζεο εθηηκάηαη ην απφζεκα
γηα ηα ππφινηπα έηε. Ο Πίλαθαο 7 παξνπζηάδεη ηηο εθηηκήζεηο κε ηα κειινληηθά
αλακελφκελα απνζέκαηα. Να ηνληζηεί φηη νη εθηηκήζεηο απηέο απνηεινχλ ην
αλακελφκελν απφζεκα πνπ ρξεηάδεηαη λα έρεη ε αζθαιηζηηθή εηαηξία ψζηε λα είλαη
ζπλεπήο ζηηο κειινληηθέο ηεο ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο πξνέθπςαλ απφ ηελ εμέιημε
ησλ δεκηψλ πνπ έρνπλ ήδε γίλεη.
Πίλαθαο 7: Σξίγσλν εμέιημεο δεκηψλ κε εθηηκήζεηο
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

357848

766940

610542

482940

527326

574398

146342

139950

227229

67948

2

352118

884021

933894

1183289

445745

320996

527804

266172

425046

10927

3

290507

1001799

926219

1016654

750816

146923

495992

280405

379508

102650

4

310608

1108250

776189

1562400

272482

352053

206286

228731

340091

91988

5

443160

693190

991983

769488

504851

470639

351067

256033

380684

102968

6

396132

937085

847498

805037

705960

404479

362429

264319

393004

106300

7

440832

847631

1131398

1063269

646825

439787

394066

287392

427310

115580

8

359480

1061648

1443370

1268870

710402

483014

432799

315640

469311

126940

9

376686

986608

1090101

1120657

627422

426594

382246

278771

414492

112113

10

344014

973601

1001989

1030076

576709

392113

351349

256238

380990

103051

χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ δηαλχζκαηνο θαηάζηαζεο θαη ην κειινληηθφ πίλαθα
ζρεδηαζκνχ πξνθχπηεη ν Πίλαθαο 8 φπνπ παξνπζηάδνληαη νη εθηηκήζεηο γηα ην ηειηθφ
απφζεκα γηα θάζε έηνο αηπρήκαηνο.
Πίλαθαο 8: Αζξνηζηηθέο δεκηέο θαη εθηίκεζε απνζεκάησλ θαη ηειηθψλ
πιεξσζεηζψλ δεκηψλ αλά έηνο αηπρήκαηνο
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

πλνιηθέο
Σειηθέο
Σειηθό
Πιεξσζείζεο Δθηηκώκελν
δεκηέο
Απόζεκα

1

357848 1124788 1735330 2218270 2745596 3319994 3466336 3606286 3833515 3901463

3901463

0

2

352118 1236139 2170033 3353322 3799067 4120063 4647867 4914039 5339085 5450013

5350012

110928

3

290507 1292306 2218525 3235179 3985995 4132918 4628910 4909315 5288823 5391473

5391473

482158

4

310608 1418858 2195047 3757447 4029929 4381982 4588268 4816999 5157090 5249079

5249078

660811
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5

443160 1136350 2128333 2897821 3402672 3873311 4224379 4480411 4861096 4964064

4964063

1090753

6

396132 1333217 2180715 2985752 3691712 4096191 4458621 4722940 5115945 5222245

5222243

1530533

7

440832 1288463 2419861 3483130 4129955 4569742 4963809 5251200 5678511 5794091

5794090

2310961

8

359480 1421128 2864498 4133368 4843771 5326785 5759584 6075224 6544536 6671476

6671474

3806978

9

376686 1363294 2453395 3574052 4201475 4628070 5010315 5289086 5703579 5815692

5815690

4452398

10

344014 1317616 2319606 3349683 3926393 4318507 4669856 4926095 5307085 5410136

5410130

5066122

Σύνολο

53769716

19511642

Σν νιηθφ απφζεκα εθηηκάηαη 19511642 ελψ ην ηππηθφ ζθάικα εθηηκάηαη 6266024
(32.11%). Δπίζεο, ε δηαθχκαλζε ησλ ζθαικάησλ ηνπ κνληέινπ εθηηκάηαη 0.116217.
Πξνθαλψο, θαζψο απμάλεηαη δηαρξνληθά ην έηνο αηπρήκαηνο, ην ζπλνιηθφ
αλακελφκελν απφζεκα απμάλεηαη. Να ηνληζηεί επίζεο φηη γίλεηαη ε ππφζεζε φηη κεηά
ηα 10 έηε δελ ππάξρεη εμέιημε ησλ δεκηψλ, κε απνηέιεζκα ην πξψην έηνο αηπρήκαηνο
ε εθηίκεζε ηνπ απνζέκαηνο λα είλαη κεδεληθή, φπσο δείρλεη ν Πίλαθαο 8.
Σέινο, εθαξκφδεηαη ην κνληέιν κε ην αλζεθηηθφ θίιηξν Kalman γηα δηάθνξεο ηηκέο
ηεο παξακέηξνπ b. πγθεθξηκέλα, γηα δηάθνξεο ηηκέο ηεο παξακέηξνπ b εθηηκάηαη ην
απφζεκα, ε δηαθχκαλζε ησλ ζθαικάησλ, ε ζρεηηθή απνδνηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ην
απιφ θίιηξν Kalman (δειαδή ν ιφγνο ησλ κέζσλ ηεηξαγσληθψλ ζθαικάησλ) θαζψο
επίζεο θαη ην πνζνζηφ ηνπ απνζέκαηνο σο πξνο ηε ζπλνιηθή δηαθχκαλζε ησλ
απνζεκάησλ. πσο θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα, θαζψο απμάλεηαη ε ηηκή ηεο
ζηαζεξάο b, κεηψλεηαη ην απφζεκα πνπ απαηηείηαη θαη επίζεο ε απνδνηηθφηεηα ηείλεη
ζην 1, θαζψο ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ εκθαλίδεηαη θάπνηα αθξαία ηηκή θαη νη δχν
αιγφξηζκνη βγάδνπλ ίδηα απνηειέζκαηα. Δπίζεο, κεηψλεηαη θαη ην πνζνζηφ ηνπ
απνζέκαηνο σο πξνο ηε ζπλνιηθή δηαθχκαλζε. Ο Πίλαθαο 9 παξνπζηάδεη ηα
απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ Αλζεθηηθνχ θίιηξνπ Kalman ζηα δεδνκέλα.
Πίλαθαο 9: Απνηειέζκαηα Αλζεθηηθνχ Φίιηξνπ Kalman
α/α

--b--

Απόζεκα

ζ2

Απνδνηηθόηεηα

%SE

1

10.00

26165879

0.17

1.43

0.36

2

10.20

25527872

0.16

1.37

0.36

3

10.40

24919698

0.15

1.32

0.35
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4

10.60

24339883

0.15

1.27

0.35

5

10.80

23787045

0.14

1.22

0.35

6

11.00

23259881

0.14

1.18

0.34

7

11.20

22757171

0.13

1.14

0.34

8

11.40

22277765

0.13

1.11

0.33

9

11.60

21820582

0.13

1.08

0.33

10

11.80

21384606

0.12

1.05

0.33

11

12.00

20968880

0.12

1.03

0.33

12

12.20

20572506

0.12

1.02

0.32

13

12.40

20194635

0.12

1.01

0.32

14

12.60

19834471

0.12

1.00

0.32

15

12.80

19511642

0.12

1.00

0.32

16

13.00

19511642

0.12

1.00

0.32

ABSTRACT
The estimate of the total loss reserve of an insurance company is a very important
process as it intends to cover future claims from insurance risks that have already
occurred. The procedure of loss reserving involves several complicated methods,
which must be combined with the judgment and experience of the actuary. Most loss
reserving methods require past claims data for the estimation of future reserves. In
this work, we present a loss reserving method using Kalman Filter, an algorithm
applied to systems that receive external physical disturbances (noises) and aims to
create a new estimate of the state of the system without disturbances. In addition, we
extend the algorithm by making it robust at extreme values, which, if ignored, will
overestimate the final reserve required for the company's liability.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εργασία αυτή προτείνεται το υπόδειγμα παλινδρόμησης αξιοπιστίας χαρτοφυλακίου ως
μέθοδος μοντελοποίησης και πρόβλεψης των δεικτών θνησιμότητας ενός πληθυσμού. Τα
αποτελέσματα από την προσαρμογή του υποδείγματος αυτού στα ελληνικά δεδομένα αξιολογούνται με τη χρήση μέτρων ακρίβειας σφάλματος, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι οι
προβλέψεις που προκύπτουν μέσω αξιοπιστίας χαρτοφυλακίου είναι πιο ακριβείς σε σύγκριση
με τα αντίστοιχα αποτελέσματα των υποδειγμάτων θνησιμότητας Lee-Carter και CBD.
Λέξεις Κλειδιά: Lee-Carter, CBD, Θεωρία Αξιοπιστίας Χαρτοφυλακίου, Παλινδρόμηση, Πρόβλεψη Θνησιμότητας, Ελλάδα.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τις τελευταίες δεκαετίες, η θνησιμότητα έχει μειωθεί σημαντικά σε όλες τις ηλικίες παγκοσμίως. Αυτό οφείλεται κυρίως στη συνεχή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και στην ανάπτυξη της ιατρικής επιστήμης. Επιπλέον, μελέτες έχουν δείξει ότι
το παγκόσμιο προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε κατά τους τελευταίους δύο αιώνες, περίπου
40 έτη για τους άνδρες και 45 για τις γυναίκες (Oeppen and Vaupel, 2002). ΄Ομως,
η επικείμενη αύξηση της μακροζωίας δημιουργεί υψηλότερες οικονομικές ευθύνες για
τα συνταξιοδοτικά ταμεία και αναπροσαρμογή των εισφορών των εργαζομένων και
των εργοδοτών.
Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί αρκετές μέθοδοι για την καταγραφή των
τάσεων θνησιμότητας ενός πληθυσμού. Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη καινοτόμων
τεχνικών μοντελοποίησης της θνησιμότητας προκάλεσε το ενδιαφέρον των αναλογιστών και των δημογράφων. Μία από τις πιο σημαντικές μεθόδους πρόβλεψης θνησιμότητας αποτελεί το υπόδειγμα Lee-Carter (Lee and Carter, 1992). Επίσης, μια
αξιοσημείωτη παραλλαγή του υποδείγματος Lee-Carter, ειδικά σχεδιασμένο για μεγαλύτερες ηλικίες προτάθηκε από τους Cairns et al. (2006) και αναφέρεται στη
βιβλιογραφία ως CBD.
Συνήθως, ένα πρόβλημα που παρατηρείται κατά τη διαδικασία μοντελοποίησης της
θνησιμότητας είναι ότι για ορισμένες χώρες δεν υπάρχει επαρκής αριθμός δεδομένων
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προσαρμογής. Ως εκ τούτου, οι υπάρχουσες μέθοδοι μοντελοποίησης δεν μπορούν
να στηρίξουν τις προβλέψεις τους σε πληθυσμιακά δεδομένα περιορισμένης ιστορικής περιόδου. ΄Ετσι, η έρευνα έχει στραφεί στην αναζήτηση εναλλακτικών μεθόδων
μοντελοποίησης, οι οποίες μπορούν να άρουν τους παραπάνω περιορισμούς. Η θεωρία αξιοπιστίας χαρτοφυλακίου (credibility theory) που παραδοσιακά χρησιμοποιείται
στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων δύναται να άρει τους παραπάνω περιορισμούς και να
χρησιμεύσει ως εργαλείο για την πρόβλεψη θνησιμότητας.
Ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία, οι Hardy and Panjer (1998) ήταν οι πρώτοι
που χρησιμοποίησαν τη θεωρία αξιοπιστίας ως μεθοδολογία για τον υπολογισμό των
μέτρων που συνδέονται με τον κίνδυνο θνησιμότητας σε χαρτοφυλάκια ασφαλιστικών
εταιρειών. Πολύ αργότερα, οι Salhi et al. (2016) πρότειναν μια προσεγγιστική μέθοδο αξιοπιστίας για την αναθεώρηση των παραμέτρων προσαρμογής της καμπύλης
θνησιμότητας του Makeham, ενώ οι Schinzinger et al. (2016) παρουσίασαν μια μέθοδο αξιοπιστίας για τη μοντελοποίηση των ποσοστών βελτίωσης της θνησιμότητας σε
διάφορους πληθυσμούς. Δύο αξιοσημείωτες εργασίες στη πρόβλεψη θνησιμότητας
με χρήση κλασσικών υποδειγμάτων αξιοπιστίας δημοσιεύτηκαν πρόσφατα από τους
Tsai and Lin (2017a, 2017b). Στην πρώτη εργασία τους εφάρμοσαν το υπόδειγμα
αξιοπιστίας του Bülmann στα δεδομένα θνησιμότητας της Ιαπωνίας, του Ηνωμένου
Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ στη δεύτερη, ενσωμάτωσαν το ίδιο υπόδειγμα αξιοπιστίας στις μεθόδους των Lee and Carter (1992) και Cairns et al. (2006)
και στο γραμμικό υπόδειγμα των Tsai and Yang (2015) με σκοπό τη βελτίωση των
προβλέψεων για τα δεδομένα του Ηνωμένου Βασιλείου, με εφαρμογές στα καθαρά
ενιαία ασφάλιστρα προϊόντων ασφάλισης ζωής.
Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι τα εμπειρικά δεδομένα θνησιμότητας παρουσιάζουν μια έντονη πτωτική τάση κατά τη διάρκεια μιας παρατηρούμενης
περιόδου. Σε τέτοιες περιπτώσεις προτιμάται η χρήση μεθόδων αξιοπιστίας χαρτοφυλακίου που λαμβάνουν υπόψιν αυτές τις τάσεις. Ως εκ τούτου, για τη μοντελοποίηση
της θνησιμότητας προτείνουμε τη χρήση του υποδείγματος παλινδρόμησης αξιοπιστίας, αντί του υποδείγματος Bülmann που αξιοποιήθηκε από τους Schinzinger et al.
(2016) και Tsai and Lin (2017a, 2017b).
Η εισαγωγή του υποδείγματος παλινδρόμησης στην αξιοπιστία χαρτοφυλακίου έγινε από τον Hachemeister (1975), ο οποίος πρότεινε ένα υπόδειγμα παλινδρόμησης
για την εκτίμηση των αποζημιώσεων από σωματικές βλάβες σε ατυχήματα αυτοκινήτων για διάφορες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Για περισσότερες λεπτομέρειες
σχετικά με το υπόδειγμα του Hachemeister, αναφερόμαστε στα βιβλία των Goovaerts
et al. (1990) και Bühlmann and Gisler (2005).
Η εργασία μας αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της χρήσης μεθόδων αξιοπιστίας χαρτοφυλακίου στο υπόδειγμα παλινδρόμησης με στόχο τη βελτίωση των προβλέψεων
θνησιμότητας, ειδικά για πληθυσμούς σχετικά περιορισμένου μεγέθους ή/και με περιορισμένα ιστορικά δεδομένα. Η δομή της εργασίας είναι η ακόλουθη. Η Ενότητα 2
παρέχει μια επισκόπηση των υποδειγμάτων θνησιμότητας Lee-Carter και CBD, μαζί
με τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες παραλλαγές εκτίμησης των παραμέτρων τους.
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Η Ενότητα 3 προτείνει τη μέθοδο αξιοπιστίας χαρτοφυλακίου παλινδρόμησης για την
εκτίμηση των μελλοντικών ποσοστών θνησιμότητας. Η εφαρμογή του υποδείγματος
στα ελληνικά δεδομένα θνησιμότητας για άνδρες και γυναίκες παρουσιάζεται στην
Ενότητα 4, όπου οι προβλέψεις μέσω αξιοπιστίας και μέσω των μεθόδων Lee-Carter,
CBD αξιολογούνται συγκριτικά με τη χρήση διαφόρων μέτρων ακρίβειας σφάλματος.
Τέλος, τα συμπεράσματα της εργασίας συγκεντρώνονται στην Ενότητα 5.
2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Στην ενότητα αυτή, περιγράφονται συνοπτικά τα υποδείγματα Lee-Carter και
CBD με τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες μεθόδους εκτίμησης για τις παραμέτρους
τους. Με D(t, x) συμβολίζουμε τον παρατηρούμενο αριθμό θανάτων στην ηλικία x
και το έτος t και με E(t, x) τον μέσο πληθυσμό ηλικίας x κατά τη διάρκεια του έτους t
(έκθεση σε κίνδυνο). Στη συνέχεια, τα ποσοστά θνησιμότητας για μια συγκεκριμένη
ηλικία m(t, x) λαμβάνονται από τον λόγο D(t, x)/E(t, x), ενώ οι πιθανότητες θανάτου μπορούν να εξαχθούν από την ταυτότητα q(t, x) = 1 − exp[−m(t, x)], η οποία
υποδηλώνει την υπόθεση σταθερής έντασης θνησιμότητας για κάθε έτος πλήρους
ηλικίας και για κάθε ημερολογιακό έτος.
2.1 Το Υπόδειγμα Lee-Carter
Το υπόδειγμα Lee-Carter (LC) συνδέει τον φυσικό λογάριθμο του ειδικού κατά
ηλικία δείκτη θνησιμότητας Yt,x = log m(t, x) με τις ακόλουθες παραμέτρους:
Yt,x = αx(1) + αx(2) κt + t,x , για x = x0 , . . . , xk−1 , t = t0 , . . . , tn−1 ,

(1)

όπου αx(1) και αx(2) είναι οι παράμετροι ηλικίας και κt η παράμετρος περιόδου που
εκφράζει το γενικό επίπεδο θνησιμότητας κατά το έτος t. Τα σφάλματα t,x «υποθέτουμε» ότι ακολουθούν την κανονική κατανομή (το εάν την ακολουθούν ή όχι
εξαρτάται από τα εμπειρικά δεδομένα), με μηδενική μέση τιμή και σταθερή διασπορά
και αντανακλούν ειδικά αποτελέσματα ηλικίας και περιόδου που δε συλλαμβάνονται
από το υπόδειγμα. ΄Ετσι, οι παράμετροι του υποδείγματος LC εκτιμώνται με δύο
μεθόδους, είτε με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων, είτε με τη μέθοδο μέγιστης
πιθανοφάνειας.
Υποθέτοντας ότι τα σφάλματα είναι ανεξάρτητα και ομοσκεδαστικά με μηδενική
P k−1 (2)
μέση τιμή, οι Lee and Carter (1992) θεώρησαν δύο περιορισμούς xx=x
αx = 1,
0
tn−1
X
κt = 0, ώστε να προκύψει μία μοναδική λύση, ελαχιστοποιώντας τη συνάρτηση
t=t0

τετραγωνικών σφαλμάτων:
f (αx(1) , αx(2) , κt ) =

X
t,x

(Yt,x − αx(2) κt )2 =

X

[log m(t, x) − αx(1) − αx(2) κt ]2 ,

t,x
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η οποία μας δίνει του παρακάτω εκτιμητές ελαχίστων τετραγώνων (ΕΤ):
αx(1) =

tn−1
X
1
log m(t, x) ,
tn−1 − t0 + 1 t=t

(2)

0

xk−1

κt =

X

[log m(t, x) − αx(1) ] ,

(3)

x=x0

αx(2)

Ptn−1
=

t=t0 [log m(t, x) −
Ptn−1 2
t=t0 κt

(1)

αx ]κt

.

(4)

Για να επιτραπεί η περίπτωση ετεροσκεδαστικότητας των σφαλμάτων, οι Brouhns
et al. (2002) υπέθεσαν ότι ο αριθμός των θανάτων D(t, x) ακολουθεί την κατανομή
Poisson με μέσο m(t, x) · E(t, x). Σύμφωνα με τη προσέγγιση αυτή, οι παράμετροι ηλικίας και περιόδου εκτιμώνται με τη μέθοδο μέγιστης πιθανοφάνειας (ΜΠ)
μεγιστοποιώντας τη συνάρτηση:

 X
(1)
(2)
(1)
(2)
D(t, x)[αx + αx κt + log E(t, x)] − E(t, x) exp(αx + αx κt ) − log(D(t, x)!) . (5)
L D(t, x) =
x,t

Μετά την επιλογή της μεθόδου εκτίμησης των παραμέτρων, ακολουθεί η προβολή
των εκτιμήσεων για την παράμετρο περιόδου με τη χρήση ενός κατάλληλου υποδείγματος χρονολογικών σειρών. Οι Lee and Carter (1992) πρότειναν το υπόδειγμα του
τυχαίου περιπάτου με μετατόπιση για να εξάγουν προβλέψεις που δίνονται από τη
σχέση κtn−1 +h = κtn−1 + θh, για αριθμό μελλοντικών ετών h = 1, 2, 3, . . . . ΄Επειτα,
οι προβλέψεις των κt χρησιμοποιούνται μαζί με τις εκτιμήσεις των παραμέτρων αx(1)
και αx(2) για την εξαγωγή των μελλοντικών δεικτών θνησιμότητας, σύμφωνα με τη
παρακάτω σχέση:
b
Ybtn−1 +h,x = α
bx(1) + α
bx(2) κ
btn−1 +h = Ybtn−1 ,x + (b
αx(2) θ)h,
για h = 1, 2, 3, . . .

(6)

2.2 Το Υπόδειγμα CBD
Το υπόδειγμα CBD συνδέει τον logit μετασχηματισμό της πιθανότητας θανάτου
Yt,x = logit q(t, x) με τις ακόλουθες παραμέτρους:
(1)

(2)

Yt,x = logit q(t, x) = κt + (x − x̄)κt + t,x ,
(1)

(7)

(2)

όπου κt και κt είναι οι παράμετροι περιόδου, με x̄ συμβολίζεται η μέση ηλικία
των δεδομένων προσαρμογής, ενώ τα σφάλματα t,x υποθέτουμε ότι ακολουθούν
την κανονική κατανομή, με μέση τιμή μηδέν και σταθερή διασπορά. Οι εκτιμήσεις
ελαχίστων τετραγώνων για τις παραμέτρους του υποδείγματος CBD δίνονται μέσω
της συνάρτησης
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(1)

(2)

f (κt , κt ) =

X

(1)

(2)

[logit q(t, x) − κt − (x − x̄)κt ]2 ,

t,x

από την ελαχιστοποίηση της οποίας προκύπτουν οι εκτιμητές ΕΤ:
(1)
κt

xk−1
1 X
=
logit q(t, x) ,
m x=x

(8)

0

(2)
κt

(1)
x=x0 (logit q(t, x) − κt )(x
Pxk−1
2
x=x0 (x − x̄)

Pxk−1
=

− x̄)

.

(9)

Αξιοποιώντας τη σχέση m(t, x) = − log[1−q(t, x)] και υποθέτοντας ότι ο αριθμός
των θανάτων D(t, x) ακολουθεί την κατανομή Poisson με μέση τιμή m(t, x) · E(t, x),
οι Cairns et al. (2009) εκτίμησαν τις παραμέτρους του υποδείγματος CBD μεγιστοποιώντας την ακόλουθη συνάρτηση πιθανοφάνειας:

 X
L D(t, x) =
D(t, x)[log E(t, x)−log(1−q(t, x))]+E(t, x) log(1−q(t, x))−log(D(t, x)!) , (10)
x,t

όπου

(1)

q(t, x) =

(2)

exp(κt + (x − x̄)κt )
(1)

(2)

.

1 + exp(κt + (x − x̄)κt )
Υποθέτοντας ότι οι εκτιμώμενες τιμές για τις παραμέτρους περιόδου είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, η προβολή τους πραγματοποιείται με τη χρήση ενός αντίστοιχου
τυχαίου περιπάτου με μετατόπιση θbi , i = 1, 2 για την κάθε μία. Κατά συνέπεια, οι
εκτιμήσεις των δεικτών θνησιμότητας για τα έτη h = 1, 2, 3, . . . προκύπτουν από τη
σχέση:
(1)
(2)
Ybtn−1 +h,x = (b
κtn−1 + θb1 h)+(x− x̄)(b
κtn−1 + θb2 h) = Ybtn−1 ,x +[θb1 +(x− x̄)θb2 ]h . (11)

Τέλος, μπορούμε εύκολα να παρατηρήσουμε ότι οι σχέσεις (6) και (11) είναι
γραμμικές συναρτήσεις του ορίζοντα πρόβλεψης h, όπου οι τεταγμένες δίνονται από
τις προσαρμοσμένες τιμές των δεικτών θνησιμότητας, ενώ η κλίση τους ισούται με
το γινόμενο των παραμέτρων ηλικίας με τις σταθερές μετατόπισης.
3. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
Τα εμπειρικά δεδομένα θνησιμότητας διαφόρων χωρών δείχνουν ότι τα ποσοστά
θνησιμότητας σε κάθε ηλικία x = x0 , . . . , xk−1 μειώνονται γραμμικά με το χρόνο,
λόγω εξωγενών παραγόντων (ιατρικοί, βιολογικοί, περιβαλλοντικοί ή και άλλοι μη
ταυτοποιημένοι παράγοντες). Ειδικά στις μεγαλύτερες ηλικίες παρατηρούμε ότι τα
ποσοστά θνησιμότητας έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο,
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αξίζει να αναφέρουμε ότι η θνησιμότητα ενδέχεται να μη παρουσιάζει βελτίωση σε
όλο το εύρος παρατήρησης της. Πιο συγκεκριμένα, πρόσφατες μελέτες (Laliotis
et al., 2016) παρουσιάζουν ενδείξεις για αύξηση της θνησιμότητας στην Ελλάδα
από την έναρξη της οικονομικής κρίσης και έπειτα (μετά το έτος 2008). Συνεπώς,
μας ενδιαφέρει μια δομή υποδείγματος που θα μπορεί να συλλάβει τις υποκείμενες
τάσεις βελτίωσης και να περιγράφει την εξέλιξη της θνησιμότητας για κάθε ηλικία σε
συνάρτηση με το χρόνο.
Υποθέτουμε ότι η εξαρτημένη μεταβλητή Yt,x αφορά σε έναν κατάλληλο
μετασχη
ματισμό (log ή logit) ενός μέτρου θνησιμότητας m(t, x) ή q(t, x) για την ηλικία x =
x0 , . . . , xk−1 (k ηλικίες) κατά το έτος t = t0 , . . . , tn−1 (n έτη). Επιπλέον θεωρούμε
0
ότι Ax είναι μια τυχαία παράμετρος κινδύνου ηλικίας, Yx = (Yt0 ,x , Yt1 ,x , . . . , Ytn−1 ,x )
είναι το αντίστοιχο διάνυσμα θνησιμότητας για την κάθε ηλικία και Zx ο πίνακας σχεδιασμού (design matrix) των ανεξάρτητων μεταβλητών. Σημειώνεται ότι ο πίνακας
σχεδιασμού μπορεί εν γένει να αποτελείται από διάφορες επεξηγηματικές μεταβλητές που αντανακλούν το προφίλ θνησιμότητας κάθε ηλικίας. Επί παραδείγματι, σε
μία ιατρική μελέτη, η θνησιμότητα κάθε ηλικίας μπορεί να εξαρτάται από διάφορους
παράγοντες, όπως τα γονιδιακά χαρακτηριστικά, τον τρόπο ζωής, τη διατροφή, την
τοξικότητα του περιβάλλοντος, μια πιθανή μολυσματική αιτία (μικρόβια, παράσιτα,
μύκητες) ή και άλλους οικονομικο-δημογραφικούς παράγοντες. ΄Ετσι, το πλαίσιο της
μελέτης μας επικεντρώνεται σε ένα ζεύγος (Ax , Yx ), το οποίο θα περιγράφει την
εξέλιξη της θνησιμότητας για κάθε ηλικία x, σύμφωνα με τις παρακάτω υποθέσεις:
(i) Οι τυχαίες μεταβλητές (παράμετροι κινδύνου) Ax0 , Ax1 , . . . , Axk−1 είναι ανεξάρτητες και ισόνομες.
(ii) Τα ζεύγη (Ax0 , Yx0 ), (Ax1 , Yx1 ), . . . , (Axk−1 , Yxk−1 ) είναι ανεξάρτητα μεταξύ
τους.
(iii) Για κάθε x = x0 , . . . , xk−1 και δοθέντος Ax , τα διανύσματα Yx είναι υπό δέσμευση ανεξάρτητα.
(iv) E(Yx ) = Zx β(Ax ), όπου β(Ax ) είναι το διάνυσμα συντελεστών παλινδρόμησης
διάστασης p και Zx ο αντίστοιχος n × p πίνακας σχεδιασμού.
(v) Cov(Yx |Ax ) = σ 2 (Ax )In , όπου In είναι ο ταυτοτικός πίνακας διάστασης n×n.
Οι παράμετροι δόμησης του υποδείγματος ορίζονται ως:
b = E[β(Ax )], U = Cov[β(Ax )] και s2 = E[σ 2 (Ax )] .

(12)

Ο εκτιμητής ελαχίστων τετραγώνων του β(Ax ) δίνεται από τη σχέση:
0
0
βbx = (Zx Zx )−1 Zx Yx ,
0

ενώ ο πίνακας διασποράς συνδιασποράς Cov(βbx |Ax ) = σ 2 (Ax )(Zx Zx )−1 , με μέση
0
0
τιμή E[Cov(βbx |Ax )] = E[σ 2 (Ax )(Zx Zx )−1 ] = s2 (Zx Zx )−1 .
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3.1 Εκτίμηση την Παραμέτρων Δόμησης του Υποδείγματος Αξιοπιστίας
Σύμφωνα με τις παραπάνω υποθέσεις, ο βέλτιστος γραμμικός εκτιμητής αξιοπιb x = (B
b1x , · · · , B
bpx )0 δίνεται από τη σχέση
στίας B
bx = K
cx βbx + (I − K
cx ) b
B
b,

(13)

cx = U
b [s2 (Z 0 Zx )−1 + U
b ]−1 είναι οι συντελεστές αξιοπιστίας. Για την εκτίόπου K
x
μηση των παραμέτρων δόμησης s2 , Ux και b προτείνουμε τους ακόλουθους αμερόληπτους εκτιμητές ελάχιστης διασποράς (Hachemeister, 1975; De Vylder, 1978):
xk−1
X
1
0
sb =
(Yx − Zx βbx ) (Yx − Zx βbx ) ,
(xk−1 − x0 + 1)(n − p) x=x
2

(14)

0

b =
U

xk−1
X
1
0
cx (βbx − b
K
b)(βbx − b
b) ,
(xk−1 − x0 ) x=x

(15)

0

xk−1

b
b=(

X

x=x0

xk−1

cx )−1
K

X

cx βbx .
K

(16)

x=x0

b , η προς εκτίμηση παράμετρος εμφαΠαρατηρούμε ότι στη σχέση εκτίμησης του U
cx . Στις περιπτώσεις αυτές η λύση
νίζεται και στο δεξί μέρος της (15) μέσω του K
δίνεται με επαναλήψεις θέτοντας αρχικές συνθήκες.
Τέλος, ο εκτιμητής αξιοπιστίας των μελλοντικών δεικτών θνησιμότητας Ybtn−1 +h,x ,
h = 1, 2, . . . , (για το έτος tn και μετά) μπορεί να γραφεί ως
bx,
Ybn+h,x = Zn+h,x B
όπου με Zn+h,x συμβολίζουμε τον πίνακα σχεδιασμού μελλοντικών χρονικών περιόδων.
3.2 Εκτίμηση Μελλοντικών Δεικτών Θνησιμότητας
Στην υποενότητα αυτή δείχνουμε πως τα ποσοστά θνησιμότητας για την κάθε
ηλικία x = x0 , . . . , xk−1 και περίοδο t = t0 , . . . , tn−1 προσαρμόζονται στο υπόδειγμα αξιοπιστίας. ΄Ετσι, οι δείκτες έως και το έτος tn−1 μπορούν να γραφούν ως
Ybx = Zx βbx . ΄Οπως επισημάνθηκε και πριν, ο πίνακας σχεδιασμού Zx μπορεί να αποτελείται από διάφορες ανεξάρτητες μεταβλητές που αντανακλούν τους παράγοντες
κινδύνου για την κάθε ηλικία x, αλλά λόγω έλλειψης ειδικών δεδομένων, υποθέτουμε
ότι οι δείκτες Yx για μια δεδομένη ηλικία x, εξαρτώνται μόνο από το ημερολογιακό
έτος κατά το οποίο συμβαίνει ο θάνατος. Ως συνέπεια, θεωρούμε τις ίδιες ανεξάρτητες μεταβλητές για όλες τις ηλικίες, που μας οδηγεί στη χρήση του ίδιου πίνακα
σχεδιασμού για κάθε μία από τις ηλικίες x = x0 , . . . , xk−1 .

152

cx =
΄Ετσι, προσαρμόζοντας στο υπόδειγμα μας τα δεδομένα του διανύσματος Y
0
(Yt0 ,x , Yt1 ,x , . . . , Ytn−1 ,x ) , οι δείκτες θνησιμότητας για το επόμενο έτος μπορούν να
εκτιμηθούν από τη σχέση:
b1x + B
b2x (tn−1 − t0 + 2) = B
b1x + B
b2x (n + 1) ,
Ybtn−1 +1,x = B

(17)

η οποία για κάθε επιλογή ηλικίας x = x0 , . . . , xk−1 έχει έχουν ως εξαρτημένη μεταβλητή τους αντίστοιχους λογαρίθμους των δεικτών θνησιμότητας και ως ανεξάρτητη
μεταβλητή την χρονική περίοδο, προσομοιάζοντας σε ένα υπόδειγμα χρονολογικών
σειρών γραμμικής τάσης. Ωστόσο στην εργασία αυτή επικεντρωνόμαστε στην εφαρμογή του γραμμικού υποδείγματος αξιοπιστίας για την εκτίμηση του βέλτιστου
b x = (B
b1x , B
b2x )0 .
εκτιμητή B
΄Ετσι, για την προβολή των δεικτών θνησιμότητας Ybtn−1 +h,x , για h = 2, 3, . . . , H
προτείνουμε μια στατική μέθοδο (Μέθοδος 1), όπου για τις προβλέψεις χρησιμοποιούνται τα αρχικά δεδομένα προσαρμογής της εξαρτημένης μεταβλητής και δύο δυναμικές
μεθόδους (Μέθοδοι 2 και 3), όπου στην εξαρτημένη μεταβλητή ενσωματώνονται και
οι προηγούμενες προβλέψεις για την εξαγωγή νέων προβλέψεων. Σημειώνεται ότι
η εκτίμηση για τον πρώτο χρόνο Ybtn−1 +1,x = Ybtn ,x , για h = 1 που δίνεται από τη
σχέση (17) είναι ίδια και για τις τρεις μεθόδους.

3.2.1 Μέθοδος 1: Διατήρηση Αρχικού Διαστήματος Προσαρμογής
(ΑΔ)
Για κάθε ηλικία x = x0 , . . . , xk−1 , η εκτίμηση των μελλοντικών δεικτών θνησιμότητας πραγματοποιείται γενικεύοντας τη σχέση (17) για h = 2, 3, . . . , H, έτσι ώστε
b1x + B
b2x (n + h), όπου οι εκτιμητές αξιοπιστίας των συντελεστών
Ybtn−1 +h,x = B
παλινδρόμησης προκύπτουν από τη σχέση (13). Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, οι μελλοντικές εκτιμήσεις βασίζονται στα δεδομένα θνησιμότητας του αρχικού διαστήματος
προσαρμογής.

3.2.2 Μέθοδος 2: Μετακίνηση Διαστήματος Προσαρμογής (ΜΔ)
Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, οι προβλέψεις για το πρώτο έτος Ybtn−1 +1,x ενσωματώνονται στα δεδομένα προσαρμογής, ενώ ταυτόχρονα αφαιρούνται οι δείκτες Yt0 ,x ,
με αποτέλεσμα το εύρος του διαστήματος προσαρμογής να παραμένει σταθερό, έτσι
cx = (Yt ,x , . . . , Yt ,x , Ybt +1,x )0 . ΄Ετσι, μετά την εκτίμηση των παραμέτρων
ώστε Y
1
n−1
n−1
δόμησης, λαμβάνουμε την πρόβλεψη για το δεύτερο έτος Ybtn−1 +2,x . Ακολουθώντας
την ίδια διαδικασία λαμβάνονται και οι Ybtn−1 +3,x , Ybtn−1 +4,x , . . . , Ybtn−1 +H,x . Με τη
μέθοδο αυτή οι μελλοντικές εκτιμήσεις βασίζονται σε πιο πρόσφατα δεδομένα.
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3.2.3 Μέθοδος 3: Επέκταση Διαστήματος Προσαρμογής (ΕΔ)
Τέλος στη μέθοδο αυτή, οι προβλέψεις για το πρώτο έτος Ybtn−1 +1,x ενσωματώνονται στα δεδομένα προσαρμογής χωρίς όμως την αφαίρεση των Yt0 ,x , έτσι ώστε η εξαρτημένη μεταβλητή να διευρύνεται κατά μια παρατήρηση κάθε φορά ώστε
cx = (Yt ,x , Yt ,x , . . . , Yt ,x , Ybt +1,x )0 . Συνεπώς σε κάθε βήμα εκτίμησης, το υY
0
1
n−1
n−1
πόδειγμα μας προσαρμόζεται σε μια συνεχώς διευρυνόμενη (κατά μια παρατήρηση)
εξαρτημένη μεταβλητή Ybtn−1 +2,x , Ybtn−1 +3,x , Ybtn−1 +4,x , . . . , Ybtn−1 +H,x . Με τη μέθοδο
αυτή οι μελλοντικές εκτιμήσεις βασίζονται τόσο στα αρχικά δεδομένα, όσο και σε πιο
πρόσφατες εκτιμήσεις.
4. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Στην ενότητα αυτή, προσαρμόζουμε τα δεδομένα θνησιμότητας του ελληνικού
πληθυσμού στα υποδείγματα LC, CBD και στο γραμμικό υπόδειγμα αξιοπιστίας που
προτείνουμε, ενώ οι προβλέψεις που λαμβάνουμε αξιολογούνται με τη χρήση δύο
εναλλακτικών μέτρων ακρίβειας σφάλματος.
Η Ελλάδα είναι μια χώρα με περιορισμένο αριθμό επίσημων ιστορικών δεδομένων (1981-2013) και ενός σχετικά μικρού πληθυσμού (11,142,161), http://www.
worldometers.info/population/countries-in-the-eu-by-population/. Τα
ελληνικά δεδομένα είναι διαθέσιμα στη βάση δεδομένων Human Mortality Database
(2017), ανά έτος, ηλικία και φύλο. Η εξέλιξη της θνησιμότητας στην Ελλάδα για
την περίοδο 1981-2010 απεικονίζεται και για τα δύο φύλα μέσω του λογαρίθμου των
ποσοστών θνησιμότητας log m(t, x) στο Σχήμα 1, καθώς και μέσω του logit μετασχηματισμού των πιθανοτήτων θανάτου logit q(t, x) στο Σχήμα 2. Εύκολα φαίνεται
ότι και τα δύο μέτρα παρουσιάζουν μια γραμμικότητα στο χρόνο για διαφορετικές ηλικίες x = 40, 60, 80 ανδρών (αριστερά panels των Σχημάτων 1 και 2) και γυναικών
(μεσαία panels των Σχημάτων 1 και 2). Επιπλέον παρατηρούμε ότι και για τα δύο
φύλα, η μέση θνησιμότητα παρουσιάζει μια πτωτική τάση με την πάροδο του χρόνου
(δεξιά panels των Σχημάτων 1 και 2). Η τάση αυτή, σε συνδυασμό με τον περιορισμένο αριθμό διαθέσιμων ιστορικών δεδομένων μπορεί να υποστηρίξει την εφαρμογή
τεχνικών αξιοπιστίας.
Για την αριθμητική εφαρμογή που ακολουθεί, χρησιμοποιήθηκαν τα ποσοστά θνησιμότητας της Ελλάδας από το 1981 έως το 2010, για άνδρες και γυναίκες ηλικίας
15 έως 84 ετών. Η επιλογή αυτού του εύρους ηλικιών ακολουθείται και σε αντίστοιχες μελέτες από τους Tsai and Lin (2017a, 2017b), καθώς αντιστοιχεί στην
ηλικία ενός νεαρού ενήλικα μέχρι το μέσο επίπεδο του προσδόκιμου ζωής στις ανεπτυγμένες χώρες. Τα υποδείγματα αξιοπιστίας, LC και CBD προσαρμόστηκαν
στα ελληνικά δεδομένα χρησιμοποιώντας το στατιστικό λογισμικό R (R Core Team,
2017). Σημειώνουμε ότι στη σύγκριση αυτή χρησιμοποιήθηκαν μόνο υποδείγματα ηλικίας - περιόδου (age - period models). Για μια μελέτη σύγκρισης υποδειγμάτων στα
ελληνικά δεδομένα που επιτρέπει και αποτελέσματα από παραμέτρους γενεάς (cohort
effects), παραπέμπουμε στην εργασία των Bozikas and Pitselis (2018).

154

-5.2

-3

male_avg

-4

-5.4

-3

x = 80

-5

-5.6

-4
x = 60

-6.0

-6

-5

-5.8

x = 60

female_avg

-7

-6

x = 40

x = 40
1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

1980

1985

-6.2

Age-Specific Mortality Rates (log scale)

x = 80

1990

Year

1995

2000

2005

2010

1980

1985

1990

Year

1995

2000

2005

2010

Year

-5.2

-5

-5.6

-4
x = 60

male_avg

-5.4

x = 80

-4

-3

-3

x = 80

-6.0

-6

-5

-5.8

x = 60

female_avg

-7

-6

x = 40

x = 40
1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

1980

1985

-6.2

One-Year Probability of Death (logit scale)

Σχήμα 1: Παρατηρούμενες τιμές log m(t, x) της περιόδου 1981-2010 στην Ελλάδα, για
άνδρες (αριστερά panels) και γυναίκες (μεσαία panels) στην ηλικία των 40, 60 και 80. Οι
μέσες τιμές των log m(t, x) για ηλικίες 15-84 ανδρών και γυναικών απεικονίζονται στα δεξιά
panels, όπου η ευθεία γραμμή δείχνει την τάση της μείωσης στη θνησιμότητα για το κάθε
φύλο.
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Σχήμα 2: Παρατηρούμενες τιμές logit q(t, x) της περιόδου 1981-2010 στην Ελλάδα, για
άνδρες (αριστερά panels) και γυναίκες (μεσαία panels) στην ηλικία των 40, 60 και 80. Οι
μέσες τιμές των logit q(t, x) για ηλικίες 15-84 ανδρών και γυναικών απεικονίζονται στα δεξιά
panels, όπου η ευθεία γραμμή δείχνει την τάση της μείωσης στη θνησιμότητα για το κάθε
φύλο.

4.1 Αποτελέσματα Πρόβλεψης
Για την εφαρμογή υποθέτουμε ότι οι δείκτες m(t, x), για κάθε δεδομένη ηλικία
x, εξαρτώνται μόνο από το ημερολογιακό έτος του θανάτου. Κατά συνέπεια, ο πί
0
1 1 ... 1
(p=2)
=
για [x0 , xk−1 ] = [15, 84] και
νακας σχεδιασμού είναι ο Zx
1 2 ... n
[t0 , tn−1 ] = [1981, 2000]. Για να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα του υποδείγματος ως
προς τις αλλαγές στο εύρος προσαρμογής των δεδομένων, η ηλικία και η περίοδος
διαχωρίστηκαν σε διάφορα υποσύνολα, τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.
Επίσης, προκειμένου να διατηρηθεί η γραμμικότητα σε κάθε αντίστοιχη περίοδο
προσαρμογής, χρησιμοποιήθηκε ο λογαριθμικός μετασχηματισμός Yt,x = log m(t, x)
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Πίνακας 1: Επιλεγμένες περίοδοι προσαρμογής και πρόβλεψης.

Ηλικίες

Περίοδος Προσαρμογής

Περίοδος Πρόβλεψης

[x0 , xk−1 ]

[t0 , tn−1 ]

[tn−1 + 1, tn−1 + H]

[15, 84]
ή
[55, 84]

[1981, 2000]
[1986, 2000]
[1991, 2000]

[2001, 2010]
[2001, 2010]
[2001, 2010]

για τους δείκτες θνησιμότητας και ο logit μετασχηματισμός Yt,x = logit q(t, x) =
q(t, x)
log
για τις πιθανότητες θανάτου. Σημειώνεται ότι εάν και η εξαρτημένη
1 − q(t, x)
μεταβλητή λαμβάνεται είτε σε λογαρίθμους, είτε σε logit μετασχηματισμό, είναι πιθανό τα σφάλματα από την προσαρμογή των μοντέλων αξιοπιστίας (κατάλοιπα) να
μην ακολουθούν σε ορισμένες περιπτώσεις την κανονική κατανομή. Αυτό δεν σημαίνει ότι το υπόδειγμα δεν έχει αυξημένη προβλεπτική ικανότητα, ωστόσο σημαίνει ότι
ίσως δεν μπορεί να αξιολογηθεί η στατιστική σημαντικότητα των παραμέτρων. Στη
συνέχεια, οι προβλέψεις αξιολογήθηκαν χρησιμοποιώντας το μέσο απόλυτο σφάλμα
πρόβλεψης (MAFE), καθώς και τη ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλματος πρόβλεψης (RMSFE), όπου μικρότερες τιμές υποδεικνύουν μία καλύτερη προβλεπτική
απόδοση. Οι μέσες τιμές των MAFE και RMSFE δίνονται από τις σχέσεις:

M AF Eavg =

k−1
H xX
X

1
H × (xk−1 − x0 + 1)

|m(t
b n−1 + h, x) − m(tn−1 + h, x)| × 100 ,

(18)

h=1 x=x0

και
RM SF Eavg

v
u
u
=t

1
H × (xk−1 − x0 + 1)

k−1
H xX
X


2
m(t
b n−1 + h, x) − m(tn−1 + h, x) × 100 .

(19)

h=1 x=x0

Στην περίπτωση που η εξαρτημένη μεταβλητή μας είναι η Yt,x = logit q(t, x), στις παραπάνω σχέσεις οι δείκτες θνησιμότητας m(t, x) αντικαθίστανται από τις πιθανότητες
θανάτου q(t, x). Και για τα δύο φύλα, τα ποσοστιαία αποτελέσματα των μέτρων ακρίβειας σφάλματος MAFE και RMSFE παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 και αφορούν στη
περίοδο πρόβλεψης [2001, 2010] για ηλικίες [15, 84], για τις 2 μεθόδους εκτίμησης παραμέτρων (ΕΤ, ΜΠ) του υποδείγματος LC και τις 3 μεθόδους πρόβλεψης (ΑΔ, ΜΔ,
ΕΔ) για το υπόδειγμα αξιοπιστίας με εξαρτημένη μεταβλητή την Yt,x = log m(t, x).
Τα αντίστοιχα αποτελέσματα για ηλικίες [55, 84] παρουσιάζονται στον Πίνακα 3, συμπεριλαμβανομένων και των 2 μεθόδων εκτίμησης παραμέτρων (ΕΤ, ΜΠ) για το
υπόδειγμα CBD, έχοντας όμως ως εξαρτημένη μεταβλητή την Yt,x = logit q(t, x).
Σημειώνεται ότι το υπόδειγμα CBD συμπεριλαμβάνεται μόνο για συγκρίσεις στις ηλικίες [55, 84], καθώς είναι ειδικά σχεδιασμένο για μεγαλύτερες ηλικίες.

156

0.0080

0.0170

Τα αποτελέσματα σύγκρισης δείχνουν ότι το υπόδειγμα αξιοπιστίας υπερέχει ως
προς τα υποδείγματα LC και CBD και για τα δύο μέτρα σφάλματος. Οι τιμές με
έντονη γραφή υποδηλώνουν τις χαμηλότερες τιμές σφάλματος κατά τις αντίστοιχες
περιόδους προσαρμογής για κάθε φύλο, ενώ οι μέσες τιμές των υποπεριόδων δίνονται
στις τελευταίες σειρές των υποπινάκων. Πιο συγκεκριμένα, για τις ηλικίες [15,84],
οι μέθοδοι ΑΔ και ΜΔ παράγουν τα μικρότερα κατά μέσο όρο MAFE και RMSFE,
ενώ για τις ηλικίες [55,84], η μέθοδος ΜΔ υπερέχει έναντι των άλλων μεθόδων, ως
μία ένδειξη ότι οι προβλέψεις για μεγαλύτερες ηλικίες βασίζονται σε πιο πρόσφατες
τάσεις θνησιμότητας. Επίσης, παρατηρούμε ότι επιλέγοντας το μικρότερο διάστημα
ηλικιών προσαρμογής [55,84], τα σφάλματα γίνονται ολοένα και μεγαλύτερα.
Αυτό

οφείλεται στο ότι οι ποσότητες |m(t
b n−1 + h, x) − m(tn−1 + h, x)| και m(t
b n−1 +
2
h, x) − m(tn−1 + h, x) στις σχέσεις (18) και (19), αντίστοιχα, μεγαλώνουν καθώς
επιλέγουμε μεγαλύτερες ηλικίες x. Συνεπώς, οι τιμές M AF Eavg και RM SF Eavg
για ηλικίες [55, 84] είναι μεγαλύτερες από τις αυτές των ηλικιών [15, 84]. Τέλος, στο
Σχήμα 3 απεικονίζονται τα αποτελέσματα των προβλέψεων από την προσαρμογή των
υποδειγμάτων LC, CBD, αξιοπιστίας ΑΔ και αξιοπιστίας ΜΔ (με τις μικρότερες τιμές
MAFE και RMSFE) για την περίοδο [2001, 2010] στην Ελλάδα. Οι προβλεπόμενες
τιμές πιθανοτήτων θανάτου ηλικίας 65 ετών για τους άνδρες αναπαρίστανται στο
αριστερό panel, ενώ οι αντίστοιχες τιμές για τις γυναίκες στο δεξί panel.
LC

Actual
LC
CBD
ΑΔ

0.0070

ΜΔ

0.0060

0.0145

0.0150

0.0155

One-Year Probability of Death (females)

ΜΔ

0.0065
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0.0075
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0.0055
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Σχήμα 3: Οι προβλεπόμενες τιμές πιθανοτήτων θανάτου ηλικίας 65 ετών για άνδρες
(αριστερό panel) και γυναίκες (δεξί panel).

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η εργασία αυτή χρησιμοποιώντας τεχνικές της θεωρίας αξιοπιστίας χαρτοφυλακίου προτείνει μια μέθοδο μοντελοποίησης των ποσοστών θνησιμότητας ανά ηλικία,
ιδανική για χώρες με περιορισμένα δεδομένα ή/και ισχυρές τάσεις. Στην εφαρμογή
μας στα ελληνικά δεδομένα, το υπόδειγμα αξιοπιστίας οδήγησε σε καλύτερες προβλέψεις και για τα δύο φύλα σε σύγκριση με τα υποδείγματα που χρησιμοποιούνται για
αντίστοιχες μελέτες στη βιβλιογραφία.
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Μέσες τιμές MAFE και RMSFE στις ηλικίες [15, 84] για την περίοδο

Πίνακας 2:
[2001, 2010].

M AF E[15,84]
Περίοδος Προσαρμογής
[1981, 2000]
[1986, 2000]
[1991, 2000]

Υπόδειγμα LC

Υπόδειγμα Αξιοπιστίας

Φύλο

ΕΤ

ΜΠ

ΑΔ

ΜΔ

ΕΔ

΄Ανδρες

0.1513

0.1569

0.1352

0.1256

0.1361

Γυναίκες

0.0831

0.0861

0.0691

0.0657

0.0690

΄Ανδρες

0.1684

0.1514

0.1203

0.1221

0.1206

Γυναίκες

0.0625

0.0799

0.0608

0.0651

0.0613

΄Ανδρες

0.1468

0.1681

0.1288

0.1289

0.1289

Γυναίκες

0.0763

0.0959

0.0622

0.0663

0.0669

0.1147(4)

0.1231(5)

0.0961(2)

0.0956(1)

0.0971(3)

Μέσος
RM SF E[15,84]

Υπόδειγμα LC

Υπόδειγμα Αξιοπιστίας

Περίοδος Προσαρμογής

Φύλο

ΕΤ

ΜΠ

ΑΔ

ΜΔ

ΕΔ

[1981, 2000]

΄Ανδρες

0.3165

0.3220

0.2716

0.2511

0.2745

[1986, 2000]
[1991, 2000]

Γυναίκες

0.1791

0.1825

0.1376

0.1365

0.1374

΄Ανδρες

0.3543

0.3200

0.2362

0.2364

0.2375

Γυναίκες

0.1307

0.1742

0.1264

0.1385

0.1288

΄Ανδρες

0.3180

0.4010

0.2570

0.2551

0.2516

Γυναίκες

0.1694

0.2415

0.1302

0.1438

0.1476

0.2447(4)

0.2735(5)

0.1932(1)

0.1936(2)

0.1962(3)

Μέσος

Πίνακας 3:
[2001, 2010].

Μέση τιμή MAFE και RMSFE στις ηλικίες [55, 84] για την περίοδο

M AF E[55,84]
Περίοδος
Προσαρμογής
[1981, 2000]
[1986, 2000]
[1991, 2000]

[1986, 2000]
[1991, 2000]
Μέσος

Υπόδειγμα Αξιοπιστίας

ΕΤ

ΜΠ

ΕΤ

ΜΠ

ΑΔ

ΜΔ

ΕΔ

΄Ανδρες

0.3389

0.3322

0.2924

0.3247

0.2871

0.2673

0.2870

Γυναίκες 0.1976

0.1933

0.1694

0.1884

0.1629

0.1448

0.1627

΄Ανδρες

0.3108

0.3186

0.2682

0.2988

0.2544

0.2581

0.2541

Γυναίκες 0.1652

0.1769

0.1618

0.1708

0.1289

0.1351

0.1288

΄Ανδρες

0.3286

0.3622

0.2790

0.3348

0.2538

0.2493

0.2525

Γυναίκες 0.1805

0.2126

0.1659

0.1868

0.1363

0.1382

0.1361

0.2536(6) 0.2660(7) 0.2228(4) 0.2507(5) 0.2039(3) 0.1988(1) 0.2035(2)

RM SF E[55,84]

[1981, 2000]

Υπόδειγμα CBD

Φύλο

Μέσος

Περίοδος
Προσαρμογής

Υπόδειγμα LC

Υπόδειγμα LC

Υπόδειγμα CBD

Υπόδειγμα Αξιοπιστίας

Φύλο

ΕΤ

ΜΠ

ΕΤ

ΜΠ

ΑΔ

ΜΔ

ΕΔ

΄Ανδρες

0.4976

0.4848

0.3904

0.4467

0.4065

0.3786

0.4061

Γυναίκες 0.2963

0.2842

0.2221

0.2512

0.2304

0.2010

0.2299

΄Ανδρες

0.4648

0.4872

0.3551

0.4073

0.3631

0.3653

0.3618

Γυναίκες 0.2481

0.2699

0.2165

0.2244

0.1803

0.1897

0.1800

΄Ανδρες

0.5036

0.6129

0.3698

0.4625

0.3660

0.3501

0.3616

Γυναίκες 0.2813

0.3721

0.2202

0.2510

0.1961

0.1930

0.1954

0.3820(6) 0.4185(7) 0.2957(4) 0.3405(5) 0.2904(3) 0.2796(1) 0.2891(2)
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Στην αρχή παρουσιάστηκαν συνοπτικά τα υποδείγματα θνησιμότητας των LeeCarter και CBD με τις δύο εναλλακτικές μεθόδους εκτίμησης των παραμέτρων τους.
Στη συνέχεια περιγράψαμε μια μεθοδολογία πρόβλεψης των ποσοστών θνησιμότητας ενός πληθυσμού, αξιοποιώντας τις υποθέσεις του υποδείγματος παλινδρόμησης
στην αξιοπιστία. Αφού δόθηκαν οι εκτιμήσεις των παραμέτρων του υποδείγματος
αξιοπιστίας προτείναμε τρεις μεθόδους προβολής των ποσοστών θνησιμότητας.
Η εφαρμογή του προτεινόμενου υποδείγματος πάνω στα ελληνικά δεδομένα ανδρών και γυναικών αξιολογήθηκε ως προς την αποτελεσματικότητα των προβλέψεων
σε σύγκριση με τις μεθόδους LC και CBD, όπου το υπόδειγμα αξιοπιστίας είχε καλύτερη απόδοση κατά μέσο όρο βάσει της αξιολόγησης των σφαλμάτων πρόβλεψης.
Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδος πρόβλεψης ΜΔ ξεχώρισε στο σύνολο των επιλεγμένων
περιόδων και ηλικιών προσαρμογής, οδηγώντας μας στο συμπέρασμα ότι οι προβλέψεις για τον ελληνικό πληθυσμό θα πρέπει να βασίζονται στα πιο πρόσφατα δεδομένα
θνησιμότητας.
Εν κατακλείδι, η χρήση του υποδείγματος παλινδρόμησης αξιοπιστίας χαρτοφυλακίου φαίνεται να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ειδικότερα για εφαρμογή σε
δεδομένα χωρών περιορισμένης περιόδου παρατηρήσεων, καθώς μπορεί να συλλάβει
αποτελεσματικά την υποκείμενη τάση θνησιμότητας για μια δεδομένη ηλικία, λαμβάνοντας υπόψιν την πληροφορία που έχει αποκτηθεί και από πληθυσμούς άλλων ηλικιών.
Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι η εργασία αυτή μπορεί να αποτελέσει και έναν οδηγό εφαρμογής της μεθόδου μας, ενθαρρύνοντας τη χρήση τεχνικών αξιοπιστίας για
μελλοντικές μελέτες πρόβλεψης θνησιμότητας και σε πληθυσμούς άλλων χωρών.
ABSTRACT
In this paper we propose the credibility regression model as a method of
modeling and forecasting the mortality rates for a given population. After fitting
this model to Greek data, we evaluate its forecasting performance using erroraccuracy measures, leading to the conclusion that credibility forecasts are more
accurate than the corresponding results of the Lee-Carter and the CBD mortality
models.
Keywords: Lee-Carter, CBD, Credibility Theory, Regression, Mortality Forecasting, Greece.

Ευχαριστίες: Ο πρώτος συγγραφές αναγνωρίζει την πλήρη υποστήριξη από τη Γενική Γραμματεία ΄Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Ελληνικό ΄Ιδρυμα ΄Ερευνας και Καινοτομίας
(ΕΛΙΔΕΚ) (Κωδικός Υποτροφίας: 1286). Ο δεύτερος συγγραφέας αναγνωρίζει τη μερική
υποστήριξη από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
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ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗΣ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο βασικός σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει εμπειρικά την ύπαρξη ασυμμετρίας στην
μακροχρόνια προσαρμογή των λιανικών τιμών σε σχέση με τις μεταβολές των τιμών του παραγωγού
στις βασικές κατηγορίες διατροφής: τα δημητριακά, τα γαλακτοκομικά , τα κρέατα, τα φρούτα και τα
οπωροκηπευτικά. Η ύπαρξη ασυμμετρίας είναι ένδειξη έλλειψης ανταγωνισμού και στρεβλώσεων
στην αγορά των τροφίμων. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζεται η τεχνική του υπoδείγματος διόρθωσης
σφάλματος με συνολοκλήρωση αυτοπαλίνδρομου κατωφλιού. Τα δεδομένα έχουν μηνιαία συχνότητα
και καλύπτουν την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2002 έως τον Ιούνιο του 2016. Τα αποτελέσματα
παρέχουν ενδείξεις για την ύπαρξη ασυμμετρικής προσαρμογής στις λιανικές τιμές των δημητριακών
και των κρεάτων, δηλαδή οι τιμές αυξάνονται γρηγορότερα μετά από μια αύξηση των τιμών του
παραγωγού, ενώ αργούν να μειωθούν ύστερα από μια πτώση των τιμών του παραγωγού. Αντίθετα, για
τις περιπτώσεις των γαλακτοκομικών, των φρούτων και των οπωροκηπευτικών, η υπόθεση της
συμμετρίας δεν μπορεί να απορριφθεί.
Λέξεις κλειδιά : Αγορά τροφίμων, Συνολοκλήρωση Αυτοπαλίνδρομου Κατωφλιού.

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Όταν οι τιμές καταναλωτή αργούν να μειωθούν ύστερα από μια πτώση των
τιμών του παραγωγού, ενώ αυξάνονται γρηγορότερα μετά από μια αύξηση των τιμών
αυτών, τότε τα περιθώρια κέρδους του παραγωγού αυξάνονται και καταγράφεται
αύξηση του πλεονάσματος των προμηθευτών εις βάρος των καταναλωτών. Όσο πιο
ανταγωνιστικά λειτουργεί ένας κλάδος τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες η
μετάδοση των τιμών από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή να είναι άμεση και
συμμετρική.
Η πλειονότητα των εμπειρικών μελετών αναφέρουν ότι οι ασυμμετρίες στην
προσαρμογή των τιμών προκύπτουν εξαιτίας του μεγάλου βαθμού μονοπωλιακής
δύναμης των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αλυσίδα εμπορίας των τροφίμων,
δηλαδή της έντονα ολιγοπωλιακής δομής της χονδρικής και λιανικής αγοράς
(Peltzman (2000) και Meyer και Taubadel (2004)).
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Ο βασικός σκοπός της εργασίας είναι η εμπειρική διερεύνηση της ύπαρξης
ασυμμετρικής ταχύτητας προσαρμογής των λιανικών τιμών προς το μακροχρόνιο
επίπεδο ισορροπίας τους σε μια ομάδα βασικών τροφίμων. Οι κατηγορίες τροφίμων
που εξετάζονται είναι τα δημητριακά προϊόντα, το κρέας και τα προϊόντα κρέατος, τα
γαλακτοκομικά προϊόντα, τα φρούτα και τα οπωροκηπευτικά. Η συγκεκριμένη ομάδα
τροφίμων επιλέχθηκε για τους εξής λόγους: α) υπάρχουν ενδείξεις ότι στους
συγκεκριμένους κλάδους τροφίμων δεν λειτουργεί αποτελεσματικά ο ανταγωνισμός
και υπάρχει υψηλή συγκέντρωση που οδηγεί σε ολιγοπωλιακή χειραγώγηση των
τιμών και β) έχουν μεγάλη βαρύτητα στο καλάθι του μέσου καταναλωτή.
Για το σκοπό αυτό εφαρμόζεται η τεχνική του υποδείγματος διόρθωσης
σφάλματος με συνολοκλήρωση αυτοπαλίνδρομου κατωφλιού (ECM with TAR
cointegration) που αναπτύχθηκε από τους Enders και Granger (1998) και Enders και
Siklos (2001). Η συνολοκλήρωση αυτοπαλίνδρομου κατωφλιού βασίζεται στην ιδέα
της ασυμμετρικής σύγκλισης των ανισορροπιών προς τη μακροχρόνια σχέση
συνολοκλήρωσης. Αυτή η παραδοχή στατιστικά σημαίνει ότι τα κατάλοιπα της
μακροχρόνιας σχέσης έχουν ασυμμετρική αυτοπαλίνδρομη συμπεριφορά. Τα
δεδομένα καλύπτουν την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2002 έως τον Ιούνιο του
2016. Αξιοποιείται το πληρέστερο και πιο πρόσφατο δείγμα των διαθέσιμων
μηνιαίων παρατηρήσεων των υπό εξέταση μεταβλητών συγκριτικά με οποιαδήποτε
άλλη μελέτη που αφορά την ελληνική αγορά τροφίμων.
Το υπόλοιπο τμήμα του κεφαλαίου οργανώνεται ως εξής: Στην Ενότητα 2
παρουσιάζεται συνοπτικά η επισκόπηση της βιβλιογραφίας. Στην Ενότητα 3
περιγράφονται οι βασικές αιτίες της ασυμμετρικής προσαρμογής στις τιμές των
τροφίμων. Στην Ενότητα 4 αναλύεται η σπουδαιότητα της ομάδας των βασικών
τροφίμων για το μέσο νοικοκυριό. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν
παρουσιάζονται στην Ενότητα 5. Στην Ενότητα 6 παρουσιάζεται η οικονομετρική
μεθοδολογία. Στην Ενότητα 7 παρουσιάζονται τα εμπειρικά ευρήματα. Τέλος, στην
Ενότητα 8 συνοψίζονται τα συμπεράσματα.

2.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ

Η βιβλιογραφία που αναφέρεται στην ελληνική αγορά τροφίμων είναι σχετικά
περιορισμένη. Σε αυτές τις μελέτες γίνεται μια συνοπτική περιγραφή του κλάδου των
τροφίμων ή μεμονωμένων κατηγοριών διατροφής, διερευνάται ο μηχανισμός
μετάδοσης των τιμών και επισημαίνεται ο ελλιπής ανταγωνισμός. Πιο συγκεκριμένα:
Η Reziti (2004) εξέτασε την αγορά για τα μαρούλια, τα πορτοκάλια, τις
πατάτες και το κρέας στην Ελλάδα για το διάστημα 2000-2003 χρησιμοποιώντας
μηνιαία στοιχεία. Τα αποτελέσματα κατά τη βραχυχρόνια περίοδο υποστηρίζουν την
ύπαρξη ασυμμετρίας (εκτός από την αγορά πορτοκαλιών) στην μετάδοση των τιμών.
Στην περίπτωση που μειώνονται οι τιμές παραγωγού οι λιανέμποροι καθυστερούν να
μειώσουν τις τιμές τους ενώ, αντίθετα όταν οι τιμές παραγωγού αυξάνουν οι
λιανέμποροι σπεύδουν να μετακυλήσουν άμεσα τις αυξήσεις στους καταναλωτές.
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Οι Reziti και Panagopoulos (2008,2006) μελέτησαν την αγορά τροφίμων,
λαχανικών και φρούτων χρησιμοποιώντας μηνιαία στοιχεία για το διάστημα 19942005. Τα ευρήματα υποστηρίζουν την ύπαρξη ασυμμετρικής ταχύτητας στη
μετάδοση των τιμών από τον παραγωγό στον καταναλωτή στα τρόφιμα και τα
λαχανικά αλλά όχι στα φρούτα.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (2011) έκανε κλαδική έρευνα για την περίοδο
2005-2011, στα οπωροκηπευτικά και επικεντρώθηκε σε δείγμα επτά
οπωροκηπευτικών προϊόντων (Μήλα, Πορτοκάλια, Ροδάκινα, Πατάτες, Τομάτες,
Αγγούρια και Μαρούλια) με κύριο κριτήριο τη συμμετοχή τους στο καλάθι της
νοικοκυράς. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν σημαντικές ασυμμετρίες όσον αφορά
στις ανταποκρίσεις σε θετικές και αρνητικές μεταβολές των τιμών στην εφοδιαστική
αλυσίδα οπωροκηπευτικών.
Οι Rezitis και Reziti (2011) μελέτησαν την αγορά γάλακτος χρησιμοποιώντας
μηνιαία στοιχεία για το διάστημα 1989-2009. Τα ευρήματα υποστηρίζουν την ύπαρξη
ασυμμετρικής ταχύτητας στη μετάδοση των τιμών από τον παραγωγό στον
καταναλωτή. Οι τιμές καταναλωτή αυξάνουν γρηγορότερα από την μεταβολή των
τιμών του παραγωγού. H Tsakistara και αλ.(2014) χρησιμοποιώντας ετήσια στοιχεία
για το διάστημα 1990-2008 κατέληξαν ότι η αγορά γάλακτος λειτουργεί με
ολιγοπωλιακές συνθήκες, οι οποίες έμμεσα ενδυναμώνουν τον ισχυρισμό για την
ύπαρξη καρτέλ στον κλάδο. H Reziti (2014) εξέτασε την αγορά γάλακτος
χρησιμοποιώντας μηνιαία στοιχεία για το διάστημα 1998-2014. Τα ευρήματα
καταδεικνύουν ότι ο μηχανισμός μετάδοσης των τιμών είναι ασυμμετρικός και την
βραχυχρόνια και την μακροχρόνια περίοδο, υποννοώντας ότι οι έμποροι της λιανικής
έχουν δύναμη αγοράς στην διαμόρφωση των τιμών σε σχέση με τους παραγωγωγούς.

3.

ΑΙΤΙΕΣ ΑΣΥΜΕΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η βιβλιογραφία έχει αναδείξει εμπειρικά τους παράγοντες που πιθανά
ευθύνονται για την ασυμμετρική προσαρμογή των λιανικών τιμών στα τρόφιμα:
Πρώτον, ο βαθμός μονοπωλιακής δύναμης επιτρέπει στις ολιγοπωλιακές
επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε συμπαιγνία (μυστικές συνεννοήσεις) να
πετυχαίνουν να διατηρούν συστηματικά υψηλότερα περιθώρια κέρδους (Miller και
Hayenga (2001), Peltzman (2000), Meyer και Taubadel (2004)).
Δεύτερον, η ασυμμετρική μετάδοση των τιμών οφείλεται επίσης στην υψηλή
φθαρτότητα κάποιων προϊόντων στην αγορά των τροφίμων (π.χ. γάλακτος,
φρούτων). Ο Ward (1982) υποστηρίζει ότι οι παραγωγοί-αγρότες και οι μεταπωλητές
(χονδρέμποροι και λιανέμποροι) που κατέχουν αναλώσιμα προϊόντα ενδεχομένως να
μην αυξήσουν τις τιμές έπειτα από αύξηση των τιμών των εισροών, ώστε να
αποφύγουν τον κίνδυνο να μείνουν με χαλασμένα προϊόντα.
Τρίτον, τα κόστη ανατιμολόγησης που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις όταν
αλλάζουν οι τιμές των εισροών. Οι αυξήσεις των τιμών των εισροών είναι πιο πιθανό
να οδηγήσουν σε αναπροσαρμογή των λιανικών τιμών του τελικού προϊόντος από
ό,τι οι μειώσεις των τιμών των εισροών. Εξαιτίας του πληθωρισμού κάποιες αυξήσεις
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καθίστανται αναγκαίες λόγω της μείωσης στην πραγματική αξία του περιθωρίου
κέρδους (Buckle και Carlson (2000).
Τέταρτον, η κρατική παρέμβαση με την ρύθμιση κατώτατων τιμών μπορεί να
οδηγήσει σε ασυμμετρική μετάδοση των τιμών, εάν οδηγεί χονδρεμπόρους ή
λιανοπωλητές να πιστεύουν ότι μια μείωση των γεωργικών τιμών θα είναι μόνο
προσωρινή. Αυτό συμβαίνει διότι αναμένουν μια κρατική παρέμβαση στήριξης των
τιμών του παραγωγού (Kinnucan και Forker, 1987).
Πέμπτον, η ασύμμετρη πληροφόρηση μεταξύ των εταιρειών. Οι μεγαλύτερες
επιχειρήσεις συνήθως έχουν καλύτερη πληροφόρηση για την εξέλιξη των τιμών των
παραγωγικών εισροών, όπως για παράδειγμα των διεθνών τιμών των καυσίμων ή των
σιτηρών. Προμηθεύονται γρηγορότερα και φθηνότερα σε σχέση με τους
ανταγωνιστές τους και έτσι έχουν περισσότερους βαθμούς ελευθερίας στην
προσαρμογή των τιμών που πωλούν (Bailey και Brorsen,1989).

4.

Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Στην ενότητα αυτή καταδεικνύεται ο σημαντικός βαθμός βαρύτητας που έχει η
συγκεκριμένη ομάδα τροφίμων (γαλακτοκομικά, κρέας, δημητριακά, φρούτα και
οπωροκηπευτικά) ως προς το καταναλωτικό πρότυπο του μέσου νοικοκυριού.
Σύμφωνα με την Έρευνα Οικογενεικών Προυολογισμών (ΕΟΠ,2015) που
δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2016 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η
μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών για το 2015 ήταν 1419,57 €. Η μέση μηνιαία
δαπάνη των νοικοκυριών για είδη διατροφής (τρόφιμα και μη οινοπνευματώδη ποτά)
ήταν 293,7930 € ή 20,7% επί της μέσης μηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών και
αποτελεί την κυριότερη δαπάνη του νοικοκυριού διαχρονικά (βλέπε Πίνακα 4.1).
Ακολουθούν οι δαπάνες για στέγαση (189,21€ ή 13,3%) και οι δαπάνες για
μεταφορές (181,64 € ή 12,8%). Η μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών σύμφωνα
με την ΕΟΠ 2010 ήταν 1956,42 €, το 2015 έπεσε στα 1419,57 € καταγράφοντας
μείωση κατά 27,4% ή 536,85 €. Αντιθέτως, η μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών
για είδη διατροφής την ίδια περίοδο 2010-2015, μειώθηκε μόνο κατά 16,6% (58,37€),
δείχνοντας μια ανελαστική ζήτηση των καταναλωτών. Επισημαίνεται, ότι το ποσοστό
των ειδών διατροφής στην μέση μηνιαία δαπάνη αυξήθηκε διαχρονικά από 18% το
2010 σε 20,7% το 2015. Το 2015 (αλλά και την περίοδο 2010-2015) η βαρύτητα της
ομάδας τροφίμων (γαλακτοκομικά, κρέας, δημητριακά, φρούτα και οπωροκηπευτικά)
με βάση την μέση μηνιαία δαπάνη του νοικοκυριού για την διατροφή είναι πολύ
μεγάλη (βλ. Πίνακα 4.2). Το ποσοστό της εξεταζόμενης ομάδας τροφίμων αποτελεί
το 75,0% (218 €) της μέσης μηνιαίας δαπάνης του νοικοκυριού για διατροφή (299,30
€). Το κρέας με ποσοστό 22,4% (65,56 €) είναι η μεγαλύτερη δαπάνη διατροφής για
το νοικοκυριό και ακολουθούν τα άλευρα, το ψωμί και τα δημητριακά με ποσοστό
15,3% (44,84 €), τα γαλακτοκομικά με ποσοστό 17,6%(51,52 €), τα λαχανικά με
ποσοστό 12,1% (35,62 €) και τα φρούτα με ποσοστό 7,2% (21,26 €). Συνεπώς, ο
βαθμός στον οποίο λειτουργούν αποτελεσματικά οι αγορές των συγκεκριμένων
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τροφίμων επηρεάζει σημαντικά το βιοτικό επίπεδο των νοικοκυριών. Πίνακας 4.1.
Μέση μηνιαία δαπάνη νοικοκυριών για αγαθά και υπηρεσίες.

Πηγή:ΕΛΣΤΑΤ

Πίνακας 4.2. Ποσοστιαία κατανομή μηνιαίων δαπανών για είδη διατροφής.
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Πηγή:ΕΛΣΤΑΤ.

Ο δείκτης συγκέντρωσης της αγοράς HHI κατασκευάστηκε από τους
Herfindahl(1950)-Hirschman(1964) και μετρά το βαθμό στον οποίο ένας μικρός
αριθμός επιχειρήσεων αντιπροσωπεύει μεγάλο τμήμα της αγοράς.
n
Ο δείκτης ΗΗΙ υπολογίζεται ως εξής: HHI =  ( si ) 2 = s12 + s22 + s32 + ... + sn 2 όπου
i 1

si είναι το μερίδιο αγοράς της επιχείρησης i, με συνολικό αριθμό των επιχειρήσεων n
στην αγορά. Όταν ο HHI είναι κατώτερος του 1.000, η συγκέντρωση της αγοράς
χαρακτηρίζεται ως χαμηλή, όταν κυμαίνεται μεταξύ 1.000 και 1.800 η συγκέντρωση
της αγοράς θεωρείται μέτρια, ενώ με τον ΗΗΙ άνω του 1.800 χαρακτηρίζεται ως
υψηλή. Στον Πίνακα 4.3 παρουσιάζονται ο αριθμός των επιχειρήσεων κατά κλάδο
τροφίμων, τα αντίστοιχα μερίδια αγοράς και ο δείκτης συγκέντρωσης (HHI) για το
2014.
Πίνακας 4.3. Ο δείκτης συγκέντρωσης Herfindahl-Hirschmann (HHI)

Στον κλάδο των δημητριακών και συγκεκριμένα στον κλάδο των
αρτοπαρασκευασμάτων και της ζαχαροπλαστικής δύο επιχειρήσεις κατέχουν
μερίδιο αγοράς 24% σε όρους κύκλου εργασιών (πωλήσεων), ενώ 11
επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 42% των συνολικών πωλήσεων. Ο ΗΗΙ
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υπολογίστηκε στις 2.926 (>1.800) μονάδες, υποδηλώνοντας ότι ο κλάδος
χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση. Επίσης, στον κλάδο των αλευρόμυλων
το 75% του κλάδου σε όρους πωλήσεων για το 2013 αντιπροσωπεύεται από 17
επιχειρήσεις, με τον ΗΗΙ να είναι πολύ υψηλός αφού υπολογίζεται στις 8.200
(>1.800) μονάδες. Στον κλάδο του κρέατος και των παρασκευασμάτων του,
επίσης υπάρχει έντονη συγκέντρωση της αγοράς, αφού τέσσερις είναι οι πολύ
μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου και 17 οι μεγάλες, ενώ στον κλάδο των
αλλαντικών ο δείκτης συγκέντρωσης είναι πολύ υψηλός και φθάνει τις 5.822
(>1.800) μονάδες. Στον κλάδο των γαλακτοκομικών, μόνο τέσσερις επιχειρήσεις
αντιπροσωπεύουν πάνω από το 53% των συνολικών πωλήσεων για το 2013. Ο
ΗΗΙ υπολογίστηκε στις 4.094 μονάδες (>1.800), συνεπώς και αυτός ο κλάδος
χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση. Στον κλάδο των φρούτων και των
λαχανικών, οι δύο κεντρικές αγορές της χώρας (ΟΚΑΑ και ΚΑΘ) κατέχουν το
20% του συνόλου της αγοράς, οι χονδρεμπορικές επιχειρήσεις εκτός κεντρικών
αγορών κατέχουν το 35%, τα σούπερ μάρκετ το 25% και οι λαϊκές αγορές το
υπόλοιπο 20%. Ο ΗΗΙ υπολογίστηκε στις 2.650 (>1.800) μονάδες,
υποδηλώνοντας ότι ο κλάδος χαρακτηρίζεται επίσης από υψηλή συγκέντρωση.
5. ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται είναι οι τιμές του παραγωγού και οι
λιανικές τιμές για τις βασικές κατηγορίες τροφίμων: τα δημητριακά και τα
παρασκευάσματα, τα κρέατα και προϊόντα κρέατος, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά,
τα φρούτα και τα οπωροκηπευτικά και καλύπτουν την περίοδο από τον Ιανουάριο του
2002 έως τον Ιούνιο του 2016. Οι πηγές των δεδομένων είναι η στατιστική βάση της
Eurostat
(https://ec.europa.eu/eurostat/web/experimental-statistics/food-pricemonitoring) και η ΕΛΣΤΑΤ [Δείκτης Τιμών Παραγωγού (ΔΤΠ),
https://www.statistics.gr/statistics/-/publication/DKT15/]. Οι τιμές λιανικής των
τροφίμων εκφράζονται από τις αντίστοιχες κατηγορίες του Εναρμονισμένου Δείκτη
Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ). Οι τιμές παραγωγού των τροφίμων εκφράζονται από
τις αντίστοιχες κατηγορίες του (ΔΤΠ). Σημειώνεται ότι ενώ στην μέτρηση των τιμών
που γίνεται με βάση τον ΕνΔΤΚ περιλαμβάνεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας
(ΦΠΑ), στον ΔΤΠ συλλέγονται οι βασικές τιμές πώλησης, δηλαδή οι τιμές χωρίς το
ΦΠΑ και παρόμοιους εκπεστέους φόρους που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο
εργασιών, καθώς και χωρίς άλλους δασμούς ή φόρους στα προϊόντα,
περιλαμβάνοντας όμως τις επιδοτήσεις στο προϊόν. Για το λόγο αυτό, από τον
ΕνΔΤΚ αφαιρείται ο ΦΠΑ, προκειμένου να υπάρχει συνέπεια με τον ΔΤΠ.

6.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Για την εμπειρική διερεύνηση της ύπαρξης ασυμμετρικής προσαρμογής των λιανικών
τιμών της βενζίνης προς το μακροχρόνιο επίπεδο ισορροπίας τους, χρησιμοποιείται η
τεχνική του υποδείγματος διόρθωσης σφάλματος με συνολοκλήρωση
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αυτοπαλίνδρομου κατωφλιού (ECM with TAR cointegration) όπως έχει προταθεί από
r
τους Enders και Siklos (2001). Στην περίπτωση όπου η λιανική τιμή Rt και η τιμή του
w

παραγωγού Rt ακολουθούν μια μακροχρόνια σχέση, αυτή μπορεί να περιγραφεί ως
εξής :
R tr  a 0   1 R t w  u t

όπου t=1,..., T

(1)

r
Με Rt συμβολίζουμε την λιανική τιμή του τροφίμου R την περίοδο t, ενώ με

Rtw συμβολίζουμε την τιμή παραγωγού ή χονδρικής του ίδιου αγαθού, αντίστοιχα την
περίοδο t. Η παράμετρος 0 αντιπροσωπεύει ένα σταθερό κόστος ενώ η παράμετρος
 1 αντανακλά το βαθμό προσαρμογής τις λιανικής τιμής σε μεταβολές τις τιμής του
παραγωγού και αντανακλά έμμεσα την ένταση ανταγωνισμού στην αγορά. Όσο πιο
έντονος είναι ο ανταγωνισμός τόσο μεγαλύτερος αναμένεται να είναι ο βαθμός
προσαρμογής και τόσο λιγότερο αναμένεται να είναι το περιθώριο κέρδους. Με ut
συμβολίζεται ο όρος σφάλματος με σταθερό μέσο και διακύμανση ο οποίος
αντανακλά τις βραχυχρόνιες αποκλίσεις από την μακροχρόνια σχέση ισορροπίας.
r
w
Όταν οι τιμές Rt και Rt βρίσκονται στο μακροχρόνιο επίπεδο ισορροπίας τους, τότε
τα κατάλοιπα ut αναμένεται να είναι μηδέν. Αντίθετα στην περίπτωση όπου οι τιμές
αποκλίνουν από τη μακροχρόνια σχέση, τότε ο όρος σφάλματος ut μπορεί να είναι
r

είτε θετικός, όταν η τιμή Rt είναι πάνω από το μακροχρόνιο επίπεδο ισορροπίας της,
είτε αρνητικός στην αντίθετη περίπτωση.
Αν η προσαρμογή τη μακροχρόνια ισορροπία είναι ασυμμετρική,
υποδηλώνοντας ότι η αυτοπαλίνδρομη συμπεριφορά των καταλοίπων τις
μακροχρόνιας σχέσης uˆ t , εξαρτάται από το πρόσημο των εξωγενών διαταραχών,
τότε οι τυπικοί έλεγχοι Dickey-Fuller (1979) και οι επεκτάσεις τους για
συνολοκλήρωση με τη μέθοδο των δυο σταδίων Engle και Granger(1987) έχουν
λανθασμένη εξειδίκευση γιατί υποθέτουν συμμετρική προσαρμογή των καταλοίπων
uˆt την μακροχρόνια ισορροπία (Enders and Granger (1998) και Enders και Siklos
(2001). Σύμφωνα με αυτή τη προσέγγιση η τυπική εξίσωση ελέγχου για την ύπαρξη
συνολοκλήρωσης η οποία περιγράφεται από τη παρακάτω σχέση :

 uˆ t   uˆ t  1  v t

(2)

επεκτείνεται, συμπεριλαμβάνοντας ένα συναρτησιακό δείκτη βαρύτητας Ιt , σύμφωνα
με τον οποίο διαχωρίζονται τα κατάλοιπα τις μακροχρόνιας σχέσης (1) σε δυο
συνιστώσες με χρονική υστέρηση και περιγράφεται στην ακόλουθη σχέση :
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 uˆ t  I t  1u p uˆ t  1  (1  I t ) 

dow n
2

uˆ t  1  v t

(3)

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί μετά την εκτίμηση της σχέσης (3) κάποια μορφή
αυτοσυσχέτισης τότε προστίθεται στην σχέση ο κατάλληλος αριθμός χρονικών
υστερήσεων  uˆt  j . Οι παράμετροι 1up και  2down μετρούν τις θετικές και τις

αρνητικές αποκλίσεις από το κατώφλι ˆ .

Ο συναρτησιακός δείκτης βαρύτητας Ιt ,δίνεται στη σχέση (4) όπου :

 1 ε ά ν uˆ t  1  ˆ
t  
 0 ε ά ν uˆ t  1  ˆ

(4)

όπου ˆ είναι η τιμή που λαμβάνει το κατώφλι TAR. Το κατώφλι TAR είναι
στοχαστικό. Στη πραγματικότητα, η αληθινή τιμή του κατωφλίου είναι άγνωστη και
πρέπει να εκτιμηθεί. Για να προσδιοριστεί η τιμή του κατωφλίου ˆ όπου πιθανώς να
εμφανίζεται στατιστικά σημαντική ασυμμετρία οι Enders και Siklos (2001)
προτείνουν την εφαρμογή μιας διερευνητικής μεθόδου που είναι γνωστή στη
βιβλιογραφίας ως “προσέγγιση του Chan”. Ο Chan (1993) έδειξε ότι κάτω από
κάποιες τυπικές συνθήκες η μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων OLS αποδίδει ένα
υπέρ-συνεπή εκτιμητή της αληθινής τιμής του κατωφλίου. Πιο συγκεκριμένα,
σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία, ανιχνεύονται (grid search procedure) ως πιθανά
κατώφλια τις οι τιμές του διανύσματος των καταλοίπων, uˆt , που προκύπτουν από τη
σχέση συνολοκλήρωσης (1). Το διάνυσμα των κατάλοιπων uˆt  ταξινομείται σε

αύξουσα τάξη ως εξής

uˆ


1

 uˆ 2    uˆ T  όπου με Τ συμβολίζεται ο αριθμός

των χρησιμοποιούμενων παρατηρήσεων. Από την κατανομή των ταξινομημένων
τιμών των καταλοίπων κατά αύξουσα τάξη, αφαιρείται το μεγαλύτερο και το
μικρότερο 15% των (ακραίων) τιμών και το υπόλοιπο (κεντρικό) 70% των
καταλοίπων θεωρούνται πιθανά κατώφλια. Για κάθε ένα από αυτά τα πιθανά
κατώφλια που ανήκουν στο 70% του δείγματος εκτιμάται διαδοχικά η σχέση (3) με
βάση την εξειδίκευση του δείκτη βαρύτητας της σχέσης (4). Ως καταλληλότερο

κατώφλι ˆ επιλέγεται εκείνη η τιμή του καταλοίπου uˆi με βάση την οποία
ελαχιστοποιείται το άθροισμα των τετραγώνων των καταλοίπων (RSS,) που
προκύπτει από την εκτίμηση της σχέσης (4). Με { vt } συμβολίζεται η σειρά των
καταλοίπων της σχέσης (3) με μέσο μηδέν και σταθερή διακύμανση , έτσι ώστε το
διάνυσμα { v t } να είναι ανεξάρτητο του uˆt . Ο συνδυασμός των σχέσεων (3) και (4)
συνιστούν το υπόδειγμα αυτοπαλίνδρομου κατωφλίου TAR. Επιτρέποντας στις
παραμέτρους 1up και  2down να λαμβάνουν διαφορετικές τιμές, το υπόδειγμα
αναγνωρίζει ότι οι θετικές και οι αρνητικές αποκλίσεις από την ισορροπία μπορεί να
διορθώνονται με διαφορετικές ταχύτητες προσαρμογής.
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Ο έλεγχος συνολοκλήρωσης μπορεί να γίνει με βάση τις κρίσιμες τιμές των
κατανομών t-Max και Φ* που προτείνονται από τους Enders και Siklos (2001).
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη συνολοκλήρωσης αυτοπαλίνδρομου
κατωφλιού, δηλαδή δεν γίνει δεκτή η υπόθεση Ηο: 1up =  2down =0, οι εκτιμώμενοι με
την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων παράμετροι 1up και  2down της σχέσης (3)
ακολουθούν μια ασυμπτωτικά πολύ-μεταβλητή κανονική κατανομή και έτσι είναι
down
δυνατόν να ελεγχθεί η υπόθεση Ηο: 1up =  2
με βάση έναν τυπικό έλεγχο F (πχ.
Wald test), για να ελεγχθεί αν η προσαρμογή είναι συμμετρική.
Στην περίπτωση όπου επαληθευτεί η ύπαρξη συνολοκλήρωσης
αυτοπαλίνδρομου κατωφλιού (TAR cointegration) τότε μπορεί να εκτιμηθεί ένα
υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος με μακροχρόνια ασυμμετρική ισορροπία (ECM
with long-run asymmetric equilibrium) το οποίο στη γενική του μορφή περιγράφεται
από την ακόλουθη σχέση (5).

k1
k2
n
 rt r   0    1, i  rt r i    2 , i  rt w i  a1 uˆ tup1  a1 uˆ tdow
1  et
i 1

(5)

i0

up
down
όπου uˆt 1 = Ιt uˆt 1 και uˆt 1 = (1- Ιt) uˆt 1 .

7. ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Για την εκτίμηση των υποδειγμάτων έχει χρησιμοποιηθεί το οικονομετρικό
πρόγραμμα EViews. Πριν από την εφαρμογή των ελέγχων για συνολοκλήρωση,
εξετάζεται η ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας για τις μεταβλητές των τιμών των τροφίμων
εκτελώντας τους ελέγχους Augmented Dickey-Fuller (ADF) (1979,1981), PhillipsPerron (PP) (1988,1990) και DF-GLS (Elliot,1996). Σε όλες τις μεταβλητές γίνεται
λογαριθμικός μετασχηματισμός των σειρών. Οι έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας δείχνουν
ότι ενώ η υπόθεση για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας δεν μπορεί να απορριφθεί στα
επίπεδα των σειρών, στις πρώτες διαφορές τους οι σειρές βρέθηκαν στάσιμες.
Συνεπώς, τόσο οι σειρές των λιανικών τιμών των τροφίμων όσο και των τιμών του
παραγωγού είναι ολοκληρωμένες Ι(1). Η εκτίμηση της σχέσης (1) γίνεται με τη
μέθοδο FMOLS (Fully Modified OLS) η οποία παράγει υπέρ-συνεπείς εκτιμητές και
τα κατάλοιπα που προκύπτουν αντιπροσωπεύουν στοχαστικές (μη-προβλέψιμες)
διαταραχές. Η μέθοδος FMOLS υπερέχει έναντι της μεθόδου OLS, διότι αυξάνει την
αποτελεσματικότητα και μειώνει την μεροληψία μικρού δείγματος συγκριτικά με την
εκτιμήτρια OLS (Phillips και Hansen,1990). Επιπλέον, η FMOLS δίνει ασυμπτωτικά
αμερόληπτο και αποτελεσματικό εκτιμητή και συνεπώς μας επιτρέπει να εκτελεστούν
αξιόπιστοι στατιστικοί έλεγχοι. Οι έλεγχοι συνολοκλήρωσης απορρίπτουν την
μηδενική υπόθεση ότι οι σειρές δεν είναι συνολοκληρωμένες (βλ. Πίνακα 7.1).
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Οι τιμές που λαμβάνει ο βαθμός προσαρμογής σε όλες τις κατηγορίες των
εξεταζόμενων τροφίμων είναι μικρότερες από την μονάδα. Αν οι επιμέρους κλάδοι
των τροφίμων λειτουργούσαν πράγματι σε περιβάλλον τέλειου ανταγωνισμού τότε θα
περιμέναμε ότι ο βαθμός προσαρμογής θα ήταν 100%, δηλαδή η ελαστικότητα θα
ήταν β=1, δηλαδή θα υπήρχε πλήρης μετάδοση των μεταβολών που συντελούνται
στην τιμή του παραγωγού στην λιανική τιμή του τροφίμου.
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Πίνακας 7.1. Εκτίμηση μακροχρόνιας σχέσης για τις εξισώσεις τιμών των τροφίμων
και έλεγχος για συνολοκλήρωση

Τα αποτελέσματα της εκτίμησης του υποδείγματος TAR για συνολοκλήρωση
αυτοπαλίνδρομου κατωφλιού παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.2. Τα αποτελέσματα
της εκτίμησης του υποδείγματος TAR, υποδεικνύουν ότι η συνεπής τιμή του
κατωφλιού ˆ για κάθε επιμέρους κατηγορία τροφίμων είναι διαφορετική. Δηλαδή το
κρίσιμο σημείο πέραν του οποίου τα κατάλοιπα αντιδρούν και αλλάζουν την
ταχύτητα προσαρμογής τους είναι διαφορετικό σε κάθε κατηγορία τροφίμου.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υποδείγματος TAR οι συντελεστές σύγκλισης των
up
down
καταλοίπων της μακροχρόνιας σχέσης 1 και  2 , είναι στατιστικά σημαντικοί
με βάση τις κρίσιμες τιμές της στατιστικής t-Max* και έχουν το αναμενόμενο
αρνητικό πρόσημο σε όλες τις κατηγορίες των τροφίμων. Σε όλες τις κατηγορίες
down
up
τροφίμων η παράμετρος  2
είναι μεγαλύτερη σε απολυτές τιμές από την 1 ,
υποδηλώνοντας ότι η ταχύτητα προσαρμογής των αποκλίσεων όταν τα κατάλοιπα
βρίσκονται κάτω από το κατώφλι είναι μεγαλύτερη από ότι όταν αυτά βρίσκονται
πάνω από τον μέσο τους.
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Πίνακας 7.2. Έλεγχοι TAR για συνολοκλήρωση αυτοπαλίνδρομου κατωφλιού

Η ύπαρξη συνολοκλήρωσης αυτοπαλίνδρομου κατωφλιού επιτρέπει την
εκτίμηση του υποδείγματος διόρθωσης σφάλματος με αυτοπαλίνδρομη
συνολοκλήρωση κατωφλιού (ECM with TAR cointegration) το οποίο στη γενική του
μορφή περιγράφεται από την σχέση (5). Με αυτό τον τρόπο διερευνάται η φύση της
μακροχρόνιας προσαρμογής, δηλαδή αν υπάρχει ασύμμετρη συμπεριφορά των
λιανικών τιμών των τροφίμων ως προς το μακροχρόνιο επίπεδο ισορροπίας τους. Τα
αποτελέσματα των εκτιμήσεων παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.3.
Σε όλες τις κατηγορίες τροφίμων οι εκτιμήσεις των συντελεστών που μετρούν
την ασύμμετρη προσαρμογή προς την μακροχρόνια ισορροπία φαίνεται να διαφέρουν
μεταξύ τους. Οι συντελεστές που μετρούν την ταχύτητα προσαρμογής όταν οι τιμές
της λιανικής βρίσκονται κάτω από το επίπεδο ισορροπίας (καθεστώς συμπιεσμένου
περιθωρίου κερδών), είναι μεγαλύτερες σε όλες τις κατηγορίες τροφίμων συγκριτικά
με τους συντελεστές που μετρούν την ταχύτητα προσαρμογής όταν οι τιμές της
λιανικής βρίσκονται πάνω από το επίπεδο ισορροπίας (καθεστώς διογκωμένου
περιθωρίου κερδών). Συνεπώς, όταν τα κέρδη είναι συμπιεσμένα, η διάθεση των
εμπόρων της λιανικής αγοράς να αυξήσουν τις λιανικές τιμές των τροφίμων είναι
εντονότερη. Αντίθετα, όταν τα κέρδη είναι διογκωμένα η διάθεση των εμπόρων να
μειώσουν τις τιμές είναι μικρότερη.
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Πίνακας 7.3. Ασυμμετρικό υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος με συνολοκλήρωση
αυτοπαλίνδρομου συνεπούς κατωφλιού (ECM with TAR cointegration)

Στις περιπτώσεις των δημητριακών και των κρεάτων οι συντελεστές που
μετρούν την προσαρμογή όταν οι λιανικές τιμές των δημητριακών είναι πάνω από το
επίπεδο ισορροπίας τους (οπότε υπάρχει τάση να μειωθούν) είναι στατιστικά
ασήμαντοι, δηλαδή επαγωγικά μπορεί να θεωρηθεί ότι είτε δεν υπάρχει διόρθωση
των διογκωμένων περιθωρίων κέρδους είτε ότι η διόρθωση γίνεται με πολύ αργή
ταχύτητα. Τα παραπάνω ευρήματα μας οδηγούν στην υποστήριξη της υπόθεσης της
ασυμμετρικής προσαρμογής των λιανικών τιμών. Στις περιπτώσεις των
γαλακτοκομικών, των φρούτων και των λαχανικών οι συντελεστές που μετρούν τις
ταχύτητες προσαρμογής είναι στατιστικά σημαντικοί και φαίνεται να διαφέρουν
μεταξύ τους, εντούτοις οι επαγωγικοί έλεγχοι υποστηρίζουν την ισότητα των
συντελεστών προσαρμογής.
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8.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η εμπειρική διερεύνηση για την ύπαρξη ασύμμετρης συμπεριφοράς των
λιανικών τιμών των εξεταζόμενων τροφίμων ως προς το μακροχρόνιο επίπεδο
ισορροπίας τους παρέχει ισχυρές ενδείξεις ότι στην κατηγορία των δημητριακών και
των κρεάτων υπάρχει ασυμμετρία. Τα εμπειρικά ευρήματα της ασυμμετρικής
προσαρμογής των λιανικών τιμών πιθανά συνδέονται με φαινόμενα ολιγοπωλιακής
διάρθρωσης των κλάδων όπου οι εταιρίες έχουν την τάση να κρατούν τις τιμές
σχετικά αμετάβλητες σε περιόδους πτώσης των τιμών του παραγωγού, ενώ σπεύδουν
να τις αυξήσουν σε φάσεις ανόδου των τιμών του παραγωγού. Αντίθετα, στις
κατηγορίες των γαλακτοκομικών, των φρούτων και των λαχανικών οι αποκλίσεις που
υπάρχουν στους συντελεστές μακροχρόνιας προσαρμογής δεν είναι τέτοιες που να
οδηγούν στην απόρριψη της συμμετρικής προσαρμογής.
ABSTRACT
The main purpose of the paper is to investigate the existence of asymmetry in the long-term adjustment
of retail prices in relation to changes in producer prices in the main categories of food: cereals, dairy,
meat, fruits and vegetables. The existence of asymmetry implies a lack of competition and distortions
in the food market. The technique of the error correction model with TAR cointegration is applied. The
data are monthly and covers the period from January 2000 to June 2016. The results provide evidence
of an asymmetric adjustment in cereal and meat retail prices, where prices rise faster following a
producer price increase, while they adjust with a slower rate after a fall in producer prices. On the
contrary, for dairy, fruits and vegetables, the hypothesis of symmetric adjustment cannot be rejected.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
ηα ζπλήζε δηαγξάκκαηα ειέγρνπ, βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο είλαη ε
θαλνληθφηεηα ηνπ ππφ κειέηε ραξαθηεξηζηηθνχ. Αληίζεηα, ηα κε-παξακεηξηθά
δηαγξάκκαηα ειέγρνπ δελ απαηηνχλ ηελ γλψζε ηεο θαηαλνκήο πνπ δηέπεη ηελ ππφ κειέηε
δηεξγαζία. ηελ παξνχζα εξγαζία, κειεηψληαη κε-παξακεηξηθά δηαγξάκκαηα ειέγρνπ ζηα
νπνία απεηθνλίδεηαη ε ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε Wilcoxon θαη ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ
επηπξνζζέησο γλσζηνχο θαλφλεο ξνψλ. ην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο, πξνηείλεηαη
θαη πεξηγξάθεηαη αιγφξηζκνο πξνζνκνίσζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ βαζηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ απφδνζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ κε-παξακεηξηθψλ δηαγξακκάησλ
ειέγρνπ, ηφζν ζε εληφο ειέγρνπ φζν θαη ζε εθηφο ειέγρνπ θαηαζηάζεηο ηεο δηεξγαζίαο. Με
εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ αιγνξίζκνπ θαη ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ,
παξνπζηάδνληαη αξηζκεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ απνηχπσζε θαη ηε ζπγθξηηηθή
αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ππφ κειέηε δηαγξακκάησλ ειέγρνπ λα εληνπίδνπλ
κεηαηνπίζεηο ζηελ θαηαλνκή πνπ δηέπεη ηελ παξαγσγηθή δηεξγαζία.
Λέμεηο Κιεηδηά: Με-παξακεηξηθά δηαγξάκκαηα ειέγρνπ, πηζαλφηεηα ιαλζαζκέλνπ
ζπλαγεξκνχ (FAR), ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε Wilcoxon, θαλφλεο ξνψλ, πξνζνκνίσζε Monte
Carlo.

1. ΔΗΑΓΧΓΖ
ε κηα παξαγσγηθή δηαδηθαζία ελδηαθεξφκαζηε λα κειεηήζνπκε ηε
ζπκπεξηθνξά ελφο (κεηξήζηκνπ) ραξαθηεξηζηηθνχ X ησλ πξντφλησλ πνπ
παξάγνληαη. Γηα ην ζθνπφ απηφ παίξλνπκε ηπραία δείγκαηα ηνπ πξντφληνο ζε
δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο θαη θάλνληαο κεηξήζεηο, ππνινγίδνπκε ηελ ηηκή
κηαο θαηάιιεια επηιεγκέλεο ζηαηηζηηθήο ζπλάξηεζεο. Έλα ηππηθφ δηάγξακκα
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ειέγρνπ είλαη κηα γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζηαηηζηηθήο ζπλάξηεζεο, ηηο ηηκέο ηεο
νπνίαο έρνπκε ππνινγίζεη κε ηε βνήζεηα ελφο ηπραίνπ δείγκαηνο, έλαληη ηνπ
αχμνληα αξηζκνχ ηνπ δείγκαηνο απηνχ. θνπφο ησλ δηαγξακκάησλ ειέγρνπ είλαη
λα δείμνπλ πφηε κηα δηαδηθαζία είλαη εληφο ή εθηφο ειέγρνπ κε ηε κεγαιχηεξε
πηζαλφηεηα νξζήο εθηίκεζεο θαη ηαπηφρξνλα λα εληνπίζνπλ ην δπλαηφλ
ζπληνκφηεξα ηπρφλ κεηαηφπηζε ηεο θαηαλνκήο ηεο δηεξγαζίαο.
Ο Shewhart (1927) παξνπζίαζε ην παξακεηξηθφ δηάγξακκα ειέγρνπ X γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο κέζεο ηηκήο ηεο θαηαλνκήο ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ Υ ησλ
πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη απφ κηα παξαγσγηθή δηεξγαζία (ππφ ηελ ππφζεζε ηεο
θαλνληθφηεηαο). Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ παξαπάλσ δηαγξάκκαηνο, πην ζπρλά
ρξεζηκνπνηείηαη ην κνληέιν νξίσλ L ζίγκα πνπ ηνπνζεηεί ηα φξηα ειέγρνπ ζε
απφζηαζε L κνλάδσλ ηππηθήο απόθιηζεο  __ από ηελ θεληξηθή γξακκή  . ηα




παξακεηξηθά δηαγξάκκαηα ειέγρνπ, ε δεκνθηιέζηεξε επηινγή γηα ηελ απφζηαζε ησλ
νξίσλ απφ ηελ θεληξηθή γξακκή είλαη ηξεηο κνλάδεο ηππηθήο απφθιηζεο θαη ην
ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα είλαη γλσζηφ σο κνληέιν ηξηψλ ζίγκα (three sigma control
chart).
Έθηνηε έρνπλ παξνπζηαζηεί πνηθίιεο παξαιιαγέο ηνπ δηαγξάκκαηνο ειέγρνπ
Shewhart, νη πεξηζζφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ αθνξνχλ παξακεηξηθά δηαγξάκκαηα,
δειαδή εθαξκφδνληαη ππφ ηελ ππφζεζε φηη νη κεηξήζεηο πνπ ιακβάλνληαη
αθνινπζνχλ θάπνηα γλσζηή θαηαλνκή, ζπλήζσο ηελ θαλνληθή. Χζηφζν απηή ε
ππφζεζε ζπρλά δελ ηθαλνπνηείηαη ζηελ πξάμε θαη ζπλεπψο ηα πξνθχπηνληα
δηαγξάκκαηα ειέγρνπ ελδέρεηαη λα κελ είλαη αμηφπηζηα. Γηα λα μεπεξαζηεί απηφ ην
δήηεκα ζηε βηβιηνγξαθία έρνπλ πξνηαζεί κε-παξακεηξηθά ή ειεχζεξα θαηαλνκήο
δηαγξάκκαηα ειέγρνπ (non-parametric or distribution-free control charts), ηα νπνία
αθελφο δηαηεξνχλ ηελ παξαδνζηαθή δνκή ελφο ηππηθνχ δηαγξάκκαηνο ειέγρνπ θαη
αθεηέξνπ ηα ζηαηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηαγξάκκαηνο δελ εμαξηψληαη απφ ην
είδνο ηεο (ζπλερνχο) θαηαλνκήο ηελ νπνία αθνινπζνχλ ηα δεδνκέλα πνπ
ζπιιέγνληαη.
Γηα παξάδεηγκα, ν Bakir (2006) δεκηνχξγεζε έλα δηάγξακκα ειέγρνπ ηχπνπ
Shewhart κε ηε ρξήζε ηεο πξνζεκηθήο-βαζκνινγηθήο ζηαηηζηηθήο ζπλάξηεζεο
ειέγρνπ (signedrank statistic), ελψ νη Chakraborti & Eryilmaz (2007) ελαιιαθηηθά
πξνηείλνπλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηάκεζνπ, δχν λέα κε-παξακεηξηθά
δηαγξάκκαηα ειέγρνπ κε βάζε ηελ ίδηα ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε. Δπίζεο, νη
Chakraborti et al. (2004) κειέηεζαλ κηα νηθνγέλεηα κε-παξακεηξηθψλ δηαγξακκάησλ
ειέγρνπ ζπγθξίλνληαο ηελ j-νζηή δηαηεηαγκέλε παξαηήξεζε απφ έλα ηπραίν δείγκα
ειέγρνπ (test sample), κε φξηα ειέγρνπ πνπ ππνινγίζηεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο
θαηάιιεια επηιεγκέλεο δηαηεηαγκέλεο παξαηεξήζεηο απφ έλα δείγκα αλαθνξάο
(reference sample). Οη Balakrishnan et al. (2010) γηα λα βειηηψζνπλ ην δηάγξακκα
ησλ Chakraborti et al. (2004), πξφηεηλαλ έλα λέν κε-παξακεηξηθφ δηάγξακκα
ειέγρνπ ην νπνίν ιακβάλεη ππφςε ηνπ φρη κφλν ηε ζέζε ηεο j-νζηήο δηαηεηαγκέλεο
παξαηήξεζεο (φπσο ε δηάκεζνο) ηνπ εμεηαδφκελνπ δείγκαηνο ειέγρνπ αιιά θαη ην
πιήζνο ησλ παξαηεξήζεψλ ηνπ πνπ βξίζθνληαη κεηαμχ ησλ νξίσλ ειέγρνπ. Δπηπιένλ,
νη ίδηνη ζπγγξαθείο ην 2009, εθάξκνζαλ ηελ αζξνηζηηθή βαζκνινγηθή ζηαηηζηηθή
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ζπλάξηεζε ηνπ Wilcoxon γηα λα αληρλεχζνπλ πηζαλέο κεηαηνπίζεηο κηαο
παξαθνινπζνχκελεο δηεξγαζίαο. Οξηζκέλα πξφζθαηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζε
απηφ ην ζέκα κπνξνχλ επίζεο λα βξεζνχλ ζηηο δεκνζηεχζεηο ησλ Mukherjee et al.
(2013), Malela-Majika et al. (2016a, 2016b) ή Triantafyllou (2017, 2018a, 2018b).
Γηα κηα εθηεηακέλε επηζθφπεζε ησλ ειεχζεξσλ θαηαλνκήο δηαγξακκάησλ ειέγρνπ
γηα ζπλερείο κεηαβιεηέο, νη ελδηαθεξφκελνη αλαγλψζηεο κπνξνχλ λα αλαηξέμνπλ ζηηο
εξγαζίεο ησλ Chakraborti & Graham (2007) θαη ηνπ Chakraborti (2011).
Σα δηαγξάκκαηα ειέγρνπ ηχπνπ Shewhart δελ είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηα ζηελ
αλίρλεπζε κηθξψλ κεηαηνπίζεσλ ηνπ κέζνπ κηαο δηεξγαζίαο. Ζ επαηζζεηνπνίεζή
ηνπο ζπλήζσο βειηηψλεηαη κε ηε ρξήζε θαλφλσλ ξνψλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
εκθάληζε εηδηθψλ ζρεκαηηζκψλ (patterns) ησλ ζεκείσλ ηνπ δηαγξάκκαηνο ειέγρνπ.
Ζ εκθάληζε ελφο ηέηνηνπ εηδηθνχ ζρεκαηηζκνχ ζεκείσλ καο δίλεη ζήκα γηα εθηφο
ειέγρνπ δηεξγαζία. Ο Klein (2000) πξφηεηλε δχν δηαγξάκκαηα ειέγρνπ σο
ελαιιαθηηθά ηνπ X δηαγξάκκαηνο ειέγρνπ Shewhart, ηα νπνία βαζίδνληαη ζηε
ρξήζε ησλ θαλφλσλ ξνψλ δχν απφ ηα δχν (2/2) θαη δχν απφ ηα ηξία (2/3),
ρξεζηκνπνηψληαο ζπκκεηξηθά φξηα ειέγρνπ θαη εθαξκφδνληαο ηελ κεζνδνινγία
εκθχηεπζεο ζε Μαξθνβηαλή αιπζίδα. Σα δχν πξναλαθεξζέληα δηαγξάκκαηα
πινπνηνχληαη εχθνια θαη έρνπλ θαιχηεξε απφδνζε σο πξνο ην κέζν κήθνο ξνήο
(ARL) απφ ην ηππηθφ δηάγξακκα Shewhart γηα κεηαηνπίζεηο ηνπ κέζνπ ηεο
δηεξγαζίαο έσο θαη 2.6 ηππηθέο απνθιίζεηο. Ο Khoo (2004) επέθηεηλε ην έξγν ηνπ
Klein (2000) δεκνζηεχνληαο κηα κειέηε πξνζνκνίσζεο ηεο απφδνζεο ηνπ κέζνπ
κήθνπο ξνήο (ARL) ησλ δηαγξακκάησλ ειέγρνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο θαλφλεο ξνήο:
2/2, 2/3, 2/4, 3/3 θαη 3/4. Δπηπιένλ, πξφηεηλε δχν λέα κε-παξακεηξηθά δηαγξάκκαηα
ηχπνπ Shewhart γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο άγλσζηεο παξακέηξνπ ζέζεο ελφο
ζπλερνχο πιεζπζκνχ. ηα δηαγξάκκαηα απηά ηα φξηα ειέγρνπ πξνθχπηνπλ απφ δχν
θαηάιιεια επηιεγκέλεο δηαηεηαγκέλεο παξαηεξήζεηο απφ ην δείγκα αλαθνξάο θαη
γίλεηαη ρξήζε θαλφλσλ ξνψλ.
ηελ παξνχζα εξγαζία εθαξκφδνπκε ηνλ θαλφλα 2-απφ-3 θαη 2-απφ-4 ζην κεπαξακεηξηθφ δηάγξακκα ειέγρνπ θάζεο ΗΗ πνπ πξνηάζεθε απφ ηνπο Balakrishnan et
al. (2009) νη νπνίνη ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ αζξνηζηηθή βαζκνινγηθή ζπλάξηεζε ηχπνπ
Wilcoxon (Wilcoxon rank-sum statistic) γηα λα εμεηάζνπλ αλ κηα δηεξγαζία παξακέλεη
εληφο ειέγρνπ ή έρεη κεηαηνπηζηεί ζε εθηφο ειέγρνπ θαηάζηαζε. ηελ Δλφηεηα 2
πεξηγξάθεηαη ζχληνκα ην παξαπάλσ κε-παξακεηξηθφ δηάγξακκα, ζηε ζπλέρεηα
εθαξκφδνληαη νη θαλφλεο ξνήο 2/3, 2/4 ζην πξναλαθεξζέλ δηάγξακκα θαη ηέινο
παξνπζηάδεηαη ιεπηνκεξψο ν πξνηεηλφκελνο αιγφξηζκνο πξνζνκνίσζεο. ηελ
Δλφηεηα 3, ππνινγίδνληαη νη ηηκέο ηεο πηζαλφηεηαο ιαλζαζκέλνπ ζπλαγεξκνχ (FAR)
γηα δηαθνξεηηθνχο ζρεδηαζκνχο. Ζ απφδνζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ δηαγξάκκαηνο
ειέγρνπ δηεξεπλάηαη ρξεζηκνπνηψληαο δχν δηαθνξεηηθέο ππνθείκελεο θαηαλνκέο.

2. ΣΟ ΝΔΟ ΜΖ ΠΑΡΑΜΔΣΡΗΚΟ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ
2.1 Σν κε-παξακεηξηθό δηάγξακκα ησλ Balakrishnan et al. (2009)
Έζησ X1, X2,…, Xm είλαη έλα ηπραίν δείγκα κεγέζνπο m πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ
εληφο ειέγρνπ αζξνηζηηθή θαηαλνκή FX =F θαη σο φξηα ειέγρνπ ηνπ δηαγξάκκαηνο
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ρξεζηκνπνηνχληαη δχν ζπγθεθξηκέλεο δηαηεηαγκέλεο παξαηεξήζεηο Xα:m , Xb:m ,
δειαδή
LCL=Xα:m , UCL=Xb:m κε 1 ≤ α ≤ b ≤ m.
Οη παξάκεηξνη α, b είλαη παξάκεηξνη ζρεδηαζκνχ ηνπ δηαγξάκκαηνο θαη είλαη
θαηάιιεια επηιεγκέλνη έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν
ιαλζαζκέλσλ ζπλαγεξκψλ (FAR) ή κηα πξνθαζνξηζκέλε ηηκή ηνπ εληφο ειέγρνπ
κέζνπ κήθνπο ξνήο (ARLin).
Αο ππνζέζνπκε φηη ελ ζπλερεία ζπιιέγνληαη αλεμάξηεηα ηπραία δείγκαηα απφ ηε
δηεξγαζία θαη ζέινπκε λα εμεηάζνπκε αλ παξακέλεη εληφο ειέγρνπ ή αλ έρεη
κεηαηνπηζηεί ζε εθηφο ειέγρνπ θαηάζηαζε. Αλ Y1, Y2,…, Yn είλαη έλα εμεηαδφκελν
δείγκα ειέγρνπ κεγέζνπο n πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ θαηαλνκή FY=G , ν ζηφρνο καο
είλαη λα αληρλεχζνπκε κηα πηζαλή κεηαηφπηζε ηεο εληφο ειέγρνπ θαηαλνκήο απφ F ζε
G, δειαδή λα ειέγμνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε H0: F=G έλαληη ηεο κνλφπιεπξεο
ελαιιαθηηθήο H1: F<G. Με άιια ιφγηα, ε κεδεληθή ππφζεζε εθθξάδεη ηελ ηζφηεηα
ησλ δχν θαηαλνκψλ, ελψ ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε εθθξάδεη φηη ε κία θαηαλνκή είλαη
ζηνραζηηθά κεγαιχηεξε απφ ηελ άιιε.
Οη Balakrishnan et al. (2009) γηα λα απνθαζίζνπλ αλ ε δηεξγαζία παξακέλεη εληφο
ειέγρνπ ή φρη, ρξεζηκνπνηνχλ ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ (ζην απφ θνηλνχ δείγκα ησλ
X θαη Y παξαηεξήζεσλ) ησλ Y παξαηεξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη αλάκεζα ζηα φξηα
ειέγρνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε επηινγή αληηζηνηρεί ζηε γλσζηή αζξνηζηηθή βαζκνινγηθή
ζπλάξηεζε ηχπνπ Wilcoxon. Πην ζπγθεθξηκέλα, έζησ φηη ην Mi, i = 1,2,…,m
εθθξάδεη ην πιήζνο ησλ Y παξαηεξήζεσλ ηνπ εμεηαδφκελνπ δείγκαηνο ειέγρνπ πνπ
βξίζθνληαη κεηαμχ ηεο (i-1)-νζηήο θαη i-νζηήο δηαηεηαγκέλεο παξαηήξεζεο ηνπ X
δείγκαηνο αλαθνξάο (ηζρχεη ε ζχκβαζε: X(0) = -∞). Με άιια ιφγηα, ηα Mi είλαη ηα
κήθε ησλ ξνψλ ησλ Y παξαηεξήζεσλ κεηαμχ δηαδνρηθψλ X παξαηεξήζεσλ.
Αζξνίδνληαο ηνπο βαζκνχο (ζην απφ θνηλνχ δείγκα ησλ X θαη Y ) ησλ Y
παξαηεξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη κεηαμχ ησλ νξίσλ ειέγρνπ, ππνινγίδεηαη ε
ζηαηηζηηθή βαζκνινγηθή ζπλάξηεζε ηχπνπ Wilcoxon :

W

b

Wi

i  a 1

φπνπ ην Wi εθθξάδεη ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ ησλ Y παξαηεξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη
κεηαμχ ησλ X(i-1) θαη X(i) . ηε ζπλέρεηα, πξνζδηνξίδεηαη ε αζξνηζηηθή βαζκνινγηθή
ζπλάξηεζε ηχπνπ Wilcoxon κε ηε βνήζεηα ησλ Mi , νπφηε πξνθχπηεη
Mi

i 1

i 1

j 1

r 1

r 1

Wi   ((i  1)   M r  j )  M i ((i  1)   M r ) 

M i ( M i  1)
2

θαη πινπνηψληαο αιγεβξηθέο πξάμεηο, αλαδεηθλχεηαη ν αθφιπζνο ηχπνο
2

b
1 b
3 b

W    M i    iM i  ( M 0  a  )  M i ,
2  i a 1  i a 1
2 i a 1

a

φπνπ M 0   M i εθθξάδεη ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ Τ δείγκαηνο πξηλ ην
i 1

LCL=Xα:m .
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2.2 Σν λέν κε-παξακεηξηθό δηάγξακκα
Ζ θαηεγνξία ησλ κε-παξακεηξηθψλ δηαγξακκάησλ ειέγρνπ πνπ εηζάγεηαη ζηελ
παξνχζα εξγαζία θάλεη ρξήζε ησλ θαλφλσλ ξνήο 2-απφ-3 θαη 2-απφ-4. Δηδηθφηεξα, ε
δηεξγαζία θεξχζζεηαη εθηφο ειέγρνπ εάλ ηνπιάρηζηνλ δχν απφ ηα ηξία ή δχν απφ ηα
ηέζζεξα δηαδνρηθά δείγκαηα ειέγρνπ αληηζηνίρσο δελ πιεξνχλ ηνπιάρηζηνλ κία απφ
ηηο αθφινπζεο δχν ζπλζήθεο:
πλζήθε 1. Ζ ζηαηηζηηθή βαζκνινγηθή ζπλάξηεζε ηχπνπ Wilcoxon W δελ
ππεξβαίλεη έλα πξνθαζνξηζκέλν φξην, δειαδή W ≤ c1, φπνπ c1 είλαη κηα ζεηηθή
παξάκεηξνο.
πλζήθε 2. Ο αξηζκφο ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ειέγρνπ Y πξηλ απφ ηελ
a

παξαηήξεζε Xα:m είλαη κηθξφηεξνο ή ίζνο ηνπ c2, δειαδή M 0   M i ≤ c2, φπνπ c2
i 1

είλαη κηα ζεηηθή παξάκεηξνο.
Κάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο απαηηεί ηελ παξάιιειε θαηαζθεπή δχν
μερσξηζηψλ κνλφπιεπξσλ δηαγξακκάησλ ειέγρνπ, απφ ηα νπνία δεκηνπξγείηαη ην
πξνηεηλφκελν κε-παξακεηξηθφ δηάγξακκα ειέγρνπ. Οη ζηαζεξέο c1, c2 είλαη
παξάκεηξνη ζρεδηαζκνχ, έρνληαο ην ξφιν ησλ αληίζηνηρσλ άλσ νξίσλ ειέγρνπ ησλ
πξναλαθεξζέλησλ δηαγξακκάησλ θαζψο θαη ηε ρξεζηκφηεηα, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ
δηαγξάκκαηνο, ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα επηιέμεη θαηάιιειεο ηηκέο ψζηε λα επηηχρεη ην
επηζπκεηφ επίπεδν εληφο ή εθηφο ειέγρνπ απφδνζεο ηνπ δηαγξάκκαηνο. Δίλαη
πξνθαλέο φηη, αλ ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο ζπλζήθεο παξαβηάδεηαη, ην αληίζηνηρν
δείγκα ραξαθηεξίδεηαη σο εθηφο ειέγρνπ.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη θαλφλεο 2-απφ-3 θαη 2-απφ-4 δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ
«απζηεξφηεηα» πνπ παξνπζηάδνπλ σο πξνο ηελ απφθαζε γηα ην πφηε ε ππφ κειέηε
δηεξγαζία είλαη εθηφο ειέγρνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, φηαλ εθαξκφδεηαη ν θαλφλαο 2απφ-3, ε δηεξγαζία ραξαθηεξίδεηαη εθηφο ειέγρνπ αλ ηνπιάρηζηνλ 2 απφ 3
ζπλερφκελα δείγκαηα βξεζνχλ εθηφο ησλ νξίσλ ειέγρνπ ηνπ πξνηεηλφκελνπ
δηαγξάκκαηνο. Αληίζεηα, φηαλ εθαξκφδεηαη ν θαλφλαο 2-απφ-4, ε δηεξγαζία
ραξαθηεξίδεηαη εθηφο ειέγρνπ αλ ηνπιάρηζηνλ 2-απφ-4 ζπλερφκελα δείγκαηα
βξεζνχλ εθηφο ησλ νξίσλ ειέγρνπ ηνπ πξνηεηλφκελνπ δηαγξάκκαηνο. πλεπψο, είλαη
άκεζν φηη ν θαλφλαο 2-απφ-3 είλαη «απζηεξφηεξνο» σο πξνο ηελ απνδνρή κίαο
παξαγσγηθήο δηεξγαζίαο σο εληφο ειέγρνπ έλαληη ηνπ θαλφλα 2-απφ-4.
Ζ απφδνζε ελφο δηαγξάκκαηνο ειέγρνπ αμηνινγείηαη απφ ηελ θαηαλνκή ηνπ
κήθνπο ξνήο ή / θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ λα παξάγεη (λα κελ παξάγεη) έλα ζήκα
ζπλαγεξκνχ φηαλ ε δηαδηθαζία είλαη εθηφο ειέγρνπ (εληφο ειέγρνπ, αληίζηνηρα). Ο
φξνο "κήθνο ξνήο" αλαθέξεηαη ζηελ ηπραία κεηαβιεηή ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο, ε
νπνία αληηπξνζσπεχεη ηνλ αξηζκφ ησλ δεηγκάησλ έσο φηνπ έρνπκε ην πξψην ζήκα
εθηφο ειέγρνπ απφ ην γξάθεκα. Έλα άιιν κέηξν απφδνζεο ελφο δηαγξάκκαηνο είλαη
ε πηζαλφηεηα ιαλζαζκέλνπ ζπλαγεξκνχ (FAR), ε νπνία εθθξάδεη ηελ πηζαλφηεηα λα
παξάγεη (ιαλζαζκέλα) ην δηάγξακκα ζήκα φηη ε δηεξγαζία κεηαηνπίζηεθε ζε εθηφο
ειέγρνπ θαηάζηαζε, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα παξακέλεη εληφο ειέγρνπ. ην
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πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, γηα ηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ
δηαγξάκκαηνο ειέγρνπ ζα ππνινγηζζεί ε πηζαλφηεηα ιαλζαζκέλνπ ζπλαγεξκνχ.
2.3 Ο αιγόξηζκνο πξνζνκνίσζεο
Γηα ηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ δηαγξάκκαηνο, εθαξκφδνπκε
θαηάιιειν ππνινγηζηηθφ πξφγξακκα πξνζνκνίσζεο Monte Carlo, πξνθεηκέλνπ λα
πξνζδηνξηζηεί αξηζκεηηθά ε ζηαζεξφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ ζηελ
αλίρλεπζε πηζαλψλ κεηαηνπίζεσλ ηεο ππνθείκελεο θαηαλνκήο. Ο αιγφξηζκνο
πξνζνκνίσζεο βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη θάζε θνξά πνπ ε δηεξγαζία βξίζθεηαη ζε
εληφο ειέγρνπ θαηάζηαζε, ηφζν ηα δείγκαηα αλαθνξάο φζν θαη ηα δείγκαηα ειέγρνπ
πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα θαηαλνκή (ή ελαιιαθηηθά ιέκε φηη δελ ππάξρεη αιιαγή
ζηελ θαηαλνκή ηεο δηεξγαζίαο, δειαδή δ = 0). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φηαλ ε
δηεξγαζία κεηαηνπηζηεί ζε θαηάζηαζε εθηφο ειέγρνπ, ηα δείγκαηα ειέγρνπ
αληινχληαη απφ κηα θαηαλνκή πνπ έρεη ηελ ίδηα κνξθή κε ηελ αξρηθή θαηαλνκή, αιιά
κε κεηαηφπηζε ηεο παξακέηξνπ ζέζεο θαηά δ κνλάδεο. Μηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ
αιγνξίζκνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απφδνζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ κεπαξακεηξηθνχ δηαγξάκκαηνο ειέγρνπ δίλεηαη αθνινχζσο.
Βήκα 1. Αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε πνπ ζα πξνζνκνησζεί, δειαδή δηεξγαζία εληφο
ή εθηφο ειέγρνπ, θαζνξίδεηαη ε θαηαλνκή θαη νη παξάκεηξνί ηεο γηα ηα δείγκαηα
αλαθνξάο θαη ειέγρνπ φπσο έρεη πεξηγξαθεί παξαπάλσ. Πξνζδηνξίδεηαη ην κέγεζνο
ηνπ δείγκαηνο αλαθνξάο θαη δείγκαηνο ειέγρνπ (m, n αληίζηνηρα), θαζψο θαη ην
πιήζνο πξνζνκνηψζεσλ k.
Βήκα 2. Δπηιέγνληαη θαηάιιεια νη παξάκεηξνη ζρεδηαζκνχ α , b, c1, c2 .
Βήκα 3. Παξάγεηαη ηπραίν δείγκα αλαθνξάο Φάζεο Η απφ θαζνξηζκέλε
θαηαλνκή (βι. Βήκα 1) θαη πξνζδηνξίδνληαη ηα φξηα ειέγρνπ LCL=Xα:m , UCL=Xb:m
κε 1 ≤ α ≤ b ≤ m.
Βήκα 4. Παξάγεηαη ηπραίν δείγκα ειέγρνπ Φάζεο ΗΗ απφ ηελ ίδηα θαηαλνκή κε ηελ
Φάζε Η (γηα δηεξγαζία πνπ βξίζθεηαη ζε εληφο ειέγρνπ θαηάζηαζε). Τπνινγίδεηαη ην
πιήζνο M0 ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ειέγρνπ πνπ είλαη κηθξφηεξα ηνπ
LCL=Xα:m θαη ην πιήζνο Mi, i = α+1, α+2,…,b ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο
ειέγρνπ πνπ βξίζθνληαη αλάκεζα ζε θάζε ππνδηάζηεκα πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ δχν
δηαδνρηθέο δηαηεηαγκέλεο παξαηεξήζεηο ηνπ δείγκαηνο αλαθνξάο, ηνπ δηαζηήκαηνο
(Xα:m , Xb:m). ηε ζπλέρεηα ππνινγίδεηαη ε βαζκνινγηθή ζπλάξηεζε W θαη
θαηαγξάθεηαη ζε πίλαθα T ε ηηκή 1 ή 0, αληίζηνηρα κε ην αλ ην δείγκα ηθαλνπνηεί
(εληφο ειέγρνπ) ή φρη ηηο ζπλζήθεο 1 ή 2.
Βήκα 5. Δπαλάιεςε ηνπ Βήκαηνο 4 γηα k θνξέο.
Βήκα 6. Γηα θάζε κία εθ ησλ ζπλερφκελσλ (ρσξίο δηαθνπή) ηξηάδσλ T(i) , T(i+1) , T(i+2)
κε i = 1, 2,…, k-2 ή ηεηξάδσλ T(i) , T(i+1) , T(i+2), T(i+3) , κε i = 1, 2,…, k-3,
απνηεινχκελσλ απφ ζηνηρεία ηνπ πίλαθα T ειέγρνπκε αλ ηθαλνπνηείηαη ή φρη ν
θαλφλαο 2-απφ-ηα-3 ή 2-απφ-ηα-4 αληηζηνίρσο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ειέγρεηαη γηα θάζε
ηξηάδα (ή ηεηξάδα) αλ ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν δείγκαηα πνπ δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο
ζπλζήθεο 1 ή 2. Βάζεη ηνπ πξναλαθεξζέληνο ειέγρνπ ζε θάζε ηξηάδα (ή ηεηξάδα),
θαηαγξάθεηαη ν δείθηεο RLi γηα θάζε ηηκή i = 1, 2,…, k-2 (ή i = 1, 2,…, k-3). Ο
δείθηεο RLi ιακβάλεη ηελ ηηκή 0, αλ ε ειεγρφκελε ηξηάδα (ή ηεηξάδα) πεξηιακβάλεη
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ηνπιάρηζηνλ δχν δείγκαηα εθηφο ειέγρνπ, δειαδή πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ δχν
ηηκέο ίζεο κε 0 απφ ηνλ πίλαθα Σ. Πξφζζεηα, ν δείθηεο RLi ιακβάλεη ηελ ηηκή 1, αλ ε
ειεγρφκελε ηξηάδα (ή ηεηξάδα) πεξηιακβάλεη ιηγφηεξα απφ δχν δείγκαηα εθηφο
ειέγρνπ, δειαδή πεξηιακβάλεη ιηγφηεξεο απφ δχν ηηκέο ίζεο κε 0 απφ ηνλ πίλαθα Σ.
Βήκα 7. Τπνινγίδεηαη ε πηζαλφηεηα ιαλζαζκέλνπ ζπλαγεξκνχ
FAR = 1 – (RLi ) / (k-2) ή FAR = 1 – (RLi ) / (k-3)
γηα ηνλ θαλφλα 2-απφ-3 ή 2-απφ-4 αληίζηνηρα.
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αιγφξηζκνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ππνινγηζηηθφ παθέην
MATLAB. Αξρηθά επηβεβαηψζεθε αξηζκεηηθά ε νξζφηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ
πξνζνκνίσζεο, ζπγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηά γηα ηελ πηζαλφηεηα ιαλζαζκέλνπ
ζπλαγεξκνχ (FAR) πνπ πξνθχπηνπλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ, γηα ην δηάγξακκα ησλ
Balakrishnan et al. (2009) κε ηα αληίζηνηρα ζεσξεηηθά απνηειέζκαηα πνπ ππάξρνπλ
ζηελ εξγαζία ηνπο.

3. ΑΠΟΓΟΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΛΔΓΥΟΤ
3.1 Δληόο ειέγρνπ επίδνζε ηνπ λένπ δηαγξάκκαηνο
Ζ απφδνζε ελφο δηαγξάκκαηνο ειέγρνπ θξίλεηαη ζπλήζσο κε ηε βνήζεηα ηεο
θαηαλνκήο ηνπ κήθνπο ξνήο θαη ηελ ηθαλφηεηα αλίρλεπζεο κηαο πηζαλήο κεηαηφπηζεο
ηεο δηεξγαζίαο. Τινπνηήζακε αξηζκεηηθνχο ππνινγηζκνχο γηα ηα δπν πξνηεηλφκελα
δηαγξάκκαηα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ αληνρή ηνπο, ηφζν
ζε εληφο φζν θαη ζε εθηφο ειέγρνπ θαηαζηάζεηο. Ζ ρξήζε κεγάινπ πιήζνπο
παξακέηξσλ ζρεδηαζκνχ γηα ηα δχν δηαγξάκκαηα ειέγρνπ καο πξνζθέξεη ηελ
επειημία λα ζηαζεξνπνηήζνπκε νξηζκέλεο απφ απηέο θαη ζηε ζπλέρεηα λα
αλαδεηήζνπκε ηε βέιηηζηε επηινγή γηα ηηο ππφινηπεο.
ηνλ επφκελν Πίλαθα 1, έρνπκε επηιέμεη λα ζηαζεξνπνηήζνπκε ην κέγεζνο m ηνπ
δείγκαηνο αλαθνξάο θαη ην κέγεζνο n ηνπ δείγκαηνο ειέγρνπ θαη παξνπζηάδνπκε
δηάθνξεο επηινγέο ησλ άιισλ ηεζζάξσλ παξακέηξσλ ζρεδηαζκνχ έηζη ψζηε ηα ηξία
ππφ κειέηε δηαγξάκκαηα (ην ήδε ππάξρνλ δηάγξακκα ησλ Balakrishnan et al.(2009)
πνπ ζπκβνιίδεηαη σο Γηάγξακκα Β-Σ-Κ θαη ηα δχν λέα δηαγξάκκαηα πνπ
εθαξκφδνπλ ηνπο θαλφλεο ξνήο 2-απφ-ηα-3 θαη 2-απφ-ηα-4 πνπ ζπκβνιίδνληαη Νέν
Γηάγξακκα Β-Σ-Κ-RR2-of-3 θαη Νέν Γηάγξακκα Β-Σ-Κ-RR2-of-4 αληίζηνηρα) λα
επηηπγράλνπλ κηα πξνθαζνξηζκέλε πηζαλφηεηα ιαλζαζκέλνπ ζπλαγεξκνχ (FAR)
πεξίπνπ ίζε κε 5%. Σα απνηειέζκαηα πνπ ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 παξήρζεζαλ
κε εθαξκνγή ηνπ λένπ αιγνξίζκνπ πξνζνκνίσζεο πνπ παξνπζηάζηεθε λσξίηεξα.
Γηα παξάδεηγκα, αλ έρνπκε ζπιιέμεη δείγκα αλαθνξάο κεγέζνπο m=100 θαη
επηζπκνχκε λα εμεηάζνπκε ηπραία δείγκαηα ειέγρνπ κεγέζνπο n=25 πνπ εμάγνληαη
απφ ηε δηεξγαζία, ηφηε γηα λα επηηχρνπκε πηζαλφηεηα ιαλζαζκέλνπ ζπλαγεξκνχ ίζε
κε 5% ρξεζηκνπνηνχκε:
α) γηα ην δηάγξακκα ησλ Balakrishnan et al.(2009) , ηελ 15ε θαη 18ε παξαηήξεζε ηνπ
δείγκαηνο αλαθνξάο κε c1 = 105 θαη c2 = 8 (αθξηβέο FAR = 0.0498)
β) γηα ην πξνηεηλφκελν δηάγξακκα B-T-K-RR2-of-3 πνπ αμηνπνηεί ηελ αζξνηζηηθή
ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε Wilcoxon θαη ηαπηφρξνλα ελζσκαηψλεη ηνλ θαλφλα 2-απφ-3,
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ηελ 14ε θαη 18ε παξαηήξεζε ηνπ δείγκαηνο αλαθνξάο κε c1 = 83 θαη c2 = 8 (αθξηβέο
FAR = 0.0499)
γ) γηα ην πξνηεηλφκελν δηάγξακκα B-T-K-RR2-of-4 πνπ αμηνπνηεί ηελ αζξνηζηηθή
ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε Wilcoxon θαη ηαπηφρξνλα ελζσκαηψλεη ηνλ θαλφλα 2-απφ-4,
ηελ 10ε θαη 15ε παξαηήξεζε ηνπ δείγκαηνο αλαθνξάο κε c1 = 80 θαη c2 = 9 (αθξηβέο
FAR = 0.0495).
Πίλαθαο 1. Γηαγξάκκαηα ειέγρνπ κε πηζαλόηεηα FAR≈0.05
Γηάγξακκα B-T-K
m
40

60

100

m
40

60

100

m

n
5
11
25
5
11
25
5
11
25

a
b
c1
13
17
90
7
12
100
5
8
85
20
23
150
11
15
58
10
13
130
15
19
50
15
19
68
15
18
105
Νέν δηάγξακκα B-T-K-RR2-of-3

c2
3
4
8
3
6
8
2
4
8

FAR
0.0499
0.0506
0.0496
0.0492
0.0486
0.0481
0.0464
0.0499
0.0498

n
5
11
25
5
11
25
5
11
25

a
b
c1
17
22
115
15
19
100
14
17
185
24
28
100
10
15
50
9
12
76
10
17
40
13
18
40
14
18
83
Νέν δηάγξακκα B-T-K-RR2-of-4

c2
3
8
14
3
7
8
1
4
8

FAR
0.0487
0.0497
0.0492
0.0506
0.0508
0.0509
0.0505
0.0498
0.0499

c2
3
6
8
3
7
8
1
4
9

FAR
0.0502
0.0493
0.0505
0.0506
0.0496
0.0508
0.0499
0.0496
0.0495

n
a
b
c1
5
15
19
90
40
11
11
16
95
25
6
10
129
5
22
26
94
60
11
10
15
55
25
8
12
96
5
10
18
60
100
11
12
16
49
25
10
15
80
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Γηα λα κειεηήζνπκε ηελ απφδνζε ησλ πξνηεηλφκελσλ δηαγξακκάησλ, ηα
δνθηκάδνπκε σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα λα αληρλεχνπλ κηθξέο κεηαηνπίζεηο ηνπ κέζνπ
ηεο δηεξγαζίαο. Γηα ηα δείγκαηα αλαθνξάο ρξεζηκνπνηνχκε δχν δηαθνξεηηθέο
θαηαλνκέο: (α) ηελ ηππηθή θαλνληθή θαηαλνκή N(0,1) θαη (β) ηελ εθζεηηθή θαηαλνκή
κε παξάκεηξν ι=1. Παίξλνπκε δείγκαηα ειέγρνπ απφ θαηαλνκέο ηηο ίδηαο κνξθήο κε
κεηαηφπηζε είηε ηνπ κέζνπ θαηά -1.5 θαη -1 κνλάδεο (γηα ηελ θαλνληθή θαηαλνκή)
είηε ηεο παξακέηξνπ ξπζκνχ (γηα ηελ εθζεηηθή θαηαλνκή) θαηά -0.7 θαη -0.4
κνλάδεο θαη ππνινγίδνπκε ηηο πηζαλφηεηεο νξζήο αλίρλεπζεο ηεο κεηαηφπηζεο πνπ
είλαη γλσζηέο σο πηζαλφηεηεο ζπλαγεξκνχ (alarm rates, AR) ησλ ηξηψλ
δηαγξακκάησλ ειέγρνπ γηα ηηο παξακέηξνπο ζρεδηαζκνχ πνπ έρνπλ ήδε
πξνζδηνξηζζεί ζηνλ Πίλαθα 1. ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα εθ ησλ
απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ.
Πίλαθαο 2. Πηζαλόηεηεο νξζνύ ζπλαγεξκνύ (AR) ησλ δηαγξακκάησλ κε FAR≈0.05
Γηάγξακκα B-T-K
AR κε δείγκα Ν(0,1)

AR κε δείγκα Exp(ι=1)
Exp(ι=0.3) Exp(ι=0.6)
0.5638
0.1751
0.8207
0.2659
0.6323
0.1826

m
40
60
100

n
5
25
11

a
13
10
15

b
17
13
19

c1
c2 N(-1.5,1) N(-1,1)
90
3
0.8135
0.5231
130 8
0.9980
0.9167
68
4
0.9702
0.7330
Νέν δηάγξακκα B-T-K-RR2-of-3

40
60
100

5
25
11

17
9
13

22
12
18

115 3
0.9690
0.7688
76
8
0.9997
0.9616
40
4
0.9923
0.7896
Νέν δηάγξακκα B-T-K-RR2-of-4

0.8508
0.8923
0.6833

0.2877
0.3033
0.1925

40
60
100

5
25
11

15
8
12

19
12
16

90
96
49

0.8603
0.8962
0.7025

0.2933
0.3128
0.1939

3
8
4

0.9841
0.9999
0.9970

0.8041
0.9747
0.8422

Γηα παξάδεηγκα, γηα δείγκαηα αλαθνξάο θαη ειέγρνπ κεγέζνπο m=40 θαη n=5
αληίζηνηρα, ππνζέηνπκε φηη ε εληφο ειέγρνπ δηεξγαζία αθνινπζεί ηππηθή θαλνληθή
θαηαλνκή. Αλ ππνζέζνπκε φηη ε δηεξγαζία κεηαηνπίδεηαη θαηά 1 (1.5) κνλάδεο, ηφηε
ην δηάγξακκα ησλ Balakrishnan et al.(2009) έρεη πηζαλφηεηα νξζνχ ζπλαγεξκνχ
0.5231 (0.8135), ην πξνηεηλφκελν δηάγξακκα πνπ ελζσκαηψλεη ηνλ θαλφλα 2-απφηα-3 (Νέν δηάγξακκα B-T-K-RR2-of-3) έρεη πηζαλφηεηα νξζνχ ζπλαγεξκνχ 0.7688
(0.9690), ελψ ην πξνηεηλφκελν δηάγξακκα πνπ ελζσκαηψλεη ηνλ θαλφλα 2-απφ-ηα-4
(Νέν δηάγξακκα B-T-K-RR2-of-4) έρεη πηζαλφηεηα νξζνχ ζπλαγεξκνχ 0.8041
(0.9841).
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζπλήζεο ηαθηηθή πνπ εθαξκφδεηαη ζηε δηεζλή
βηβιηνγξαθία γηα ζχγθξηζε κεηαμχ κε-παξακεηξηθψλ δηαγξακκάησλ ειέγρνπ είλαη
αξρηθά λα γίλεη ε επηινγή ησλ κεγεζψλ δεηγκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο
δείγκαηα αλαθνξάο θαη δείγκαηα ειέγρνπ, δειαδή ν αξρηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ
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παξακέηξσλ m, n θαη ελ ζπλερεία λα πξνζδηνξηζζνχλ νη ππφινηπεο παξάκεηξνη
ζρεδηαζκνχ πνπ νδεγνχλ ζην επηζπκεηφ επίπεδν FAR (βι. Balakrishnan,
Triantafyllou and Koutras (2009, 2010), Chakraborti, van der Laan and van de Wiel
(2004), Malela-Majika and Rapoo (2016), Chakraborti and van de Wiel (2008),
Chowdhury, Mukherjee and Chakraborti (2014)). πλεπψο, νη ζπλδπαζκνί πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα εμαγφκελα αξηζκεηηθά απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο
δελ απνηεινχλ απαξαίηεηα ηνπο βέιηηζηνπο ζπλδπαζκνχο παξακέηξσλ πνπ
επηηπγράλνπλ απφ ηε κία κεξηά ηελ επηζπκεηή εληφο ειέγρνπ απφδνζε ηνπ
πξνηεηλφκελνπ δηαγξάκκαηνο ειέγρνπ θαη απφ ηελ άιιε ηε κέγηζηε δπλαηή εθηφο
ειέγρνπ απφδνζε. Χζηφζν, νη ζπλδπαζκνί πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί επαιεζεχνπλ
αξηζκεηηθά ηελ ππεξνρή ησλ πξνηεηλφκελσλ δηαγξακκάησλ ειέγρνπ έλαληη ήδε
ππαξρφλησλ θαη αληαγσληζηηθψλ κε-παξακεηξηθψλ δηαγξακκάησλ ειέγρνπ.
πκπεξαζκαηηθά, κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ξνήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ην
δηάγξακκα απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα λα αληρλεχζεη νξζψο ηε (ζρεηηθψο κεγάιε)
κεηαηφπηζε ηεο θαηαλνκήο ηεο δηεξγαζίαο. Με άιια ιφγηα, κε ρξήζε πξσηίζησο ηνπ
2-απφ ηα-4 αιιά θαη ηνπ 2-απφ ηα-3 θαλφλα, ην δηάγξακκα θαζίζηαηαη ηθαλφηεξν ζην
λα αμηνινγήζεη νξζά ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηεο ππφ κειέηε δηεξγαζίαο. Αμίδεη
λα επηζεκαλζεί φηη αξηζκεηηθά ν θαλφλαο 2-4 θαίλεηαη λα δίλεη θαιχηεξα
απνηειέζκαηα έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ απνηειεζκάησλ ηνπ θαλφλα 2-3. Σν
ζπγθεθξηκέλν ζπκπέξαζκα επαιεζεχεηαη αξηζκεηηθά θαη ζε αληίζηνηρα
απνηειέζκαηα ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ρξήζε παξακεηξηθψλ δηαγξακκάησλ κε
εθαξκνγή ησλ πξναλαθεξζέλησλ θαλφλσλ ξνήο (βι. Khoo & Quah (2004)).
Απφ ηνλ Πίλαθα 2, είλαη ζαθέο φηη ηα κε-παξακεηξηθά δηαγξάκκαηα ειέγρνπ κε
ηνπο θαλφλεο ξνήο 2-απφ ηα-3 θαη 2-απφ ηα-4 πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ παξνχζα
εξγαζία, παξνπζηάδνπλ θαιχηεξε απφδνζε, αθνχ, γηα ηελ ίδηα πηζαλφηεηα
ιαλζαζκέλνπ ζπλαγεξκνχ (ζρεδφλ), πεηπραίλνπλ ζαθψο θαιχηεξεο ηηκέο γηα ηελ
πηζαλφηεηα ζπλαγεξκνχ (AR), δειαδή παξνπζηάδνπλ ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξε
πηζαλφηεηα λα αληρλεχζνπλ ηε κεηαηφπηζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ θαηαλνκή
ηεο δηεξγαζίαο.

4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
ηελ παξνχζα εξγαζία, κειεηήζεθε ην ειεχζεξν θαηαλνκήο δηάγξακκα ειέγρνπ
πνπ αξρηθά εηζήγαγαλ νη Balakrishnan et al. (2009) θαη πξνηάζεθαλ ηξφπνη
βειηίσζεο ηεο απφδνζεο ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη ε ελζσκάησζε
θαλφλσλ ξνήο, ελψ παξνπζηάδεηαη λένο αιγφξηζκνο πξνζνκνίσζεο γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο απφδνζεο ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ
δηαγξακκάησλ ειέγρνπ. Σα αξηζκεηηθά απνηειέζκαηα πνπ παξήρζεζαλ κε ηελ
εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ αιγνξίζκνπ, αλαδεηθλχνπλ ηελ ππεξνρή ησλ λέσλ κεπαξακεηξηθψλ δηαγξακκάησλ ειέγρνπ έλαληη ηνπ δηαγξάκκαηνο ειέγρνπ ησλ
Balakrishnan et al. (2009). Γεδνκέλνπ φηη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, έρνπλ πξνηαζεί
πην ζχλζεηεο θαη ελδερνκέλσο πην απνηειεζκαηηθέο κνξθέο θαλφλσλ ξνψλ, είλαη
αλακελφκελν φηη ε εθαξκνγή ηνπο ζην ππφ κειέηε κε-παξακεηξηθφ δηάγξακκα ζα
απνθέξεη αθφκε κεγαιχηεξε βειηίσζε ζηελ απφδνζε ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ
δηαγξάκκαηνο. ην πιαίζην κειινληηθήο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζε
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ζπλέρεηα ησλ φζσλ απνηειεζκάησλ έρνπλ έσο ηψξα πξνθχςεη, παξνπζηάδεη
εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ε εθαξκνγή λέσλ θαλφλσλ ξνψλ ζην δηάγξακκα έιεγρνπ πνπ
ρξεζηκνπνηεί σο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ηελ Wilcoxon πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί
ην επίπεδν βειηίσζεο ηεο απφδνζεο πνπ ζπλεπάγεηαη ε εθαξκνγή ηνπο.
ABSTRACT
In the present article, we implement runs-rules for enhancing the performance of the
nonparametric Phase II Shewhart-type chart based on the Wilcoxon-type rank-sum
statistic, which was first introduced by Balakrishnan et al. (2009). The false alarm
rate and several design aspects of the proposed control charts are studied through
extensive simulations. Finally, we investigate the respective alarm rate under certain
out-of-control alternatives.

ΑΝΑΦΟΡΔ
Bakir, S.T. (2006). Distributionfree quality control charts based on signedranklike
statistics. Communications in Statistics: Theory & Methods, 35, 743-757.
Balakrishnan, N., Triantafyllou, I.S. and Koutras, M.V. (2009). Nonparametric
control charts based on runs and Wilcoxontype ranksum statistics. Journal of
Statistical Planning and Inference, 139, 3177-3192.
Balakrishnan, N., Triantafyllou, I.S. and Koutras, M.V. (2010). A distribution-free
control chart based on order statistics. Communication in Statistics: Theory &
Methods, 39, 3652-3677.
Chakraborti, S. (2011). Nonparametric (Distribution-free) Quality Control Charts.
Encyclopedia of Statistical Sciences, 1-27.
Chakraborti, S. & van de Wiel, M.A. (2008). A nonparametric control chart based on
the Mann-Whitney statistic. IMS Collections [Beyond parametrics in
interdisciplinary research: Festschrift in Honour of Professor Pranab K. Sen], 1,
156-172.
Chakraborti, S. and Eryilmaz, S. (2007). A nonparametric Shewharttype signed
rank control chart based on runs. Communications in Statistics: Simulation &
Computation, 36, 335-356.
Chakraborti, S. and Graham, M.A. (2007). Nonparametric control charts.
Encyclopedia of Quality and Reliability, New York: John Wiley.
Chakraborti, S., van der Laan, P. and van der Wiel, M.A. (2004). A class of
distribution-free control charts. Journal of the Royal Statistical Society, Series CApplied Statistics, 53, 443-462.
Chowdhury S., Mukherjee A. & Chakraborti S. (2014). A new distribution-free
control chart for joint monitoring of unknown location and scale parameters of
continuous distributions. Quality and Reliability Engineering International, 30,
191-204.
Derman,C. and Ross, S. M. (1997). Statistical Aspects of Quality Control. San Diego:
Academic Press.
Khoo, M.B.C. (2004). Design of runs rules schemes. Quality Engineering, 16, 27-43.
189

Khoo, M.B.C. & Quah, S.H. (2003). Multivariate control chart for process dispersion
based on individual observations, Quality Engineering, 15, 639-642.
Klein, M. (2000). Two alternatives to the Shewhart X control chart. Journal of
Quality Technology, 32, 427-431.
Malela-Majika, J.C. & Rapoo, E. (2016). Distribution-free cumulative sum and
exponentially weighted moving average control charts based on the Wilcoxon
rank-sum statistic using ranked set sampling for monitoring mean shifts, Journal
of Statistical Computation and Simulation, 86, 3715-3734.
Malela-Majika, J.C., Chakraborti, S. and Graham, M.A. (2016a). Distribution-free
Phase II Mann–Whitney control charts with runs-rules. International Journal
Advanced Manufacturing Technology, 86, 723-735.
Malela-Majika, J.C., Chakraborti, S. and Graham, M.A. (2016b). Distribution-free
precedence control charts with improved runs rules. Applied Stochastic Models in
Business and Industry, 32, 423-439.
Mukherjee, A., Graham, M.A., and Chakraborti, S. (2013). Distribution-Free
Exceedance CUSUM Control Charts for Location. Communication in Statistics:
Simulation & Computation, 42, 1153-1187.
Triantafyllou, I. S. (2017). Nonparametric control charts based on order statistics:
some advances. Communication in Statistics: Simulation and Computation, DOI:
10.180/03610918.2017.1359283.
Triantafyllou, I. S. (2018a). A new distribution-free control scheme based on order
statistics. Journal of Nonparametric Statistics, DOI: 10.1080/10485252.2018.
1518524.
Triantafyllou, I. S. (2018b). A new distribution-free reliability monitoring scheme and
applications in Engineering. In Modeling and Simulation Based Analysis in
Reliability Engineering (ed. M. Ram), CRC Press: Taylor & Francis Group, 215230.

190

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο
Πρακτικά 31ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2018), σελ.191-203

ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
Παπαγεωργίου Μυρτώ1, Φαρμάκης Νικόλαος2
1,2
Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ.
myrtomp@hotmail.gr, farmakis@math.auth.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία αναπτύσσουμε την κατασκευή πεπερασμένων γεωμετριώνγραφημάτων με αξιωματική θεμελίωση με σκοπό τη μελέτη αποτελεσμάτων δειγματοληψίας
στα γραφήματα αυτά. Γίνεται προσέγγιση του προβλήματος με την παράθεση σειράς
προτάσεων που αποδεικνύονται με βάση τα αρχικά αξιώματα. Επίσης, επιδιώκεται το
σύστημα αξιωμάτων να έχει τρεις βασικές ιδιότητες: Συνέπεια, Πληρότητα, Ανεξαρτησία.
Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσα από τα γραφήματα (graphos) που απεικονίζονται
κυρίως με τη μορφή πίνακα (Matrix) και είναι μια μορφή δικτύων. Διαπιστώνεται ότι σε
κάποια δίκτυα (που παριστάνονται από γραφήματα) τα δείγματα που προέρχονται κατά βάση
από Απλή Τυχαία Δειγματοληψία δίνουν αμερόληπτες εκτιμήτριες της μέσης τιμής τυχαίας
μεταβλητής Χ. Αυτό κάνει ευκολότερη τη διαχείριση θεμάτων δειγματοληψίας σε δίκτυα
που είναι ένα σημαντικό αντικείμενο και αρκετά πολύπλοκο. Δίνονται και παραδείγματα που
κάνουν σαφέστερα τα ευρήματα αυτά.
Λέξεις κλειδιά: Γράφημα (Graphos), Πεπερασμένη Γεωμετρία, Πίνακας (Matrix).
MCS2010: 97K20, 05A19, 05B20

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Δίνεται Πληθυσμός Π μεγέθους Ν. Στον Π ορίζονται δύο τυχαίες μεταβλητές (τ.μ.),
οι Χ και Υ, που παίρνουν τις τιμές {1,2,3,…,Ν} με την ίδια πιθανότητα, δηλ.
P  Χ  i   P Υ  i   1/ N , i  1, 2,.., N .
Τ



1
+
Ν

μ
=
T
Ε
:
Y
,
Χ
=
T

Είναι γνωστά από την βιβλιογραφία τα κάτωθι, για τις τ.μ.X, Y

/2

(1)

N   N  1
1 N
N
N 1 
2

S 

 E T 
 ti  t   ... 

 , T   ,Y.
N 1 i 1
12
N 1 
2 
2

2

(2)

Y
+
Χ
=
U

Ορίζουμε

1
+
N
=
Υ
E
+
Χ
E
=
U
Ε

και είναι προφανές, λόγω της (1), το

.

(3)
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Θεωρούμε πίνακα A διάστασης N  N με στοιχεία

 ij  i  j, i, j  1, 2,3,...,N ,

δηλαδή:

....

 1 
....   1   2 
....   2   3 

....
...
... 
.... 2  2 2  1

.... 2  1
2 

3
4
 2
 3
4
5

 4
5
6
Α= 
...
...
 ...
 
 1   2

  1   2   3

j
,
i

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι αν οι τ.μ. Χ,Υ είναι ανεξάρτητες, όλες οι N2τιμές
2
της U=X+Y δίνονται στον πίνακα Α και έχουν την ίδια πιθανότητα 1 / Ν . Η τιμή
της U που αντιστοιχεί στο στοιχείο   είναι το άθροισμα των δύο συντεταγμένων
της θέσης του στοιχείου. Δηλαδή είναι η

U  i  j   ij ,i, j  1, 2,3,...,N .

Θεωρούμε στη συνέχεια τον περιορισμό της τ.μ. U πάνω στην κύρια διαγώνιο του Α,
την τ.μ.

Ζ = αii = 2i, i  1, 2, 3,  , N .
Προφανώς ισχύει:

 Z  2

N 1
 N 1 .
2

(4)

Επίσης θεωρούμε τους περιορισμούς W και R της τ.μ. U πάνω στην άνω δεξιά (ΑΔ)
τριγωνική περιοχή του Α, κατά τις σχέσεις
(5)
W   ij , i  j  2 ,3, 4...,N και R   ij , j  i  2,3, 4...,N
αμφότεροι με πλήθος τιμών

N
 .
2
Η μεταθετική ιδιότητα της πρόσθεσης επιτρέπει να έχουμε σε πλήρη αντιστοίχιση τις
τιμές των δύο τ.μ. W και R , (1 - 1) και επί( αμφιμονοσήμαντη αντιστοίχιση). Αυτό
επειδή στον πίνακα Α ισχύει η σχέση
(6)
 ij   ji ,i  j, i, j  1, 2,3,...,N και ER = EW .




N

N



N

N



j 1



ij    ai  a j   N   ai   a j   2
i 1 j 1

i 1 j 1

 i 1

N 2  N  1
 N 2  N  1
2

(7)

192

N

N

N

N

N

 a  a    a  a   a  a    a  a   N  N 1  2C
i1 j 1

i

j

i j

i

j

i

i j

j

i

i j

j

(8)

όπου τέθηκε
N

N

a  a   a  a   C
i

i j

j

i

i j

j

και άρα

    1  2C   2    1 ή C  N  N  1 N  1 / 2

(9)

και τελικά έχουμε

E (W )  E ( R ) 

2
C  N 1
N ( N  1)

(10)

Για τη διασπορά των τ.μ. U, X, Y, W, Z και R με αξιοποίηση και του πίνακα Α
έχουμε τα παρακάτω:
1.1 Τυχαία μεταβλητή U
Παίρνουμε το άθροισμα των τετραγώνων των διαφορών των τιμών της τ.μ. U από τη
μέση τιμή της την EU=N+1
N2

N

N

U  EU     i  j    N 1 
i 1

2

2

i 1 j 1

N 2  N  1 2N  1 N 2  N  1
 ... 

3
2

2

Άρα,
N2

VarU   U2 

 U  EU 
i 1

N2

2



 N  1   N  1

(11)

6

και

SU2 

N 2   U2 N 2
.

6
N 2 1

(12)

1.2 Τυχαίες μεταβλητές X και Y
(βλέπε σχέσεις (1) και (2))
1.3 Τυχαία μεταβλητή Z

VarZ   Z2  Var  2 X   4VarX 

 N  1   N  1
3

(13)

και από τη σχέση (2)
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S Z2 

N   Z2 N   N  1   N  1 N   N  1
.


N 1
3  N  1
3

(14)

1.4 Τυχαίες μεταβλητές W και R
Από την (4) έχουμε σχετικά με την τ.μ. Ζ
N

N

N

  Z  EZ    Z   N  1   2 X   N  1
2

i 1

2

i 1

2

... 

 N  1  N   N  1 .
3

i 1

(15)

Από (11) και (15) προκύπτει
N  N 1 / 2

 W  EW 
i 1

N
 N  2    N  1  N   N  1 ,
1 N
2
2
  U  EU     Z  EZ    ... 
2  i 1
12
i 1

2

2



οπότε διαιρώντας με το πλήθος των τιμών της τ.μ. W, το

     1
2

N 2
 W N  N 1
2
N  2    N  1

.

2
2

και SW   
VarW   W 
6
6
N
  1
2

(16)

έχουμε

(17)

Όμοια έχουμε και τις τιμέςγια την τ.μ. R στην κάτω αριστερή περιοχή του Α (ΚΑ)
(18)
 R2   W2 , S R2  SW2 .

2. ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
Θεωρούμε το σύνολο V με Ν στοιχεία που τα ονομάζουμε κορυφές (Vertices).
Συνηθίζεται να τα συμβολίζουμε με τους Ν αρχικούς φυσικούς αριθμούς, 1,2,3,…,Ν
ή με τα πρώτα Ν γράμματα και συνδυασμούς γραμμάτων μιας αλφαβήτου, όπως
Α,Β,Γ,..,Ω,..,ΒΔ,…κλπ. Άρα γράφουμε V={1,2,3,…,N}. Θεωρούμε επίσης και το
καρτεσιανό γινόμενο

V  V  ( x, y ), x, y  V 
και ένα μη κενό υποσύνολό του E  V  V , όχι κατ’ ανάγκη διάφορο του V  V . Τα
στοιχεία του Ε ονομάζονται συνήθως ακμές (edges). Το σύνολο {V,E} ονομάζεται
συνήθως δομή των V και E και είναι ένα βασικό εργαλείο για τη μελέτη διαφόρων
καταστάσεων που μπορούν να περιγραφούν με βάση τα V και E, καθώς αυτά και η
δομή εφοδιάζονται συνήθως με κάποιες ιδιότητες και συναρτήσεις που συνδέουν
αυτά ή υποσύνολά τους. Ειδικότερα:
Ορισμός 1: Η δομή Γ=(V, E) ονομάζεται γράφημα (Graphos), όταν ισχύει
  E  V V .
η
Σημείωση 1 :Το γράφημα Γ μπορεί να παρασταθεί με πολλούς τρόπους, όπως με
σχήμα πάνω σε επίπεδο με κορυφές γεωμετρικά σημεία (της Ευκλείδειας
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Γεωμετρίας) που τα συνδέουν ακμές ή παριστάνεται με χρήση πινάκων (matrices) Μ,
διάστασης ΝxN, με στοιχεία ίσα με 0 και 1. Όταν το στοιχείο

 i, j  , i, j  1, 2,3,...,N

του πίνακα είναι 1, σημαίνει ότι το αντίστοιχο στοιχείο υπάρχει στο σύνολο Ε της
δομής (είναι ακμή της). Όταν είναι 0 τότε το αντίστοιχο στοιχείο δεν υπάρχει στο Ε.
Πολλές φορές για την εξυπηρέτηση σχετικά πολύπλοκων καταστάσεων έρευνας, οι
τιμές των στοιχείων των πινάκων Μ παίρνουν και άλλες τιμές εκτός από τις 0 και 1.
Σημείωση 2η: Τη μορφή του γραφήματος καθορίζει και αναδεικνύει μία σειρά από
προτάσεις. Μερικές από αυτές θεωρείται ότι ισχύουν χωρίς να χρειάζεται να υπάρξει
απόδειξη. Ονομάζονται αξιώματα. Έπονται και συνυπάρχουν συνήθως και άλλες
προτάσεις που η απόδειξή τους είναι αναγκαία και στηρίζεται στα αξιώματα. Αυτές
ονομάζονται θεωρήματα. Σχηματικά εδώ έχουμε αρχικά τη δομή-γράφημα Γ(V, E),
εφοδιασμένη με ένα σύνολο αξιωμάτων Α.
Ορισμός 2: Η δομή Γ(V, E), εφοδιασμένη με το σύνολο αξιωμάτων Α αποτελεί μια
νέα δομή που ονομάζεται αξιωματικό γράφημα. Συμβολίζεται Γ(V, E, Α).
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αξιωματικά γραφήματα που η μορφή τους επιτρέπει τη
χρήση απλών κλασσικών τεχνικών δειγματοληψίας σε αυτά, ώστε να προκύπτουν
αμερόληπτες εκτιμήτριες βασικών παραμέτρων των τ.μ. που υπεισέρχονται στο
πρόβλημα, π.χ. της μέσης τιμής μιας τ.μ. Χ. Αυτός είναι και ο βασικός στόχος της
παρούσας εργασίας.

3. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΡΙΕΣ ΣΕ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
Έστω το αξιωματικό γράφημα Γ(V,E,A) με V={1,2,3,…,N}, το καρτεσιανό γινόμενο
E  V V και το σύνολο Α που περιέχει τα εξής 5 αξιώματα:
Αξίωμα 1: Κάθε ζεύγος από στοιχεία του V έχει τουλάχιστο ένα κοινό στοιχείο του Ε.
Αξίωμα 2: Κάθε ζεύγος από στοιχεία του V δεν έχει περισσότερα από ένα κοινό
στοιχείοτου Ε.
Αξίωμα 3: Κάθε στοιχείο του Ε ανήκει σε δύο τουλάχιστο στοιχεία του V.
Αξίωμα 4: Κάθε στοιχείο του Ε δεν ανήκει σε περισσότερα από δύο στοιχεία του V.
Αξίωμα 5: Το V περιέχει συνολικά Ν στοιχεία. (βλ. και Αρτεμιάδης Ν., 1977).
Το σύνολο V της δομής θα αποτελεί τον Πληθυσμό-στόχο από τον οποίο και θα
παίρνονται τα δείγματα με κάποια γνωστή τεχνική δειγματοληψίας, π.χ. απλή τυχαία
δειγματοληψία (ΑΤΔ), Φαρμάκης (2016, 2015), Cochran (1977). Μπορεί να
θεωρηθεί (σπανιότερα σε εφαρμογές) ότι είναι ένα δείγμα μεγέθους Ν που προέκυψε
από Πληθυσμό πολύ μεγαλύτερου μεγέθους από το Ν.
Θεωρούμε την τ.μ. Υ που απεικονίζει (κατά τυχαίο τρόπο) το V στο σύνολο των
πραγματικών R σύμφωνα με τη σχέση
Y  i   Yi , i  1, 2 ,3,...,N .
Όμοια στη συνέχεια θεωρούμε τις τ.μ. U, Z, X, R που απεικονίζουν το καρτεσιανό
γινόμενο E  V  V στο διδιάστατο επίπεδο των πραγματικών αριθμώνR2,
σύμφωνα με τις σχέσεις:
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U  i, j   Yi  Y j , i, j  1, 2 ,3,...,N
Z  i,i   Yi  Yi  2 Yi , i  1, 2 ,3,...,N
W  i, j   Yi  Y j , i  j  2 ,3, 4 ,...,N
R  i, j   Yi  Y j , j  i  2 ,3, 4 ,...,N .
Στον παρακάτω τώρα πίνακα A το εκάστοτε ζεύγος (i,j) παριστάνει την τιμή της
συνάρτησης  Yi ,Y j ,ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της ανάλυσης και σε σχέση





με τις τιμέςi, j, όπου
 1,1

  2,1
  3,1

A =  ...
 N  2,1

  N  1,1
  N ,1


i, j  1, 2 ,3,...,N  , π.χ.  Yi ,Y j   Yi  Y j .

1, 2 
 2, 2 
 3, 2 

1,3
 2 ,3 
 3,3

...
 N  2,2 
 N  1, 2 

...
 N  2 ,3
 N  1,3

 N ,2

 N ,3 

......
......
......
......
......
......

1,N  2 
 2,N  2 
 3,N  2 

...
 N  2,N  2 
 N  1,N  2 
......  N ,N  2 

1,N  1
 2,N  1
 3,N  1

1,N 
 2,N 
 3,N 

...
 N  2,N  1
 N  1,N  1
 N ,N  1






...

 N  2,N  
 N  1,N  
 N ,N  

Ο πίνακας Α κανονικά αποτελεί το πεδίο ορισμού της τ.μ. U. Προφανώς μέρη του
αποτελούν το αντίστοιχο πεδίο ορισμού των τ.μ. Z, W, R, π.χ. η άνω δεξιά περιοχή
του Α αποτελεί το πεδίο ορισμού της τ.μ. W. Μετά όμως από τη σύμβαση που
προηγήθηκε του Α, το στοιχείο (i, j) του Α αντιστοιχεί στο στοιχείο Yi ,Y j και στη





συνέχεια μπορεί να οριστεί (παρακάτω) ότι αντιστοιχεί και με την ποσότητα Yi  Y j ,
σύμφωνα με τις ανάγκες της ανάλυσης. Επίσης ο πίνακας Α με τις εκάστοτε μορφές
του που μόλις αναφέραμε παριστάνει ένα γράφημα χρήσιμο για τη μελέτη των τ.μ. U,
Z, R,W(και άλλων) που μας ενδιαφέρουν. Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το
πρόβλημα της μελέτης τωντ.μ. U, Z, R, W με δειγματοληψία. Πληθυσμός στόχος το
VμεγέθουςΝ και μέγεθος δείγματος n<N. Μέθοδος δειγματοληψίας η απλή τυχαία

N
 δείγματα
n

δειγματοληψία (ΑΤΔ), Φαρμάκης (2016). Κατά την ΑΤΔ υπάρχουν 

μεγέθους n, καθώς έχουμε τυχαία δειγματοληψία χωρίς επανάθεση. Στο δείγμα που
θα προκύψει θα γίνουν οι υπολογισμοί και γενικά η ανάλυση των δεδομένων του
δείγματος και θα προκύψει η δειγματική μέση τιμή της τ.μ. που μελετούμε, π.χ. η
u για την τ.μ. U, η w για την τ.μ. W κλπ. Η δειγματική μέση τιμή είναι η εκτιμήτρια
της μέσης τιμής του Πληθυσμού για την εκάστοτε τ.μ. που μελετούμε. Έτσι έχουμε
τις εκτιμήτριες u  ˆ U , w  ˆ W κλπ. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας μελετώντας
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N
 , προκύπτει η μέση δειγματική τιμή
n

την τ.μ. U και από το i-δείγμα, i  1, 2 ,3,...,

u i ως εκτιμήτρια της πληθυσμιακής μέσης τιμής ΕU. Έχουμε ήδη μία νέα τ.μ. την

N
.
n

τ.μ. u που παίρνει τις τιμές ui , i  1, 2,3,...,

Ορισμός 3:Η εκτιμήτρια u ονομάζεται αμερόληπτη (unbiased) αν ισχύει:
 u  U και γενικότερα αν ισχύει ˆ   , για οποιοδήποτε μέγεθος Μ και την
εκτιμήτριά του ̂ , Φαρμάκης (2016), Cochran (1977).
Υπενθυμίζεται ότι η τ.μ. U ορίζεται σε όλον τον πίνακα Α. Οι τ.μ. Wκαι R ορίζονται
στις τριγωνικές του περιοχές, άνω δεξιά (ΑΔ) και κάτω αριστερά (ΚΑ) αντίστοιχα.
Τέλος η τ.μ. Ζ πάνω στην κύρια διαγώνιο του πίνακα Α.
Η δειγματοληψία που θα χρησιμοποιηθεί εδώ είναι η εξής:
Παίρνουμε δείγμα μεγέθους n<N από τον πληθυσμό-στόχο με ΑΤΔ και έστω ότι είναι
το   i1 ,i2 ,i3 ,...,in  . Οπότε, αν η ΑΤΔ γίνεται στο σύνολο V  {1,2,..., N } όπου
ορίζεται

η

τ.μ.X,

N

n

υπάρχουν m  

δείγματα.

Κάθε

στοιχείο

το

 N  1
V  {1,2,..., N } περιέχεται σε 
 δείγματα, το άθροισμα των στοιχείων του V
 n 1 
είναι Ν(Ν+1)/2 και η πιθανότητα να πάρουμε ένα συγκεκριμένο δείγμα είναι

N
1 /   . Άρα η μέση τιμή του δείγματος είναι
n
 N  1

 N ( N  1)
n 1 
N ( N  1) N  1



 E( X ) .
E (x) 
2N
2
N
2n  
n
Θεωρούμε την τ.μ. W. Η μέση τιμή της W για τον πληθυσμό (ΑΔ περιοχή του Α)
είναι από τη σχέση (10):
EW    1
Μία εκτιμήτρια θα προκύψει με την παρακάτω διαδικασία:
Οι δείκτες στο ανωτέρω δείγμα δ θεωρείται ότι βαίνουν αυξανόμενοι (χωρίς βλάβη
της όποιας γενικότητας). Από το δείγμα δ προκύπτει ένα δείγμα με στοιχεία του Α
που θα αποτελέσει το «υλοποιημένο» δείγμα δυ, με βάση τα στοιχεία του οποίου θα
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υπολογιστεί η τιμή w , της εκτιμήτριας της ΕW. Όλες τις τιμές της τ.μ. W που
αντιστοιχούν στο δυ αντιστοιχούν ουσιαστικά σε στοιχεία της ΑΔ περιοχής του Α με
συντεταγμένες  i, j  που πληρούν τον κανόνα:

i   ,  i, j  ή  j,i    ,i  j  1, 2 ,3,...,N .

(19)

Δηλ. αν i=3 δείγμα δυ θα υπάρχουν τα στοιχεία της ΑΔ περιοχής που βρίσκονται στην
τρίτη γραμμή και στην τρίτη στήλη. Εξαιρείται το (3,3) στοιχείο του Α. Άρα στο δυ
ανήκουν τελικά n   N  1 στοιχεία του Α και άρα τόσες αντίστοιχες τιμές της τ.μ.
W=Υi+Yj στο «υλοποιημένο» δείγμα δυ. Έχουμε μια δισταδιακή δειγματοληψία που
στηρίζεται και ξεκινάει από ΑΤΔ στο V και συνεχίζει στον Α. Με τις τιμές αυτές της
τ.μ. W υπολογίζουμε τη δειγματική μέση τιμή (εκτιμήτρια) που πρακτικά είναι η:
in

w

N

  Y  Y 
i i1 i  j 1

i

j

(20)

n   N  1

με

n   N  1
όρους Yi  Y j  Wij

Wij  Yi  Y j ,i  i1 ,i2 ,i3 ,...,in    , i  j  1, 2 ,3,...,N
στον αριθμητή του κλάσματος. Αυτό επειδή για κάθε δείκτη του δείγματος δ (πρώτο
στάδιο), έχουμε Ν-1στοιχεία στο «υλοποιημένο» δείγμα (δεύτερο στάδιο) που μας
δίνουν την τιμή του αριθμητή στην σχέση (20). Σχηματικά τα στοιχεία του
«υλοποιημένου» δείγματος είναι όλα τα στοιχεία της i-γραμμής και της j-στήλης της
ΑΔ περιοχής του Α,και άρα εκτός από το διαγώνιο στοιχείο που δεν ανήκει στην ΑΔ.
Θεώρημα 1:Η μέση τιμή w είναι αμερόληπτη εκτιμήτρια της πληθυσμιακής μέσης
τιμής ΕW. Δηλαδή ισχύει  w  EW .
Απόδειξη: Συμβολίζουμε με Wij  Yi  Y j την τιμή της W για

 i, j  , i 
Έστω   i1 ,i2 ,i3 ,...,in  τυχαίο

j  2 ,3, 4 ,...N .

δείγμα

εκλεγμένο

από

το

σύνολοV={1,2,3,…,N}.Λόγω της συμμετρικής μορφής τωνWij και του πίνακα Α η
(19) μπορεί να γραφεί ως:
(21)
i   ,  i, j  Α,i  j  1, 2 ,3,...,N .
Από (21) έχουμε: Στο διπλό άθροισμα του αριθμητή της w η κάθε μια από τις τιμές
Yi ,  1, 2 ,3,...,n
συμμετέχει
Ν-1φορές
ως
πρώτος
προσθετέος
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Yi ,   1, 2,3,...,n και n-1 φορές ως δεύτερος προσθετέος. Δηλαδή στον αριθμητή
της w θα έχουμε τον όρο
 N  n  2   Yi ,   1, 2,3,...,n
όπου το Υ έχει δείκτη από το δείγμα δ και συμμετέχει ως προσθετέος στην τιμή
Wij  Yi  Y j ή W ji  Y j  Yi . Ανάλογα, για όλους τους δείκτες του συνόλου
{1,2,3,…,Ν}-δ που δεν κληρώθηκαν στο δείγμα, οι αντίστοιχες τιμές Υj εμφανίζονται
n φορές. Δηλαδή στον αριθμητή της εκτιμήτριας w υπάρχει ο όρος
n  Yj , j   j1 , j2 , j3 ,..., jN  n   1, 2 ,3,...,N    .
Ενώ ο αριθμητής της w στην (20) έχει στοιχεία της Wτελικά οι πράξεις γίνονται με
τιμές της Υ=1,2,3,..,Ν.
Άρα το δείγμα δ παρέχει ως αριθμητή της w το άθροισμα
N n

n

 N  n  2    Yi
 1



 n   Y jm .
m 1

Πρέπει να υπολογιστεί η μέση τιμή όλων των δειγματικών μέσων τιμών w . Θα
υπολογιστεί η ποσότητα
N
 
n

N
Ew   wm /   .
m 1
n
Στον αριθμητή της ποσότητας αυτής υπάρχουν όλοι οι αριθμητές της w . Αυτό
σημαίνει ότι όλες οι τιμές Yi ,   1, 2 ,3,...,n συμμετέχουν εκεί  N  n  2  φορές,

επί το πλήθος των δειγμάτων που περιέχουν τον δείκτη iλ, λ=1,2,3,…,n.Αυτά τα

δείγματα είναι σε πλήθος  N  1 , Φαρμάκης (2016). Αντίστοιχα κάθε τιμή Y j ,
 n 1 
με j  1, 2 ,3,...,N    , συμμετέχει στον παραπάνω αριθμητή nφορές επί τον

αριθμό των δειγμάτων που δεν περιέχουν το δείκτη j. Τα δείγματα αυτά είναι σε
πλήθος  N    N  1 ,δηλαδή είναι όλα τα n-μελή δείγματα μείον όσα περιέχουν το
n
n 1


 



δείκτηj.
Όλες οι τιμές Ym , m  1, 2 ,3,..., N συμμετέχουν στον αριθμητή της ποσότητας
N
 
n

w
k 1

k

με την ίδια πολλαπλότητα, λόγω ορισμού του τυχαίου δείγματος, Φαρμάκης (2016).
Θα συμμετέχουν δηλαδή όλοι οι όροι

 N  1
Ym , m  1, 2 ,3,..., N ,  N  n  2   

 n 1 
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φορές ως όροι που έχουν δείκτη από το δείγμα και
 N   N  1  
n     

 n   n  1  
φορές ως όροι με δείκτη εκτός του εκάστοτε εξεταζόμενου δείγματος. Άρα ο
αριθμητής της ποσότητας

N
 
n

w
k 1

k

θα είναι τελικά


 N   N  1 N
 N  1
n


 N  n  2   
   

    Ym  S
 n 1 

 n   n  1  m1
και άρα

 N  1
2

n 1  N
S


  Ym  2  EY  EW , ό.έ.δ.
w
N
 N  m 1
n   N  1   
n 
n
n
Μια άλλη εκτιμήτρια της ΕW μπορεί να προκύψει από το δείγμα δ, που πήραμε με
ΑΤΔ, με την εξής διαδικασία:
Από την ΑΔ περιοχή του Α κρατάμε όλα τα σημεία  i, j  ,i, j   ,i  j . Η τιμή w ,
της εκτιμήτριας της ΕW προκύπτει τώρα ως:
in1

w

in

  Y  Y 
i i1 i  j i2

i

n
 
 2

(22)

j

.

Θεώρημα 2: Η μέση τιμή w της σχέσης (22) είναι αμερόληπτη εκτιμήτρια της
πληθυσμιακής μέσης τιμής ΕW. Δηλαδή ισχύει  w  EW .
Απόδειξη: Έστω   i1 ,i2 ,i3 ,...,in δείγμα εκλεγμένο με ΑΤΔ από πληθυσμό-στόχο

V  1,2,3,...,N . Βάζουμε σε αύξουσα σειρά τους δείκτες-στοιχεία του δείγματος, αν
δεν είναι ήδη. Συμβολίζουμε με Wij  Yi  Y j την τιμή της W για

 i, j  , i, j   .

Εξετάζουμε την ΑΔ περιοχή του n  n πίνακα α με στοιχεία τα  i, j  , i, j   .
Παρατηρούμε ότι το στοιχείο i1εμφανίζεται στην ΑΔ περιοχή του α,n-1 φορές. Το
δεύτερο στοιχείο του δείγματος εμφανίζεται n-2φορές ως πρώτο στοιχείο ζεύγους και
1 φορά ως δεύτερο στοιχείο. Συνολικά n-2+1=n-1 φορές. Γενικότερα το στοιχείο iλ
εμφανίζεται συνολικά n-λ+λ-1=n-1 φορές. Υπολογίζοντας από το δ τη μέση τιμή της
τ.μ. W, τη w , έχουμε στον αριθμητή n-1 φορές τον κάθε όρο Yim ,m  1, 2 ,3,...,n . Άρα
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ο αριθμητής έχει την τιμή  n  1 

n

Y
m 1

im

  n  1  n  y . Αντικαθιστούμε αυτήν την

ποσότητα στην τιμή της w στην (22). Κάνουμε τις πράξεις και είναι w  2  y . Μετά
παίρνουμε τη μέση τιμή των δύο μελών της ισότητας ως προς όλα τα δείγματα δ.
Έχουμε υπόψη και την ιδιότητα της μέσης δειγματικής τιμής με δείγμα από την ΑΤΔ,
την:  y  EY , Φαρμάκης (2016). Τελικά Ew  E 2  y  2  EY  EW , ό.έ.δ.
Είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση η ΑΤΔ να γίνει στον πληθυσμό «ΑΔ περιοχή του Α»
που έχει m=N(N-1)/2 στοιχεία. Η μελέτη γίνεται για την τ.μ. Χμε τιμές (στην ΑΔ) τις
xij  i  j , i  j  2,3, 4,..., N ,
όπου, λόγω της (10), είναι

EX  N  1 .
Θεώρημα 3: Αν x είναι η μέση τιμή του δείγματος τότε Ex  EX  N  1 .
Απόδειξη: Η πιθανότητα να πάρουμε ένα συγκεκριμένο δείγμα i  i1 ,i2 ,i3 ,...,in
είναι

1 1
1
(m  n)!
...

m m 1 m  n 1
m!

και το πλήθος αυτών των δειγμάτων μεγέθους n<m είναι

 m  m  m  1 ...( m  n  1
.
 
n!
n

Η μέση τιμή του δείγματος είναι
n
m
xi   xij / n, i  1, 2,3,..., 
j 1
n

και το κάθε στοιχείο του δείγματος περιέχεται σε
 m  1


 n 1 
δείγματα: είναι όλα τα δείγματα μεγέθους n-1 που δεν περιέχουν το εν λόγω στοιχείο
παρμένα από τον πληθυσμό χωρίς το στοιχείο αυτό. Επομένως πριν πάρουμε το
δείγμα με ΑΤΔ αναμένεται η μέση τιμή του δείγματος να είναι (expected mean value)

Ex 

 m  1  m  1  N  N  1 N  1  m 
1  m  1

/    N  1  EX ,
C /    

2
n  n 1 
 n  n  n 1 
n

όπου από την (9) έχουμε για το άθροισμα των στοιχείων της ΑΔ περιοχής του Α
C  N  N  1 N  1 / 2 .
ABSTRACT
In this paper, a family of finite geometries is proposed and studied. It is based on the idea of
graphs (graphos). We try an axiomatic foundation in order to study the sampling results in
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these graphs. We assume the graphs and some parts of them as the Population for the sampling
trials. The problem is approximated by the quoting of a series of propositions that are based on
the original axioms. It is also intended that the system of axioms has three basic properties:
Consistency, Completeness and Independence. The entire above are achieved through the
graphs (graphs) that are mainly represented in the form of a matrix (Matrix) and are a form of
networks. It can be seen that in some networks (represented by graphs) samples which are
(basically)derived from Simple Random Sampling give impartial estimators of the mean value
of random variable. This makes easier to manage sampling issues on networks that are an
important subject and quite complex. Illustrating examples are given, making clear the above
ideas.

Ευχαριστίες: Οι συγγραφείς ευχαριστούν τους κριτές για την εποικοδομητική κριτική και τις
υποδείξεις που συντέλεσαν στην αρτιότερη μορφή της εργασίας.
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
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Ελένη Σεραφετινίδου1 και Γεωργία Βερροπούλου1
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση παραγόντων που προβλέπουν κατάθλιψη
ανάμεσα σε μεταβλητές της παιδικής ηλικίας, της ενήλικης ζωής καθώς και τις συγχρονικές
συνθήκες σε άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω και ο εντοπισμός των διαφορών κατά φύλο
μεταξύ γεωγραφικών περιοχών της Ευρώπης. Τα στοιχεία προέρχονται από την έρευνα για
την Υγεία, τη Γήρανση και τη Συνταξιοδότηση στην Ευρώπη (SHARE). Για την ανάλυση
χρησιμοποιήθηκαν μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης. Τα ευρήματα δείχνουν ότι: α. οι
παιδικοί προγνωστικοί παράγοντες είναι οι λιγότερο σημαντικοί, με εξαίρεση τους κατοίκους
της Βόρειας, Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης β. από την ενήλικη ζωή η εμπειρία μιας
περιόδου άγχους αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα για τις γυναίκες σε όλες τις
ευρωπαϊκές περιοχές ενώ για τους άνδρες μόνο σε χώρες της Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης
και γ. οι παράγοντες πρόβλεψης που αφορούν στην μετέπειτα ζωή, συμπεριλαμβανομένης της
σωματικής υγείας και του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου έχουν την ισχυρότερη σχέση με
την κατάθλιψη για όλες τις ομάδες.
Λέξεις κλειδιά: κατάθλιψη; υγεία; κοινωνικοοικονομική κατάσταση; δυσμενείς εμπειρίες

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η κατάθλιψη είναι ένα σημαντικό θέμα που αφορά στην δημόσια υγεία για πολλές
χώρες και επιβαρύνει ιδιαίτερα τα άτομα, τις οικογένειες τους και την κοινωνία στο
σύνολο της (WHO, 2002). Έχει αποδειχθεί ότι σχετίζεται με αυξημένη νοσηρότητα
και θνησιμότητα από χρόνιες παθήσεις (Farrokhi et al., 2014) καθώς και με έκπτωση
στην ποιότητα ζωής (D'Alisa et al., 2006).
Προηγούμενες μελέτες έχουν ομαδοποιήσει τους παράγοντες κινδύνου για την
κατάθλιψη στην μεταγενέστερη ζωή σε διάφορες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων
των ψυχο-κοινωνικών, βιολογικών και κοινωνικο-δημογραφικών παραγόντων καθώς
και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας. Οι ψυχο-κοινωνικοί παράγοντες
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περιλαμβάνουν άγχη προερχόμενα από οικονομικές αντιξοότητες και άλλα δυσμενή
βιώματα (Bruce, 2001) ενώ οι βιολογικοί παράγοντες περιλαμβάνουν κακή υγεία που
μπορεί να προέρχεται από σοβαρά προβλήματα υγείας ή χρόνιο σωματικό πόνο.
Στους κοινωνικο-δημογραφικούς παράγοντες κινδύνου ανήκουν η χαμηλή
κοινωνικοοικονομική κατάσταση που εκφράζεται μέσα από το χαμηλό εισόδημα
καθώς και το μορφωτικό επίπεδο (Mills & Henretta, 2001).
Άλλες έρευνες έχουν εξετάσει παράγοντες που σχετίζονται με την κατάθλιψη σε
συγκεκριμένες χώρες ή για πολλές ευρωπαϊκές χώρες μαζί. Οι Alonso et al. (2004)
μελέτησαν τις ψυχικές διαταραχές σε ερωτώμενους άνω των 18 ετών σε 6 χώρες,
μεταξύ των οποίων το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η
Ισπανία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γυναίκες είχαν διπλάσιες πιθανότητες να
υποφέρουν από διαταραχές διάθεσης και άγχους σε σύγκριση με τους άνδρες.
Επιπρόσθετα, το επίπεδο της εκπαίδευσης θεωρείται ένας άλλος ισχυρός
προγνωστικός παράγοντας για την κατάθλιψη στην μεταγενέστερη ζωή. Η Ladin
(2008) στην μελέτη που έκανε σε άτομα άνω των 50 ετών που προέρχονταν από 10
ευρωπαϊκές χώρες βρήκε ότι μεταξύ των ενηλίκων με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, η
πιθανότητα να ασθενήσει κάποιος από κατάθλιψη ήταν περίπου διπλάσια της
πιθανότητας να μην ασθενήσει. Συνακόλουθα, η χαμηλή κοινωνικοοικονομική
κατάσταση των ατόμων όταν αξιολογείται από δείκτες υλικών προτύπων διαβίωσης
συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα της κατάθλιψης (Lorant et al., 2003). Τέλος, η
διαμονή χωρίς τον σύντροφο αυξάνει τον αριθμό των καταθλιπτικών συμπτωμάτων
ενώ η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των συντρόφων επιφέρει το αντίθετο
αποτέλεσμα σύμφωνα με την μελέτη των Lorant et al. (2007) σε ερωτηθέντες άνω
των 16 ετών.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν έρευνες που επικεντρώνονται στις διαφορές στην
κατάθλιψη μεταξύ των φύλων. Οι Van de Velde et al. (2010) εξέτασαν το χάσμα που
υπάρχει στην κατάθλιψη για άνδρες και γυναίκες ηλικίας 15 ετών και άνω σε 23
ευρωπαϊκές χώρες. Οι γυναίκες ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης σε όλες τις
χώρες και οι διαφορές ήταν πιο έντονες στην Ανατολική και Νότια Ευρώπη. Στην
πλειονότητα των χωρών, οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες είχαν τη μεγαλύτερη
συσχέτιση με την κατάθλιψη τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες.
Συγκριτικά με τις προηγούμενες έρευνες, η παρούσα εργασία έχει σαν σκοπό να
καλύψει το κενό της εκτίμησης προγνωστικών παραγόντων για την κατάθλιψη από
διάφορους τομείς της ζωής (υγείας, κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, δυσάρεστων
εμπειριών) και σε όλο το χρονικό φάσμα ζωής των ατόμων ηλικίας 50 ετών και άνω
που διαμένουν στην Ευρώπη. Σαν κύριοι στόχοι της μελέτης τίθενται οι
διαφοροποιήσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών ομάδων αλλά και μεταξύ των φύλων
αυτών.
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2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
2.1 Δεδομένα
Για την στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από την ηλεκτρονική βάση
για την Έρευνα, την Υγεία και την Συνταξιοδότηση στην Ευρώπη (SHARE). Το
SHARE είναι μία διαχρονική (longitudinal) και διακρατική (cross national) βάση
δεδομένων που περιέχει μικροδεδομένα (micro data) που αφορούν σε δημογραφικά
χαρακτηριστικά καθώς και χαρακτηριστικά για την υγεία και την
κοινωνικοοικονομική κατάσταση ερωτώμενων ηλικίας 50 ετών και άνω με
προέλευση από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (Börsch–Supan et al., 2013). Για τους
σκοπούς της παρούσας μελέτης το δείγμα που επιλέχθηκε αναφέρεται σε διακρατικά
δεδομένα από το δεύτερο κύμα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε το 2006-2007 σε
συνδυασμό με αναδρομικές πληροφορίες από το τρίτο κύμα της έρευνας
(SHARELIFE) που πραγματοποιήθηκε το 2008-2009. Το δείγμα περιλαμβάνει 22667
ερωτώμενους, και συγκεκριμένα 9997 άνδρες και 12670 γυναίκες από 13
διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν αμφότερα στα δύο κύματα.
Ειδικότερα, τα άτομα προέρχονται από την Βόρεια Ευρώπη (Σουηδία και Δανία), την
Νότια Ευρώπη (Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα), την Κεντρική Ευρώπη (Αυστρία,
Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, Ελβετία και Βέλγιο) και την Ανατολική Ευρώπη
(Τσεχία και Πολωνία).
Η επιλογή των ερωτώμενων από τις ευρωπαϊκές χώρες έγινε με διαφορετικά
δειγματοληπτικά σχέδια που να είναι αντιπροσωπευτικά για κάθε χώρα. Πιο
συγκεκριμένα, η βάση δεδομένων του SHARE παρέχει βάρη για τον σχεδιασμό
δειγματοληψίας προκειμένου οι εκτιμητές των παραμέτρων του πληθυσμού να είναι
αμερόληπτοι. Στην παρούσα εργασία όπου το μέγεθος του δείγματος συνολικά αλλά
και στις επιμέρους ομάδες χωρών είναι μεγάλο, το σφάλμα μεροληψίας των
εκτιμητών τείνει στο μηδέν και για αυτό δεν κρίθηκε απαραίτητη η στάθμιση λόγω
δειγματοληπτικού σχεδίου.
Συνακόλουθα, το αρχικό δείγμα των ερωτώμενων ήταν 24431 άτομα εκ των οποίων
τα 1764 (7.2%) αποτελούν ελλείπουσες τιμές. Για αυτές δεν χρησιμοποιήθηκε κάποια
μέθοδος υποκατάστασης τους (imputation method). Οι χώρες με τα υψηλότερα
ποσοστά ελλειπουσών τιμών στην παρούσα εργασία ήταν η Γαλλία (14.9%), η
Ισπανία (11.5%) και η Ελλάδα (9.3%). Επιπρόσθετα, με βάση τους παράγοντες που
χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση και που θα περιγραφούν παρακάτω, το βίωμα μιας
περιόδου άγχους έχει τις περισσότερες ελλείπουσες τιμές (29.8%) ενώ παράγοντες
που σχετίζονται με προσωπικές εκτιμήσεις των ερωτώμενων όπως «προσδιοριζόμενη
υγεία» είχε τις λιγότερες ελλείπουσες τιμές (2.5%).
2.2 Εξαρτημένη μεταβλητή
Η μεταβλητή απόκρισης είναι η κατάθλιψη σε δυαδική μορφή και συγκρίνει τους
ερωτώμενους που δήλωσαν ότι πάσχουν από 4 και άνω συμπτώματα και συνεπώς
υποφέρουν από κατάθλιψη με τους ερωτώμενους που δήλωσαν από 0 μέχρι 3
συμπτώματα και οι οποίοι θεωρούνται υγιείς, χωρίς ενδείξεις καταθλιπτικών
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συμπτωμάτων (ως κατηγορία αναφοράς έχει οριστεί αυτή με τα 0-3 συμπτώματα). Η
μέτρηση της κατάθλιψης στο SHARE γίνεται βάσει της κλίμακας EURO-D που
περιλαμβάνει τα εξής 12 στοιχεία: καταθλιπτική διάθεση, πεσιμιστική διάθεση,
τάσεις αυτοκτονίας, αίσθημα ενοχής, απώλεια ύπνου, έλλειψη ενδιαφέροντος,
εριστική διάθεση, απώλεια όρεξης, κόπωση, έλλειψη συγκέντρωσης, έλλειψη
ευχαρίστησης και δακρύρροια και έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως από κοινωνικούς
επιστήμονες διαφόρων χωρών ως δείκτης κατάθλιψης (Börch-Supan et al., 2005).
2.3 Ανεξάρτητες μεταβλητές
Οι ανεξάρτητες μεταβλητές περιλαμβάνουν επεξηγηματικούς παράγοντες από την
παιδική ηλικία, την ενηλικίωση και την μεταγενέστερη ζωή.
i) Παράγοντες στην παιδική ηλικία. Η προκείμενη κατηγορία μεταβλητών
περιλαμβάνει χαρακτηριστικά για την υγεία των ερωτώμενων στα πρώτα χρόνια της
ζωής τους (μέχρι την ηλικία των 15 ετών), την εκπαίδευση και γνωστική λειτουργία
που ανέπτυξαν, ενδεχόμενες δυσμενείς εμπειρίες που βίωσαν καθώς και το
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των γονέων. Η υγεία των ατόμων μετριέται με την
μεταβλητή της αυτό-προσδιοριζόμενης υγείας στην παιδική ηλικία που είναι
κατηγορική διατάξιμη με πέντε επίπεδα: άριστη που είναι η κατηγορία αναφοράς,
πολύ καλή, καλή, μέτρια και φτωχή. Ωστόσο, στα πλαίσια της ανάλυσης, τα επίπεδα
που αναφέρονται στην πολύ καλή και καλή υγεία συγχωνεύθηκαν εξαιτίας μικρού
πλήθους συχνοτήτων με αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθούν τέσσερα επίπεδα για την
μεταβλητή. Η διαδικασία της ενοποίησης των κατηγοριών με μικρές συχνότητες είναι
συνήθης διαδικασία που συχνά βελτιώνει την αξιοπιστία της ανάλυσης (Linacre,
2002). Η εκπαίδευση/γνωστική λειτουργία των ερωτώμενων μετριέται με το πλήθος
των βιβλίων στα οποία είχε πρόσβαση το άτομο στην ηλικία των 10 ετών
(ταξινομημένη σε πέντε κατηγορίες: κανένα ή πολύ λίγα: 0-10 βιβλία, αρκετά για να
γεμίσει ένα ράφι: 11-25 βιβλία, αρκετά για να γεμίσει μία βιβλιοθήκη: 26-100 βιβλία
και αρκετά για να γεμίσουν δύο ή περισσότερες βιβλιοθήκες: 200 βιβλία ή
περισσότερα, ωστόσο η μεταβλητή στην ανάλυση των δεδομένων θα αντιμετωπιστεί
ως συνεχής. Παρόμοιο εγχείρημα με την χρήση αυτής της μεταβλητής σε συνεχή
μορφή έχει γίνει και από άλλους ερευνητές (Van Bergen et al., 2017). Επίσης η
εκπαίδευση αντιπροσωπεύεται και από την μεταβλητή που συγκρίνει τις επιδόσεις
που είχε ο ερωτώμενος στα Μαθηματικά σε σχέση με τους συμμαθητές του
(ταξινομημένη σε τέσσερις κατηγορίες: πολύ καλύτερη που είναι η κατηγορία
αναφοράς, καλύτερη, σχεδόν ίδια, χειρότερη και πολύ χειρότερη). Η τελευταία
κατηγορία έχει προκύψει και πάλι από την συγχώνευση των δύο επιμέρους
κατηγοριών: χειρότερη και πολύ χειρότερη, εξαιτίας του μικρού αριθμού
συχνοτήτων. Οι δυσάρεστες εμπειρίες αντιπροσωπεύονται από το αν οι γονείς των
ερωτώμενων κατανάλωναν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Είναι δίτιμη μεταβλητή με
κατηγορία αναφοράς το αρνητικό ενδεχόμενο. Τέλος, η κοινωνικοοικονομική
κατάσταση των ατόμων στην παιδική ηλικία εκφράζεται από το επάγγελμα του
κυρίου οικογενειάρχη του νοικοκυριού όταν ο ερωτώμενος ήταν 10 ετών, μία δίτιμη
μεταβλητή που διακρίνει τα επαγγέλματα σε χειρωνακτικά, που είναι η κατηγορία
αναφοράς, και μη χειρωνακτικά.
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ii) Παράγοντες στην ενηλικίωση. Σε αυτήν την κατηγορία μεταβλητών εντάσσονται
τυχόν δυσάρεστες εμπειρίες που βίωσαν οι ερωτώμενοι στην ενήλικη τους ζωή
εκπεφρασμένες με την μορφή δυαδικών μεταβλητών. Χαρακτηριστικά, εδώ ανήκουν
η περίοδος του άγχους που μπορεί να έζησε ο ερωτώμενος για κάποιο διάστημα και
αναφορικά με την υγεία του κάποια περίοδος που παρατηρήθηκε ότι είχε φτωχή
υγεία. Επιπλέον, σαν δείκτες κοινωνικοοικονομικής κατάστασης στην ενηλικίωση
χρησιμοποιήθηκαν το μορφωτικό επίπεδο (ταξινομημένο σε τρεις κατηγορίες: 0-6
έτη σχολικής φοίτησης, 7-12 έτη και περισσότερα από 13 έτη φοίτησης σε σχολείο
και άλλα ιδρύματα με κατηγορία αναφοράς την τελευταία) καθώς και οι περίοδοι
οικονομικής δυσπραγίας και πείνας. Όλες οι μεταβλητές των δυσμενών εμπειριών
θεωρούν σαν κατηγορία αναφοράς το αρνητικό ενδεχόμενο.
iii) Παράγοντες στην μεταγενέστερη ζωή. Οι προβλεπτικοί παράγοντες που ανήκουν
στην όψιμη ενήλικη ζωή περιλαμβάνουν κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά των
ερωτώμενων και στοιχεία για την πρόσφατη υγεία τους και την κατάσταση της
γνωστικής λειτουργίας τους. Πιο συγκεκριμένα, η σωματική υγεία αντιπροσωπεύεται
από έναν δείκτη που δηλώνει αν ο ερωτώμενος ανέφερε δύο κατ’ ελάχιστο φυσικά
συμπτώματα με χρονική διάρκεια τουλάχιστον έξι μηνών από έναν κατάλογο με
δώδεκα συμπτώματα που περιλαμβάνει 1) πόνο στην μέση, στα γόνατα, στα ισχία ή
σε οποιαδήποτε άλλη άρθρωση 2) καρδιακό πρόβλημα ή στηθάγχη, θωρακικό πόνο ή
πόνο κατά την άσκηση 3) δύσπνοια, δυσκολία στην αναπνοή 4) επίμονο βήχα 5)
πρησμένα πόδια 6) προβλήματα ύπνου 7) πτώσεις ή πεσίματα 8) φόβο για πτώσεις 9)
ζάλη, λιποθυμίες ή σκοτοδίνη 10) προβλήματα στομάχου ή εντέρου,
συμπεριλαμβανομένων της δυσκοιλιότητας, του μετεωρισμού, της διάρροιας 11)
ακράτεια ούρων ή ακούσια απώλεια ούρων και 12) κόπωση. Επιπρόσθετα,
συμπεριλαμβάνεται και η αυτοπροσδιοριζόμενη υγεία που εκφράζει την
υποκειμενική υγεία των ατόμων σε πέντε διαφορετικά επίπεδα: εξαιρετική (1), πολύ
καλή (2), καλή (3), μέτρια (4) και φτωχή (5). Παρόλα αυτά η μεταβλητή
χρησιμοποιείται στην ανάλυση ως συνεχής. Η επιλογή χρήσης της μεταβλητής σε
συνεχή μορφή έχει υιοθετηθεί και από άλλους ερευνητές (Paul et al., 2016).
Συνακόλουθα, η γνωστική λειτουργία είναι συνεχής και μετράται με μία βαθμολογία
που αντανακλά την ικανότητα του ερωτώμενου να προσδιορίζει σωστά τον χρόνο,
κυμαινόμενη από 0 (κακή) μέχρι 4 (καλή). Επίσης, η τρέχουσα κοινωνικοοικονομική
κατάσταση των ερωτώμενων δηλώνεται με μία κατηγορική μεταβλητή που εξετάζει
αν το νοικοκυριό μπορούσε να ανταποκριθεί στις οικονομικές απαιτήσεις τον
προηγούμενο χρόνο της έρευνας με μεγάλη δυσκολία, με κάποια δυσκολία, αρκετά
εύκολα ή εύκολα που είναι και η κατηγορία αναφοράς. Τέλος, χρησιμοποιείται και η
δυαδική δημογραφική μεταβλητή που δηλώνει αν το άτομο διαμένει στο νοικοκυριό
με σύντροφο που αποτελεί και την κατηγορία αναφοράς ή μόνο του.
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2.4 Στατιστική ανάλυση
Η ανάλυση των δεδομένων περιλαμβάνει την εφαρμογή μοντέλων λογιστικής
παλινδρόμησης με εξίσωση

log( pi / (1  pi ))  log(odds )  b0  b1 X i1  ...  b16 X i16 ,
για i  1, 2,  Ν όπου Ν είναι το μέγεθος του δείγματος και X ij , j  1, 2, ,16
είναι οι επεξηγηματικές μεταβλητές του μοντέλου όπως έχουν περιγραφεί παραπάνω
και οι οποίες διευκρινίζονται στους πίνακες. Το odds ορίζεται ως ο λόγος (ή η
αναλογία) των συμπληρωματικών πιθανοτήτων. Αντίστοιχα, η έννοια Odds Ratio
(OR) που χρησιμοποιείται παρακάτω στην ανάλυση των αποτελεσμάτων είναι ο
λόγος των odds ή διαφορετικά, λόγος των σχετικών πιθανοτήτων. Τα αποτελέσματα
που παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν προκύπτουν από το μοντέλο
λαμβάνοντας υπόψη την πληροφορία από τους παράγοντες από όλες τις περιόδους
ζωής των ατόμων, από την παιδική ηλικία μέχρι και την μεταγενέστερη ζωή και
εκτιμά τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την κατάθλιψη σε πολύ
μεγάλες ηλικίες. Η ανάλυση διεξήχθη χωριστά για τέσσερις κύριες ομάδες χωρών,
που αντιπροσωπεύουν τη Βόρεια, Νότια, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.
Επιπλέον, τα μοντέλα διεξήχθησαν ξεχωριστά ανά φύλο για τον προσδιορισμό των
διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν
χρησιμοποιώντας το SPSS, έκδοση 20. Δεν υπήρχε ένδειξη πολυσυγγραμμικότητας,
καθώς οι συντελεστές VIF (Variance Inflation Factors) των ανεξάρτητων
μεταβλητών ανήκαν στο διάστημα (1.023 – 1.461) και ως εκ τούτου κανένας δεν
ξεπερνούσε την τιμή 2. Οι p-τιμές των ελέγχων που διεξήχθησαν συγκρίθηκαν με
τρία διαφορετικά επίπεδα σημαντικότητας (τιμές άλφα ή αλλιώς πιθανότητες να
έχουμε σφάλμα τύπου I), τις εξής: 0.01, 0.05 και 0.10. Αν για μία μεταβλητή του
μοντέλου ισχύει «p-τιμή του ελέγχου της μεταβλητής<0.01 (ή <0.05 ή <0.10)» τότε
συμπεραίνουμε ότι «η μεταβλητή είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο
σημαντικότητας 1% (ή 5% ή 10%)». Η σημαντικότητα και η αξιοπιστία της
προσαρμογής των μοντέλων ελέγχθηκε με βάση τους πίνακες ταξινόμησης που
δείχνουν το ποσοστό των περιπτώσεων της εξαρτώμενης μεταβλητής που είχαν
προβλεφθεί σωστά από το μοντέλο καθώς και από την ευαισθησία και ειδικότητα του
μοντέλου. Για όλα τα μοντέλα, η στατιστική ανάλυση έδειξε καλή προσαρμογή
σύμφωνα με τις τιμές του στατιστικού Hosmer and Lemeshow και του ψευδοσυντελεστή προσδιορισμού Nagelkerke R2 που αποτελεί μία προσαρμοσμένη έκδοση
του ψευδο-συντελεστή προσδιορισμού Cox and Snell R2, λαμβάνει τιμές ώστε να
καλύπτει ολόκληρο το φάσμα από 0 έως 1 και δείχνει πόσο καλά εξηγείται η
εξαρτημένη μεταβλητή του μοντέλου από τις ανεξάρτητες.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Ο πίνακας 1 δείχνει τα μεγέθη των δειγμάτων για τις ομάδες των χωρών που
χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση. Το συνολικό δείγμα περιλαμβάνει 22667
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Πίνακας 1. Μεγέθη δειγμάτων και ποσοστά κατάθλιψης για τις ομάδες των χωρών της
Ευρώπης.
Group
of
countries
Europe
Males
Females
North Europe
Males
Females
Central Europe
Males
Females
South Europe
Males
Females
East Europe
Males
Females

Sample Size (N)
22667
9997
12670
3417
1535
1882
9583
4237
5346
6453
2871
3582
3214
1354
1860

Sample based on
total (%)
100.0
44.1
55.9
15.1
15.4=1535/9997
14.9=1882/12670
42.3
42.4=4237/9997
42.2=5346/12670
28.5
28.7=2871/9997
28.3=3582/12670
14.2
13.5=1354/9997
14.7=1860/12670

Sample based on
groups (%)

44.9=1535/3417
55.1=1882/3417
44.2=4237/9583
55.8=5346/9583
44.5=2871/6453
55.5=3582/6453
42.1=1354/3214
57.9=1860/3214

Depression (%)
23.6
14.9
30.4
15.1
9.0
20.1
21.4
13.9
27.3
26.1
15.5
34.6
34.0
23.3
41.7

ερωτηθέντες και το 44.1% αυτών είναι άνδρες. Οι χώρες που συμμετέχουν στο
SHARE έχουν ομαδοποιηθεί ώστε να καλύπτουν την Βόρεια, Κεντρική, Νότια και
Ανατολική Ευρώπη όπως περιγράφονται παραπάνω στα δεδομένα. Είναι εμφανές ότι
η Κεντρική και η Νότια Ευρώπη αντιστοιχούν στα μεγαλύτερα δείγματα (9583 και
6453 άτομα αντίστοιχα) ενώ η Βόρεια και η Ανατολική Ευρώπη αντιστοιχούν στα
μικρότερα (3417 και 3214 αντίστοιχα). Σε όλες τις ομάδες χωρών τα ποσοστά των
γυναικών είναι στα ίδια επίπεδα, γύρω στο 55%, με εξαίρεση την Ανατολική Ευρώπη
που υπάρχει ένα προβάδισμα κοντά στο 58%. Η τελευταία στήλη του πίνακα 1
δείχνει το ποσοστό των ατόμων με κατάθλιψη, έχοντας δηλώσει τουλάχιστον
τέσσερα σχετικά συμπτώματα, ανά φύλο, για κάθε ομάδα χωρών.
Στο συνολικό δείγμα, μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών (30.4%), σχεδόν διπλάσιο από
των ανδρών (14.9%) αναφέρει ότι υποφέρει από κατάθλιψη σε μεγάλες ηλικίες και η
διαφορά είναι σημαντική για όλες τις ομάδες χωρών της Ευρώπης. Επιπλέον, οι
αναλογίες των ατόμων με κατάθλιψη παρουσιάζουν μία αύξουσα πορεία από τον
Βορρά προς την Ανατολή. Μόνο το 15.1% των Ευρωπαίων των Βόρειων Χωρών
δήλωσε ότι έχει τουλάχιστον τέσσερα καταθλιπτικά συμπτώματα ενώ για την
Κεντρική Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει το 21.4%. Σε ερωτώμενους από την
Νότια Ευρώπη το ποσοστό της κατάθλιψης στην μεταγενέστερη ζωή ανέρχεται στο
26.1% ενώ στον πληθυσμό της Ανατολικής Ευρώπης φθάνει το 34%.
Οι επόμενοι πίνακες παρουσιάζουν περιγραφικά αποτελέσματα για τους
προγνωστικούς παράγοντες της κατάθλιψης στην παιδική ηλικία, κατά την διάρκεια
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της ζωής και σε μεταγενέστερο στάδιο ηλικίας για άνδρες και γυναίκες και για τις
διάφορες ομάδες των χωρών.
Σχετικά με την παιδική ηλικία, οι γυναίκες φαίνεται να έχουν χειρότερη υγεία από ότι
οι άνδρες και ταυτόχρονα, σε μεγαλύτερο βαθμό λιγότερο καλές επιδόσεις στα
Μαθηματικά σε σύγκριση με συμμαθητές τους. Αναφορικά με τις υπόλοιπες
μεταβλητές η εικόνα που λαμβάνουμε είναι ίδια και για τα δύο φύλα. Οι ερωτώμενοι
συνολικά είχαν στην βιβλιοθήκη τους γύρω στα 11-25 βιβλία στην ηλικία των 10
ετών ενώ ένα ποσοστό της τάξεως του 8.3% δήλωσε ότι οι γονείς του κατανάλωναν
μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Επιπρόσθετα, περίπου το 27% των ερωτώμενων είχαν
γονείς που απασχολούνταν σε μη χειρωνακτικό επάγγελμα. Οι διαφοροποιήσεις που
λαμβάνουμε εξετάζοντας τις ομάδες των χωρών δείχνουν ότι άτομα από την Βόρεια
και Νότια Ευρώπη είχαν άριστη υγεία ως παιδιά ενώ πολύ υψηλά είναι και ποσοστά
της πολύ καλής και καλής υγείας των ατόμων και στις τέσσερις ομάδες. Σχετικά με
τις σχολικές επιδόσεις στα Μαθηματικά, τις χειρότερες και με μεγάλη διαφορά τις
είχαν οι Ευρωπαίοι των Νότιων χωρών και τις καλύτερες οι Ευρωπαίοι από τις
Πίνακας 2. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία (ποσοστά και διάμεσες τιμές) για τους
παράγοντες στην παιδική ηλικία για τις διάφορες ομάδες χωρών
Φυσική και Ψυχική υγεία
Προσδιοριζόμενη υγεία (sph) (Χ1)
Άριστη (κατ. αναφ.)
Πολύ καλή/Καλή
Αρκετά καλή
Φτωχή
Εκπαίδευση/Γνωστική λειτουργία
Αριθμός βιβλίων στην ηλικία των 10 ετών (Χ2)
Σχετικές επιδόσεις με τα άλλα παιδιά στα
Μαθηματικά (Χ3)
Πολύ καλύτερη (κατ. αναφ.)
Καλύτερη
Σχεδόν ίδια
Χειρότερη και πολύ χειρότερη
Δυσμενείς εμπειρίες
Βαριά κατανάλωση αλκοόλ από τους γονείς (Χ4)
Όχι (κατ. αναφ.)
Ναι
Παιδική Κοινωνικοοικονομική Κατάσταση
Επάγγελμα οικογενειάρχη (Χ5)
Χειρωνακτικό (κατ. αναφ.)
Μη χειρωνακτικό
Μέγεθος δείγματος (Ν)
* Διάμεση τιμή ** Ενδοτεταρτημοριακό εύρος

Ευρώπη

ΒΕ

ΚΕ

ΝΕ

ΑΕ

35.9
55.9
5.6
2.5

48.8
43.5
4.7
3.0

28.5
60.7
7.6
3.2

45.2
49.7
3.6
1.5

25.6
67.6
4.8
2.0

2*
2**

3*
2**

2*
2**

1*
1**

2*
2**

10.3
23.8
49.5
16.5

15.9
28.1
47.3
8.6

11.3
24.4
50.9
13.4

6.1
21.6
45.7
26.7

9.5
21.6
55.5
13.3

91.7
8.3

91.0
9.0

91.5
8.5

91.9
8.1

93.0
7.0

72.7
27.3
22667

67.1
32.9
3417

67.5
32.5
9583

80.1
19.9
6453

79.4
20.6
3214
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Βόρειες Χώρες. Ερωτώμενοι από την Ανατολική Ευρώπη έζησαν σε μικρότερο
ποσοστό την δυσάρεστη εμπειρία των αλκοολικών γονέων (7%) ενώ άτομα από την
Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη είχαν τα μεγαλύτερα ποσοστά γονέων που ασκούσαν
μη χειρωνακτικό επάγγελμα (περίπου 33%).
Αναφορικά με τα γεγονότα κατά την διάρκεια της ζωής οι γυναίκες συνολικά σε
μεγαλύτερα ποσοστά έχουν βιώσει στο παρελθόν περιόδους άγχους (54.5%) και
κυρίως αυτές που προέρχονται από την Κεντρική Ευρώπη (62.3%), φτωχής υγείας
(42.9%) ιδιαίτερα όσες ανήκουν σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης (47.2%) και
οικονομικών δυσκολιών (34.6%) σε σχέση με τους άνδρες (ποσοστά ίσα με 47%,
39.5% και 30.7% αντίστοιχα). Η δυσμενής εμπειρία της περιόδου πείνας επικρατεί
περισσότερο στους Ευρωπαίους άνδρες (8.1%) ιδίως σε όσους προέρχονται από την
Νότια Ευρώπη (12.2%) συγκριτικά με τις Ευρωπαίες γυναίκες (6.9%), με το πιο
χαμηλό ποσοστό να αναφέρεται σε αυτές που διαμένουν στην Βόρεια Ευρώπη
(2.2%). Επιπλέον, το μορφωτικό επίπεδο με πάνω από 13 έτη εκπαίδευσης είναι
υψηλό κυρίως για τους άνδρες (35.2%) συγκριτικά με τις γυναίκες (26.5%) και τα
ποσοστά είναι μεγαλύτερα σε όσους προέρχονται από τις Βόρειες Χώρες (58.2% για
τους άνδρες και 50.7% για τις γυναίκες). Τέλος, το μέσο μορφωτικό επίπεδο, που
καλύπτει 7-12 έτη εκπαίδευσης, είναι πιο υψηλό για τις γυναίκες (53.3%) και
ιδιαίτερα για αυτές που διαμένουν σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (69.6%).
Συνολικά αποτελέσματα για τις ομάδες των χωρών φαίνονται στον πίνακα 3.
Πίνακας 3. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία (ποσοστά) για τους παράγοντες κατά την
διάρκεια της ζωής για τις διάφορες ομάδες χωρών
Δυσάρεστες εμπειρίες
Περίοδος στρες (Χ6)
Όχι (κατ. αναφ.)
Ναι
Φυσική υγεία
Περίοδος φτωχής υγείας (Χ7)
Όχι (κατ. αναφ.)
Ναι
Κοινωνικοοικονομική Κατάσταση
Εκπαιδευτικό επίπεδο (Χ8)
13+ έτη (κατ. αναφ.)
0-6 έτη
7-12 έτη
Περίοδος οικονομικών δυσκολιών (Χ9)
Όχι (κατ. αναφ.)
Ναι
Περίοδος πείνας (Χ10)
Όχι (κατ. αναφ.)
Ναι
Μέγεθος δείγματος (Ν)

Ευρώπη

ΒΕ

ΚΕ

ΝΕ

ΑΕ

48.8
51.2

46.2
53.8

40.2
59.8

59.5
40.5

55.8
44.2

58.6
41.4

55.9
44.1

54.9
45.1

65.6
34.4

58.4
41.6

30.3
19.0
50.7

54.1
2.6
43.3

34.0
7.6
58.4

15.9
50.0
34.1

23.2
8.0
68.8

67.1
32.9

65.0
35.0

63.9
36.1

71.4
28.6

70.3
29.7

92.2
7.8
22667

97.9
2.1
3417

90.9
9.1
9583

90.0
10.0
6453

94.0
6.0
3214
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Ολοκληρώνοντας την περιγραφική ανάλυση με τους παράγοντες στην μεταγενέστερη
ζωή οι γυναίκες συνολικά δηλώνουν χειρότερη υγεία μόνο αναφορικά με το πλήθος
των πάνω από δύο συμπτωμάτων φυσικής υγείας που μπορεί να αντιμετωπίζουν
(ποσοστό ίσο με 48.3%) σε σχέση με τους άνδρες (ποσοστό ίσο με 33.5%) ενώ και τα
δύο φύλα παρουσιάζουν την ίδια εικόνα ως προς την αυτοπροσδιοριζόμενη υγεία την
οποία θεωρούν καλή καθώς και ως προς τον προσδιορισμό της ημερομηνίας και του
χρόνου (επίπεδο 4) γεγονός που υποδηλώνει πολύ καλή γνωστική λειτουργία.
Ειδικότερα, το μεγαλύτερο πλήθος συμπτωμάτων έχουν οι άνδρες και οι γυναίκες
από την Ανατολική Ευρώπη με ποσοστά ίσα με 47.9% και 61.7%, αντίστοιχα.
Παρόμοια αποτελέσματα δίνει και για τα δύο φύλα ο παράγοντας που αναφέρεται
στην δυνατότητα του νοικοκυριού να ανταπεξέλθει στις οικονομικές απαιτήσεις της
οικογένειας. Οι γυναίκες και οι άνδρες που προέρχονται από την Βόρεια Ευρώπη
έχουν τα υψηλότερα ποσοστά που δηλώνουν εύκολη οικονομική διαχείριση, ίσα με
50.9% και 55.3%, και τα χαμηλότερα ποσοστά σε οικονομικές καταστάσεις μεγάλης
δυσκολίας, ίσα με 2.4% και 1.5% αντίστοιχα. Συνακόλουθα, μεγάλες οικονομικές
δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι ερωτώμενοι από χώρες της Νότιας Ευρώπης με
ποσοστά ίσα με 19.3% για τους άνδρες και 22.5% για τις γυναίκες. Η παρουσία
συντρόφου παρατηρείται σε μεγαλύτερα ποσοστά στους άνδρες Ευρωπαίους σε
σχέση με τις γυναίκες αφού μόνο το 16.4% αυτών μένουν μόνοι τους έναντι του
34.2% των γυναικών. Τα υψηλότερα ποσοστά μοναξιάς στις γυναίκες εμφανίζονται
σε αυτές που προέρχονται από χώρες της Ανατολικής (37%) και Κεντρικής (35.3%)
Ευρώπης ενώ για τους άνδρες σε όσους διαμένουν σε χώρες της Βόρειας (17.8%) και
Κεντρικής (17.7%) Ευρώπης και είναι κατά πολύ μικρότερα από αυτά των γυναικών.
Τέλος, η διάμεση ηλικία για τις γυναίκες συνολικά είναι 64 έτη και για τους άνδρες
τα 65 έτη. Την χαμηλότερη διάμεση ηλικία έχουν οι ερωτώμενοι από χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης και συγκεκριμένα είναι τα 63 έτη για τις γυναίκες και τα 64 για
τους άνδρες. Στον πίνακα 4 που ακολουθεί βλέπουμε πως διαφοροποιούνται τα
αποτελέσματα για τις διάφορες ομάδες των χωρών ανεξάρτητα από το φύλο.
3.2 Αποτελέσματα μοντέλων λογιστικής παλινδρόμησης
Το συνολικό μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης εντόπισε τους στατιστικά
σημαντικούς παράγοντες που δύνανται να αυξήσουν ή να μειώσουν τα επίπεδα της
κατάθλιψης στην μεταγενέστερη ζωή.
Σχετικά με την παιδική ηλικία το μοντέλο δείχνει ως σημαντικό παράγοντα για όλο
το δείγμα των Ευρωπαίων το πλήθος βιβλίων που είχε ο ερωτώμενος στην ηλικία των
10 ετών. Χαρακτηριστικά, τα άτομα με έφεση στην μελέτη στην παιδική ηλικία
έχουν κατά 8.3% μειωμένη την πιθανότητα να εμφανίσουν κατάθλιψη σε μεγάλες
ηλικίες από ότι να μην την εμφανίσουν (OR=0.92, 95%ΔΕ:0.9-1.0, p<0.001) και
ιδιαίτερα ο πληθυσμός της Ανατολικής Ευρώπης στον οποίο επιτυγχάνεται η
μεγαλύτερη μείωση τόσο συνολικά (OR=0.82, 95%ΔΕ:0.7-0.9, p<0.001) όσο και για
τα δύο φύλα ξεχωριστά ((OR=0.76, 95%ΔΕ:0.6-0.9, p=0.001) για τους άνδρες και
(OR=0.84, 95%ΔΕ:0.8-0.9, p=0.003) για τις γυναίκες). Συνακόλουθα, οι επιδόσεις
των ερωτώμενων στα Μαθηματικά συγκριτικά με τους συμμαθητές τους είναι
σημαντικός παράγοντας παρουσίας της κατάθλιψης στην μεταγενέστερη ζωή. Στους
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Πίνακας 4. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία (ποσοστά και διάμεσες τιμές) για τους
παράγοντες στην μεταγενέστερη ζωή για τις διάφορες ομάδες χωρών
Τρέχουσα υγεία
Συμπτώματα (Χ11)
Λιγότερα από δύο (κατ. αναφ.)
2+ συμπτώματα
Αυτοπροσδιοριζόμενη υγεία (sph) (Χ12)
Γνωστική Λειτουργία
Προσδιορισμός του χρόνου (Χ13)
0 (κακή) – 4 (καλή)
Κοινωνικοδημογραφικά Χαρακτηριστικά
Το νοικοκυριό ανταποκρίνεται (Χ14)
Εύκολα (κατ. αναφ.)
Με μεγάλη δυσκολία
Με μερική δυσκολία
Αρκετά εύκολα
Σύντροφος στο νοικοκυριό (Χ15)
Διαμονή με σύντροφο (κατ. αναφ.)
Διαμονή χωρίς σύντροφο
Ηλικία του ερευνώμενου (Χ16)
Μέγεθος δείγματος (Ν)
* Διάμεση τιμή ** Ενδοτεταρτημοριακό εύρος

Ευρώπη

ΒΕ

ΚΕ

ΝΕ

ΑΕ

58.2
41.8
3*
2**

62.0
38.0
2*
1**

60.0
40.0
3*
2**

60.6
39.4
3*
2**

44.1
55.9
3*
1**

4*

4*

4*

4*

4*

27.3
11.6
28.2
33.0

52.9
2.0
10.9
34.2

37.4
6.0
18.9
37.8

8.9
21.1
42.5
27.6

6.7
19.6
45.5
28.2

73.7
26.3
65*
22667

74.3
25.7
65*
3417

72.5
27.5
65*
9583

76.0
24.0
65*
6453

71.8
28.2
63*
3214

ερωτώμενους από την Βόρεια Ευρώπη με τις χειρότερες επιδόσεις στα Μαθηματικά,
η πιθανότητα εμφάνισης της νόσου είναι 2.18 φορές μεγαλύτερη της πιθανότητας μη
εμφάνισης (OR=2.18, 95%ΔΕ:1.4-3.4, p<0.001) σε σχέση με ερωτώμενους που είχαν
καλύτερες επιδόσεις. Συνακόλουθα, η πιθανότητα να εμφανιστεί η κατάθλιψη
παραμένει εξίσου υψηλή και για τους κατοίκους της Νότιας Ευρώπης, ίση με 1.80
φορές μεγαλύτερη της πιθανότητας να μην εμφανιστεί (OR=1.80, 95%ΔΕ:1.3-2.5,
p=0.001). Η εικόνα ανατρέπεται στην περίπτωση των ανδρών καθώς αυτός ο
παράγοντας παρουσιάζεται στατιστικά μη σημαντικός ενώ φαίνεται να επηρεάζει
μόνο τις γυναίκες και ιδιαίτερα αυτές από την Βόρεια και Νότια Ευρώπη ((OR=2.78,
95%ΔΕ:1.6-4.8, p<0.001) και (OR=2.19, 95%ΔΕ:1.4-3.4, p=0.001) αντίστοιχα). Η
κατανάλωση αλκοόλ από τους γονείς ως δυσμενής εμπειρία στην παιδική ηλικία είναι
καθοριστικός παράγοντας για τους ερωτώμενους από την Βόρεια, Κεντρική και
Νότια Ευρώπη και ειδικότερα τις γυναίκες. Αυτές που διαμένουν σε χώρες της
Βόρειας Ευρώπης έχουν 1.80 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης του
χαρακτηριστικού της κατάθλιψης σε σχέση με την πιθανότητα μη εμφάνισης σε πολύ
μεγάλες ηλικίες (OR=1.80, 95%ΔΕ:1.2-2.6, p=0.003) ενώ για τις γυναίκες από την
Κεντρική Ευρώπη η πιθανότητα εμφάνισης της νόσου είναι 1.42 φορές μεγαλύτερη
της πιθανότητας μη εμφάνισης (OR=1.42, 95%ΔΕ:1.1-1.8, p=0.002). Η υγεία όπως
προσδιορίζεται από τους ερωτώμενους καθώς και το επάγγελμα των γονέων των
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ατόμων δεν φαίνεται να είναι στατιστικά σημαντικοί παράγοντες για τις διάφορες
ομάδες των ευρωπαϊκών χωρών.
Αναφορικά με τα γεγονότα κατά την διάρκεια της ζωής το βίωμα του άγχους για μία
περίοδο είναι σημαντικός παράγοντας για όλους τους Ευρωπαίους από κάθε ομάδα
χωρών και για τα δύο φύλα. Την μικρότερη επίδραση από αυτόν τον παράγοντα
υφίστανται οι γυναίκες από την Ανατολική Ευρώπη (OR=1.42, 95%ΔΕ:1.1-1.8,
p=0.004) ενώ οι γυναίκες από την Κεντρική και Νότια Ευρώπη επηρεάζονται κατά
τον ίδιο τρόπο (αφού οι πιθανότητες επικράτησης της κατάθλιψης σε μεγάλες ηλικίες
είναι 1.58 (OR=1.58, 95%ΔΕ:1.4-1.8, p<0.001) και 1.57 φορές αντίστοιχα (OR=1.57,
95%ΔΕ:1.3-1.9, p<0.001) μεγαλύτερες της συμπληρωματικής πιθανότητας). Η
περίοδος φτωχής υγείας προκαλεί μικρή επίδραση με εξαίρεση τους κατοίκους της
Ανατολικής Ευρώπης, καθώς η πιθανότητα μελλοντικής κατάθλιψης είναι 1.38 φορές
αυξημένη της πιθανότητας να μην συμβεί (OR=1.38, 95%ΔΕ:1.1-1.7, p=0.001).
Ιδιαίτερα πλήττονται οι άνδρες της Κεντρικής Ευρώπης (OR=1.33, 95%ΔΕ:1.1-1.6,
p=0.008) και οι γυναίκες της Ανατολικής Ευρώπης για τις οποίες η πιθανότητα να
εμφανιστεί κατάθλιψη σε μεγάλες ηλικίες είναι 1.42 φορές μεγαλύτερη της
πιθανότητας να μην εμφανιστεί (OR=1.42, 95%ΔΕ:1.1-1.8, p=0.003). Η περίοδος
οικονομικών δυσκολιών επιβαρύνει τους άνδρες Ευρωπαίους, κυρίως αυτούς από την
Ανατολική Ευρώπη οι οποίοι έχουν κατά 62.8% αυξημένη την πιθανότητα να
παρουσιάσουν την νόσο από ότι να μην την παρουσιάσουν (OR=1.63, 95%ΔΕ:1.22.3, p=0.006) ενώ δεν δείχνει να είναι σημαντικός παράγοντας για τις γυναίκες.
Τέλος, η εμπειρία της περιόδου πείνας αποδεικνύεται σημαντική μόνο για τις
γυναίκες της Ανατολικής Ευρώπης αφού έχουν 2.10 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα
να νοσήσουν μελλοντικά ως προς το να μην νοσήσουν (OR=2.10, 95%ΔΕ:1.3-3.5,
p=0.004) σε σχέση με τις γυναίκες που δεν βίωσαν περίοδο πείνας στην ζωή τους.
Οι παράγοντες στην μεταγενέστερη ζωή είναι οι πιο σημαντικοί για την επικράτηση
της κατάθλιψης σε όλες τις ομάδες χωρών και για τα δύο φύλα. Πιο συγκεκριμένα, η
παρουσία δύο κατ’ ελάχιστο συμπτωμάτων δίνει τα μεγαλύτερα OR εμφάνισης της
κατάθλιψης σε μεγάλες ηλικίες. Ιδιαίτερα για τον πληθυσμό της Βόρειας Ευρώπης η
τιμή αυτή ανέρχεται στο 3.34, 95%ΔΕ:2.6-4.3, p<0.001. Αντίστοιχη είναι η εικόνα
και για τα δύο φύλα με τους άνδρες της Βόρειας Ευρώπης και τις γυναίκες της
Κεντρικής Ευρώπης να έχουν τα μεγαλύτερα OR, ίσα με 4.37, 95%ΔΕ:2.8-6.8,
p<0.001 και 3.21, 95%ΔΕ:2.8-3.7, p<0.001. Επιπλέον, μεγάλες τιμές για την
αυτοπροσδιοριζόμενη υγεία (sph) έχουν σαν αποτέλεσμα να αυξάνει κατά πολύ η
πιθανότητα εμφάνισης της κατάθλιψης σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, ιδίως δε στις
Νότιες όπου η εν λόγω πιθανότητα είναι 1.96 φορές μεγαλύτερη της πιθανότητας να
μην συμβεί (OR=1.96, 95%ΔΕ:1.8-2.1, p<0.001) αλλά και ανάμεσα στα φύλα,
κυρίως σε άνδρες από την Ανατολική Ευρώπη (OR=2.28, 95%ΔΕ:1.9-2.9, p<0.001)
και γυναίκες από την Νότια Ευρώπη (OR=1.97, 95%ΔΕ:1.8-2.2, p<0.001). Η
ικανότητα προσδιορισμού του χρόνου είναι παράγοντας μείωσης των σχετικών
πιθανοτήτων της κατάθλιψης σε όλες τις ομάδες χωρών. Μάλιστα, σε χώρες της
Βόρειας Ευρώπης η μείωση της πιθανότητας να συμβεί μελλοντικά η νόσος ως προς
το να μην συμβεί ανέρχεται στο 19.4% (OR=0.81, 95%ΔΕ:0.6-1.0, p=0.079) ενώ σε
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χώρες της Νότιας Ευρώπης αγγίζει το 30.4% (OR=0.70, 95%ΔΕ:0.6-0.8, p<0.001).
Σχετικά με την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού όσοι ερωτώμενοι
αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες έχουν και τις μεγαλύτερες σχετικές πιθανότητες
εμφάνισης κατάθλιψης. Ξεχωρίζουν τα άτομα από την Βόρεια Ευρώπη με OR=3.57,
95%ΔΕ:2.0-6.4, p<0.001 και ιδιαίτερα οι άνδρες με OR=10.56, 95%ΔΕ:3.7-30.1,
p<0.001. Τέλος, η απουσία του συντρόφου δεν φαίνεται να επηρεάζει καθόλου τις
γυναίκες ως προς την εμφάνιση της κατάθλιψης σε μεγάλη ηλικία ενώ από τους
άνδρες, μόνο αυτούς που διαμένουν στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη, καθώς η
πιθανότητα εμφάνισης της νόσου είναι 1.48 (OR=1.48, 95%ΔΕ:1.2-1.9, p=0.001) και
1.44 φορές αντίστοιχα μεγαλύτερη της πιθανότητας μη εμφάνισης (OR=1.44,
95%ΔΕ:1.1-1.9, p=0.017).
Η τιμή του ψευδο-συντελεστή προσδιορισμού Nagelkerke R2 κυμαίνεται από 0.239
μέχρι 0.360 για τους άνδρες και από 0.259 μέχρι 0.326 για τις γυναίκες. Το ποσοστό
των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής που προβλέφθηκε σωστά από το μοντέλο
κυμαίνεται από 76.2% για τους ερωτώμενους της Ανατολικής Ευρώπης μέχρι 86.2%
για τους ερωτώμενους της Βόρειας Ευρώπης. Στον πίνακα 5 βλέπουμε τις τιμές των
OR για τους προγνωστικούς παράγοντες της κατάθλιψης στην μεταγενέστερη ζωή
για τις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
Πίνακας 5. OR και 95% διαστήματα εμπιστοσύνης με βάση το μοντέλο λογιστικής
παλινδρόμησης για τους στατιστικά σημαντικούς παράγοντες πρόβλεψης της
κατάθλιψης από την παιδική ηλικία, την ενηλικίωση και την μεταγενέστερη ζωή για τις
διάφορες ομάδες χωρών
Αριθμός βιβλίων στα 10 έτη
Σχετικές Μαθηματικές επιδόσεις
Χειρότερη και πολύ χειρότερη
Βαριά κατανάλωση αλκοόλ από τους γονείς
Περίοδος στρες
Περίοδος φτωχής υγείας
Περίοδος οικονομικών δυσκολιών

Περίοδος πείνας

2+ Συμπτώματα

Αυτοπροσδιοριζόμενη υγεία (sph)

Ευρώπη
0.917a
(0.883
0.952)

ΒΕ
1.068d
(0.974
1.171)

ΚΕ
0.925a
(0.877
0.976)

ΝΕ
0.874a
(0.795
0.962)

ΑΕ
0.816a
(0.743
0.895)

1.467a
(1.261
1.706)
1.339a
(1.188
1.509)
1.542a
(1.428
1.665)
1.151a
(1.067
1.242)
1.149a
(1.063
1.242)
1.213a
(1.070
1.374)
2.770a
(2.562
2.995)
1.825a
(1.747
1.905)

2.184a
(1.423
3.351)
1.424b
(1.029
1.972)
1.783a
(1.419
2.240)
1.012c
(0.806
1.269)
1.062d
(0.850
1.327)
1.148d
(0.629
2.095)
3.337a
(2.618
4.254)
1.603a
(1.433
1.794)

1.382a
(1.100
1.736)
1.426a
(1.189
1.709)
1.550a
(1.370
1.754)
1.164b
(1.036
1.309)
1.102d
(0.979
1.241)
1.203b
(1.000
1.447)
3.118a
(2.761
3.522)
1.788a
(1.670
1.914)

1.803a
(1.282
2.535)
1.287b
(1.028
1.611)
1.508a
(1.313
1.731)
1.077d
(0.935
1.240)
1.159c
(0.998
1.346)
1.198c
(0.971
1.480)
2.387a
(2.078
2.742)
1.959a
(1.804
2.127)

1.255d
(0.856
1.839)
1.233d
(0.892
1.704)
1.356a
(1.121
1.639)
1.380a
(1.144
1.666)
1.367a
(1.122
1.667)
1.168d
(0.816
1.672)
2.435a
(1.992
2.975)
1.848a
(1.653
2.067)
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Προσδιορισμός του χρόνου

Το νοικοκυριό ανταποκρίνεται
Με μεγάλη δυσκολία

Μέγεθος δείγματος (Ν)

0.715a
(0.667
0.767)

0.806d
(0.633
1.025)

0.729a
(0.652
0.816)

0.696a
(0.620
0.782)

0.714a
(0.591
0.862)

1.968a
(1.720
2.252)
22667

3.572a
(1.983
6.433)
3417

1.715a
(1.370
2.147)
9583

1.712a
(1.281
2.288)
6453

2.391a
(1.549
3.691)
3214

a p-τιμή<0.01 b p-τιμή<0.05 c p-τιμή<0.10 d μη σημαντικό
Σημείωση: Επιπλέον χαρακτηριστικά του μοντέλου των Ευρωπαίων (Ν=2667): τιμή του
ψευδο-συντελεστή προσδιορισμού Nagelkerke R2 = 0.316, p-τιμή με βάση το τεστ των
Hosmer and Lemeshow = 0.108, ευαισθησία του μοντέλου = 38%, ειδικότητα του μοντέλου
= 93.6%, ποσοστό ορθής ταξινόμησης = 80.5%

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η παρούσα εργασία είχε σαν στόχο τον προσδιορισμό προγνωστικών παραγόντων
της κατάθλιψης σε μελλοντικές ηλικίες για τα δύο φύλα και για διάφορες ομάδες
ευρωπαϊκών χωρών λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιόδους ζωής των ενηλίκων, από
τα παιδικά χρόνια μέχρι την παρούσα ζωή. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι
παράγοντες από τα παιδικά χρόνια δεν είναι σημαντικοί για τους άνδρες όλων των
ομάδων χωρών ενώ για τις γυναίκες έχουν την μικρότερη ισχύ συγκριτικά με άλλους
προβλεπτικούς παράγοντες της μεταγενέστερης ζωής. Πιο σημαντικές κρίνονται: η
δυσμενής εμπειρία της κατανάλωσης μεγάλης ποσότητας αλκοόλ από τους γονείς για
τις γυναίκες της Βόρειας και της Κεντρικής Ευρώπης και ο αριθμός των βιβλίων στην
ηλικία των 10 ετών για τις γυναίκες της Κεντρικής, Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης.
Αποτελέσματα άλλων ερευνών έχουν δείξει ότι οι αντιξοότητες της παιδικής ηλικίας
σχετικά με δυσλειτουργικά χαρακτηριστικά των γονέων αποτελούν τους
ισχυρότερους προγνωστικούς παράγοντες ψυχικών διαταραχών (Kessler et al., 2010).
Σχετικά με τα γεγονότα στη διάρκεια της ζωής η περίοδος άγχους συνδέεται με την
μελλοντική κατάθλιψη για τις γυναίκες όλων των ευρωπαϊκών ομάδων ενώ για τους
άνδρες μόνο σε όσους διαμένουν στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη. Συνακόλουθα,
για τους άνδρες είναι σημαντική και η εμπειρία οικονομικών δυσκολιών με εξαίρεση
αυτούς που ζουν στην Κεντρική Ευρώπη. Προηγούμενες μελέτες υποστηρίζουν τα
συμπεράσματα της παρούσας έρευνας (Gallagher et al., 2013). Τέλος, οι παράγοντες
που αναφέρονται στην παρούσα ζωή και κυρίως οι μεταβλητές υγείας καθορίζουν σε
μεγάλο βαθμό την ύπαρξη κατάθλιψης για όλες τις ομάδες των χωρών ανεξάρτητα
από τα φύλα, συμπέρασμα που είναι συνεπές με την προηγούμενη βιβλιογραφία
(Kamiya et al., 2012). Σαν αντιστάθμισμα, η καλή γνωστική λειτουργία των
ερωτώμενων λειτουργεί ανασταλτικά στην επικράτηση της νόσου σε μεγάλες ηλικίες.
Τέλος, η παρουσία οικονομικών δυσκολιών προκαλεί αύξηση στα επίπεδα της
κατάθλιψης και για τα δύο φύλα ανεξάρτητα από την ομάδα χωρών στην οποία
ανήκουν, συμπέρασμα που επιβεβαιώνεται και από άλλους ερευνητές (Van de Velde
et al., 2010).
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Η παραπάνω μελέτη υπόκειται σε κάποιους περιορισμούς που καλό θα ήταν να
συζητηθούν. Αρχικά, αναφορικά με το τεχνικό μέρος της εργασίας, ο σχεδιασμός της
έρευνας στηρίχθηκε στην εφαρμογή του μοντέλου λογιστικής παλινδρόμησης.
Επιπρόσθετα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε και η εφαρμογή ενός μοντέλου τυχαίων
συντελεστών (random coefficient model) σύμφωνα με το οποίο η κλίση του μοντέλου
ποικίλλει με βάση κάποια κατανομή, ιδιαίτερα όταν μελετώνται πληθυσμιακές
ομάδες με ετερογενή χαρακτηριστικά όπως πρόκειται στην παρούσα ανάλυση όπου
οι χώρες ανά ομάδα παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ τους. Με δεδομένο ότι το
συγκεκριμένο μοντέλο μοντελοποιεί όχι μόνο τις μέσες τιμές αλλά και τις διασπορές
των ομάδων η εφαρμογή του θα προσέδιδε βαρύτητα στις διαφοροποιήσεις των προς
μελέτη παραγόντων στις ομαδοποιημένες χώρες της Ευρώπης οι οποίες υφίστανται
εξαιτίας διακρατικών διαφορών και θεμάτων αντίληψης. Η εφαρμογή αυτού του
μοντέλου θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σε μελλοντική ανάλυση. Επιπλέον, ο
αποκλεισμός των ελλειπουσών τιμών θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με μία μέθοδο
υποκατάστασης αυτών (imputation method) ώστε να μην υπάρχει απώλεια
πληροφορίας. Βέβαια, η τεχνική υποκατάστασης των παρατηρήσεων αν και
στηρίζεται σε στατιστικές τεχνικές εκτίμησης, ωστόσο δεν αντιπροσωπεύει την
πραγματική τιμή του παράγοντα που χρησιμοποιείται και για το λόγο αυτό δεν
επιλέχθηκε να εφαρμοστεί στην συγκεκριμένη ανάλυση. Τέλος, κάποιοι άλλοι
περιορισμοί συνδέονται με λάθη ανάκλησης της μνήμης και ενδεχόμενες εσφαλμένες
απαντήσεις (recall errors) εξαιτίας της σύνδεσης του μεγάλου χρονικού διαστήματος
που καλύπτει την ενηλικίωση την στιγμή συμμετοχής στην έρευνα και την παιδική
ηλικία των ερωτώμενων.
ABSTRACT
The aim of this study is to investigate factors that predict depression among childhood
circumstances, adulthood and later life conditions in people aged 50 or higher, and to identify
gender differences across groups of countries in Europe. Data are derived from the Health,
Aging and Retirement Survey in Europe (SHARE). The analysis was performed using logistic
regression models. The findings show that: a. the children's predictors are the least important,
with the exception of inhabitants of Northern, Central and Southern Europe b. having
experienced a period of stress is the most important factor for women in all European regions
while for men only in Central and Southern European countries and c. factors related to later
life, including physical health and socio-economic level, have the strongest association with
depression for all groups.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο τουρισμός είναι ο πιο σημαντικός κλάδος της ελληνικής οικονομίας συνεισφέροντας
περισσότερο από το 20% του ΑΕΠ της χώρας (Ανδρεάδη, 2016). Ο κλάδος έχει ερευνηθεί
συστηματικά (Plog, 2001) ενώ τελευταία οι αναλύσεις που βασίζονται στην ανάλυση
δεδομένων κερδίζουν έδαφος (Dolnicar, 2002). Ο βασικός στόχος της εργασίας είναι η
τμηματοποίηση των ελληνικών προορισμών με χρήση σχετικών τουριστικών δεδομένων, με
απώτερο σκοπό την συμβολή στην λήψη σχετικών στρατηγικών αποφάσεων. Η μέθοδος που
χρησιμοποιήθηκε είναι η ανάλυση κατά συστάδες (clustering analysis) και συγκεκριμένα ο
αλγόριθμος κ-μέσων (k-means++) (Arthur, Arthur, & Vassilvitskii, 2007) . Για την
τροφοδότηση του μοντέλου μας χρησιμοποιήσαμε ανοικτά δεδομένα από την ΕΛΣΤΑΤ, την
τράπεζα της Ελλάδος και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). Στην
εργασία μας παρουσιάζουμε δύο μοντέλα: το πρώτο κατατάσσει 260 τουριστικούς
προορισμούς της Ελλάδας σε 5 ομάδες λαμβάνοντας ως είσοδο τον συνολικό αριθμό αφίξεων
και το ποσοστό πληρότητας του εκάστοτε προορισμού. Το δεύτερο μοντέλο τους κατατάσσει
σε 6 ομάδες λαμβάνοντας ως επιπλέον είσοδο τη μέση τιμή διανυκτέρευσης του εκάστοτε
προορισμού. Η εκτίμηση της μέσης τιμής διανυκτέρευσης έγινε με συλλογή δεδομένων από
την ιστοσελίδα booking.com με χρήση ενός HTML scraper (“jsoup Java HTML Parser” ) ,
που δημιουργήσαμε για το σκοπό αυτό. Το αποτέλεσμα της ομαδοποίησης μπορεί να
αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τους τουριστικούς προορισμούς και τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε αυτούς. Για τους τουριστικούς προορισμούς αποτελεί έναν δείκτη της
θέσης τους σε σχέση με τους υπόλοιπους προορισμούς τόσο της ίδιας όσο και των υπολοίπων
ομάδων. Η γνώση αυτής θα μπορούσε να συμβάλει επικουρικά στην λήψη τουριστικών
στρατηγικών αποφάσεων. Για τις επιχειρήσεις αποτελεί μέτρο σύγκρισης με τις υπόλοιπες
επιχειρήσεις του προορισμού στον οποίο ανήκει αλλά και με τον μέσο όρο των επιχειρήσεων
του προορισμού αυτού. Με βάση αυτή την πληροφορία, κάθε επιχείρηση μπορεί να βοηθηθεί
στη λήψη σχετικών επιχειρηματικών αποφάσεων.
Λέξεις Κλειδιά: Data Drive Tourism, Cluster Analysis, Web Scrapper.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Περιγραφή του προβλήματος
Ο τουρισμός είναι ένας από τους μεγαλύτερους κλάδους στην ελληνική οικονομία
καθώς συμμετέχει στο Εθνικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά 20% του συνόλου
(Ανδρεάδη, 2016). Το παραπάνω γεγονός από μόνο του κάνει τον τουρισμό ιδιαίτερα
σημαντικό. Για αυτό είναι σκόπιμο να μελετήσουμε και να διερευνήσουμε περαιτέρω
τρόπους ανάπτυξής του τουρισμού σε όλη την ελληνική επικράτεια.
Ένα από τα προβλήματα του ελληνικού τουρισμού σύμφωνα με τον (Buhalis, 2001)
(Buhalis, 2001b) είναι η ανεπάρκεια στρατηγικού σχεδιασμού. Οι τουριστικές
επιχειρήσεις της χώρας δεν λαμβάνουν αποφάσεις με γνώμονα κάποιο αντικειμενικό
σχέδιο που να είναι βασισμένο σε δεδομένα. Αυτό έχει πολλές φορές ως αποτέλεσμα
οι επιχειρηματίες να βασίζονται στο λεγόμενο «επιχειρηματικό ένστικτο». Να
πράττουν δηλαδή με απλές υποθέσεις οι οποίες προκύπτουν από προηγούμενες
εμπειρίες. Η ελλιπής ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου μπορεί να οδηγήσει σε
λανθασμένες αποφάσεις και σε μια μονόπλευρη - «οριζόντια» ανάπτυξη.
Δεύτερο πρόβλημα είναι η εικόνα της Ελλάδας ως ένας φτηνός, απλός,
αδιαφοροποίητος, ηλιόλουστος προορισμός (Buhalis, 2001). Η αύξηση των αφίξεων
τουριστών, αλλά με μείωση της κατά κεφαλήν δαπάνης, είναι ακόμα ένα γεγονός που
μας δείχνει ότι ο ελληνικός τουρισμός δεν αναπτύσσεται με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο. Η μείωση της κατά κεφαλήν δαπάνης είναι ίσως ένα σημάδι πτώσης της
ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών.
1.2 Αντικείμενο και στόχοι της μελέτης
Στα πλαίσια αυτής της εργασίας έχουμε ως στόχο να κατηγοριοποιήσουμε κατά
συστάδες τους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας. Ο βασικός στόχος της
εργασίας είναι να παρουσιάσει ένα μοντέλο, το οποίο βασιζόμενο στα δεδομένα θα
δείχνει την θέση κάθε ελληνικού δήμου – προορισμού στην ελληνική επικράτεια.
Ουσιαστικά θα παρουσιάσουμε μια βασική τμηματοποίηση του ελληνικού τουρισμού
με σκοπό να αποτελέσει ένα εργαλείο που να συμμετέχει επικουρικά στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων στον κλάδο του τουρισμού.
Επιμέρους στόχος της εργασίας είναι η συλλογή και η αξιολόγηση δεδομένων που
αφορούν τον κλάδο του τουρισμού. Θα γίνει προσπάθεια να αξιολογηθούν οι πηγές
των δεδομένων, η ποιότητα και το πλήθος τους. Τέλος, στοχεύουμε να αναδείξουμε
αδυναμίες και δυνατότητες, σχετικά με τα ανοικτά και γενικότερα τα μεγάλα
δεδομένα του κλάδου.
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2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Η πρώτη σημαντική απόπειρα δημιουργίας ενός γενικού μοντέλου ερμηνείας της
τουριστικής αγοράς έγινε από τον Plog το 1972. Το άρθρο αυτό επικαιροποιήθηκε το
2001 για να συμπεριλάβει τις αλλαγές στις στατιστικές μεθόδους και τα προφίλ των
τουριστικών προορισμών που έγιναν μετά την αρχική δημοσίευση (Plog, 2001).
Ακολουθώντας το μεταπολεμικό ρεύμα του συμπεριφορισμού και την πρόσφατη
ανάπτυξη της νευροεπιστήμης από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, ο Plog
χρησιμοποιεί την “ψυχογραφική μέθοδο” ανάλυσης για την κατάτμηση και ανάλυση
της τουριστικής αγοράς. Αρχικά, το δείγμα της ζήτησης (ταξιδιώτες) κατανέμεται
ανάλογα με την προτίμησή του σε κοντινούς, γνωστούς, οικείους προορισμούς ή σε
μακρινούς, άγνωστους προορισμούς. Η κατανομή είναι προσεγγιστικά κανονική.
Στην αριστερή ουρά της κατανομής βρίσκονται οι λεγόμενοι ψυχοκεντρικοί ή
εξαρτώμενοι ταξιδιώτες, που δείχνουν πολύ μεγάλη ή αποκλειστική προτίμηση σε
σχετικά κοντινούς προορισμούς μαζικού τουρισμού που εξασφαλίζουν προβλέψιμο
πρόγραμμα διακοπών. Στη δεξιά ουρά της κατανομής βρίσκονται οι λεγόμενοι
αλλοκεντρικοί ταξιδιώτες ή εξερευνητές.
Η έρευνα των Bigné, Sanchez και Sanchez (Bigné, Sánchez, & Sánchez, 2001)
δείχνει ότι η στοχευμένη προσέγγιση των δυνητικών τουριστών που προτείνει ο Plog
θα είναι αποτελεσματική αν έχει ως αντικείμενο την εικόνα που έχει ο δυνητικός
τουρίστας για τον τόπο.
Εικόνα
2001).

1.

Κατάταξη

Προορισμών

κατά

Plog

(πηγή:

Plog,

Οι Elbe κι Emmoth (Elbe & Emmoth, 2014) ασχολούνται με την ανάλυση
συμμετόχων στον τουριστικό κλάδο από νεοθεσμική σκοπιά, με τη χρήση της έννοιας
της νομιμοποίησης (legitimacy). Η βασική υπόθεση είναι ότι κάθε οργανισμός
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παροχής τουριστικών υπηρεσιών καλείται να πείσει τους πελάτες του, τους
προμηθευτές του, τους ανταγωνιστές τους, τις αρχές και την τοπική κοινωνία ότι
καλώς υπάρχει και δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο κλάδο (ηθική
νομιμοποίηση), τον οποίο γνωρίζει εκτενώς (γνωσιακή νομιμοποίηση) κι επομένως
μπορεί να είναι ένας καλός συνεταίρος, συνεργάτης ή έστω συνομιλητής (πραγματική
νομιμοποίηση). Σε αυτή την προσπάθειά του, κάθε οργανισμός επιστρατεύει τη
ρητορική πειθώ των μελών του. Οι Elbe κι Emmoth (Elbe & Emmoth, 2014)
κατηγοριοποιούν την πειθώ σε επίκληση στη λογική (logos), επίκληση στο
συναίσθηση (pathos) κι επίκληση στο ήθος του συνομιλητή (ethos) και στη συνέχεια
ισχυρίζονται ότι κάθε συμμέτοχος πείθει και πείθεται από διαφορετικά είδη
ρητορικής, από τα οποία αντλεί ή δίνει διαφορετικά είδη νομιμοποίησης.
Οι Noni, Orsi και Zanderighi (De Noni, Orsi, & Zanderighi, 2014) εντοπίζουν ως
σημαντικότερους παράγοντες μεγαλύτερης αυτοδέσμευσης ενός ταξιδιώτη με έναν
τόπο τις επιλογές εκπαίδευσης και τον πολιτισμό που ο τόπος αυτός προσφέρει. Οι
ευκαιρίες απασχόλησης είναι σημαντικός παράγοντας αλλά όχι ο πιο σημαντικός,
δεδομένου ότι η σύγχρονη αγορά εργασίας απαιτεί ολοένα και μεγαλύτερη
κινητικότητα από τους εργαζομένους. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι δημόσιες παροχές
ενός αστικού κέντρου δεν παίζουν μεγάλο ρόλο ούτε στην τουριστική του εικόνα
ούτε στην προοπτική του ως πιθανό τόπο μετεγκατάστασης.
Σε αντίθεση με τα παραπάνω, ο Zemla (Żemła, 2008) υποστηρίζει ότι η συναίνεση
και συνεργασία των συμμετόχων σε έναν τουριστικό τόπο δεν είναι αρκετή για να
αυξήσει την ανταγωνιστικότητά του και να του δώσει συγκριτικό πλεονέκτημα.
Συχνά οι τουρίστες θα χρησιμοποιήσουν έναν τουριστικό τόπο ως βάση για να
εξερευνήσουν μία ευρύτερη περιοχή. Επίσης, ο αυξημένος ανταγωνισμός μεταξύ
γειτονικών και ομοειδών τουριστικών προορισμών μειώνει την αποδοτικότητα της
προώθησης
Η βασικότερη συνεισφορά στην ανάλυση του τουρισμού βάσει δεδομένων
προέρχεται από τη Sara Dolnicar (Dolnicar, 2002; Dolnicar, Grün, Leisch, &
Schmidt, 2014). Η μεταέρευνα αυτή ανέδειξε πως η ανάλυση του τουριστικού
κλάδου βάσει δεδομένων με τη χρήση συστάδων ακολουθούσε άτυπα ορισμένες
παραδοχές σε μεγάλο βαθμό: τα δεδομένα ήταν συνήθως τακτικά (η αριθμητική τιμή
δεν έχει φυσική σημασία και κατά συνέπεια το ίδιο ισχύει για την ευκλείδεια
απόστασή τους) και προεπεξεργασμένα (συνήθως παραγοντοποιημένα), ο
διαχωρισμός σε συστάδες γινόταν με βάση τον αλγόριθμο του Ward, ο
προσδιορισμός του πλήθους τους γινόταν με καθαρά υποκειμενικά κριτήρια του
ερευνητή και η ευστάθεια της λύσης δεν εξεταζόταν.
Η Dolnicar (Dolnicar, 2002) παρατήρησε ότι η χρήση εκ των προτέρων
χαρακτηριστικών ή τυπολογιών για τη δημιουργία συστάδων (π.χ. φύλο) τείνει να
μειωθεί προς όφελος της χρήσης εκ των υστέρων χαρακτηριστικών ή ταξονομιών
(π.χ. ικανοποίηση). Στην πράξη, τα εκ των υστέρων στοιχεία αποδείχτηκαν
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χρησιμότερα στη δημιουργία συστάδων και τον εντοπισμό του συγκριτικού
πλεονεκτήματος ή του σημείου επικέντρωσης. Επίσης, διαπίστωσε ότι το μέγεθος του
δείγματος και το πλήθος των συστάδων δεν συσχετίζεται θετικά, αντίθετα απ' ό,τι
αναμενόταν. Αυτό το αντιδιαισθητικό συμπέρασμα δείχνει μία τάση συμπερίληψης
υπερβολικά πολλών μεταβλητών για το μέγεθος του εκάστοτε δείγματος, η οποία
κατά κανόνα δυσκολεύει τον εντοπισμό συστάδων, ακόμα και με το απλό κριτήριο
της ελάχιστης συνδιακύμανσης, υπονομεύοντας έτσι την ανθεκτικότητα (robustness)
της “προτεινόμενης” δομής δεδομένων.
Την ίδια χρονιά, οι Johns και Gyimothy (Johns & Gyimóthy, 2002) δημοσιεύουν ένα
άρθρο κατάτμησης τουριστικής αγοράς βάσει δεδομένων, με τη χρήση συστάδων που
σχεδόν στερεοτυπικά ανταποκρίνεται στο προφίλ που σκιαγράφησε η Dolnicar
(Dolnicar, 2002). Τα δεδομένα είναι τακτικά, χρησιμοποιείται παραγοντική ανάλυση
και ιεραρχικός αλγόριθμος για τον προσδιορισμό των συστάδων, ενώ το τελικό
αποτέλεσμα επαληθεύεται βάσει εξωτερικής πληροφορίας (αποτελέσματα παρόμοιων
ερευνών).
Μία μεταγενέστερη έρευνα (Dolnicar et al., 2014) προσπαθεί να εντοπίσει έναν
γενικό εμπειρικό κανόνα επιλογής μεγέθους δείγματος ως προς το πλήθος των
μεταβλητών. Με τη χρήση του προσαρμοσμένου δείκτη Ραντ, που υπολογίζει κατά
πόσο η δομή των δεδομένων είναι συμβατή με τον επιλεγμένο διαχωρισμό σε
συστάδες, καταλήγει σε έναν εμπειρικό κανόνα μεγέθους δείγματος τουλάχιστον 70
φορές μεγαλύτερο από τον αριθμό των μεταβλητών. Δεδομένου ότι στα ίδια άρθρα
συνιστάται η χρήση λίγων μεταβλητών και η εκ των προτέρων αποκοπή των
μεταβλητών θορύβου, συμπεραίνεται ότι ένα καλό μέγεθος δείγματος για ένα
μοντέλο τριών ερμηνευτικών μεταβλητών, όπως αυτό της παρούσας εργασίας, είναι
τουλάχιστον 210.
Ο Akerkar (Fuchs et al., 2014) (2012) εστιάζει περισσότερο στις μελλοντικές
προοπτικές χρήσης μεγάλων δεδομένων στον τουριστικό τομέα. Στην εργασία του,
επισημαίνει ότι οι εμπλεκόμενοι στην προσφορά τουριστικών υπηρεσιών έχουν εδώ
και χρόνια πρόσβαση σε πολλά δεδομένα, αλλά δεν τα αξιοποιούν κατάλληλα. Οι
λόγοι είναι τόσο τεχνικοί (έλλειψη υπολογιστικής ισχύος της υπάρχουσας υποδομής
τους) όσο και ουσιαστικοί: τα μεγάλα δεδομένα είναι συχνά αδόμητα και
περιλαμβάνουν πολλή περιττή για τους σκοπούς του αναλυτή πληροφορία. Οι Fuchs,
Hopken και Lexhagen (Fuchs, Höpken, & Lexhagen, 2014) εντοπίζουν το ίδιο
πρόβλημα της ανεπαρκούς αξιοποίησης των μεγάλων δεδομένων και προσπαθούν να
το λύσουν με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης προορισμών
(Destination management information systems – DMIS).
Οι Hjalager και Nordin (Hjalager & Nordin, 2011) στη δική τους έρευνα επισκόπηση βιβλιογραφίας εξετάζουν τις διάφορες μεθόδους ανάλυσης της
πελατοκεντρικής ή βασισμένης στη χρήση καινοτομίας, η οποία τέμνεται με την
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ανάλυση αγοράς βάσει δεδομένων στον βαθμό που πολλά από αυτά τα δεδομένα
προέρχονται ακριβώς από τη δραστηριότητα των πελατών. Ορισμένες από αυτές τις
μεθόδους απαιτούν την ενεργή συμμετοχή των χρηστών και κάποιες άλλες όχι, ενώ
ορισμένες μέθοδοι επιλέγουν να παίρνουν “λίγα από πολλούς” (λίγες μεταβλητές –
μεγάλο δείγμα), για περισσότερες δυνατότητες στατιστικού χειρισμού των
δεδομένων, και άλλες “πολλά από λίγους” (πολλές μεταβλητές – μικρό δείγμα), ώστε
να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή εξέταση συγκεκριμένων μόνο χρηστών.

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
3.1 Απόκτηση Δεδομένων & Μεταβλητές
Μετά από βιβλιογραφική έρευνα, με σκοπό να βρούμε τις μεταβλητές εκείνες που
δείχνουν την τουριστική δυναμική του εκάστοτε προορισμού, επιλέξαμε τρεις
βασικές μεταβλητές. Η κάθε μια από αυτές μετράει κάτι διαφορετικό. Η πρώτη είναι
οι αφίξεις του εκάστοτε προορισμού σε ένα έτος. Με αυτήν την μεταβλητή μετράμε
το μέγεθος της τουριστικής κίνησης σε έναν προορισμό. Η δεύτερη μεταβλητή είναι
το ποσοστό πληρότητας ενός προορισμού σε ένα έτος. Είναι μια μεταβλητή που μας
δείχνει έμμεσα αν ο προορισμός που αναλύουμε έχει υποδομές και άμεσα μας
δείχνει, αν ο εκάστοτε προορισμός εκμεταλλεύεται τις υποδομές του. Ως τρίτη και
τελευταία μεταβλητή θέλουμε μια μεταβλητή τέτοια που να μπορεί να δείξει την
«προστιθέμενη αξία» ενός προορισμού. Έτσι επιλέξαμε μια μεταβλητή που μετριέται
σε χρηματική αξία. Η μεταβλητή μας είναι η μέση τιμή δωματίου για μια
διανυκτέρευση στον εκάστοτε προορισμό που είναι προς ανάλυση.
Τα δεδομένα αντλήθηκαν από τις ιστοσελίδες statistics.gr & bankofgreece.gr κατόπιν
υποδείξεων από την ΕΛΣΤΑΤ σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος . Τα
δεδομένα είναι σε μορφή λογιστικού φύλλου και έχουν ως περιγραφή γενικές αφίξεις
ανά «Καλλικρατικό» δήμο. Τα δεδομένα έχουν τίτλο «Αφίξεις στα καταλύματα
ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ), κατά Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο» και
αναφέρονται στο έτος 2015. Υπάρχει επίσης μια πολύ σημαντική σημείωση: «Τα
στοιχεία των Δήμων τα οποία εμπίπτουν στο στατιστικό απόρρητο αθροίζονται με τα
στοιχεία όμορων Δήμων». Λόγω της παραπάνω σημείωσης έχουμε 260 εγγραφές με
δεδομένα δήμων και όχι 325 που είναι το σύνολο των δήμων σύμφωνα με το σχέδιο
Καλλικράτης. Ένα στοιχείο που κάνει τα δεδομένα αφίξεων ικανοποιητικά είναι ότι
δεν προσμετρούνται μόνο αεροπορικές αφίξεις αλλά το σύνολο των αφίξεων, οι
οποίες χωρίζονται σε ξένες και ημεδαπές. Εκτός από αφίξεις στο ίδιο αρχείο
δεδομένων παίρνουμε το ετήσιο ποσοστό πληρότητας των διαθέσιμων δηλωμένων
κλινών. Κάνουμε την υπόθεση, καθώς δεν διευκρινίζεται ρητά, πως το ποσοστό αυτό
προκύπτει ως μέση τιμή από χαμηλές τιμές κατά τη διάρκεια των μη τουριστικών
περιόδων του έτους και από υψηλές τιμές κατά τη διάρκεια των τουριστικών
περιόδων του έτους. Ειδικά στους λεγόμενους θερινούς προορισμούς κάνουμε την
υπόθεση ότι υπάρχει μεγάλη τυπική απόκλιση στην πληρότητα ανάμεσα στους μήνες

225

`
έντονης τουριστικής δραστηριότητας και αυτούς με περιορισμένη τουριστική
δραστηριότητα.
Δεδομένα για την 3η και τελευταία μεταβλητή μας δυσκολευτήκαμε αρκετά να
βρούμε στις παραπάνω θεσμικές πηγές. Στόχος μας ήταν να βρούμε δεδομένα που θα
αποτελούν έναν δείκτη ποσοτικής συσχέτισης με βάση την αξία του τουριστικού
προϊόντος. Επιλέξαμε να μετρήσουμε την αξία της διανυκτέρευσης με την θεώρηση
ότι είναι ο πυρήνας του τουριστικού προϊόντος. Δεύτερος στόχος ήταν και πάλι η
γεωγραφική ανάλυση. Δηλαδή, αναζητούμε τιμές δωματίων για κάθε Καλλικρατικό
δήμο. Δεν βρήκαμε δεδομένα αυτής της ανάλυσης στις θεσμικές πηγές και για αυτό
κατευθυνθήκαμε στα δεδομένα που παρέχει η αγορά. Επιλέξαμε την ιστοσελίδα
Booking.com ως εργαλείο αναζήτησης τιμών δωματίων καθώς είναι ο μεγαλύτερος
ηλεκτρονικός τουριστικός πράκτορας στην χώρα μας. Είναι γεγονός πως το
Booking.com δεν περιέχει το 100% των ελληνικών καταλυμάτων, ωστόσο το
επιλέξαμε για αντλήσουμε τα δεδομένα μας λόγω της απλότητάς του. Για την
απόσπαση των δεδομένων από το Booking.com αναζητήσαμε κάποιο API που να μας
δίνει την δυνατότητα να αντλήσουμε τα δεδομένα αυτοματοποιημένα και σε
επεξεργάσιμη μορφή. Δεν βρέθηκε API ούτε αντίστοιχος μηχανισμός άντλησης
δεδομένων. Έτσι κατασκευάσαμε ένα HTML web scraper σύστημα σε Java με σκοπό
να πάρουμε τις τιμές δωματίων ανά δήμο της χώρας από το Booking.com.
Η εργασία είχε όμως και περιορισμούς σχετικά με τα δεδομένα. Βασικότερος
περιορισμός είναι ότι έχουμε δεδομένα μόνο για τους 260 από τους συνολικά 325
Καλλικρατικούς δήμους της Ελλάδας. Το γεγονός αυτό είναι μια αδυναμία του
ελληνικού τουριστικού κλάδου να παράγει αναλυτικά ανοικτά δεδομένα και να τα
διαθέσει. Τα οφέλη που θα προκύψουν από την συλλογή και διάθεση προς έρευνα
τέτοιων δεδομένων είναι αρκετά. Ένας δεύτερος περιορισμός της εργασίας μας
σχετικά με τα δεδομένα αφορά στην περίπτωση της μέσης τιμής διανυκτέρευσης. Για
αυτή τη μεταβλητή δε βρέθηκαν επίσημα δεδομένα και η συλλογή των δεδομένων
που κάναμε ήταν περιορισμένη σε τιμές από μια συγκεκριμένη περίοδο του
τουριστικού έτους και από μια πηγή (Booking.com). Επίσης κάθε φόρα στον
υπολογισμό κάναμε χρήση 15 διαφορετικών τιμών από 15 διαφορετικά καταλύματα
κάθε προορισμού. Είναι σίγουρα μια πρόκληση η τροφοδότηση του μοντέλου μας με
δεδομένα στη μεταβλητή της μέσης τιμή διανυκτέρευσης από πολλές πηγές, από
πολλές ημέρες του έτους και από πολλά διαφορετικά καταλύματα κάθε προορισμού.
3.2 Επιλογή και χρήση προγράμματος Rapid Miner
Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήσαμε το Rapid Miner. Το Rapid
Miner είναι ένα εργαλείο ανάλυσης δεδομένων. Έχει τρεις εκδόσεις ανάλογα με το
μέγεθος των δεδομένων που θέλουμε να αναλύσουμε και τους χρήστες που θα
εργαστούν. Η πρώτη βασική έκδοση που επιλέξαμε μπορεί να εγκατασταθεί σε
προσωπικό υπολογιστή και να γίνει τοπικά η επεξεργασία των δεδομένων.
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3.3 ΑΠΑΛΟΙΦΉ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΧΩΡΊΣ ΤΙΜΉ
ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

& ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΊΗΣΗ

Στα δεδομένα που αντλήσαμε για τις δύο πρώτες μεταβλητές μας υπήρχαν σημεία
χωρίς περιεχόμενο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, με την βοήθεια του RapidΜiner,
εξαλείψαμε τις κενές τιμές με την τιμή 0.
Η δεύτερη επεξεργασία που κάναμε στα δεδομένα ήταν η κανονικοποίηση με σκοπό
όλες οι τιμές διαφορετικών μεταβλητών να μην έχουν μεταξύ τους απόσταση λόγω
της φύσης τους. Για παράδειγμα, έστω ότι έχουμε δυο μεταβλητές όπου η πρώτη
παίρνει τιμές από το 1 έως και το 10 ενώ η δεύτερη έχει δεδομένα στην κλίμακα των
χιλιάδων. Σε αυτήν την περίπτωση είναι εύκολα αντιληπτό ότι η μεταβλητή με τιμές
στην κλίμακα των χιλιάδων θα καθορίσει και το αποτέλεσμα της ανάλυσης ενώ ή
μεταβλητή με τιμές από 1 έως 10 δεν θα συμμετέχει σχεδόν καθόλου σε αυτό. Στο
μοντέλο μας έχουμε τέτοιες μεταβλητές. Οι αφίξεις μετριούνται σε χιλιάδες, η
πληρότητα σε ποσοστό και η μέση τιμή διανυκτέρευσης σε δεκάδες ή εκατοντάδες.
Σε περίπτωση μη κανονικοποίησης των δεδομένων οι αφίξεις θα είχαν κυρίαρχο ρόλο
στην ανάλυση σε σχέση με τις άλλες δύο μεταβλητές.
Για να κάνουμε τα παραπάνω χρησιμοποιήσαμε το λογισμικό RapidMiner. Η
μέθοδος κανονικοποίησης που επιλέξαμε από το RapidMiner ήταν η range
transformation η οποία ορίζει ένα μέγιστο και ένα ελάχιστο και τα θέτει αντίστοιχα
στην μέγιστη και ελάχιστη τιμή κάθε μεταβλητής. Όλες οι υπόλοιπες τιμές παίρνουν
μια τιμή ανάμεσα στο μέγιστο και ελάχιστο, διατηρώντας πάντοτε αναλογικά την
αρχική απόσταση τους. Ως μέγιστο θέτουμε το 1 και ως ελάχιστο το 0. Με τον τρόπο
αυτό καταφέρνουμε να κανονικοποιήσουμε τις τρείς μεταβλητές μας.
3.4 Αλγόριθμος k-means & εύρεση του k του πλήθους των ομάδων
Για την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου αναζητήσαμε στη βιβλιογραφία μεθόδους
εξόρυξης και ανάλυσης δεδομένων (Liao et al., 2012), που να μπορούν να
ομαδοποιήσουν τα δεδομένα μας. Η μέθοδος k-means μας επιτρέπει να
δημιουργήσουμε ομάδες προορισμών, σύμφωνα με την απόσταση των τιμών που
έχουν οι μεταβλητές του κάθε προορισμού.
Για να επιλέξουμε σωστά το πλήθος των ομάδων που θα θέσουμε στον αλγόριθμο kμέσων (k-means), πρέπει να ακολουθήσουμε μια μεθοδολογία και να μην το
ορίσουμε τυχαία. Η μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε βασίζεται στην εκτέλεση
μιας διαδικασίας ομαδοποίησης με μια ιεραρχική μέθοδο. Το αποτέλεσμα της
ιεραρχικής μεθόδου ομαδοποίησης αποτελεί έναν δείκτη για το πλήθος των ομάδων
που θα ζητήσουμε από τον αλγόριθμο k-means.
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Εικόνα 2. Αποτέλεσμα ιεραρχικής διαδικασίας μοντέλου δύο μεταβλητών

Αν εφαρμόσουμε τη διαδικασία με τις δύο μεταβλητές παίρνουμε την γραφική
απεικόνιση της διαδικασίας (εικόνα 2) και προκύπτουν ως προτεινόμενη τιμή οι 5
συστάδες. Αντίστοιχα, από την γραφική απεικόνιση που προέκυψε από την
διαδικασία και με τις 3 μεταβλητές (εικόνα 3), παίρνουμε ως προτεινόμενη τιμή 6
συστάδες.
Εικόνα 3. Αποτέλεσμα ιεραρχικής διαδικασίας μοντέλου τριών μεταβλητών
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3.5 Επιλογή αρχικής τιμής για τα κέντρα των συστάδων
Μια από τις πιο καθοριστικές ρυθμίσεις για τον αλγόριθμό k-means είναι ο τρόπος
που ο αλγόριθμος θα θέσει τις αρχικές τιμές των κέντρων πριν ξεκινήσει τις
συγκρίσεις με τα δείγματα και τον υπολογισμό εκ’ νέου του εκάστοτε κέντρου. Η
μέθοδος που θα ακολουθήσουμε είναι αυτή που πρότειναν οι David Arthur και Sergei
Vassilvitskii (Arthur & Vassilvitskii, 2007). Ο αλγόριθμός δεν θέτει τυχαία τις
αρχικές τιμές των κέντρων, αλλά λαμβάνει υπ’ όψη τα δείγματα με σκοπό να θέσει
ικανοποιητικές αρχικές τιμές. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε καλύτερο
αποτέλεσμα στην ομαδοποίηση.
3.6 Ανάλυση κατά συστάδες: μοντέλο με δυο μεταβλητές
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε τις ρυθμίσεις που ορίσαμε στον αλγόριθμο k-means
στο λογισμικό RapidMiner. Η βασικότερη ρύθμιση είναι το πλήθος των ομάδων που
αναζητούμε. Στην περίπτωση που τρέχουμε τον αλγόριθμο μόνο με δύο μεταβλητές
(Σύνολο Αφίξεων, Ποσοστό Πληρότητας) είναι k= 5, όπως υπολογίστηκε σε
προηγούμενη παράγραφο. Δεύτερη πολύ σημαντική ρύθμιση είναι να επιλέξουμε την
επιλογή «determine good start values» που ενεργοποιεί τον αλγόριθμων k-means++
που περιγράψαμε στην προηγούμενη ενότητα. Επίσης, ρυθμίζουμε «measure type»
σε Numerical καθώς έχουμε μόνο αριθμητικές τιμές, την ρύθμιση «numerical
measure» σε «Euclidian Distance» και θέτουμε ως τον αριθμό των επαναλήψεων του
αλγορίθμου την τιμή 100.
3.7 Αποτέλεσμα: τιμές των κέντρων
Στην εικόνα 4 βλέπουμε τις τιμές των κέντρων για κάθε μια από τις μεταβλητές μας
που προκύπτει μετά την εκτέλεση του αλγορίθμου.
Εικόνα 4. Τιμές των κέντρων μοντέλου δύο μεταβλητών

3.8 Αποτέλεσμα: Συστάδες

Στην εικόνα 5 βλέπουμε πώς διαμορφώνονται σε γραφική παράσταση οι
παρατηρήσεις μέσα στις ομάδες. Κάθε ομάδα έχει ένα χρώμα, ενώ οι άξονες
είναι οι μεταβλητές μας. Από το παρακάτω σχήμα μπορούμε να δούμε βασικά
χαρακτηριστικά όπως το μέγεθος των ομάδων, το πόσο κοντά βρίσκεται η μια
ομάδα με την άλλη και το πόσο πυκνή είναι η κάθε ομάδα.
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Εικόνα 5. Διάγραμμα ομάδων πρώτου μοντέλου

3.9 Ανάλυση κατά συστάδες: μοντέλο με τρεις μεταβλητές
Σε σχέση με το μοντέλο με δύο μεταβλητές, η μόνη αλλαγή στις ρυθμίσεις που
ορίσαμε στον Operator k-means του λογισμικού RapidMiner είναι ο αριθμός των
ομάδων που τώρα είναι k = 6, σύμφωνα με την ιεραρχική ανάλυση που προηγήθηκε.
3.10 Αποτέλεσμα: τιμές των κέντρων
Στην εικόνα 6 βλέπουμε τις τιμές των κέντρων για κάθε μια από τις μεταβλητές μας.
Εικόνα 6. Τιμές των κέντρων μοντέλου τριών μεταβλητών
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3.11 Αποτέλεσμα: Συστάδες
Στην εικόνα 7 βλέπουμε πώς διαμορφώνονται σε γραφική παράσταση οι
παρατηρήσεις μέσα στις ομάδες.
Εικόνα 7. Διάγραμμα ομάδων επαυξημένου μοντέλου

3.12 Συμπεράσματα ανάλυσης
Το αποτέλεσμα της ανάλυσης μας, με είσοδο τις μεταβλητές αριθμός αφίξεων και
πληρότητα κλινών, μας έδωσε ως αποτέλεσμα μια ομάδα με πολύ μεγάλες τιμές
αφίξεων, όπου υπήρχαν και μεγάλες τιμές πληρότητας (Δήμος Αθηναίων και Δήμος
Ρόδου). Επίσης, στα αποτελέσματα είχαμε μια ομάδα με όλους τους τουριστικά
δημοφιλείς προορισμούς (Καλλικρατικούς Δήμους). Τέλος, δύο ομάδες με
προορισμούς χαμηλής τουριστικής κίνησης και μια ομάδα με μηδενική τουριστική
κίνηση ή έλλειψη στοιχείων. Το αποτέλεσμα δείχνει μια πρώτη εικόνα κατάταξης
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των ελληνικών Καλλικρατικών δήμων σε πέντε ομάδες, σύμφωνα με τον αλγόριθμο
k-μέσων και την ευκλείδεια απόσταση από το εκάστοτε κέντρο, τονίζοντας με αυτό
τον τρόπο την αντικειμενικότητα της μεθόδου που επιλέξαμε.
Το αποτέλεσμα της ανάλυσης μας με είσοδο και τις τρεις μεταβλητές μας (δηλαδή το
αρχικό μοντέλο επαυξημένο με ακόμα μια μεταβλητή αυτή της μέσης τιμής
διανυκτέρευσης) μας έδωσε ως αποτέλεσμα έξι ομάδες. Ο σκοπός του επαυξημένου
μοντέλου είναι να περάσουμε στο μοντέλο μας και την έννοια της προστιθέμενης
αξίας του τουριστικού προϊόντος. Εάν συγκρίνουμε την κατανομή των τιμών και την
κατανομή της πληρότητας θα δούμε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση. Επίσης, προκύπτει
από τα δεδομένα μας ότι σε διαφορετικούς προορισμούς υπάρχει διαφορετική τιμή
στο ίδιο ποσοστό πληρότητας, άρα και διαφορετική αξία – μια προστιθέμενη αξία
του ενός προορισμού σε σχέση με το άλλον.
Η ανάλυση μας καταλήγει και ξεχωρίζει στο επαυξημένο μοντέλο μια ομάδα (Cluster
2) του δείγματος που συγκεντρώνει μεγάλες τιμές στην μεταβλητή μέση τιμή
διανυκτέρευσης. Αυτό το τελευταίο εύρημα είναι και το μοναδικό που μπορεί να μας
δώσει ένα στοιχείο για την προστιθέμενη αξία. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε αυτήν την
ομάδα (Cluster 2) δεν συναντάμε τα μεγαλύτερα ποσοστά πληρότητας. Δηλαδή,
έχουμε μικρές πληρότητες και σχετικά μεγάλες τιμές γεγονός που και πάλι
καταδεικνύει ότι εδώ οι τιμές δεν είναι μεγάλες λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας.
Οι υπόλοιπες πέντε ομάδες του επαυξημένου μοντέλου διακρίνονται στις εξής: Μια
ομάδα (Cluster 1) με τις ακραίες τιμές αφίξεων (Δήμος Αθηναίων και Δήμος Ρόδου).
Μια ομάδα που δεν παρουσιάζει τουριστικό ενδιαφέρον (Cluster 5). Μία ομάδα
(Cluster 4) με έντονο τουριστικό ενδιαφέρον χωρίς όμως να έχουμε μεγάλες μέσες
τιμές διανυκτέρευσης, ουσιαστικά εδώ έχουμε δημοφιλείς προορισμούς με μεγάλες
πληρότητες. Τέλος έχουμε δύο ομάδες με μέτριο και ελάχιστο τουριστικό ενδιαφέρον
αντίστοιχα (Cluster 0 , Cluster 3).
Ένα πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει από το δεύτερο μοντέλο στην εργασία μας
είναι ότι η ομάδα 2 (Cluster 2) που περιέχει προορισμούς όπου συναντάμε
μεγαλύτερες μέσες τιμές διανυκτέρευσης (δηλαδή μεγαλύτερη «προστιθέμενη αξία»),
αριθμεί μόνο 11 δήμους. Δηλαδή, μόνο το 4% του δείγματος, σύμφωνα με το
μοντέλο μας, παρουσιάζει σημαντική «προστιθέμενη αξία» στις τουριστικές τους
υπηρεσίες.
Στην εικόνα 8 έχουμε μια αναπαράσταση σαν αυτή του Plog που είδαμε στην εικόνα
1. Στην εικόνα 8 στα δεξιά έχουμε τους προορισμούς με πολύ μεγάλους αριθμούς
αφίξεων, η δεύτερη από δεξιά στήλη είναι εκείνη με τους προορισμούς που
εμφανίζουν μεγαλύτερες τιμές, στο κέντρο έχουμε τους δημοφιλείς τουριστικούς
προορισμούς, ενώ στα αριστερά τους μη δημοφιλείς. Βλέπουμε ότι όσο πάμε προς τα
δεξιά οι πληθυσμοί γίνονται μικρότεροι.
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Εικόνα 8. Απεικόνιση αποτελέσματος
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τα αποτελέσματα από το μοντέλο μας θα μπορούσαν να αποτελούν έναν δείκτη της
θέσης κάποιου προορισμού. Θα μπορούσαν συνεπώς να συμβάλουν επικουρικά στην
λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Είναι ένα μοντέλο οδηγούμενο από δεδομένα, με
ποσοτικές μεταβλητές που μπορεί να παρουσιάσει μια εικόνα για τον εκάστοτε
προορισμό. Δείχνει την θέση κάποιου προορισμού σε σχέση με κάποιον άλλο αλλά
και με το σύνολο. Επίσης, το μοντέλο μας μπορεί να είναι χρήσιμο στην περίπτωση
σύγκρισης της εκάστοτε τουριστικής επιχείρησης με την θέση του προορισμού στον
οποίου ανήκει. Με αυτόν τον τρόπο κάθε επιχείρηση μπορεί να έχει ένα εργαλείο που
να της δείχνει την θέση της σε σχέση με τον μέσο όρο του προορισμού.
Μια τελευταία παρατήρηση σχετικά με τα δεδομένα είναι ότι θα είχαν μεγάλο
ενδιαφέρον τα αποτελέσματα με μεγαλύτερη γεωγραφική ανάλυση από αυτή του
δήμου. Δηλαδή, να βρεθούν δεδομένα σε επίπεδο που να περιγράφουν καλύτερα την
έννοια «τουριστικός προορισμός». Ακόμα, ένα σημείο περαιτέρω ανάπτυξης είναι να
περιορίσουμε τους προορισμούς που μελετούμε μόνο σε όσους θεωρούνται
τουριστικοί. Σε αυτή την περίπτωση θα είχε ενδιαφέρον να συγκριθούν τόσο τα
αποτελέσματα όσο και οι ομάδες που προκύπτουν.
ABSTRACT
Tourism is the most important economic sector in the Greek economy. It has been growing
since 1950 and its total contribution to the economy is more than 20% of the country's GDP.
(Andreadis, 2016) The industry has been systematically researched by academics (Plog,
2001), while scientific papers based on data analysis have gained momentum last years
(Dolnicar, 2002). The main objective of the current work is the segmentation of Greek
destinations using relevant tourism data, with the final goal of making relevant strategic
decisions. The method we used is clustering analysis and in particular the k-means algorithm
(Arthur, Arthur, & Vassilvitskii, 2007). For our model, we used open data from ELSTAT, the
bank of Greece and the Association of Greek Tourist Enterprises (SETE). In our document
we present two models: the first classifies 260 tourist destinations of Greece in 5 groups taking
as input the total number of arrivals and the occupancy rate of each destination. The second
model classifies them in 6 groups, taking as an additional input the average night's price for
each destination. The data for the third variable we collected from the booking.com website
using an HTML scraper ("jep Java HTML Parser") that we created for this purpose. As a
result of our model is a useful table of groups that could be a decion making tool for tourist
destinations and businesses that are located in them. For tourist destinations our work could be
an indicator of their position relative to the other destinations wich located in the same group.
For businesses, it is a measure of comparison with the other companies and the average
metrics of the whole destination.
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ηελ αλάιπζε ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ην εμεηαδφκελν δείγκα ζεσξείηαη φηη πξνέξρεηαη απφ ηελ
πξαγκαηνπνίεζε θάπνηαο ρσξηθήο δηαδηθαζίαο. Οη πην γλσζηέο ρσξηθέο δηαδηθαζίεο είλαη ε
ρσξηθή απηνπαιίλδξνκε δηαδηθαζία πξψηεο ηάμεο SAR(1), ε ρσξηθή δηαδηθαζία θηλεηνχ κέζνπ
πξψηεο ηάμεο SMA(1) θαη ε κηθηή ρσξηθή απηνπαιίλδξνκε θηλεηνχ κέζνπ δηαδηθαζία
SARMA(1,1) πνπ απνηεινχλ επέθηαζε ησλ αληίζηνηρσλ δηαδηθαζηψλ ηεο αλάιπζεο
ρξνλνζεηξψλ ζην γεσγξαθηθφ ρψξν επηηξέπνληαο εμάξηεζε πξνο πνιιέο θαηεπζχλζεηο. ηελ
εξγαζία απηή, κε ηε βνήζεηα πξνζνκνίσζεο, δηεξεπλάηαη ε δπλαηφηεηα ησλ ηξηψλ πην ζπρλά
ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιεξνθνξηαθψλ θξηηεξίσλ, δειαδή ηνπ θξηηεξίνπ AIC ηνπ Akaike, ηνπ
θξηηεξίνπ BIC ηνπ Schwarz θαη ηνπ θξηηεξίνπ HQC ησλ Hannan θαη Quinn λα επηιέγνπλ ην
θαιχηεξν ππφδεηγκα. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ
εμαξηάηαη απφ ηηο ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ θαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη ζε κεξηθέο
πεξηπηψζεηο νδεγνχλ ζε παξαπιαλεηηθέο επηινγέο.
Λέμεηο Κιεηδηά: Υσξηθέο Γηαδηθαζίεο, Υσξηθή Απηνζπζρέηηζε, Πιεξνθνξηαθά Κξηηήξηα

1. ΔΗΑΓΧΓΖ
Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ (spatial data), δειαδή ησλ
δηαζηξσκκαηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί απφ δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο
πεξηνρέο, είλαη ε παξνπζία ρσξηθήο απηνζπζρέηηζεο ζηηο παξαηεξήζεηο. Ζ ρσξηθή
απηνζπζρέηηζε (spatial autocorrelation) είλαη απνηέιεζκα ηεο ρσξηθήο εμάξηεζεο
(spatial dependence), ε νπνία καδί κε ηε ρσξηθή εηεξνγέλεηα (spatial heterogeneity)
απνηεινχλ ηηο ρσξηθέο επηδξάζεηο (spatial effects) πνπ νθείινληαη ζην είδνο ησλ
δεδνκέλσλ (Anselin, 1988). Ζ χπαξμε ρσξηθήο απηνζπζρέηηζεο, δειαδή ζπζρέηηζεο
ησλ παξαηεξήζεσλ ζχκθσλα κε ηηο γεσγξαθηθέο ηνπο ζέζεηο, παξαβηάδεη ηελ ππφζεζε
ηνπ ηπραίνπ δείγκαηνο θάηη πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ‘ φςηλ φηαλ ηα ρσξηθά
δεδνκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ελφο νηθνλνκεηξηθνχ ππνδείγκαηνο.
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Αλακθηζβήηεηα, φηαλ κειεηάηαη έλα ρσξηθφ δείγκα δελ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη
είλαη ηπραίν αιιά φηη πξνέξρεηαη απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε θάπνηαο ρσξηθήο
δηαδηθαζίαο φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηηο ρξνλνζεηξέο. Καηά ζπλέπεηα, ε γλσζηή απφ ηελ
αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ κεζνδνινγία ησλ Box θαη Jenkins (1976) έρεη επεθηαζεί ζηελ
αλάιπζε ρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη αληίζηνηρα ππνδείγκαηα έρνπλ πξνηαζεί πνπ
εθθξάδνπλ ηε ρσξηθή εμάξηεζε κεηαμχ ησλ παξαηεξήζεσλ (Cliff θαη Ord, 1981).
Χζηφζν, ζηε ρσξηθή νηθνλνκεηξία, ε ηαπηνπνίεζε θαη εθηίκεζε απηψλ ησλ
ππνδεηγκάησλ δελ απνζθνπεί ζηελ πινπνίεζε πξνβιέςεσλ φπσο ζηηο ρξνλνζεηξέο
αιιά ζηελ εκβάζπλζε ηνπ εξεπλεηή ζην πξφβιεκα πνπ κειεηάεη αλαγλσξίδνληαο ηε
δνκή ησλ δεδνκέλσλ.
Ζ εθαξκνγή πιεξνθνξηαθψλ θξηηεξίσλ ζηελ αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ έρεη
θαζηεξσζεί σο βνήζεκα γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ππνδείγκαηνο. ηελ
εξγαζία απηή, κε ηε βνήζεηα πξνζνκνίσζεο, δηεξεπλάηαη ε ηθαλφηεηα ησλ ηξηψλ πην
ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιεξνθνξηαθψλ θξηηεξίσλ, δειαδή ηνπ θξηηεξίνπ AIC ηνπ
Akaike, ηνπ θξηηεξίνπ BIC ηνπ Schwarz θαη ηνπ θξηηεξίνπ HQC ησλ Hannan θαη
Quinn λα επηιέγνπλ ρσξηθέο δηαδηθαζίεο. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε επηηπρία
επηινγήο ηνπ ζσζηνχ ππνδείγκαηνο εμαξηάηαη απφ ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ησλ
παξακέηξσλ αιιά θαη απφ ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο.

2. ΥΧΡΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ
ηελ ελφηεηα απηή πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά νη πην ζπλεζηζκέλεο ρσξηθέο δηαδηθαζίεο,
δειαδή ε ρσξηθή απηνπαιίλδξνκε δηαδηθαζία πξψηεο ηάμεο (Spatial Autoregressive
Process–SAR(1)), ε ρσξηθή δηαδηθαζία θηλεηνχ κέζνπ πξψηεο ηάμεο (Spatial Moving
Average Process–SMA(1)) θαη ε κηθηή ρσξηθή απηνπαιίλδξνκε θηλεηνχ κέζνπ
δηαδηθαζία (Spatial Autoregressive Moving Average Process–SARMA(1,1)) θαη ν
ηξφπνο εθηίκεζήο ηνπο. Δπηπξφζζεηα, παξνπζηάδνληαη ηα πιεξνθνξηαθά θξηηήξηα πνπ
ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο πξνζνκνηψζεηο γηα ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ηξηψλ
δηαδηθαζηψλ θαη ηελ επηινγή απηήο πνπ πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα ζε θάζε δείγκα.
Ζ ρσξηθή απηνπαιίλδξνκε δηαδηθαζία πξψηεο ηάμεο παξνπζηάζηεθε αξρηθά απφ
ηνπο Whittle (1954) θαη Besag (1974) θαη απνηειεί επέθηαζε ηεο γλσζηήο απφ ηελ
αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ απηνπαιίλδξνκεο δηαδηθαζίαο AR(1) ζην γεσγξαθηθφ ρψξν.
Υξεζηκνπνηψληαο κήηξεο (LeSage θαη Pace, 2009) θαη ζεσξψληαο κεδεληθή κέζε ηηκή
γηα ηελ εμεηαδφκελε κεηαβιεηή ε SAR(1) δηαδηθαζία νξίδεηαη σο y   Wy  ε φπνπ
y είλαη ην ( n 1 ) δηάλπζκα ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο δηαδηθαζίαο ζηα n ζεκεία ηνπ
ρψξνπ, W είλαη ε ( n  n ) κήηξα ρσξηθψλ ζηαζκίζεσλ πνπ θαζνξίδεη ηελ
αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ n γεηηνληθψλ πεξηνρψλ, ξ είλαη ν ρσξηθφο απηνπαιίλδξνκνο
ζπληειεζηήο θαη ε έλα ( n 1 ) ηπραίν δηάλπζκα κε ηηκέο ιεπθνχ ζνξχβνπ.
Τπνζέηνληαο φηη ε ~ N (0,  2Η) ε ινγαξηζκηθή ζπλάξηεζε πηζαλνθάλεηαο ηεο SAR(1)
δηαδηθαζίαο είλαη:
ln L   ,  2     n 2  ln  2π    n 2  ln  2  1 2 2   y   Wy   y   Wy   ln Η   W

φπνπ Η   W είλαη ε νξίδνπζα απφ ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ηπραίνπ δηαλχζκαηνο ε
ζην δηάλπζκα y θαη επεηδή γηα ηνλ εθηηκεηή κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο ηεο δηαθχκαλζεο
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2
 εε n ε ινγαξηζκηθή ζπλάξηεζε πηζαλνθάλεηαο γξάθεηαη
ηεο δηαδηθαζίαο ηζρχεη  ML
ηζνδχλακα σο εμήο:





ln L       n 2  ln  2π    n 2    n 2  ln 1 n  y   Wy   y   Wy   ln Η   W

Ζ ρσξηθή δηαδηθαζία θηλεηνχ κέζνπ πξψηεο ηάμεο (Haining, 1978) νξίδεηαη σο
y  ε   Wε φπνπ ε ~ N (0,  2Η) θαη ι είλαη ν ζπληειεζηήο ηνπ ρσξηθνχ θηλεηνχ
κέζνπ. Ζ ινγαξηζκηθή ζπλάξηεζε πηζαλνθάλεηαο ηεο SMA(1) δηαδηθαζίαο είλαη:
1
1

ln L   ,  2     n 2  ln  2π    n 2  ln  2  1 2 2   Η   W  y   Η   W  y  ln Η   W κε



Η   W ηελ νξίδνπζα απφ ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ηπραίνπ δηαλχζκαηνο ε ζην
2
 εε n γξάθεηαη σο ζπλάξηεζε κφλν ηεο
δηάλπζκα y θαη επεηδή ηζρχεη πάιη  ML
παξακέηξνπ ι σο εμήο:



1
1

ln L       n 2  ln  2π    n 2    n 2  ln  1 n   Η   W  y   Η   W  y   ln Η   W





ηελ αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ νξίδνληαη κηθηέο δηαδηθαζίεο πνπ ζπλδπάδνπλ
απηνπαιίλδξνκνπο φξνπο θαη φξνπο θηλεηψλ κέζσλ. Με ηνλ ίδην ηξφπν ν Huang (1984)
νξίδεη κηθηέο ρσξηθέο δηαδηθαζίαο. Ζ κηθηή ρσξηθή απηνπαιίλδξνκε θηλεηνχ κέζνπ
δηαδηθαζία SARMA(1,1) ζα είλαη y   W1y  ε   W2ε κε W1 θαη W2 ηηο ( n  n )
κήηξεο ρσξηθψλ ζηαζκίζεσλ γηα ηνλ απηνπαιίλδξνκν φξν θαη ηνλ φξν θηλεηνχ κέζνπ.
ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη γηα λα νξηζηεί ε SARMA(1,1) δηαδηθαζία
είλαη αλαγθαίν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαθνξεηηθέο κήηξεο ρσξηθψλ ζηαζκίζεσλ γηα ηα
δχν κέξε ηεο δηαδηθαζίαο (Mur θαη Angulo, 2007). Δπεηδή ε SAR(1) δηαδηθαζία
εθθξάδεη ζπζρέηηζε πνπ δηαρέεηαη ζε νιφθιεξε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ελψ ε SMA(1)
δηαδηθαζία ζπζρέηηζε κεηαμχ γεηηνληθψλ πεξηνρψλ ζηηο εκπεηξηθέο εθαξκνγέο ην
απηνπαιίλδξνκν κέξνο ζηνρεχεη ζηελ πεξηγξαθή ησλ νιηθψλ επηδξάζεσλ θαη ην κέξνο
ηνπ θηλεηνχ κέζνπ ζηελ πεξηγξαθή ησλ ηνπηθψλ επηδξάζεσλ. Δπηπξφζζεηα, εθφζνλ
W1  W2 ε SARMA(1,1) δηαδηθαζία νξίδεηαη θαη φηαλ ηζρχεη ξ = ι ζε αληίζεζε κε ηελ
ARMA(1,1) δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο ρξνλνζεηξψλ πνπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε
εκθαλίδεηαη ην πξφβιεκα ηνπ θνηλνχ παξάγνληα θαη ην ππφδεηγκα δελ κπνξεί λα
εθηηκεζεί. Ζ ινγαξηζκηθή ζπλάξηεζε πηζαλνθάλεηαο ηεο SARMA(1,1) δηαδηθαζίαο
είλαη:
ln L   ,  , 2     n 2  ln  2π    n 2  ln  2  1 2 2  B1Ay  B1Ay  ln A  ln B
κε A  Η   W1 θαη B  Η   W2 θαη πνπ γξάθεηαη ηζνδχλακα σο:


ln L   ,      n 2  ln  2π    n 2    n 2  ln  1 n  B1Ay  B1Ay   ln A  ln B


ηηο ρξνλνζεηξέο είλαη γλσζηφ φηη γηα λα είλαη ζηάζηκε ε AR(1) δηαδηθαζία θαη
αληηζηξέςηκε ε MA(1) δηαδηθαζία νη ζπληειεζηέο ξ θαη ι ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ
ηηκέο απζηεξά ζην δηάζηεκα (-1, +1). ηηο αληίζηνηρεο ρσξηθέο δηαδηθαζίεο ην εθηθηφ
εχξνο ησλ ρσξηθψλ ζπληειεζηψλ δελ πεξηνξίδεηαη ζην πξνεγνχκελν δηάζηεκα αιιά,
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φπσο έρεη δείμεη ν Ord (1975), ζην δηάζηεκα 1 min ,1 max  φπνπ σmin θαη σmax είλαη ηα
πξαγκαηηθά κέξε ηεο ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ηδηνηηκήο ηεο κήηξαο ρσξηθψλ
ζηαζκίζεσλ. Χζηφζν, ζε κηα ηππνπνηεκέλε θαηά γξακκή κήηξα ρσξηθψλ ζηαζκίζεσλ
ε κεγαιχηεξε ηδηνηηκή ηεο είλαη πάληα +1 θάηη πνπ εμαζθαιίδεη φηη ην επάλσ φξην ηνπ
δηαζηήκαηνο ζα είλαη +1 ελψ γηα ην θάησ φξην δελ ππάξρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή
πνπ ζπλήζσο είλαη κηθξφηεξν ηνπ -1. Δθφζνλ ηεξείηαη ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα
εμαζθαιίδεηαη φηη ε νξίδνπζα ηνπ Ηαθσβηαλνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ζα είλαη ζεηηθή θαη
θαηά ζπλέπεηα ζα νξίδνληαη ν ινγάξηζκφο ηεο θαη νη ζπλαξηήζεηο πηζαλνθάλεηαο ησλ
δηαδηθαζηψλ. Οη ζπλαξηήζεηο πηζαλνθάλεηαο ζα πξέπεη ρξεζηκνπνηψληαο ην δηαζέζηκν
ρσξηθφ δείγκα λα κεγηζηνπνηεζνχλ κε θάπνηα αξηζκεηηθή κέζνδν γηα λα εθηηκεζνχλ νη
ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ ξ θαη ι.
ηε δηαδηθαζία ηεο κεγηζηνπνίεζεο δηεπθνιχλεη ε δηάζπαζε ηεο Ηαθσβηαλήο
νξίδνπζαο ζηηο ηδηνηηκέο ηεο φπσο έρεη πξνηείλεη ν Ord (1975) δειαδή, παξαδείγκαηνο
ράξηλ γηα ην ζπληειεζηή ξ, σο ln Η   W   ln 1    j  φπνπ κε σi ζπκβνιίδνληαη νη
n

j 1

ηδηνηηκέο ηεο κήηξαο ρσξηθψλ ζηαζκίζεσλ W. Έλα πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη αθνξά
ηελ αζπκκεηξία ηεο κήηξαο ρσξηθψλ ζηαζκίζεσλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη ιφγσ ηεο
ηππνπνίεζεο αλά γξακκή ή ιφγσ ηεο θαηαζθεπήο ηεο κε κε ζπκκεηξηθφ θξηηήξην
ρσξηθήο γεηηνλίαο φπσο ην θξηηήξην ησλ θνληηλψλ γεηηφλσλ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο,
ε κήηξα W ζα έρεη θαη κηγαδηθέο ηδηνηηκέο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ‘ φςηλ ζηε
δηαδηθαζία ηεο κεγηζηνπνίεζεο. ηεξηδφκελνη ζην φηη νη κηγαδηθέο ηδηνηηκέο ζα
εκθαλίδνληαη πάληα ζε ζπδπγή δεχγε νη Bivand et al. (2013) ηξνπνπνηνχλ ηε κέζνδν
ηνπ Ord (1975) ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε κε ζπκκεηξηθέο κήηξεο
ρσξηθψλ ζηαζκίζεσλ. Δηδηθφηεξα, εάλ  j   j  ibj θαη  j   j  ibj είλαη νη 2k
κηγαδηθέο ηδηνηηκέο θαη  j νη n-k πξαγκαηηθέο ηδηνηηκέο ηφηε γηα ηνλ ινγάξηζκν ηεο
Ηαθσβηαλήο νξίδνπζαο ηζρχεη ln Η   W  L1  L2 , φπνπ
2
2
L1   ln 1    j 1    j    ln 1   j     b j   θαη L2 


j 1
j 1
k

k

nk

 ln 1     .

j  k 1

j

Σα ππνδείγκαηα ησλ ηξηψλ ρσξηθψλ δηαδηθαζηψλ εθηηκψληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο
κεζφδνπ ηεο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα ν εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα
επηιέμεη απηφ πνπ είλαη πην αληηπξνζσπεπηηθφ ζην εμεηαδφκελν δείγκα. Σα
πιεξνθνξηαθά θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο γηα ηελ επηινγή ππνδεηγκάησλ
ηφζν ζηελ αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ φζν θαη ζην πιαίζην ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο
ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ θαη ζηελ επηινγή ηεο ζσζηήο ρσξηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ
θηινζνθία απηψλ ησλ θξηηεξίσλ βαζίδεηαη ζηελ πνζνηηθνπνίεζε ηεο θαιήο
πξνζαξκνγήο ελφο ππνδείγκαηνο ζηηο δηαζέζηκεο παξαηεξήζεηο πεξηιακβάλνληαο
θάπνην ηχπν πνηλήο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ παξακέηξσλ ηνπ θαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο.
Υξνλνινγηθά ην πξψην θξηηήξην απηήο ηεο κνξθήο είλαη ην πιεξνθνξηαθφ θξηηήξην
AIC (Akaike Information Criterion) ηνπ Akaike (1973) πνπ νξίδεηαη σο
AIC  2ln Lˆ  2 p . Γπν άιια γλσζηά θξηηήξηα είλαη ην BIC (Bayesian Information
Criterion) ηνπ Schwarz (1978) πνπ νξίδεηαη σο BIC  2ln Lˆ  p ln n θαη ην
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πιεξνθνξηαθφ θξηηήξην HQC (Hannan Quinn Information Criterion) ησλ Hannan θαη
Quinn (1978) πνπ νξίδεηαη σο HQC  2ln Lˆ  2 p ln ln n . ηα θξηηήξηα απηά, ln Lˆ
είλαη ε κέγηζηε ηηκή ηεο ινγαξηζκηθήο ζπλάξηεζεο πηζαλνθάλεηαο, p ν αξηζκφο ησλ
παξακέηξσλ θάζε ππνδείγκαηνο θαη n ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο κε ην νπνίν έγηλε ε
εθηίκεζε. Γηα φια ηα ππνςήθηα ππνδείγκαηα ππνινγίδνληαη νη ηηκέο ηνπ
πιεξνθνξηαθνχ θξηηεξίνπ θαη επηιέγεηαη σο θαηαιιειφηεξν απηφ γηα ην νπνίν ε ηηκή
ηνπ θξηηεξίνπ είλαη ειάρηζηε.

3. ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ
ηελ ελφηεηα απηή εμεηάδεηαη κε ηε βνήζεηα πξνζνκνίσζεο ε ζπκπεξηθνξά θαη ε
επίδνζε ησλ ηξηψλ πιεξνθνξηαθψλ θξηηεξίσλ, δειαδή ηνπ AIC, ηνπ BIC θαη ηνπ HQC
λα εληνπίδνπλ ηε ζσζηή ρσξηθή δηαδηθαζία κεηαμχ ησλ ελαιιαθηηθψλ SAR(1),
SMA(1) θαη SARMA(1,1). Γηα ηηο αλάγθεο ηεο πξνζνκνίσζεο, ε ρσξηθή εμάξηεζε
νξίζηεθε κε κία ( n  n ) ηππνπνηεκέλε θαηά γξακκή κήηξα ρσξηθψλ ζηαζκίζεσλ πνπ
θαηαζθεπάζηεθε κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ πχξγνπ (rook contiguity) γηα ην ρσξηθφ
απηνπαιίλδξνκν φξν (κήηξα W1 ) θαη ηεο βαζίιηζζαο (queen contiguity) γηα ηνλ φξν
ηνπ ρσξηθνχ θηλεηνχ κέζνπ (κήηξα W2 ) επάλσ ζε έλα νκαιφ ηεηξαγσληθφ πιέγκα
δηαζηάζεσλ 10x10, θαη 20x20 παξέρνληαο δείγκαηα 100 θαη 400 παξαηεξήζεσλ
αληίζηνηρα. Δπηπξφζζεηα, γηα λα εμεηαζηεί ε πεξίπησζε κε ζπκκεηξηθψλ κεηξψλ
ρσξηθψλ ζηαζκίζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε γεσγξαθηθή δνκή ηεο Διιάδαο ζε επίπεδν
δήκσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηεο (325 δήκνη) θαη κε γεσγξαθηθέο
ζπληεηαγκέλεο ηα γεσγξαθηθά θεληξνεηδή θάζε πνιπγψλνπ θαηαζθεπάζηεθαλ δχν
ηππνπνηεκέλεο θαηά γξακκή κήηξεο ρσξηθψλ ζηαζκίζεσλ εθαξκφδνληαο ηα θξηηήξηα
ησλ ηεζζάξσλ θνληηλφηεξσλ γεηηφλσλ γηα ηνλ απηνπαιίλδξνκν φξν (κήηξα W1 ) θαη
ησλ νθηψ θνληηλφηεξσλ γεηηφλσλ γηα ηνλ θηλεηφ κέζν (κήηξα W2 ). πσο θαίλεηαη
ζηνλ Πίλαθα 1 πνπ πεξηέρεη ην εθηθηφ εχξνο ησλ ρσξηθψλ ζπληειεζηψλ ζχκθσλα κε
ηηο κήηξεο ρσξηθψλ ζηαζκίζεσλ πνπ αλαθέξζεθαλ, ην θάησ φξην ησλ ζπληειεζηψλ ζε
φιεο ηηο κήηξεο εθηφο απφ απηέο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κε ην θξηηήξην ηνπ πχξγνπ
είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξν ηνπ -1. Δπηπξφζζεηα, ζηηο κήηξεο ρσξηθψλ ζηαζκίζεσλ πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ κε ηα θξηηήξηα ηνπ πχξγνπ θαη ησλ θνληηλφηεξσλ γεηηφλσλ
πξνθχπηνπλ θαη κηγαδηθέο ηδηνηηκέο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ‘ φςηλ ζηε δηαδηθαζία
ηεο κεγηζηνπνίεζεο.
Ζ SAR(1) δηαδηθαζία παξάγεηαη απφ ηε ζρέζε y   Η   W1  ε ελψ ε SMA(1)
1

δηαδηθαζία απφ ηε ζρέζε y   Η   W2  ε κε ηνπο ζπληειεζηέο ξ θαη ι λα ιακβάλνπλ
ηηο ηηκέο -0,9, -0,8, -0,6, -0,4, -0,2, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 θαη 0,9. Ζ SARMA(1,1) δηαδηθαζία
παξάγεηαη σο y   Η   W1   Η   W2  ε θαη ζεσξήζεθαλ γηα ηνπο ζπληειεζηέο ξ θαη
ι ζπλδπαζκνί ηηκψλ κε ξ  (0,2, 0,5, 0,9), ι  (-0,9, -0,8, -0,6,
-0,4, -0,2, 0,2, 0,4,
0,6, 0,8, 0,9) θαη ι  (0,2, 0,5, 0,9), ξ  (-0,9, -0,8, -0,6, -0,4, -0,2, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8,
0,9). Σν δηάλπζκα ησλ ηπραίσλ ζθαικάησλ ε πξνέξρεηαη απφ N  0, Η  . Ζ
πξνζνκνίσζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα R κε ηε βνήζεηα ηνπ
παθέηνπ SPDEP (Bivand, 2015) ζηε δεκηνπξγία ησλ κεηξψλ ρσξηθψλ ζηαζκίζεσλ.
1
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Δθηειέζηεθαλ 1.000 επαλαιήςεηο θαη εθηηκήζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο κέγηζηεο
πηζαλνθάλεηαο νη ζπληειεζηέο ησλ ηξηψλ ρσξηθψλ δηαδηθαζηψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηε
ζπλάξηεζε nlminb, ππνινγίζηεθαλ νη ηηκέο ησλ θξηηεξίσλ AIC, BIC θαη HQC θαη
θαηεγξάθεζαλ ηα πνζνζηά επηινγήο θάζε δηαδηθαζίαο.
Πίλαθαο 1. Πάλσ θαη θάησ όξηα ρσξηθώλ ζπληειεζηώλ
N

ηαζκίζεηο Μηγαδηθέο
Ηδηνηηκέο

100
100
400
400
325
325

Πχξγνο
Βαζίιηζζα
Πχξγνο
Βαζίιηζζα
4 Γείηνλεο
8 Γείηνλεο

Διάρηζηε Ηδηνηηκή
Πξαγκαηηθφ Μέξνο

Μέγηζηε
Ηδηνηηκή

-1
-0,508
-1
-0,520
-0,676
-0,368

1
1
1
1
1
1

Ναη
ρη
Ναη
ρη
Ναη
Ναη

Κάησ
ξην
ξ, ι
-1
-1,970
-1
-1,921
-1,478
-2,720

Πάλσ
ξην
ξ, ι
1
1
1
1
1
1

Πίλαθαο 2. Πνζνζηά επηινγήο ησλ ηξηώλ ππνδεηγκάησλ γηα όηαλ ηζρύεη ε ρσξηθή
απηνπαιίλδξνκε δηαδηθαζία πξώηεο ηάμεο SAR(1) γηα δηάθνξεο ηηκέο ηνπ ξ

325

400

100

Ν

ξ
AIC-SAR(1)
AIC-SMA(1)
AIC-SARMA(1,1)
BIC-SAR(1)
BIC-SMA(1)
BIC-SARMA(1,1)
HQC-SAR(1)
HQC-SMA(1)
HQC-SARMA(1,1)
AIC-SAR(1)
AIC-SMA(1)
AIC-SARMA(1,1)
BIC-SAR(1)
BIC-SMA(1)
BIC-SARMA(1,1)
HQC-SAR(1)
HQC-SMA(1)
HQC-SARMA(1,1)
AIC-SAR(1)
AIC-SMA(1)
AIC-SARMA(1,1)
BIC-SAR(1)
BIC-SMA(1)
BIC-SARMA(1,1)
HQC-SAR(1)
HQC-SMA(1)
HQC-SARMA(1,1)

-0,9
80,7
0
19,3
96,8
0
3,2
89,3
0
10,7
83,1
0
16,9
98,3
0
1,7
94,1
0
5,9
83,8
0
16,2
98,1
0
1,9
94,7
0
5,3

-0,8
81,1
0
18,9
96,5
0
3,5
89,3
0
10,7
83,2
0
16,8
98,3
0
1,7
94,7
0
5,3
84,2
0
15,8
98
0
2
94,6
0
5,4

-0,6
81,9
1,2
16,9
95,5
1,7
2,8
89,1
1,4
9,5
84,5
0
15,5
98,6
0
1,4
94,3
0
5,7
84,6
0
15,4
97,9
0,3
1,8
94,6
0
5,4

-0,4
76,2
11,5
12,3
85,1
13
1,9
81,9
12,6
5,5
84,7
0,1
15,2
98,6
0,4
1
94,2
0,3
5,5
83,7
2,8
13,5
93,8
4,7
1,5
91,5
4,6
3,9

-0,2
57,4
34,1
8,5
62,4
36,5
1,1
60,7
35,9
3,4
76,8
13,1
10,1
85,5
13,9
0,6
83,4
13,8
2,8
69,5
22,2
8,3
76,3
22,6
1,1
74
22,5
3,5

0,2
58,8
31,3
9,9
64,9
32,8
2,3
63,5
32,2
4,3
75,8
14,5
9,7
84,4
15,2
0,4
82,4
15,2
2,4
69,4
21,3
9,3
77,3
21,6
1,1
75,3
21,4
3,3

0,4
76,4
13,4
10,2
83,4
13,7
2,9
81
13,6
5,4
82,5
0,7
16,8
97,5
1,8
0,7
94,3
1,4
4,3
82,7
2,9
14,4
93,8
4,9
1,3
91,7
4,6
3,7

0,6
83,4
3
13,6
93,8
3,8
2,4
89,7
3,6
6,7
83,2
0
16,8
98,6
0
1,4
93,8
0
6,2
84,7
0
15,3
97,9
0,2
1,9
93
0,1
6,9

0,8
83,2
0
16,8
96,7
0,4
2,9
92,6
0,1
7,3
82,8
0
17,2
98,7
0
1,3
93,8
0
6,2
84,3
0
15,7
98,1
0
1,9
94,6
0
5,4

0,9
83,8
0
16,2
96,9
0
3,1
91,7
0
8,3
82,1
0
17,9
98,6
0
1,4
93
0
7
83,9
0
16,1
97,8
0
2,2
93,8
0
6,2
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Πίλαθαο 3. Πνζνζηά επηινγήο ησλ ηξηώλ ππνδεηγκάησλ γηα όηαλ ηζρύεη ε ρσξηθή
δηαδηθαζία θηλεηνύ κέζνπ πξώηεο ηάμεο SMA(1) γηα δηάθνξεο ηηκέο ηνπ ι

325

400

100

Ν

ι
AIC-SAR(1)
AIC-SMA(1)
AIC-SARMA(1,1)
BIC-SAR(1)
BIC-SMA(1)
BIC-SARMA(1,1)
HQC-SAR(1)
HQC-SMA(1)
HQC-SARMA(1,1)
AIC-SAR(1)
AIC-SMA(1)
AIC-SARMA(1,1)
BIC-SAR(1)
BIC-SMA(1)
BIC-SARMA(1,1)
HQC-SAR(1)
HQC-SMA(1)
HQC-SARMA(1,1)
AIC-SAR(1)
AIC-SMA(1)
AIC-SARMA(1,1)
BIC-SAR(1)
BIC-SMA(1)
BIC-SARMA(1,1)
HQC-SAR(1)
HQC-SMA(1)
HQC-SARMA(1,1)

-0,9
4,5
83,4
12,1
6,8
92,3
0,9
6
89,5
4,5
0
82,6
17,4
0
98,7
1,3
0
94,5
5,5
0,7
83,3
16
1,7
97,7
0,6
1,2
93,4
5,4

-0,8
8,2
81,9
9,9
9,7
89,4
0,9
9,5
87,3
3,2
0
82,7
17,3
0,1
98,7
1,2
0
94,3
5,7
1,5
83,2
15,3
3,5
96,1
0,4
2,9
92,2
4,9

-0,6
16,7
75,5
7,8
17,3
82
0,7
17,2
79,8
3
0,5
83
16,5
2
97,4
0,6
1,4
93,3
5,3
7,2
81,7
11,1
8,3
91,2
0,5
8,3
88,8
2,9

-0,4
28
65,2
6,8
28,9
70,2
0,9
28,6
68,4
3
6,9
81,5
11,6
8,1
91,4
0,5
7,9
89,2
2,9
16,7
74,6
8,7
16,9
82,6
0,5
16,9
80,5
2,6

-0,2
38,8
53,9
7,3
40,9
57,8
1,3
40
56,5
3,5
25,4
66,1
8,5
26,1
73,5
0,4
25,8
71,3
2,9
32,7
59,1
8,2
34,1
65,4
0,5
33,8
63,9
2,3

0,2
32,2
58,9
8,9
35
63
2
33,8
61,3
4,9
18,9
72,4
8,7
20
79,3
0,7
19,3
77,4
3,3
26,8
63,8
9,4
28,1
71,2
0,7
28
69,7
2,3

0,4
15,1
75,4
9,5
15,2
82
2,8
15,2
79,8
5
2,2
83,2
14,6
3,4
95,5
1,1
3
92,5
4,5
6,7
81,8
11,5
7,8
91,3
0,9
7,7
88,8
3,5

0,6
3,1
84,1
12,8
4
92,7
3,3
3,8
89,9
6,3
0
84,6
15,4
0,3
98,4
1,3
0,2
93,9
5,9
0
83,8
16,2
0,6
98,2
1,2
0,3
93,5
6,2

0,8
0,1
84,1
15,8
0,2
96,2
3,6
0,1
92,3
7,6
0
83,8
16,2
0
98,5
1,5
0
94,4
5,6
0
84,6
15,4
0
97,8
2,2
0
94,1
5,9

0,9
0
83
17
0
93,7
6,3
0
89,8
10,2
0
83,5
16,5
0
98,7
1,3
0
93,7
6,3
0
83,5
16,5
0
98
2
0
94,3
5,7

Σα πνζνζηά πνπ ηα πιεξνθνξηαθά θξηηήξηα επηιέγνπλ ηηο ηξεηο ππνςήθηεο ρσξηθέο
δηαδηθαζίεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2 γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξαγκαηηθή
δηαδηθαζία είλαη ε SAR(1). πσο θαίλεηαη ζε απηφλ ηνλ πίλαθα, ε ζπκπεξηθνξά ησλ
θξηηεξίσλ εμαξηάηαη απφ ηηο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ξ αιιά θαη ην κέγεζνο ηνπ
δείγκαηνο. Δηδηθφηεξα, ζηηο πνιχ κηθξέο θαη‘ απφιπηε ηηκή ηηκέο ηνπ ξ ε ηθαλφηεηα
ησλ θξηηεξίσλ λα ππνδείμνπλ ηε ζσζηή δηαδηθαζία είλαη πεξηνξηζκέλε θαη αξθεηέο
θνξέο επηιέγεηαη εζθαικέλα ε SMA(1) δηαδηθαζία. Σα πνζνζηά ζσζηήο επηινγήο είλαη
ζαθψο πην ηθαλνπνηεηηθά γηα κέηξηεο θαη κεγαιχηεξεο απφιπηεο ηηκέο ηνπ ξ. Οη
επηδφζεηο ηνπο βειηηψλνληαη ζηα δείγκαηα ησλ 325 θαη ησλ 400 παξαηεξήζεσλ.
Γεληθά, ηελ θαιχηεξε επίδνζε ζηνλ εληνπηζκφ ηεο SAR(1) δηαδηθαζίαο ηελ επηηπγράλεη
ην θξηηήξην BIC κε πνζνζηά επηινγήο πνπ πιεζηάδνπλ ζην 98% φηαλ ν ζπληειεζηήο ξ
ζε απφιπηε ηηκή είλαη κεγαιχηεξνο ή ίζνο ηνπ 0,4. Σν θξηηήξην πνπ αθνινπζεί κε
πνζνζηά ζσζηήο επηινγήο αξθεηά θνληά ζε απηά ηνπ BIC είλαη ην θξηηήξην HQC. Σα
ρακειφηεξα πνζνζηά ζσζηήο επηινγήο δηαπηζηψλνληαη γηα ην θξηηήξην AIC ην φπνην
επηιέγεη ζε αμηνζεκείσηα πνζνζηά ηελ SARMA(1,1) δηαδηθαζία θάηη ζε θάπνην βαζκφ
αλακελφκελν θαζψο είλαη γλσζηή ε ηάζε απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ λα επηιέγεη ππνδείγκαηα
κε κεγάιν αξηζκφ παξακέηξσλ.
242

Πίλαθαο 4. Πνζνζηά επηινγήο ησλ ηξηώλ ππνδεηγκάησλ γηα όηαλ ηζρύεη ε κηθηή ρσξηθή
δηαδηθαζία SARMA(1,1) κε ξ =0,2 θαη δηάθνξεο ηηκέο ηνπ ι

325

400

100

Ν

ι
AIC-SAR(1)
AIC-SMA(1)
AIC-SARMA(1,1)
BIC-SAR(1)
BIC-SMA(1)
BIC-SARMA(1,1)
HQC-SAR(1)
HQC-SMA(1)
HQC-SARMA(1,1)
AIC-SAR(1)
AIC-SMA(1)
AIC-SARMA(1,1)
BIC-SAR(1)
BIC-SMA(1)
BIC-SARMA(1,1)
HQC-SAR(1)
HQC-SMA(1)
HQC-SARMA(1,1)
AIC-SAR(1)
AIC-SMA(1)
AIC-SARMA(1,1)
BIC-SAR(1)
BIC-SMA(1)
BIC-SARMA(1,1)
HQC-SAR(1)
HQC-SMA(1)
HQC-SARMA(1,1)

-0,9
10,5
58,3
31,2
20,3
75,5
4,2
16
68
16
0
17,5
82,5
0,1
55
44,9
0
32,5
67,5
1,1
37,1
61,8
7,8
74,1
18,1
2,5
53,8
43,7

-0,8
16,8
58,2
25
25,8
72,7
1,5
22
67,5
10,5
0
18,7
81,3
0,9
57,3
41,8
0,1
34
65,9
2,6
39
58,4
14,6
73,2
12,2
7,4
55,7
36,9

-0,6
32,5
55,1
12,4
37,3
62,3
0,4
35,8
61,3
2,9
1,4
21,5
77,1
13,5
61,4
25,1
6,4
38,5
55,1
13,5
41,7
44,8
30,6
66,2
3,2
23,5
57,7
18,8

-0,4
45,8
49,9
4,3
48,2
51,6
0,2
47,5
51,6
0,9
17,5
24,3
58,2
43,2
53,4
3,4
29,8
40,6
29,6
36,4
42
21,6
46,1
53,8
0,1
44,4
51,8
3,8

-0,2
57,6
39,4
3
59
40
1
58,3
39,8
1,9
58
24,2
17,8
68,2
31,8
0
66,2
30,5
3,3
58,5
36,3
5,2
62,1
37,9
0
61,6
37,7
0,7

0,2
43,9
34,1
22
52,8
41,6
5,6
48,3
38,9
12,8
37,4
15,5
47,1
62,1
25,2
12,7
53,4
21
25,6
43,1
22,1
34,8
63,5
28,6
7,9
55,4
25,6
19

0,4
16,7
51,9
31,4
21,6
68,2
10,2
19,1
61,7
19,2
1,5
31,9
66,6
3,8
71,1
25,1
2,3
50,6
47,1
5
40,1
54,9
9,3
70,6
20,1
6,3
54,9
38,8

0,6
2,4
62,8
34,8
3
83,9
13,1
2,7
74,8
22,5
0
31
69
0
71,9
28,1
0
51,4
48,6
0,1
38,8
61,1
0,2
73,1
26,7
0,2
54,2
45,6

0,8
0,1
62,1
37,8
0,2
84,9
14,9
0,2
73
26,8
0
26,2
73,8
0
67,6
32,4
0
44
56
0
21,8
78,2
0
56,9
43,1
0
38
62

0,9
0
56,1
43,9
0
81
19
0
69
31
0
19,8
80,2
0
59,1
40,9
0
36,6
63,4
0
6,1
93,9
0
27,7
72,3
0
14,1
85,9

ηνλ Πίλαθα 3 ζπλνςίδνληαη ηα πνζνζηά επηινγήο ησλ ηξηψλ ελαιιαθηηθψλ
ρσξηθψλ δηαδηθαζηψλ απφ ηα πιεξνθνξηαθά θξηηήξηα φηαλ ε πξαγκαηηθή δηαδηθαζία
είλαη ε SMA(1). Δίλαη θαλεξφ φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ θξηηεξίσλ παξνπζηάδεη αξθεηέο
νκνηφηεηεο κε ηελ πεξίπησζε ηεο SAR(1) δηαδηθαζίαο. Γειαδή, ζην δείγκα ησλ 100
παξαηεξήζεσλ γηα SMA(1) δηαδηθαζίεο κε κηθξέο απφιπηεο ηηκέο ηνπ ι ηα πνζνζηά
επηινγήο εζθαικέλσλ δηαδηθαζηψλ είλαη αξθεηά πςειά. Αληίζεηα, γηα πςειέο ηηκέο
ηνπ ι ηα πνζνζηά ζσζηήο επηινγήο μεπεξλάλε ην 80%. πσο παξαηεξήζεθε ζηε
SAR(1) δηαδηθαζία έηζη θαη γηα φηαλ ηζρχεη ε SMA(1) δηαδηθαζία γηα ην θξηηήξην BIC
θαηαγξάθεθαλ ηα πην κεγάια πνζνζηά εληνπηζκνχ ηεο πξαγκαηηθήο δηαδηθαζίαο θαη
αθνινπζνχλ ηα θξηηήξηα HQC θαη AIC κε ην ηειεπηαίν λα έρεη ηα ρεηξφηεξα πνζνζηά.
ηα δείγκαηα ησλ 325 θαη ησλ 400 παξαηεξήζεσλ θαη γηα κεγάιεο απφιπηεο ηηκέο ηνπ
ι ηα πνζνζηά ζσζηήο επηινγήο είλαη εκθαλψο πςειφηεξα θαη γηα ηα ηξία θξηηήξηα.
Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζην δείγκα ησλ 400 παξαηεξήζεσλ γηα ηηκέο ηνπ ι ίζεο κε -0,4, 0,6, -0,8, -0,9 θαη 0,4, 0,6, 0,8, 0,9 ηα πνζνζηά επηινγήο ηεο SMA(1) δηαδηθαζία απφ ην
θξηηήξην BIC θπκαίλνληαη απφ 91,4% κέρξη 98,7%.
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Πίλαθαο 5. Πνζνζηά επηινγήο ησλ ηξηώλ ππνδεηγκάησλ γηα όηαλ ηζρύεη ε κηθηή ρσξηθή
δηαδηθαζία SARMA(1,1) κε ξ =0,5 θαη δηάθνξεο ηηκέο ηνπ ι

325

400

100

Ν

ι
AIC-SAR(1)
AIC-SMA(1)
AIC-SARMA(1,1)
BIC-SAR(1)
BIC-SMA(1)
BIC-SARMA(1,1)
HQC-SAR(1)
HQC-SMA(1)
HQC-SARMA(1,1)
AIC-SAR(1)
AIC-SMA(1)
AIC-SARMA(1,1)
BIC-SAR(1)
BIC-SMA(1)
BIC-SARMA(1,1)
HQC-SAR(1)
HQC-SMA(1)
HQC-SARMA(1,1)
AIC-SAR(1)
AIC-SMA(1)
AIC-SARMA(1,1)
BIC-SAR(1)
BIC-SMA(1)
BIC-SARMA(1,1)
HQC-SAR(1)
HQC-SMA(1)
HQC-SARMA(1,1)

-0,9
11,1
4,3
84,6
32,9
16,8
50,3
21
8,4
70,6
0
0
100
0,4
0
99,6
0
0
100
1,2
0
98,8
10,7
0,3
89
3,4
0
96,6

-0,8
20,8
5,1
74,1
46
17,3
36,7
31,3
9,8
58,9
0
0
100
2,6
0
97,4
0,4
0
99,6
3,1
0
96,9
20,8
0,7
78,5
8,8
0
91,2

-0,6
43
6,8
50,2
67,7
18,4
13,9
54,5
11,7
33,8
4,2
0
95,8
25,1
0,1
74,8
10,5
0
89,5
15,8
0
84,2
50
1,3
48,7
30,3
0,2
69,5

-0,4
63,6
8,8
27,6
80,1
15,8
4,1
74,6
12,1
13,3
26,4
0
73,6
66,9
0,2
32,9
45,7
0
54,3
42,2
0,1
57,7
76,8
1,8
21,4
59,4
0,4
40,2

-0,2
77,6
8,9
13,5
85,6
13,1
1,3
82,8
11,7
5,5
65,9
0
34,1
91,6
0,4
8
80,7
0
19,3
70,1
0,2
29,7
93,9
1,9
4,2
83,6
0,9
15,5

0,2
69,2
5,5
25,3
85,9
5,8
8,3
78,3
5,7
16
59,2
0
40,8
89,4
0,1
10,5
76,8
0
23,2
65,8
0,7
33,5
90,8
0,7
8,5
80,7
0,7
18,6

0,4
48,4
5,6
46
68,6
7,7
23,7
58,6
6,8
34,6
15
0
85
47,5
0
52,5
28,6
0
71,4
23,8
0,1
76,1
61
0,1
38,9
41,4
0,1
58,5

0,6
15,5
13,9
70,6
30,5
25,9
43,6
22,7
19,2
58,1
0,4
0
99,6
4,3
2,2
93,5
1,5
0,4
98,1
1,9
0,2
97,9
9,2
1,7
89,1
3,8
0,3
95,9

0,8
0,6
16,3
83,1
1,7
40,5
57,8
1
24,9
74,1
0
0
100
0
2
98
0
0,1
99,9
0
0,2
99,8
0
0,8
99,2
0
0,3
99,7

0,9
0,1
10,7
89,2
0,1
29,6
70,3
0,1
17,8
82,1
0
0
100
0
0,3
99,7
0
0
100
0
0
100
0
0,1
99,9
0
0
100

ηνλ Πίλαθα 4 πεξηιακβάλνληαη ηα πνζνζηά επηινγήο θάζε δηαδηθαζίαο απφ ηα
πιεξνθνξηαθά θξηηήξηα γηα ηελ πεξίπησζε ηεο SARMA(1,1) δηαδηθαζίαο κε ξ ίζν κε
0,2 θαη δηάθνξεο ηηκέο γηα ην ι. Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα απφ απηφλ ηνλ πίλαθα είλαη φηη
ζην δείγκα ησλ 100 παξαηεξήζεσλ θαη ηα ηξία θξηηήξηα απνηπγράλνπλ λα επηιέμνπλ
ηε SARMA(1,1) δηαδηθαζία. Γηα ηηκέο ηνπ ι ίζεο κε -0,2 θαη 0,2 επηιέγνληαη ζρεδφλ
απνθιεηζηηθά νη SAR(1) θαη SMA(1) δηαδηθαζίεο. Δπεηδή ν ζπληειεζηήο ξ έρεη πνιχ
ρακειή ηηκή αγλνείηαη ην απηνπαιίλδξνκν κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο κε απνηέιεζκα γηα
ηηκέο ηνπ ι κεγαιχηεξεο ηνπ 0,2 θαη κηθξφηεξεο ηνπ -0,2 λα ππεξηζρχεη ην κέξνο ηνπ
θηλεηνχ κέζνπ θαη ηα θξηηήξηα λα ππνδεηθλχνπλ ζε κεγάια πνζνζηά ηε SMA(1)
δηαδηθαζία. Σα απνηειέζκαηα βειηηψλνληαη ζηα δείγκαηα ησλ 325 θαη 400
παξαηεξήζεσλ αιιά θαη πάιη ηα πνζνζηά εζθαικέλσλ επηινγψλ είλαη πνιχ πςειά. Σα
πην κεγάια πνζνζηά εληνπηζκνχ ηεο πξαγκαηηθήο δηαδηθαζίαο πξνθχπηνπλ γηα ην
θξηηήξην AIC θάηη πάιη αλακελφκελν ιφγσ ηεο ζπκπεξηθνξά απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ λα
επηιέγεη ππνδείγκαηα κε πνιιέο παξακέηξνπο θαη αθνινπζνχλ ηα θξηηήξηα HQC θαη
BIC.
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Πίλαθαο 6. Πνζνζηά επηινγήο ησλ ηξηώλ ππνδεηγκάησλ γηα όηαλ ηζρύεη ε κηθηή ρσξηθή
δηαδηθαζία SARMA(1,1) κε ξ =0,9 θαη δηάθνξεο ηηκέο ηνπ ι

325

400

100

Ν

ι
AIC-SAR(1)
AIC-SMA(1)
AIC-SARMA(1,1)
BIC-SAR(1)
BIC-SMA(1)
BIC-SARMA(1,1)
HQC-SAR(1)
HQC-SMA(1)
HQC-SARMA(1,1)
AIC-SAR(1)
AIC-SMA(1)
AIC-SARMA(1,1)
BIC-SAR(1)
BIC-SMA(1)
BIC-SARMA(1,1)
HQC-SAR(1)
HQC-SMA(1)
HQC-SARMA(1,1)
AIC-SAR(1)
AIC-SMA(1)
AIC-SARMA(1,1)
BIC-SAR(1)
BIC-SMA(1)
BIC-SARMA(1,1)
HQC-SAR(1)
HQC-SMA(1)
HQC-SARMA(1,1)

-0,9
2,5
0
97,5
10
0
90
4,6
0
95,4
0
0
100
0
0
100
0
0
100
0
0
100
1
0
99
0,1
0
99,9

-0,8
5,1
0
94,9
19,4
0
80,6
10,5
0
89,5
0
0
100
0
0
100
0
0
100
0,2
0
99,8
3,7
0
96,3
0,9
0
99,1

-0,6
20,8
0
79,2
46,7
0
53,3
30,4
0
69,6
0,1
0
99,9
5,1
0
94,9
1,2
0
98,8
5,1
0
94,9
21,7
0
78,3
10,6
0
89,4

-0,4
47,4
0
52,6
74,7
0
25,3
59,3
0
40,7
10,8
0
89,2
41,7
0
58,3
22,3
0
77,7
24,1
0
75,9
62,3
0
37,7
41,2
0
58,8

-0,2
72,1
0
27,9
91,2
0
8,8
83,8
0
16,2
53,5
0
46,5
86,8
0
13,2
71,4
0
28,6
63,5
0
36,5
89,7
0
10,3
79,4
0
20,6

0,2
79,4
0
20,6
94,9
0
5,1
89,4
0
10,6
63,1
0
36,9
91,3
0
8,7
79,4
0
20,6
66,3
0
33,7
92,5
0
7,5
82,2
0
17,8

0,4
63,7
0
36,3
87,4
0,1
12,5
75,8
0
24,2
29,6
0
70,4
65,7
0
34,3
46,9
0
53,1
27
0
73
63,3
0
36,7
43,9
0
56,1

0,6
47,3
0,1
52,6
73,3
0,1
26,6
58,8
0,1
41,1
9,5
0
90,5
35,2
0
64,8
19,3
0
80,7
3,4
0
96,6
17,4
0
82,6
6,8
0
93,2

0,8
24,3
0,1
75,6
48,1
0,2
51,7
33,2
0,2
66,6
0,6
0
99,4
7,8
0
92,2
2,1
0
97,9
0,3
0
99,7
1
0
99
0,5
0
99,5

0,9
9,7
0,1
90,2
22,6
0,4
77
14,3
0,3
85,4
0,1
0
99,9
0,6
0
99,4
0,3
0
99,7
0
0
100
0,1
0
99,9
0
0
100

Σα απνηειέζκαηα ησλ πξνζνκνηψζεσλ ηεο SARMA(1,1) δηαδηθαζίαο γηα δηάθνξεο
ηηκέο ηνπ ι θαη γηα ηηκέο ηνπ ξ ίζεο κε 0,5 θαη 0,9 παξνπζηάδνληαη, αληίζηνηρα, ζηνπο
Πίλαθεο 5 θαη 6. Ζ βαζηθή δηαπίζησζε απφ απηνχο ηνπο πίλαθεο είλαη φηη ζε αληίζεζε
κε ηελ πεξίπησζε πνπ ην ξ ηζνχηαλ κε 0,2 θαη πνπ παξνπζηάζηεθε ζηνλ Πίλαθα 4,
ηψξα γηα ηηκέο ηνπ ι ίζεο κε -0,6, -0,4, -0,2, 0,2, 0,4, θαη 0,6 θαη ηα ηξία θξηηήξηα
επηιέγνπλ εζθαικέλα ζε κεγάια πνζνζηά ηε SAR(1) δηαδηθαζία. Μεγαιχηεξε επηηπρία
ζσζηήο επηινγήο ζεκεηψλεηαη θαη εδψ γηα ην θξηηήξην AIC θαη αθνινπζνχλ ηα HQC
θαη BIC. Χζηφζν, γηα πνιχ πςειέο ή πνιχ κηθξέο ηηκέο ηνπ ι ηδηαίηεξα ζηα
κεγαιχηεξα δείγκαηα ηα ηξία θξηηήξηα επηιέγνπλ ηελ πξαγκαηηθή SARMA(1,1)
δηαδηθαζία ζε πνζνζηά ζρεδφλ 100%. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ε SMA(1)
δηαδηθαζία δελ επηιέγεηαη πνηέ φηαλ ην ξ ηζνχηαη κε 0,9 αιιά θαη φηαλ ηζνχηαη κε 0,5
θαη ηαπηφρξνλα ηα δείγκαηα είλαη κεγάια. Ζ επηινγή ησλ θξηηεξίσλ γίλεηαη κεηαμχ
ησλ δηαδηθαζηψλ SARMA(1,1) θαη SAR(1). Δπνκέλσο, ζα κπνξνχζε λα εμαρζεί ην
ζπκπέξαζκα φηη γηα λα επηιέμνπλ κε επηηπρία ηα ηξία θξηηήξηα ηε SARMA(1,1)
δηαδηθαζία ζα πξέπεη νη ηηκέο ηνπ ρσξηθνχ απηνπαιίλδξνκνπ ζπληειεζηή ξ λα είλαη
κεγάιεο, νη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ηνπ ρσξηθνχ κέζνπ ι λα είλαη θαη απηέο ζε
απφιπηεο ηηκέο αξθεηά πςειέο θαη ηα
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Πίλαθαο 7. Πνζνζηά επηινγήο ησλ ηξηώλ ππνδεηγκάησλ γηα όηαλ ηζρύεη ε κηθηή ρσξηθή
δηαδηθαζία SARMA(1,1) κε ι =0,2 θαη δηάθνξεο ηηκέο ηνπ ξ

325

400

100

Ν

ξ
AIC-SAR(1)
AIC-SMA(1)
AIC-SARMA(1,1)
BIC-SAR(1)
BIC-SMA(1)
BIC-SARMA(1,1)
HQC-SAR(1)
HQC-SMA(1)
HQC-SARMA(1,1)
AIC-SAR(1)
AIC-SMA(1)
AIC-SARMA(1,1)
BIC-SAR(1)
BIC-SMA(1)
BIC-SARMA(1,1)
HQC-SAR(1)
HQC-SMA(1)
HQC-SARMA(1,1)
AIC-SAR(1)
AIC-SMA(1)
AIC-SARMA(1,1)
BIC-SAR(1)
BIC-SMA(1)
BIC-SARMA(1,1)
HQC-SAR(1)
HQC-SMA(1)
HQC-SARMA(1,1)

-0,9
59,2
0
40,8
84
0
16
70,7
0
29,3
22
0
78
62,3
0
37,7
39,5
0
60,5
44,3
0
55,7
81,4
0
18,6
63,2
0
36,8

-0,8
59,6
0
40,4
84,3
0,1
15,6
70,7
0
29,3
23,8
0
76,2
64,6
0
35,4
42,1
0
57,9
45,4
0
54,6
82,5
0
17,5
65
0
35

-0,6
60,2
1,4
38,4
83,2
3,5
13,3
72,2
2,5
25,3
27,2
0
72,8
69
0
31
45,5
0
54,5
48,2
0
51,8
84,3
0,5
15,2
66,6
0
33,4

-0,4
60,3
16,5
23,2
72,4
24,1
3,5
68,3
21,2
10,5
31,2
0,1
68,7
73,1
1,7
25,2
50,2
0,7
49,1
50,7
3,3
46
80,4
13,8
5,8
69,2
8
22,8

-0,2
48,2
45,4
6,4
50,8
48,9
0,3
50,3
48,1
1,6
33,9
23,4
42,7
56,9
40,3
2,8
47,9
34,4
17,7
47
39,1
13,9
55,5
44,2
0,3
54,2
43,5
2,3

0,2
43,9
34,1
22
52,8
41,6
5,6
48,3
38,9
12,8
37,4
15,5
47,1
62,1
25,2
12,7
53,4
21
25,6
43,1
22,1
34,8
63,5
28,6
7,9
55,4
25,6
19

0,4
63,4
11,2
25,4
79,3
12,3
8,4
72,3
11,4
16,3
54,7
0,3
45
87,6
0,4
12
74,1
0,4
25,5
63,4
1,5
35,1
89,7
1,9
8,4
78,8
1,9
19,3

0,6
73
2,9
24,1
88,9
3,2
7,9
82,2
3,2
14,6
63,3
0
36,7
91,5
0
8,5
78,7
0
21,3
68
0
32
92,5
0,3
7,2
82,8
0,2
17

0,8
79,9
0,1
20
94,4
0,2
5,4
88
0,2
11,8
66,9
0
33,1
92,8
0
7,2
82
0
18
69,9
0
30,1
93,2
0
6,8
84,8
0
15,2

0,9
79,4
0
20,6
94,9
0
5,1
89,4
0
10,6
63,1
0
36,9
91,3
0
8,7
79,4
0
20,6
66,3
0
33,7
92,5
0
7,5
82,2
0
17,8

δείγκαηα κεγάια. ε δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο, θαίλεηαη φηη ππεξηζρχεη ν ζπληειεζηήο
ξ θαη επηιέγνληαη SAR(1) δηαδηθαζίεο.
Ο Πίλαθαο 7 πεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζνκνηψζεσλ γηα ηελ
πεξίπησζε ηεο SARMA(1,1) δηαδηθαζίαο κε ι ίζν κε 0,2 θαη δηάθνξεο ηηκέο γηα ην ξ. Ο
πίλαθαο απηφο πεξηέρεη γηα ιφγνπο επθνιίαο ζηηο ζπγθξίζεηο θαη ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην
ξ ηζνχηαη κε 0,2 θαη 0,9 νη νπνίεο έρνπλ παξνπζηαζηεί θαη ζε πξνεγνχκελνπο πίλαθεο.
πσο δηαπηζηψλεηαη, ηα θξηηήξηα δπζθνιεχνληαη λα εληνπίζνπλ ηε SARMA(1,1)
δηαδηθαζία θαη παξνπζηάδνπλ ζπκπεξηθνξά παξφκνηα κε ηελ πεξίπησζε ηνπ Πίλαθα 4
πνπ ην ξ δηαηεξνχηαλ ζηαζεξφ ίζν κε 0,2. Χζηφζν, ηψξα φηαλ ν ζπληειεζηήο ξ παίξλεη
ηηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ 0,2 ή κηθξφηεξεο ηνπ -0,2 επηθξαηεί ην απηνπαιίλδξνκν κέξνο
ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηα θξηηήξηα έρνπλ ηελ ηάζε λα επηιέγνπλ ηε SAR(1) δηαδηθαζία.
Δπηπξφζζεηα, θαη εδψ ηα πνζνζηά ζσζηήο επηινγήο βειηηψλνληαη ιίγν ζηα δείγκαηα
ησλ 325 θαη 400 παξαηεξήζεσλ αιιά γεληθά ε ζπκπεξηθνξά ησλ θξηηεξίσλ είλαη
απνγνεηεπηηθή. Σν θξηηήξην AIC έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο επηηπρίεο θαη αθνινπζνχλ ηα
θξηηήξηα HQC θαη BIC.
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Πίλαθαο 8. Πνζνζηά επηινγήο ησλ ηξηώλ ππνδεηγκάησλ γηα όηαλ ηζρύεη ε κηθηή ρσξηθή
δηαδηθαζία SARMA(1,1) κε ι =0,5 θαη δηάθνξεο ηηκέο ηνπ ξ

325

400

100

Ν

ξ
AIC-SAR(1)
AIC-SMA(1)
AIC-SARMA(1,1)
BIC-SAR(1)
BIC-SMA(1)
BIC-SARMA(1,1)
HQC-SAR(1)
HQC-SMA(1)
HQC-SARMA(1,1)
AIC-SAR(1)
AIC-SMA(1)
AIC-SARMA(1,1)
BIC-SAR(1)
BIC-SMA(1)
BIC-SARMA(1,1)
HQC-SAR(1)
HQC-SMA(1)
HQC-SARMA(1,1)
AIC-SAR(1)
AIC-SMA(1)
AIC-SARMA(1,1)
BIC-SAR(1)
BIC-SMA(1)
BIC-SARMA(1,1)
HQC-SAR(1)
HQC-SMA(1)
HQC-SARMA(1,1)

-0,9
6,4
0
93,6
19,7
0
80,3
10,5
0
89,5
0
0
100
0
0
100
0
0
100
0,2
0
99,8
3
0
97
1,3
0
98,7

-0,8
7,3
0
92,7
20,4
0
79,6
11,8
0
88,2
0
0
100
0,1
0
99,9
0
0
100
0,3
0
99,7
3,6
0
96,4
1,3
0
98,7

-0,6
8,3
1
90,7
25,5
4,1
70,4
13,8
2,7
83,5
0
0
100
0,4
0
99,6
0,1
0
99,9
0,8
0
99,2
5,7
0
94,3
1,9
0
98,1

-0,4
10,7
18,2
71,1
28,6
39,2
32,2
17,1
27,4
55,5
0
0,1
99,9
0,5
1,8
97,7
0,4
0,6
99
1,2
1,7
97,1
7,9
11,9
80,2
2,4
4
93,6

-0,2
12
63
25
19,1
77,6
3,3
15,4
71,5
13,1
0,3
24,7
75
1,2
61,1
37,7
0,4
39,6
60
1,9
37,7
60,4
8,2
72,7
19,1
3,7
53,6
42,7

0,2
6,4
60,8
32,8
7,7
80,7
11,6
7,3
71,5
21,2
0,3
31,9
67,8
0,4
72,4
27,2
0,4
51,7
47,9
0,8
41,5
57,7
0,9
75,6
23,5
0,8
56,7
42,5

0,4
21,6
21,7
56,7
33,8
36,4
29,8
28,1
28,1
43,8
2,2
0,8
97
11,5
8,5
80
5,3
3,4
91,3
4,8
2,4
92,8
21,8
11,8
66,4
11,1
5,7
83,2

0,6
42,2
2,2
55,6
63,3
4,3
32,4
52,3
3
44,7
7,2
0
92,8
30,8
0
69,2
15,3
0
84,7
10,5
0
89,5
39,7
0
60,3
20,2
0
79,8

0,8
54,3
0,3
45,4
77,7
0,3
22
64,6
0,3
35,1
17,9
0
82,1
50,9
0
49,1
31,1
0
68,9
14,4
0
85,6
45,3
0
54,7
28,5
0
71,5

0,9
56
0
44
81,1
0,1
18,8
68,2
0,1
31,7
17,4
0
82,6
51,2
0
48,8
31,1
0
68,9
10,4
0
89,6
41
0
59
23
0
77

Οη Πίλαθεο 8 θαη 9 ζπλνςίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζνκνηψζεσλ φηαλ ε
πξαγκαηηθή δηαδηθαζία είλαη ε SARMA(1,1) κε ηηκέο ηνπ ι ίζεο κε 0,5 θαη 0,9 θαη γηα
δηάθνξεο ηηκέο ηνπ ξ. πσο πξνθχπηεη απφ ηνπο δπν πίλαθεο, ζηα κεγάια δείγκαηα θαη
φηαλ ν ζπληειεζηήο ξ παίξλεη πνιχ κεγάιεο ζεηηθέο ή πνιχ κηθξέο αξλεηηθέο ηηκέο ηα
θξηηήξηα επηιέγνπλ ηε SARMA(1,1) κε πνζνζηά επηηπρίαο πνπ ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο πξνζεγγίδνπλ ην 100%. Δληνχηνηο, γηα κηθξέο θαη κέηξηεο απφιπηεο ηηκέο
ηνπ ξ θαη γηα ι ίζν κε 0,9 ζηνλ Πίλαθα 9 παξαηεξνχληαη αμηφινγα πνζνζηά επηινγήο
ηεο SMA(1) δηαδηθαζίαο ελψ ε SAR(1) δηαδηθαζία δελ επηιέγεηαη ζρεδφλ πνηέ
αλεμάξηεηα ηεο ηηκήο ηνπ ζπληειεζηή ξ. Γειαδή, νπζηαζηηθά ε επηινγή γίλεηαη
αλάκεζα ζηηο SARMA(1,1) θαη SMA(1) δηαδηθαζίεο. Αληίζεηα, ζηνλ Πίλαθα 8 φπνπ ν
ζπληειεζηήο ι ιακβάλεη ηελ ηηκή 0,5 θαηαγξάθνληαη αμηνζεκείσηα πνζνζηά επηινγήο
θαη ηεο SAR(1) δηαδηθαζίαο. Καηά ζπλέπεηα, γηα λα εληνπίδεηαη κε επηηπρία ε
SARMA(1,1) δηαδηθαζία ζα πξέπεη ν ζπληειεζηήο ι λα έρεη κεγάιε ηηκή θαη νη ηηκέο
ηνπ ζπληειεζηή ξ λα είλαη θαη απηέο ζε απφιπηεο ηηκέο πςειέο. Ο κεγάινο αξηζκφο
παξαηεξήζεσλ θαίλεηαη θαη εδψ φηη δηεπθνιχλεη ζηνλ εληνπηζκφ ηεο ζσζηήο
δηαδηθαζίαο. Δπηπξφζζεηα, πξέπεη λα ζρνιηαζηεί ε κηθξή πηψζε ζηα πνζνζηά ζσζηήο
επηινγήο πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 8 φηαλ ν ζπληειεζηήο ξ ηζνχηαη κε
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Πίλαθαο 9. Πνζνζηά επηινγήο ησλ ηξηώλ ππνδεηγκάησλ γηα όηαλ ηζρύεη ε κηθηή ρσξηθή
δηαδηθαζία SARMA(1,1) κε ι =0,9 θαη δηάθνξεο ηηκέο ηνπ ξ

325

400

100

Ν

ξ
AIC-SAR(1)
AIC-SMA(1)
AIC-SARMA(1,1)
BIC-SAR(1)
BIC-SMA(1)
BIC-SARMA(1,1)
HQC-SAR(1)
HQC-SMA(1)
HQC-SARMA(1,1)
AIC-SAR(1)
AIC-SMA(1)
AIC-SARMA(1,1)
BIC-SAR(1)
BIC-SMA(1)
BIC-SARMA(1,1)
HQC-SAR(1)
HQC-SMA(1)
HQC-SARMA(1,1)
AIC-SAR(1)
AIC-SMA(1)
AIC-SARMA(1,1)
BIC-SAR(1)
BIC-SMA(1)
BIC-SARMA(1,1)
HQC-SAR(1)
HQC-SMA(1)
HQC-SARMA(1,1)

-0,9
0
0
100
0
0
100
0
0
100
0
0
100
0
0
100
0
0
100
0
0
100
0
0
100
0
0
100

-0,8
0
0
100
0
0
100
0
0
100
0
0
100
0
0
100
0
0
100
0
0
100
0
0
100
0
0
100

-0,6
0
0,2
99,8
0
1,4
98,6
0
0,9
99,1
0
0
100
0
0
100
0
0
100
0
0
100
0
0
100
0
0
100

-0,4
0
10,8
89,2
0
28,3
71,7
0
16,9
83,1
0
0
100
0
0,2
99,8
0
0,1
99,9
0
0
100
0
0,1
99,9
0
0
100

-0,2
0
56,3
43,7
0
80,6
19,4
0
68,7
31,3
0
15,9
84,1
0
48,9
51,1
0
28,2
71,8
0
2,6
97,4
0
17,8
82,2
0
8
92

0,2
0
56,1
43,9
0
81
19
0
69
31
0
19,8
80,2
0
59,1
40,9
0
36,6
63,4
0
6,1
93,9
0
27,7
72,3
0
14,1
85,9

0,4
0
20,5
79,5
0
45,5
54,5
0
30,6
69,4
0
0
100
0
4
96
0
0,8
99,2
0
0
100
0
0,6
99,4
0
0,3
99,7

0,6
0,2
6
93,8
0,3
18,2
81,5
0,2
10
89,8
0
0
100
0
0
100
0
0
100
0
0
100
0
0
100
0
0
100

0,8
3
1,1
95,9
7,9
4,4
87,7
4,4
1,9
93,7
0
0
100
0,1
0
99,9
0
0
100
0
0
100
0
0
100
0
0
100

0,9
9,7
0,1
90,2
22,6
0,4
77
14,3
0,3
85,4
0,1
0
99,9
0,6
0
99,4
0,3
0
99,7
0
0
100
0,1
0
99,9
0
0
100

ηηο ηηκέο 0,6, 0,8 θαη 0,9 θαη ε αληίζηνηρε αχμεζε ζηα πνζνζηά επηινγήο ηεο SAR(1)
δηαδηθαζίαο. Ζ ζπκπεξηθνξά απηή πνπ αλάινγε δελ έρεη παξαηεξεζεί ζηνλ Πίλαθα 5
φπνπ ν ζπληειεζηήο ξ έρεη ηε ζηαζεξή ηηκή 0,5 ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζην γεγνλφο
φηη ε SAR(1) δηαδηθαζία εθθξάδεη πην ηζρπξή ρσξηθή απηνζπζρέηηζε ελψ ε SMA(1)
δηαδηθαζία πην αζζελή. Γειαδή, θαηά θάπνηνλ ηξφπν ε SAR(1) δηαδηθαζία θπξηαξρεί
ζηε SMA(1) δηαδηθαζία.

4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
ηελ εξγαζία απηή πξαγκαηνπνηήζεθαλ κηα ζεηξά απφ πξνζνκνηψζεηο γηα λα
κειεηεζεί ε ηθαλφηεηα ησλ ηξηψλ πην δηαδεδνκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ θξηηεξίσλ,
δειαδή ησλ AIC, BIC θαη HQC λα εληνπίδνπλ θαη λα επηιέγνπλ ρσξηθέο δηαδηθαζίεο.
Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ είλαη θαλεξφ φηη ηα πιεξνθνξηαθά θξηηήξηα
απνηεινχλ εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνλ εξεπλεηή ζε κηα ρσξηθή
νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε λα επηιέμεη ρσξηθέο δηαδηθαζίεο. Χζηφζν, ππάξρνπλ
πεξηπηψζεηο πνπ απνηπγράλνπλ θαη πνπ νδεγνχλ ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα.
Δηδηθφηεξα, δηαπηζηψλεηαη φηη ζε κεγάια δείγκαηα ε ζπκπεξηθνξά ηνπο είλαη πην
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ηθαλνπνηεηηθή άιια αξθεηέο θνξέο ε επηινγή ηεο δηαδηθαζίαο επεξεάδεηαη απφ ην
κέγεζνο ησλ ηηκψλ ησλ ρσξηθψλ ζπληειεζηψλ. Μεγάιεο ηηκέο ησλ ρσξηθψλ
ζπληειεζηψλ νδεγνχλ πην εχθνια ζηελ επηινγή ηεο ζσζηήο δηαδηθαζίαο. ηε κηθηή
SARMA(1,1) δηαδηθαζία θαη νη δχν ζπληειεζηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ πςειέο ηηκέο
ψζηε λα είλαη μεθάζαξνη θαη ν απηνπαιίλδξνκνο φξνο θαη ν φξνο θηλεηνχ κέζνπ.
Γηαθνξεηηθά, κπνξεί λα θπξηαξρήζεη ζηελ επηινγή απηφο κε ηε κεγαιχηεξε ηηκή θαη λα
επηιερζεί απιή δηαδηθαζία. ηαλ νη πξαγκαηηθέο δηαδηθαζίεο είλαη ε SAR(1) ή ε
SMA(1) ην θξηηήξην BIC έρεη ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο ελψ φηαλ ηζρχεη ε κηθηή
SARMA(1,1) δηαδηθαζία ην θξηηήξην AIC δίλεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Φπζηθά απηφ
ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζε θάπνην βαζκφ ζηε γλσζηή ηάζε ηνπ BIC λα επηιέγεη
ππνδείγκαηα κε κηθξφ αξηζκφ παξακέηξσλ θαη ηνπ AIC λα επηιέγεη ππνδείγκαηα
πνιιψλ παξακέηξσλ.
Δίλαη απηνλφεην φηη φπσο ζε φιεο ηηο κειέηεο κε πξνζνκνίσζε ηα ζπκπεξάζκαηα
ηζρχνπλ απνθιεηζηηθά κε βάζε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο θαη κήηξεο ρσξηθψλ
ζηαζκίζεσλ. Απηφ ηνλίδεηαη δηφηη ζε αληίζεζε κε ηηο ρξνλνζεηξέο, ε ρσξηθή εμάξηεζε,
πνπ νξίδεηαη ζηα ππνδείγκαηα απφ ηνλ εξεπλεηή εμσγελψο, κπνξεί λα θαζνξηζηεί κε
πνηθίινπο ηξφπνπο γεηηνλίαο. Δληνχηνηο, ε εθαξκνγή ηεο ίδηαο κεζφδνπ γεηηνλίαο ζε
δηαθνξεηηθέο ρσξηθέο δνκέο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ηειείσο αλφκνηεο κήηξεο ρσξηθψλ
ζηαζκίζεσλ. ηελ εξγαζία επηιέρζεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε ρσξηθή δνκή ηεο
Διιάδαο πνπ παξνπζηάδεη αξθεηέο γεσγξαθηθέο ηδηνκνξθίεο κε απνηέιεζκα λα
πξνθχςνπλ ηδηαίηεξα αζχκκεηξεο κήηξεο ρσξηθψλ ζηαζκίζεσλ. Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα
είλαη φηη ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη ηζρχνπλ φρη κφλν γηα ηε ζεσξεηηθή γεσγξαθηθή
ηνπνινγία ησλ νκαιψλ πιεγκάησλ αιιά θαη γηα ηελ πξαγκαηηθή γεσγξαθηθή δνκή
φπσο εθθξάδεηαη κέζσ ελφο ράξηε.
Δίλαη άγλσζην εάλ νη εθηηκήζεηο ησλ ζπληειεζηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ επεξεάδνληαη
απφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πνιχ ρακειψλ θάησ νξίσλ ζηα εχξε νξηζκνχ ηνπο πνπ
πξνθχπηνπλ κε ηα θξηηήξηα γεηηνλίαο ηνπ πχξγνπ θαη ησλ θνληηλφηεξσλ γεηηφλσλ αιιά
θαη απφ ηνλ αιγφξηζκν κεγηζηνπνίεζεο κέζσ ηεο ζπλάξηεζεο nlminb ζηελ R. Ζ
ζπλέπεηα ησλ απνηειεζκάησλ κε δηαθνξεηηθέο κήηξεο ρσξηθψλ ζηαζκίζεσλ αιιά θαη
δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελα κειινληηθήο
εξγαζίαο. Δπηπξφζζεηα, αληηθείκελν κειινληηθήο έξεπλαο ζα απνηειέζεη θαη ε
ζπκπεξηθνξά ησλ πιεξνθνξηαθψλ θξηηεξίσλ γηα πεξηπηψζεηο κε Γθανπζηαλψλ
ρσξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαζψο θαη γηα ρσξηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ρσξηθέο
πζηεξήζεηο αλσηέξσλ ηεο πξψηεο ηάμεσλ.
ABSTRACT
In spatial data analysis the sample is considered to be a realization from a spatial process. The
most common spatial processes are the first order spatial autoregressive process SAR(1), the
first order spatial moving average process SMA(1) and the mixed spatial autoregressive moving
average process SARMA(1,1) which are extensions of the respective time series processes to the
spatial context allowing for multidirectional dependence. In this study, using simulation
techniques, we examine the ability of the three most common applied in practice information
criteria which are Akaike‘s Information Criterion (AIC), Bayesian Information Criterion (BIC)
and Hannan and Quinn‘s Criterion (HQC) to select the best fitted model. The results indicate
249

that the behavior of the three criteria depends on coefficients‘ values and sample size and in
some cases they lead to misleading selections.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η διατύπωση πιθανοθεωρητικών λύσεων στα προβλήματα της διανομής μεριδίων και του
συμϕερότερου στοιχήματος, από τους Pascal και Fermat, θεωρείται ευρύτατα ως η αρχή
(γένεση) της Θεωρίας Πιθανοτήτων. Η εργασία του Cardano στις Πιθανότητες, η οποία
προηγήθηκε εκείνης των Pascal και Fermat κατά ένα περίπου αιώνα, δημοσιεύθηκε μετά
τον θάνατό του στο περίϕημο δεκαπεντασέλιδο βιβλίο του με τίτλο Liber de Ludo Aleae
(The Book on Games of Chance). Προβλήματα πιθανοτήτων εξέτασε και στο βιβλίο του
Practica Arithmetice et Mensurandi Singularis. Η συμβολή του Cardano στη γένεση
της Θεωρίας Πιθανοτήτων θεωρείται από αρκετούς ότι δεν έχει τύχει της αναγνώρισης που
πιθανόν αξίζει. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά οι πιθανοθεωρητικοί νόμοι και
τα προβλήματα παιχνιδιών τύχης που απασχόλησαν τον Cardano. Τα στοιχεία συνηγορούν
υπέρ της ευρύτατα αποδεκτής άποψης για τη γένεση της Θεωρίας Πιθανοτήτων.
Λέξεις Κλειδιά: Διανομή μεριδίων, Κλασική πιθανότητα, Νόμος μεγάλων αριθμών, Παράδοξο
Αγίας Πετρούπολης, Πολλαπλασιαστικός τύπος πιθανοτήτων, Πρόβλημα Γαλιλαίου, Τύπος
του Cardano.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Η Θεωρία Πιθανοτήτων οϕείλει τη γένεσή της στα παιγνίδια τύχης. Η διατύπωση μεθόδων υπολογισμού πιθανοθεωρητικών λύσεων στα προβλήματα της διανομής
μεριδίων και του συμϕερότερου στοιχήματος από τους Blaise Pascal (1623-1662) και
Pierre de Fermat (1608-1665), θεωρείται ευρύτατα ως η αρχή (γένεση) της Θεωρίας
Πιθανοτήτων. Η εργασία του Gerolamo Cardano (1501-1575) στις Πιθανότητες,
η οποία προηγήθηκε εκείνης των Pascal και Fermat κατά ένα περίπου αιώνα, δημοσιεύθηκε μετά τον θάνατό του, το 1663, στο δεκαπεντασέλιδο βιβλίο του με τίτλο
Liber de Ludo Aleae, το οποίο αποτελείται από 32 σύντομα κεϕάλαια. Το βιβλίο
αυτό μεταϕράσθηκε στα Αγγλικά από τον S. H. Gould και με τίτλο The Book on
Games of Chance περιλαμβάνεται στη βιογραϕία του Cardano που συνέγραψε ο Ore
(1953) με τίτλο Cardano: The Gamling Scholar. Προβλήματα πιθανοτήτων εξέτασε
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και στο βιβλίο του Practica Arithmetice et Mensurandi Singularis.
Η εργασία του Cardano στις Πιθανότητες, αξιολογείται από αρκετούς ότι σηματοδοτεί την αρχή της ανάπτυξης της Θεωρίας Πιθανοτήτων. ΄Ετσι, στην βιογραϕία
του Cardano, ο Ore σημειώνει τα ακόλουθα:
΄Εχω πεισθεί ότι η πρωτοποριακή αυτή εργασία στις πιθανότητες είναι τόσο ευρεία
και σε ορισμένα ερωτήματα τόσο επιτυχής ώστε η διατριβή του Cardano θα μπορούσε
να θεωρηθεί ότι σηματοδοτεί την αρχή της Θεωρίας Πιθανοτήτων, πολύ περισσότερο
από τη συνήθη θεώρηση των συζητήσεων του Pascal με τον ϕίλο του παίκτη τυχερών
παιγνιδιών de Mere και την ακολουθήσασα αλληλογραϕία με τον Fermat, που όλα αυτά
συνέβησαν τουλάχιστο ένα αιώνα αϕότου ο Cardano άρχισε να συνθέτει το δικό του
Liber de Ludo Aleae.
Ο ιστορικός των Μαθηματικών Burton (2003) ϕαίνεται να μοιράζεται την ίδια
γνώμη:
Για πρώτη ϕορά, βρίσκουμε την μετάβαση από την εμπειρική στη θεωρητική έννοια του δίκαιου κύβου. Καταϕέρνοντας αυτό, ο Cardan (Cardano) πιθανώς κατέστη
ο πραγματικός πατέρας της μοντέρνας θεωρίας πιθανοτήτων.
΄Ομως, παρά την αξιόλογη συμβολή του Cardano στο πεδίο αυτό, σε κανένα από
τα προβλήματα δεν έϕτασε στο επίπεδο της μαθηματικής λεπτότητας και ωριμότητας
που επιδείχθηκε από τους διαδόχους του. Πολλές από τις ανακαλύψεις του ήταν είτε
στοιχειώδεις είτε λανθασμένες. Από την άλλη, η εργασία των Pascal και Fermat
υπήρξε αυστηρή και έδωσε την πρώτη ώθηση συστηματικής μελέτης της Θεωρίας
Πιθανοτήτων. Σχετικά, ο A. W. F. Edwards (1987), σε αντίθεση με τους Ore και
Burton, εκϕράζει την άποψη:
Παρά την αυξηθείσα ενημέρωσή μας για την προηγηθείσα εργασία του Cardano
και του Galileo είναι ϕανερό ότι πριν από τους Pascal και Fermat τίποτα περισσότερο
από τον υπολογισμό βασικών πιθανοτήτων σε διάϕορα παιγνίδια με κύβους και χαρτιά
δεν είχε επιτευχθεί.
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά οι πιθανοθεωρητικοί νόμοι και τα
προβλήματα παιχνιδιών τύχης που απασχόλησαν τον Cardano και τα οποία αργότερα
ερευνήθηκαν πλήρως και με σχετική μαθηματική αυστηρότητα από τους διαδόχους
του. Η αξιολόγηση των στοιχείων αυτών συνηγορεί υπέρ της ευρύτατα αποδεκτής
άποψης που αποδίδει στους Pascal και Fermat τη γένεση της Θεωρίας Πιθανοτήτων.
2. ΠΙΘΑΝΟΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
Η θεωρούμενη σήμερα ως κλασική πιθανότητα ορίσθηκε, για πρώτη ίσως ϕορά,
από τον Cardano στο Κεϕάλαιο 14 ως εξής:
Θεωρούμε ολόκληρη την περιοχή (circuit) και τον αριθμό εκείνων των ρίψεων που
παριστάνουν κατά πόσους τρόπους το ευνοϊκό αποτελέσμα μπορεί να εμϕανισθεί και
συγκρίνουμε το αριθμό αυτό με την υπόλοιπη περιοχή, και σύμϕωνα με την πρόταση
θα πρέπει το αμοιβαίο στοίχημα να τεθεί έτσι ώστε ο οποιοσδήποτε να ανταγωνίζεται
με ίσους όρους.
Σημειώνουμε ότι ο Cardano καλεί περιοχή (circuit) τον γνωστό σήμερα ως δειγ252

ματικό χώρο. ΄Ετσι, αν ο δειγματικός χώρος περιλαμβάνει κ ευνοϊκά αποτελέσματα
και r μη ευνοϊκά αποτελέσματα για ένα ενδεχόμενο και όλα τα αποτελέματα είναι
εξίσου δυνατά (ισοπίθανα), τότε σύμϕωνα με τον ορισμό του Cardano ο λόγος των
συμπληρωματικών πιθανοτήτων (odds) του ενδεχομένου είναι κ/r και δίνει τη σωστή
πιθανότητα κ/(κ + r). Ας συγκρίνουμε τον ορισμό της κλασικής πιθανότητας του
Cardano με τους αντίστοιχους ορισμούς που διατυπώθηκαν στη συνέχεια.
Ο ορισμός της πιθανότητας που δόθηκε από τον Gottfried Wilheim Leibniz
(1646-1716) το 1710 είναι ο ακόλουθος:
Αν μια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε διαϕορετικά πλεονεκτικά αμοιβαίως
αποκλειόμενα αποτελέσματα, η εκτίμηση της αναμενόμενης τιμής θα είναι το άθροισμα των δυνατών πλεονεκτημάτων από το σύνολο όλων εκείνων των αποτελεσμάτων,
διαιρεμένων από τον αριθμό των συνολικών αποτελεσμάτων.
Ο Jacob Bernoulli (1654-1705) διατύπωσε σχετικά το 1713 στο βιβλίο του Ars
Conjectandi τα ακόλουθα:
Αν το ολοκλήρωμα και η απόλυτη βεβαιότητα, τα οποία συμβολίζουμε με το γράμμα a ή με την μονάδα 1, θεωρηθούν ότι αποτελούνται, για παράδειγμα, από πέντε
πιθανότητες, όπως ακριβώς πέντε τμήματα, τρία από τα οποία ευνοούν την ύπαρξη ή
την πραγματοποίηση κάποιων ενδεχομένων, με τα υπόλοιπα όμως εναντίον αυτής, θα
λέμε ότι το ενδεχόμενο αυτό έχει βεβαιότητα 3a/5, ή 3/5.
Ο ορισμός που δόθηκε από τον Abraham de Moivre (1646-1716) το 1711 στο
βιβλίο του De Mensura Sortis έχει ως ακολούθως:
Αν κ είναι ο αριθμός των περιπτώσεων στις οποίες ορισμένο ενδεχόμενο μπορεί να
πραγματοποιηθεί, και r είναι ο αριθμός των περιπτώσεων στις οποίες (το ενδεχόμενο)
αποτυγχάνει (να πραγματοποιηθεί), οι πραγματοποιήσεις όπως και οι αποτυχίες έχουν
τον βαθμό πιθανότητας τους. Αλλά, αν όλες οι περιπτώσεις στις οποίες ορισμένο
ενδεχόμενο μπορεί το ίδιο εύκολα (equally easy) να πραγματοποιηθεί ή να αποτύχει,
η πιθανότητα πραγματοποίησης ως προς την πιθανότητα αποτυχίας θα είναι όπως το
κ ως προς το r.
Σύμϕωνα με τον ορισμό του de Moivre ο λόγος των συμπληρωματικών πιθανοτήτων (odds) ενδεχομένου δίνεται σωστά ως κ/r.
Ο ορισμός της κλασικής πιθανότητας διατυπώθηκε από τον Pierre-Simon Laplace
(1749-1827) το 1774 στην πρώτη του πιθανοθεωρητική εργασία και είναι ο εξής:
Η πιθανότητα ενός ενδεχομένου είναι το πηλίκο του αριθμού των ευνοϊκων γι΄
αυτό περιπτώσεων προς τον αριθμό των δυνατών περιπτώσεων, όταν τίποτα δεν μας
κάνει να πιστεύουμε ότι κάποια από τις περιπτώσεις μπορεί να εμϕανισθεί συχνότερα
από οποιαδήποτε άλλη, έτσι ώστε οι περιπτώσεις αυτές να θεωρούνται εξίσου δυνατές
(equally possible).
Επισημαίνουμε την προσπαθεια ορισμού της έννοιας των εξίσου δυνατών (ισοπίθανων) περιπτώσεων ανεξάρτητα από την έννοια της πιθανότητας, γιατί διαϕορετικά
ο κλασικός ορισμός της πιθανότητας θα οδηγούσε σε ϕαύλο κύκλο. Τούτο επιτυγχάνεται στον ορισμό του Laplace με την επίκληση της αρχής της έλλειψης επαρκούς
λόγου.
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Ο πολλαπλασιαστικός τύπος για την εύρεση του λόγου των πιθανοτήτων υπέρ και
κατά της εμϕάνισης ενός ενδεχομένου σε κάθε εκτέλεση μιας σειράς εκτελέσεων ενός
παιχνιδιού τύχης, αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές συμβολές του Cardano στην
ανάπτυξη της Θεωρίας Πιθανοτήτων. Συγκεκριμμένα, ας θεωρήσουμε ένα παιγνίδι
τύχης με r ισοπίθανα δυνατά αποτελέσματα και έστω ότι κ από αυτά είναι ευνοϊκά
για την πραγματοποίηση συγκεκριμμένου ενδεχομένου. Τότε κ/(r − κ) είναι ο λόγος των πιθανοτήτων υπέρ και κατά της εμϕάνισης του. Αναλύοντας τα παιγνίδια με
κύβους τριών, τεσσάρων, πέντε και έξι ισοπίθανων εδρών, συμπέρανε ότι σε ν εκτελέσεις ενός παιχνιδιού τύχης, ο λόγος των πιθανοτήτων υπέρ και κατά της εμϕάνισης
ενός ενδεχομένου σε κάθε εκτέλεση του παιγνιδιού είναι κν /(rν − κν ). Ο τύπος
αυτός αναϕέρεται και ως τύπος του Cardano. Θέτοντας p = κ/r, η έκϕραση αυτή
μετασχηματίζεται στην pν /(1 − pν ), η οποία συνεπάγεται ότι η πιθανότητα εμϕάνισης
ενός ενδεχομένου σε κάθε εκτέλεση μιας σειράς ν ισοπίθανων δοκιμών (εκτελέσεων)
ενός παιχνιδιού τύχης είναι ίση με pν , το γινόμενο των επιμέρους πιθανοτήτων. Ο
τύπος αυτός αποτελεί μερική περίπτωση του πολλαπλασιαστικού τύπου πιθανοτήτων
για ανεξάρτητα ενδεχόμενα.
Ο Cardano χρησιμοποίησε τον Νόμο των Μεγάλων Αριθμών του Bernoulli, αν
και ποτέ δεν τον διατύπωσε εκπεϕρασμένα, 150 χρόνια περίπου πριν από τον J. Bernoulli στο οποίον αποδίδεται ο νόμος αυτός. Στο βιβλίο Cardano: The Gamling
Scholar, ο Ore (1953) γράϕει σχετικά:
Είναι προϕανές ότι είναι γνώστης του Νόμου των Μεγάλων Αριθμών στην πιο
στοιχειώδη μορϕή του. Τα μαθηματικά του Cardano ανήκουν στην περίοδο πριν από
τη χρήση τύπων στις εκϕράσεις, έτσι ώστε δεν μπορούσε να διατυπώσει τον νόμο
εκπεϕρασμένα με τύπο, αλλά τον χρησιμοποίησε ως εξής: όταν η πιθανότητα ενός
ενδεχομένου είναι p, τότε σε μεγάλο αριθμό ν επαναλήψεων, ο αριθμός των ϕορών
εμϕάνισης του δεν μπορεί να κείται μακριά από την τιμή µ = νp.
3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΥΧΗΣ
Το κλασικό πρόβλημα της διανομής μεριδίων στη γενική περίπτωση έχει ως εξής:
΄Εστω ότι δύο παίκτες α και β αγωνίζονται σε μια σειρά παιγνιδιών και νικητής
αναδεικνύεται εκείνος που κερδίζει πρώτος ν παιγνίδια. Ας υποθέσουμε ότι για κάποιο
λόγο διακόπτεται η σειρά των παιγνιδιών όταν ο α χρειάζεται κ ακόμα νίκες για να
αναδειχθεί νικητής της σειράς, ενώ ο β χρειάζεται r νίκες. Στην περίπτωση αυτή πώς
πρέπει να μοιρασθεί δίκαια το στοίχημα;
Ο Pacioli το 1494 στο βιβλίο του Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalità θεώρησε την μερική περίπτωση ν = 6, κ = 1 και r = 4 και
πρότεινε το στοίχημα να μοιρασθεί ανάλογα με τα παιγνίδια ν − κ = 5 και ν − r = 2
που κάθε παίκτης κέρδισε μέχρι την διακοπή.
Ο Cardano το 1539 στο βιβλίο του Practica Arithmetice et Mensurandi Singularis απέρριψε την λύση του Pacioli ως περιλαμβάνουσα λάθος, που ακόμα και ένα
παιδί αναγνωρίζει, και πρότεινε το στοίχημα να μοιρασθεί στους παίκτες α και β σε
μερίδια ανάλογα με r(r + 1)/2 και κ(κ + 1)/2. Η αιτιολόγηση της λανθασμένης αυτής
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λύσης είναι μάλλον δυσνόητη. Συγκεκριμμένα, εισήγαγε μια νέα σειρά παιγνιδιών
στην οποία ο παίκτης α, αρχίζοντας από το μηδέν, αναδεικνύεται νικητής αν κερδίσει
κ παιγνίδια πριν ο παίκτης β κερδίσει r παιγνίδια. Θεωρώντας την μερική περίπτωση κ = 1 και r = 3, χρησιμοποίησε επαγωγική επιχειρηματολογία και πρότεινε το
στοίχημα να μοιρασθεί στους παίκτες α και β σε μερίδια ανάλογα με 6 και 1 και για
την επίσης περίπτωση κ = 1 και r συμπέρανε ότι πρέπει το στοίχημα να μοιρασθεί
ανάλογα με r(r + 1)/2 και 1. ΄Ομως δεν δικαιολόγησε την μετάβαση από την τελευταία μερική περίπτωση στη γενική περίπτωση κ και r. ΄Ισως να θεώρησε ότι αυτό
προκύπτει από το συμμετρικό του προβλήματος ως προς τους δύο παίκτες.
Η σωστή λύση του προβλήματος δόθηκε από τους Pascal και Fermat, η οποία
βασίζεται είτε στο διωνυμικό, είτε στο αρνητικό διωνυμικό στοχαστικό πρότυπο: Το
στοίχημα πρέπει να μοιρασθεί στους παίκτες α και β ανάλογα με τις πιθανότητες
P (A) και 1 − P (A), όπου
P (A) =

1
2κ+r−1

κ+r−1
∑ (
i=κ

) κ+r−1
∑ (j − 1) 1
κ+r−1
=
i
κ − 1 2j
j=κ

είναι η πιθανότητα να κερδίσει τη σειρά των παιγνιδιών ο παίκτης α, αν η σειρά των
παιγνιδιών συνεχιζόταν.
Το γνωστό ως πρόβλημα του Γαλιλαίου, το οποίο έθεσε στον διάσημο Μαθηματικό και Φυσικό Galileo Galilei (1564-1642) ο Μέγας Δούκας της Τοσκάνης, είναι το
ακόλουθο: Ας θεωρήσουμε το παιχνίδι της ρίψης τριών κύβων στο οποίο ενδιαϕέρει
το άθροισμα των τριών αριθμών που εμϕανίζονται. Σημειώνουμε ότι τα αθροίσματα εννέα, δέκα, ένδεκα και δώδεκα δύνανται να προκύψουν κατά έξι διαϕορετικούς
συνδυασμούς:
1 + 2 + 6 = 1 + 3 + 5 = 1 + 4 + 4 = 2 + 2 + 5 = 2 + 3 + 4 = 3 + 3 + 3 = 9,
1 + 3 + 6 = 1 + 4 + 5 = 2 + 2 + 6 = 2 + 3 + 5 = 2 + 4 + 4 = 3 + 3 + 4 = 10,
1 + 4 + 6 = 1 + 5 + 5 = 2 + 3 + 6 = 2 + 4 + 5 = 3 + 3 + 5 = 3 + 4 + 4 = 11,
1 + 5 + 6 = 2 + 4 + 6 = 2 + 5 + 5 = 3 + 3 + 6 = 3 + 4 + 5 = 4 + 4 + 4 = 12.
Τότε, γιατί τα αθροίσματα εννέα ή δώδεκα είναι λιγότερο πιθανά από τα αθροίσματα
δέκα ή ένδεκα;
Σημειώνουμε ότι η ρίψη τριών κύβων αποτελούσε τμήμα ενός παιγνιδιού γνωστού
ως υπερδέκα (passadieci, passedix, passten) στο οποίο απαιτείτο άθροισμα μεγαλύτερο του δέκα για τον νικητή. Ο Galileo το 1620 στην πιθανοθεωρητική εργασία
του Sopra le Scoperte dei Dadi δίνει την ακόλουθη λύση: Αρχίζει θεωρώντας ότι οι
δυνατές (ισοπίθανες) περιπτώσεις είναι οι 63 = 216(διατάξεις
) των 6 εδρών ανά 3 με
επανάληψη, το οποίο, εμμέσως, συνεπάγεται ότι οι 6+3−1
= 56 συνδυασμοί των 6
3
εδρών ανά 3 με επανάληψη δεν είναι ισοπίθανοι. Σημειώνουμε ότι στο μη ισοπίθανον
των 56 συνδυασμών με επανάληψη, οϕείλεται η έμμεση επισήμανση της ανισότητας
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των πιθανοτήτων των ανωτέρω αθροισμάτων, αν και καθένα από αυτά περιλαμβάνει
6 τέτοιους συνδυασμούς. Περαιτέρω, σε κάθε συνδυασμό με τρία διαϕορετικά στοιχεία αντιστοιχούν 3! = 6 διατάξεις, ενώ σε κάθε συνδυασμό με δύο ίδια στοιχεία
αντιστοιχούν 3 διατάξεις με επανάληψη και δε κάθε συνδυασμό με τρία ίδια στοιχεία
αντιστοιχεί μόνο μια διάταξη με επανάληψη. Επομένως, σε κάθε ένα από τα αθροίσματα εννέα και δώδεκα αντιστοιχούν 25 ευνοϊκές περιπτώσεις, ενώ σε κάθε ένα από τα
αθροίσματα δέκα και ένδεκα αντιστοιχούν 27 ευνοϊκές περιπτώσεις και οι αντίστοιχες
πιθανότητες είναι 25/216 και 27/216.
΄Ομως, χωρίς να το γνωρίζει ο Galileo, το ίδιο πρόβλημα είχε επιτυχώς λυθεί από
τον Cardano ένα περίπου αιώνα νωρίτερα. Το πρόβλημα αυτό περιλαμβάνεται στο
Κεϕάλαιο 13 του βιβλίου Liber de Ludo Aleae. Εξετάζει τις περιπτώσεις της ρίψης
δύο και τριών κύβων και καταγράϕει σε πίνακα τον αριθμό s των ευνοϊκών αποτελεσμάτων, για s = 2, 3, . . . , 12 στην περίπτωση δύο κύβων και για s = 3, 4, . . . , 18
στην περίπτωση τριών κύβων. Για την περίπτωση του προβλήματος του Γαλιλαίου
δίνει τους σωστούς αριθμούς των ευνοϊκών αποτελεσμάτων 25, για s = 9, 12, και 27,
για s = 10, 11.
Το παράδοξο της Αγίας Πετρούπολης, το οποίο είναι ένα από τα πλέον συζητημένα στην ιστορία της Θεωρίας Πιθανοτήτων, έχει ως ακολούθως: Σε κάποιο καζίνο
παίζεται το παιγνίδι της επαναλαμβανόμενης ρίψης νομίσματος με τον όρο το καζίνο
να πληρώνει στο παίκτη 2x−1 νομισματικές μονάδες αν εμϕανισθεί για πρώτη ϕορά κεϕαλή στη x-οστή ρίψη, για x = 1, 2, . . . . Πόσο, πρέπει να είναι το ποσό συμμετοχής
του παίκτη για να είναι δίκαιο το παιγνίδι;
Σημειώνουμε ότι ένα παιγνίδι θεωρείται δίκαιο αν το αναμενόμενο (μέσο) κέρδος
τόσο του παίκτη όσο και του καζίνου είναι μηδενικό. Σχετικά, παρατηρούμε ότι το
ενδεχόμενο εμϕάνισης για πρώτη ϕορά κεϕαλής στη x-οστή ρίψη είναι το ενδεχόμενο
εμϕάνισης γραμμάτων σε κάθε μια από τις x − 1 πρώτες ρίψεις και κεϕαλής στη xοστή ρίψη και έτσι η πιθανότητα πραγματοποίησής του είναι f (x) = (1/2)x , για
x = 1, 2, . . . . Το μέσο κέρδος του παίκτη απειρίζεται,
µ=

∞
∑
x=1

2

x−1

f (x) =

∞
∑
x=1

x−1

2

( )x
1 1
1
= + + · · · = ∞.
2
2 2

Επομένως, ανεξάρτητα από το ποσό συμμετοχής του παίκτη στο παιγνίδι, αυτός ή
αυτή πάντοτε θα βγαίνει κερδισμένος και το παιγνίδι δεν μπορεί να καταστεί δίκαιο.
Το πρόβλημα της Αγίας Πετρούπολης προτάθηκε για πρώτη ϕορά από τον Nicolas
Bernoulli (1687-1759) σε επιστολή του στον Pierre-Rémond de Montmort (16781719). Δημοσιεύθηκε το 1713 από τον Montmort στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου
του Essay d’ Analyse sur les Jeux de Hazard. Στην εξέταση του προβλήματος
αυτού, επανήλθε ο Daniel Bernoulli (1687-1759), ο οποίος το αντιμετώπισε μέσω
της έννοιας της μέσης ωϕέλειας (mean utility). Η εργασία αυτή δημοσιεύθηκε το
1738 στο περιοδικό St. Petersburg Academy Proceedings και από τότε κατέστη
γνωστό ως παράδοξο της Αγίας Πετρούπολης (St. Petersburg’s Paradox).
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Μια ακόμα πιο παλιά εκδοχή του προβλήματος Αγίας Πετρούπολης, η οποία εξετάζεται από το Cardano στο βιβλίο του Practica Arithmetice et Mensurandi Singularis, είναι η ακόλουθη: ΄Ενας πλούσιος και ένας ϕτωχός άνθρωπος παίζουν στοιχηματίζοντας το ίδιο ποσόν. Αν ο ϕτωχός άνθρωπος κερδίσει, την επόμενη μέρα
το στοίχημα διπλασιάζεται και η διαδικασία συνεχίζεται. Αν ο πλούσιος άνθρωπος
κερδίσει μια ϕορά, το παιγνίδι τερματίζεται. Ο Cardano διατύπωσε την άποψη ότι ο
πλούσιος άνθρωπος βρίσκεται σε μειονεκτική θέση στο παιγνίδι αυτό. Ας εξετάσουμε
κατά πόσον αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ας υποθέσουμε ότι το παιγνίδι παίζεται με την επαλαμβανόμενη ρίψη ενός νομίσματος και ότι το αρχικό ποσό του στοιχήματος είναι μια νομισματική μονάδα. Επίσης,
έστω ότι ο ϕτωχός έχει αρχικό κεϕάλαιο μια νομισματική μονάδα και ο πλούσιος έχει
αρχικό κεϕάλαιο ν νομισματικές μονάδες. Τότε, ο μέγιστος αριθμός παιγνιδιών, έστω m, που μπορεί να παιχθούν προκύπτει θεωρώντας την περίπτωση που ο πλούσιος
συνεχίζει να χάνει μέχρι να μη έχει τα απαραίτητα χρήματα για το στοίχημα. Τότε,
το συνολικό ποσό s ≤ ν που ο πλούσιος χάνει μέχρι και την m-οστή ρίψη είναι
s=

m
∑
x=1

2x−1 =

2m − 1
= 2m − 1,
2−1

οπότε το m είναι ο μέγιστος θετικός ακέραιος που ικανοποιεί την ανισότητα
2m − 1 ≤ ν.
Παρατηρούμε ότι ο ϕτωχός μπορεί να χάσει το κεϕάλαιο του (μια νομισματική μονάδα)
στην x-οστή ρίψη με πιθανότητα (1/2)x , για x = 1, 2, . . . , m, ή να κερδίσει συνολικά
2m − 1 νομισματικές μονάδες στην m-οστή ρίψη με πιθανότητα (1/2)m , οπότε το
μέσο κέρδος του είναι
( )m+1
1
1
( )x
( )m
( )m
−
m
∑
1
1
1
2
2
m
µ1 =
(−1)
+ (2 − 1)
=−
+1−
1
2
2
2
x=1
1−
2
( )m
( )m
1
1
= −1+
+1−
= 0.
2
2
Ανάλογα υπολογίζεται το μέσο κέρδος του πλούσιου και είναι µν = 0, οπότε το
παιγνίδι είναι δίκαιο.
Παρατηρούμε ότι οι πιθανότητες να κερδίσει τελικά το παιγνίδι ο ϕτωχός ή ο
πλούσιος είναι (1/2)m και 1 − (1/2)m , αντίστοιχα. Επειδή
( )m
( )m
( )m
1
1
1
1
<1−
, ή ισοδύναμα
< , m = 2, 3, . . . ,
2
2
2
2
αντίθετα με την άποψη του Cardano, ο ϕτωχός άνθρωπος βρίσκεται σε μειονεκτική
θέση στο παιγνίδι αυτό. Ακριβέστερα, όσο πιο μεγάλο είναι το κεϕάλαιο ν του
πλουσίου, το οποίο συμπαρασύρει ανάλογα τον μέγιστο αριθμό m των παιγνιδιών,
τόσο είναι λιγότερο πιθανόν ο ϕτωχός να καταϕέρει να χρεοκοπήσει τον πλούσιο.
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Ο Cardano έθιξε πιθανοθεωρητικούς νόμους και αρκετά προβλήματα παιγνιδιών
τύχης που αργότερα κατέλαβαν διακεκριμένη θέση στη σχετική βιβλιογραϕία. ΄Ομως,
δεν κατάϕερε να κάνει την εντυπωσιακή (αποϕασιστική) ανακάλυψη. Αυτό κατά ένα
ποσοστό θα μπορούσε να αποδοθεί στο γεγονός ότι μέχρι τότε δεν είχε αναπτυχθεί
κατάλληλη συμβολική μαθηματική γλώσσα. Η ευρύτατη χρήση του μαθηματικού συμβολικού λογισμού και μεθόδων συνδυαστικής απαρίθμησης, των οποίων η ανάπτυξη
ακολούθησε λίγο αργότερα, συνέβαλε αποϕασιστικά στην ανάπτυξη της Θεωρίας Πιθανοτήτων. Οι διάδοχοι του Cardano και ιδιαίτερα οι Jacob Bernoulli (1654-1705),
Pierre-Rémond de Montmort (1678-1719), Abraham de Moivre (1667-1754) και
Pierre-Simon de Laplace (1749-1827), κατάϕεραν να διατυπώσουν και αποδείξουν
με σχετική μαθηματική ακρίβεια τους νόμους που διέπουν την κλασική πιθανότητα
και να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τα προβλήματα παιχνιδιών τύχης που εκείνος πρώτος διατύπωσε και εξέτασε. Συμπερασματικά, τα στοιχεία που παρουσιάσθηκαν στο
άρθρο αυτό συνηγορούν υπέρ της ευρύτατα αποδεκτής άποψης ότι η Θεωρία Πιθανοτήτων οϕείλει τη γένεσή της στους Pascal και Fermat.
ABSTRACT
The formulation of probabilistic solutions to the problems of division of the shares
and advantageous stake by Pascal and Fermat, is widely considered as the origin
(genesis) of Probability Theory. The work of Cardano on Probability, which
preceded that of Pascal and Fermat by about one century, was published after his
death in the famous fifteen-page book entitled Liber de Ludo Aleae (the Book on
Games of Chance). Probabilistic problems were also examined in his other book
Practica Arithmetice et Mensurandi Singularis. Cardano’s contribution to the
genesis of Probability Theory is considered by several people that has not got the
recognition that it perhaps deserves. In this article, the probabilistic rules and the
problems of games of chance that Cardano touched on are briefly presented. The
facts are in favour of the widely accepted opinion about the genesis of Probability
Theory.
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ΒΔΛΣΗΣΟΗ 3m ΠΑΡΑΓΟΝΣΗΚΟΗ ΥΔΓΗΑΜΟΗ
ΔΚΣΗΜΖΣΗΚΖ ΣΑΞΖ IV
ME N  0 mod 3 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
Β. Υαζηώηεο1, ..Υαηδόπνπινο1, .. Κνπληάο2
1

Σκήκα Μαζεκαηηθώλ ΑΠΘ, 2Σκήκα Μαζεκαηηθώλ ΔΚΠΑ
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Πεξίιεςε
m

ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηψληαη νη 3 παξαγνληηθνί ζρεδηαζκνί εθηηκεηηθήο ηάμεο ΗV κε N ≡ 0
mod 3 παξαηεξήζεηο. Οη παξάκεηξνη πνπ ζα εθηηκεζνχλ είλαη νη γξακκηθέο θαη ηεηξαγσληθέο
αληηζέζεηο ησλ θχξησλ επηδξάζεσλ θαη νη γξακκηθέο κε γξακκηθέο αιιειεπηδξάζεηο δχν παξαγφλησλ.
Γηα Ν=18 ν θ-βέιηηζηνο ζρεδηαζκφο είλαη ν νξζνγψληνο ζρεκαηηζκφο ΟΑ(Ν,4,3,3) κε ηζρχ ηξία, ν
νπνίνο δελ ππάξρεη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη νη ηζνξξνπεκέλνη ζρεκαηηζκνί BA(18,4,3,2) θαη ν
νξζνγψληνο ζρεκαηηζκφο ΟΑ(18,4,3,2) γηα ηελ εχξεζε ησλ A, D, E βέιηηζησλ ζρεδηαζκψλ.

1.ΔΗΑΓΧΓΖ
ηνπο θιαζκαηηθνχο 3m πεηξακαηηθνχο ζρεδηαζκνχο, κε m παξάγνληεο ν θαζέλαο ζε ηξία
επίπεδα, νη παξάγνληεο ζπκβνιίδνληαη κε F1 ,..., Fm , ηα επίπεδα θάζε παξάγνληα κε 0,1,2,
θαη li , ui , qi , i  1,..., m είλαη ε επίδξαζε ηνπ Fi φηαλ κεηέρεη ζην πείξακα αληίζηνηρα ζηα
επίπεδα 0,1,2.
H γξακκηθή αληίζεζε είλαη ( qi  li ) / 2 θαη ε ηεηξαγσληθή αληίζεζε είλαη

( q1  2ui  li ) / 6 , w jkpq ζπκβνιίδεηαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ δχν παξαγφλησλ Fj , Fk φηαλ
είλαη ζηα επίπεδα p, q, p, q  0,1,2 .
Υσξίο αιιειεπηδξάζεηο ην κνληέιν είλαη (Pericleous at al, 2017),
m
m
( q  2ui  li
q l

E( ys )  1    i i gis  i
3his , s  1,..., N , 1   ui
2
6
i 1 
i 1


 1 if d (i, s )  0
1 
gis 
 0 if d (i, s )  1 ,
2
 1 if d (i, s )  2

(1)

1 if d (i, s )  0
1 
h is 
 0 if d (i, s )  1
6
 1 if d (i, s)  2
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d(i,s) είλαη ην επίπεδν ηνπ παξάγνληα Fi ζηελ s παξαηήξεζε, ηα ζθάικαηα είλαη
αζπζρέηηζηα κε δηαζπνξά  2 . ε θάζε παξαηήξεζε κεηέρεη θάζε παξάγνληαο ζε έλα απφ ηα
ηξία επίπεδα.
ηαλ νη γξακκηθέο κε γξακκηθέο αιιειεπηδξάζεηο δχν παξαγφλησλ πεξηέρνληαη ζην κνληέιν,
ηφηε
m 1 m

m

E ( y )  1   (vi gis  pi 3his )   cqr w jkpq
s
i 1
j 1 k  j

(2)

c00  2( g js )( gks ), c01   2 g js , c02  2( g js )( gks ), c10  ( 2 g js ),

c11  1, c12  ( 2 gks ), c20  2( g js )( gks ), c21  2 g js , c22  2( g js )( gks )
Σν κνληέιν απηφ γξάθεηαη,
m

m 1

m

m 1 m

i 1

j 1

k 2

E( ys )     (vi gis  pi 3his )   t11 gis   tk2 gks   t 3jk g js gks
πνπ   1  2 , 2 

m 1 m

 w
j 1 k  j

11
jk

(3)

j 1 k  j

, vi  ( qi  li ) / 2, pi  ( qi  2ui  li ) / 6 ,

m
k 1
02  w20  w22 ) .
t1  2  ( w21  w01 ), t 2  2  ( w12  w10 ), t 3jk  2( w00
jk  w
j
jk
jk k
jk
jk
jk
jk
jk
k j
j 1
Ο πίλαθαο ζρεδηαζκνχ είλαη, X   X me

X ll  , φπνπ

X me  ( g1,..., gm , h1,..., hm ), X ll  ( g1g2 ,...g1gm ,..., gm1gm ) .
Οξηζκόο 1. Αλ ζε έλα γξακκηθφ κνληέιν  2V είλαη ν πίλαθαο δηαζπνξάο ησλ εθηηκεκέλσλ
παξακέηξσλ ˆ πνπ καο ελδηαθέξνπλ, ν πίλαθαο Q  V 1 ιέγεηαη πίλαθαο πιεξνθνξίαο ησλ
παξακέηξσλ  .
ην κνληέιν (3) καο ελδηαθέξνπλ φιεο νη παξάκεηξνη εθηφο απφ ην κέζν κ θαη ν πίλαθαο
πιεξνθνξίαο είλαη,

Q  XTX 

1 T
X JN X
N

J N είλαη N  N πίλαθαο κε φια ηα ζηνηρεία ίζα κε 1.
ην κνληέιν (1) γηα N  0mod 9 ν θ βέιηηζηνο ζρεδηαζκφο είλαη έλαο νξζνγψληνο
ζρεκαηηζκφο

κε

ηζρχ

N  9k  3, N  9k  6

δχν

θαη

ζπκβνιίδεηαη

ρξεζηκνπνηνχληαη

OA( N , m,3,2) ,

ηζνξξνπεκέλνη

ζρεκαηηζκνί

γηα

ηηκέο

ΒΑ(Ν,m,3,2)

(Pericleous et al. 2017).
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο νξζνγψληνπο ζρεκαηηζκνχο πεξηέρνληαη ζην βηβιίν
Hedayat, Sloane & Stufken (1999).
Οξηζκόο 2. ε έλα γξακκηθφ κνληέιν αλ

είλαη ην ζχλνιν ησλ πηλάθσλ πιεξνθνξίαο, ηφηε

έλαο ζρεδηαζκφο, κε πίλαθα πιεξνθνξίαο Q 

θαη ηδηνηηκέο 1 ,..., k , ιέγεηαη θ-βέιηηζηνο

k

αλ ειαρηζηνπνηείηαη ην

 g ( ) γηα φιεο ηηο θπξηέο ζπλερείο ζπλαξηήζεηο g(x).
i 1

i
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2.
ΒΔΛΣΗΣΟΗ
ΥΖΜΑΣΗΜΧΝ

ΥΔΓΗΑΜΟΗ

ΜΔ

ΣΖ

ΥΡΖΖ

ΗΟΡΡΟΠΖΜΔΝΧΝ

ην κνληέιν (1) κε m παξάγνληεο , ην πιήζνο ησλ παξακέηξσλ είλαη 2m θαη ν θ-βέιηηζηνο
ζρεδηαζκφο είλαη έλα OA(18, m,3,2), m  3 (Pericleous et al, 2017).
ην κνληέιν (3) ν πίλαθαο πιεξνθνξίαο πεξηέρεη γηλφκελα ηεο κνξθήο g1 gi g j θαη ν θβέιηηζηνο ζρεδηαζκφο είλαη OA(18, m,3,3) κε ηζρχ ηξία, φκσο ηέηνηνο ζρεδηαζκφο δελ
ππάξρεη, ελψ ν αληίζηνηρνο ζρεδηαζκφο OA(18, m,3,2) κε ηζρχ 2 ππάξρεη θαη είλαη m  7 ,
Hedayat, Sloane & Stufken (1999).
Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηζνξξνπεκέλνπο ζρεκαηηζκνχο πνπ νξίζζεθαλ απφ ηνλ Chakravarti
(1961).
Οη ηζνξξνπεκέλνη ζρεκαηηζκνί ζπκβνιίδνληαη BA( N , m, s, t) , απνηεινχληαη απφ κία ή δχν
νκάδεο ζηειψλ, έρνπλ Ν γξακκέο m ζηήιεο, ζηνηρεία 0,1,..., s  1 θαη ηζρχ t. Μαο
ελδηαθέξνπλ νη BA( N , m, s, t  2).
Οξηζκόο 3. (η) Ο ζρεκαηηζκφο BA( N , m  m1  m2 , s, t  2), m1  1, m2  0 έρεη κηα νκάδα
ζηειψλ

κε

Ν

γξακκέο

θαη

m  m1 ζηήιεο.

 n s1  N θαη

p, p  0,1,..., s  1 , n0  n1 

Κάζε
θάζε

ζηήιε

np

ζηνηρεία

ζηήιεο

έρνπλ

έρεη

δχν

n , p, q  0,..., s  1 ηνπ δεχγνπο pq, ππάξρνπλ s δεχγε pq. ηνλ Πίλαθα 1 είλαη
pq

2

n0  4, n1  4, n2  7, n00  3, n12  1 θ.ιπ.
Αλ m  1 έρνπκε ην ηεηξηκκέλν BA( N , m  1, s,1) .
(ηη)

Αλ

m  m1  m2 , m1  1, m2  1 ,ππάξρνπλ

BA( N , m1, s,2), BA( N , m2 , s,2) ,

θάζε

νκάδα

είλαη

δχν

νκάδεο

ηζνξξνπεκέλνο

ζηειψλ
ζρεκαηηζκφο,

n1p ζπκβνιίδεη ην πιήζνο ηνπ ζηνηρείνπ p ζε θάζε ζηήιε ηεο πξψηεο νκάδαο θαη n11pq είλαη ην
p

pq

πιήζνο ηνπ δεχγνπο pq ζε θάζε δεπγάξη ζηειψλ ηεο πξψηεο νκάδαο. Αληίζηνηρα n2 , n22
pq

ηζρχνπλ γηα ηε δεχηεξε νκάδα. Σέινο n12 είλαη ην πιήζνο ηνπ δεχγνπο pq ζε θάζε δεχγνο
ζηειψλ κε κηα ζηήιε απφ θάζε νκάδα .
Ο νξηζκφο (3) είλαη γελίθεπζε ηνπ νξηζκνχ Chakravarti (1961), πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα νκάδα
ζηειψλ θαη ηνπ νξηζκνχ Pericleous et al.( 2017 κε n0  n 2  ( N  n1 ) / 2 .
Πίλαθαο 1: BA(18,4,3,2)
0 0 0 0
0 0 0 2
0 0 2 0
0 1 1 1
0 2 0 2
0 2 2 0
0 2 2 2
1 0 1 1
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1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

1
1
2
0
0
0
1
2
2
2

1
2
0
0
2
2
0
0
1
2

2
1
0
2
0
2
0
1
0
2

n0  n2  7, n1  4, n00  n02  n20  n22  3,
n01  n10  n12  n21  1, n11  2
Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ παξαπάλσ ζρεδηαζκνχ, ρξεζηκνπνηήζεθε αιγφξηζκνο πνπ δίλεηαη ζην
Παξάξηεκα.
3) ΒΔΛΣΗΣΟΗ ΥΔΓΗΑΜΟΗ ΓΗΑ Ν=18
Γηα ηελ εχξεζε ηνπ βέιηηζηνπ ζρεδηαζκνχ ρξεζηκνπνηνχληαη νη γεσκεηξηθνί νξζνγψληνη
ζρεκαηηζκνί (see Hedayat et al., 1999, Section 5:10), φπσο νξίδνληαη απφ ηνπο Bird & Street
(2018) θαη νη ηζνξξνπεκέλνη ζρεδηαζκνί. Οη Evangelaras, Koukouvinos & Lappas (2007)
κειέηεζαλ ηνπο ζπλδηαζηηθά κε ηζφκνξθνπο νξζνγψληνπο ζρεκαηηζκνχο κε 18 παξαηεξήζεηο
θαη 3-7 παξάγνληεο κε ηξεηο ζηάζκεο.
Αλ δελ ππάξρεη θ-βέιηηζηνο ζρεδηαζκφο, ηα πιένλ ρξεζηκνπνηνχκελα θξηηήξηα είλαη:
Δ-βέιηηζηνο: min max (V )  max min (Q),
Α-βέιηηζηνο: min(tr (V )  min

m

m

i 1

i 1

 i (V )  min(1 / i (Q) ,

D-βέιηηζηνο: min det(V )  maxdet(Q) ,

πνπ  2V είλαη ν πίλαθαο δηαζπνξάο θαη Q  V 1 ν πίλαθαο πιεξνθνξίαο ησλ παξακέηξσλ
πνπ καο ελδηαθέξνπλ θαη i (V ) είλαη ε i ηδηνηηκή ηνπ V, i  1,..., m .
ηνλ παξαθάησ πίλαθα 2, ε πξψηε νκάδα είλαη ΒΑ(18,2,3,2) θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ
ζηειψλ δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.
Ζ δεχηεξε νκάδα είλαη ΒΑ(18,3,3,2)θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζηειψλ είλαη,

n00  4, n01  n02  n10  n12  n21  n 22  2, n11  n 22  1
ΟΗ ζρέζεηο θάζε ζηήιεο ηεο πξψηεο νκάδαο κε θάζε ζηήιε ηεο δεχηεξεο νκάδαο είλαη,

n00  n20  3, n01  n02  n10  n21  n22  2, n11  n12  1 .
Υξεζηκνπνηψληαο 4 ζηήιεο πνπ είλαη ν πίλαθαο ζρεδηαζκνχ 4 παξαγφλησλ, εθηηκάκε 14
παξακέηξνπο πνπ είλαη: 4 γξακκηθέο, 4 ηεηξαγσληθέο αληηζέζεηο θαζψο θαη 6 γξακκηθέογξακκηθέο αιιειεπηδξάζεηο δχν παξαγφλησλ
Πίλαθαο 2. ΒΑ(18,2+3,3,2)
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0 0 0 1 2
0 0 1 2 0
0 0 2 0 1
0 2 0 2 1
0 2 1 0 2
0 2 2 1 0
0 1 0 0 0
2 0 0 2 1
2 0 1 0 2
2 0 2 1 0
2 2 0 1 2
2 2 1 2 0
2 2 2 0 1
2 1 0 0 0
1
1

0 0 0 0
2 0 0 0

1 1 1 1 1
1 1 2 2 2

Απηνί ιέγνληαη ζρεδηαζκνί εθηηκεηηθήο ηάμεο ΗV δηφηη γίλεηαη εθηίκεζε ησλ θχξησλ
επηδξάζεσλ θαη κεξηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ δχν παξαγφλησλ. ην κνληέιν (2) νη
αιιειεπηδξάζεηο ηξηψλ θαη πεξηζζφηεξσλ παξαγφλησλ ζεσξνχληαη ακειεηέεο.
ηνλ πίλαθα 3 παίξλνπκε ηηο 2 πξψηεο ζηήιεο θαη φπνηεο δχν απφ ηηο 3 ηειεπηαίεο ζηήιεο.
ηνλ πίλαθα 3 δίλνληαη νη ηηκέο ησλ θξηηεξίσλ E , A, D γηα 4 παξάγνληεο, ζπγθξίλνληαο ηνπο
ηξεηο πεηξακαηηθνχο ζρεδηαζκνχο: ΟΑ(18,4,3,2), BA1 ηνπ πίλαθα 1 θαη BA2 ηνπ πίλαθα 2.
Να ζεκεηψζνπκε φηη ρξεηάδεηαη λα γίλεη πεξαηηέξσ έξεπλα γηα ηελ εχξεζε θαη θαηαζθεπή
ησλ ηζνξξνπεκέλσλ ζρεκαηηζκψλ πνπ νδεγνχλ ζε βέιηηζηνπο ζρεδηαζκνχο.
Πίλαθαο 3. Σηκέο ησλ θξηηεξίσλ E , A, D γηα ηνπο ηξεηο ζρεδηαζκνχο ΟΑ(18,4,3,2), BA1 , BA2 .
Κξηηήξηα

ΟΑ(18,4,3,2)

BA1

BA2

Δ

0.71612

1.09452*

Α

6.20348

4.82318

4.66749*

D

14431284

93710763

99300006*

-----

Με ην ζχκβνιν * ζπκβνιίδεηαη ν θαιχηεξνο ζρεδηαζκφο. εκεηψλνπκε φηη ν ηζνξξνπεκέλνο
ζρεδηαζκνχο BA2 πνπ απνηειείηαη απφ δχν νκάδεο ζηειψλ είλαη Α θαη D θαιχηεξνο.
ABSTRACT
In this contribution are studied 3m fractional factorial designs of resolution ΗV with

N  0mod 3 observations. The parameters to be estimated are the linear and quadratic
contrasts and the linear by linear two factor interactions. For N=18 the  optimal design is
the orthogonal array ΟΑ(18,4,3,3) of strength three which does not exist. OA(18,4,3,2) of
strength two and Balanced arrays BA(18,4,3,2) are employed to find the optimal E-A-D
criteria.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
Αιγφξηζκνο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ΒΑ(18,4,3,2) ηνπ πίλαθα 1.
Δδψ γηα νηθνλνκία ρψξνπ αλαγξάθνληαη νη ζηήιεο σο γξακκέο.
Οη δχν πξψηεο ζηήιεο (γξακκέο) είλαη,

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 1 2 2 2 0 1 1 2 0 0 0 1

2 2 2

Βήκα 1:Ζ ηξίηε γξακκή έρεη ζηηο 7 πξψηεο ζέζεηο έλαλ απφ ηηο 140 κεηαζέζεηο ησλ 0 0 0 1 2
2 2, ζηηο 4 ζέζεηο 8,9,10,11 έρεη κία απφ ηηο 12 κεηαζέζεηο ησλ 0 1 1 2, ζηηο ηειεπηαίεο 7
ζέζεηο έρεη κία απφ ηηο 140 κεηαζέζεηο ησλ 0 0 0 1 2 2 2. πλνιηθά ππάξρνπλ
140 12 140  235200 δηαλχζκαηα, απηά απνηεινχλ ην ζχλνιν S1.
Βήκα 2: Βξίζθνπκε φια ηα δηαλχζκαηα απφ ην ζχλνιν S1, πνπ ε δεχηεξε γξακκή κε απηά
έρεη,

n00  3, n01  1, n02  3, n10  1, n11  2, n12  1, n20  3, n21  1, n22  3 .

(Π1)

Απηφ ην ζχλνιν ζπκβνιίδεηαη κε S2 θαη S 2  S1 .
Βήκα 3: Παίξλνπκε θάζε έλα δηάλπζκα απφ ην ζχλνιν S2 θαη ην ηνπνζεηνχκε σο ηξίηε
γξακκή κεηά ηηο δχν πξψηεο γξακκέο. Δμεηάδνπκε πφζα απφ ηα δηαλχζκαηα ηνπ S2
ηθαλνπνηνχλ νη γξακκέο 2 θαη 3 κε θάζε έλα απφ απηά ηα δηαλχζκαηα ηηο ζρέζεηο πνπ δίλνληαη
ζην (Π1). ζα ηθαλνπνηνχλ απηέο ηηο ζρέζεηο απνηεινχλ ην ζχλνιν S3, S 3  S 2  S1
Έηζη δεκηνπξγνχκε 4 γξακκέο πνπ αλά δχν ηθαλνπνηνχλ ηηο ζρέζεηο πνπ δίλνληαη ζην (Π1).
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η διαμόρφωση ισχυρών συμμετοχικών θεσμών είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να
ενισχυθεί η τοπική δημοκρατία, να αναπτυχθούν αποτελεσματικοί, αξιόπιστοι και διαφανείς θεσμοί και
επιπροσθέτως να αναπτυχθεί μια συμμετοχική και αντιπροσωπευτική Κοινωνία των Πολιτών χωρίς
αποκλεισμούς στη λήψη αποφάσεων. Η ενεργοποίηση σε τοπικό επίπεδο προκαλεί, παράλληλα, με την
ροή από «πάνω» προς τα κάτω για την ανάδειξη τοπικών θεμάτων και προτάσεων πολιτικής, την ροή
από «κάτω» προς τα «πάνω», δηλαδή από το κύτταρο (τοπικό διαμέρισμα ή/και γειτονιά) προς το
αποφασιστικό όργανο (δημοτικό συμβούλιο). Πρόκειται για την ανάπτυξη ενός δικτύου ροής
πολιτικών αποφάσεων και ένα πείραμα συμμετοχικής διαβουλευτικής διαχείρισης θεμάτων.
Το πείραμα επικεντρώνεται σε θέματα προστασίας και αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος της
περιοχής του Δήμου Θέρμης, όπως θέματα ανακύκλωσης των οικιακών απορριμμάτων και
διασφάλισης της ποιότητας ζωής.
Συγκεκριμένα, με τη χρήση ερωτηματολογίου σεναρίων και με τη μέθοδο της Conjoint Analysis,
εξετάζονται οι συνδυασμοί παραγόντων που περιγράφουν τα προφίλ των πολιτών, καθώς και
συγκρίνονται οι παράμετροι σχετικά με τη στάση των πολιτών σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος στο
Δήμο Θέρμης. Ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτική έρευνα με «face-to-face»
συνεντεύξεις για την αποτύπωση των στάσεων και αντιλήψεων των πολιτών σε τοπικά θέματα.
Λέξεις Κλειδιά: διαβούλευση, Δημοκρατία, συμμετοχικοί θεσμοί, conjoint analysis

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε
συνεργασία με το Δήμο Θέρμης πραγματοποίησε έρευνα κοινής γνώμης σχετικά με ζητήματα
καθημερινότητας, συμμετοχής των πολιτών, προοπτικών ανάπτυξης της περιοχής καθώς και
στάσεων/απόψεων των δημοτών για τους τοπικούς πολιτικούς θεσμούς.
Συγκεντρώθηκαν δεδομένα σχετικά την ικανοποίηση των δημοτών από τις παρεχόμενες
υπηρεσίες καθώς και την εκτίμηση της λειτουργίας των αιρετών και των υπαλλήλων του
Δήμου. Επίσης, καταγράφηκαν προβλήματα που απασχολούν τους δημότες, εκτίμηση για τα
προβλήματα κα τις δράσεις κοινωνικής πολιτικής και λήψης πρωτοβουλιών καθώς επίσης η
γνώμη των δημοτών σχετικά με τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (Floridia 2007) και τα
τοπικά δημοψηφίσματα για την επίλυση κοινωνικών και άλλων θεμάτων. Παράλληλα,
πραγματοποιήθηκε μια μελέτη των συμμετοχικών θεσμών με αντικείμενο την καταγραφή της
σύνθεσής τους, τις θεματικές ενότητες της ατζέντας των θεσμών αυτών, τους τρόπους λήψης
αποφάσεων και τη δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων/θεμάτων ανά δημοτική ενότητα.
Η διαμόρφωση ισχυρών συμμετοχικών θεσμών είναι απαραίτητη προϋπόθεση
προκειμένου να ενισχυθεί η τοπική δημοκρατία, να αναπτυχθούν αποτελεσματικοί,
αξιόπιστοι και διαφανείς θεσμοί και επιπροσθέτως να αναπτυχθεί μια υπεύθυνη,
συμμετοχική, αντιπροσωπευτική Κοινωνία των Πολιτών χωρίς αποκλεισμούς στη λήψη
αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα (Elster 1998, Manin 2005, Bobbio 2007). Πρόκειται για την
ανάπτυξη ενός δικτύου ροής πολιτικών αποφάσεων. Αυτό αποτελεί γενικό στόχο της
παρέμβασής μας με την έννοια διαμόρφωσης προτάσεων για την ανάπτυξη και λειτουργία
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του. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε πείραμα συμμετοχικής διαβουλευτικής διαχείρισης
θεμάτων (Elster 1998) στο Δήμο με αντικείμενο την διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων.
Το αντικείμενο μελέτης είναι το θέμα της διαχείρισης των οικιακών απορριμμάτων με βάση
το Νόμο 4496/2017 που προβλέπει την εμπλοκή των Δήμων στη διαχείριση των οικιακών
αποβλήτων. Επιδιώκεται, γενικότερα, η ενεργοποίηση των πολιτών σε τοπικό επίπεδο για την
ανάδειξη θεμάτων και αποφάσεων γύρω από κίνητρα (π.χ. περιορισμό δημοτικών τελών) και
απαιτούμενα μέτρα για την επιτυχία του εγχειρήματος. Σημειώνουμε ότι έχουν ήδη
πραγματοποιηθεί διαβουλεύσεις σε τοπικά διαμερίσματα και προχωρά η υλοποίηση για το
σύνολο των δημοτικών ενοτήτων.
Στα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας
σχετικά με το αίσθημα εγγύτητας/ απόστασης από τους θεσμούς και η στάση των πολιτών
όσον αφορά δημοκρατικούς θεσμούς και διαδικασίες όπως η Δημοτική Επιτροπή
Διαβούλευσης (ΔΕΔ) καθώς και τα αποτελέσματα της Conjoint Analysis.

2. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
2.1 Περιγραφή δείγματος
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα 14 τοπικά διαμερίσματα του Δήμου Θέρμης το χρονικό
διάστημα 04/12/2017 έως 12/02/2018. Από το συνολικό αριθμό ερωτηματολογίων 1.590 που
συγκεντρώθηκαν αναλύονται μετά τον έλεγχο 1.500 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια.
Το δειγματοληπτικό πλαίσιο σχεδιάστηκε σύμφωνα με τα στοιχεία της γενικής απογραφής
πληθυσμού (2011). Στην έρευνα συμμετείχαν δημότες (73,5%) και μόνιμοι κάτοικοι (14,3%)
που είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο δήμο. Ποσοστό 12,2% δεν προσδιορίζει σε ποιο δήμο
ανήκει. Ποσοστό 12% του δείγματος ανήκει στην ηλικιακή ομάδα «18-25 ετών», 13% «2635 ετών», 35% «36-50 ετών», 16% «51-65 ετών» και 14% «άνω των 66 ετών».
2.2 Ανάλυση αποτελεσμάτων
Μελετήθηκε η απόσταση/εγγύτητα από τους «θεσμούς» του σημερινού πολιτικού
συστήματος. Οι απαντήσεις ανά θεσμό παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς στο
σύνολο του δείγματος καταγράφεται ισχυρό αίσθημα απόστασης από τους θεσμούς (βλ.
γράφημα 1).
Γράφημα 1. Απόσταση (-) /Εγγύτητα (+) από τους Θεσμούς του πολιτικού συστήματος

Αναλυτικότερα, οι πολίτες δηλώνουν ότι νιώθουν εγγύτερα (Πάρα πολύ/Πολύ/Αρκετά) στην
Εκκλησία με ποσοστό 46.3, στο Στρατό (37,4%), στις Επιχειρήσεις (36,9%) και στις
Δημοτικές Αρχές (34,8%). Επίσης, παρατηρείται ότι αισθάνονται αποκομμένοι (Καθόλου)
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από τα Συνδικάτα (48.7%), την Κυβέρνηση (45,1%) και τα Κόμματα-Βουλή (40,0%).
Ακολουθούν: ΜΜΕ (31.6%), η Ε.Ε. (30.5%) και η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση (27.3%).
Στη συνέχεια μελετήθηκε αναλυτικά το αίσθημα εγγύτητας/ απόστασης από τις Δημοτικές
Αρχές. Παρατηρείται ότι 34,8% αισθάνεται εγγύτερα (πάρα πολύ/πολύ/αρκετά) στις
Δημοτικές αρχές, 39% αισθάνεται αποκομμένο (λίγο/καθόλου) και 26,2% αισθάνεται σχετικά
εγγύτερα στις Δημοτικές αρχές. Επίσης, μελετήθηκε το αίσθημα απόστασης / εγγύτητας από
τους «θεσμούς» ανά δημοτική ενότητα προκειμένου να διαπιστωθεί η στάση των πολιτών
προς τις Δημοτικές Αρχές (βλ. πίνακα 1).
Συγκεκριμένα, οι πολίτες από τη δημοτική ενότητα Θέρμης αισθάνονται (πάρα
πολύ/πολύ/αρκετά) εγγύτερα στις Δημοτικές αρχές σε ποσοστό 40,9%. Οι πολίτες από τη
δημοτική ενότητα Μίκρας αισθάνονται (πάρα πολύ/πολύ/αρκετά) εγγύτερα στις Δημοτικές
αρχές σε ποσοστό 31,8% ενώ πολίτες από τη δημοτική ενότητα Βασιλικών αισθάνονται
(πάρα πολύ/πολύ/αρκετά) εγγύτερα στις Δημοτικές αρχές σε ποσοστό 21%.
Πίνακας 1. Δημοτική Ενότητα/ Απόσταση (-) /Εγγύτητα (+) από τις Δημοτικές Αρχές
Δημοτικές αρχές
Πάρα πολύ

Πολύ

Αρκετά

Σχετικά

Λίγο

Καθόλου

Δημοτική
Ενότητα Θέρμης

7,7%

11,6%

21,6%

24,8%

19,4%

14,9%

Δημοτική
Ενότητα
Βασιλικών

1,8%

6,5%

12,7%

24,0%

25,8%

29,1%

Δημοτική
Ενότητα Μίκρας

1,6%

6,4%

23,8%

30,7%

19,3%

18,2%

Ο πληθυσμός είναι μοιρασμένος όσον αφορά το αίσθημα εγγύτητας/ απόστασης από την
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Οι πολίτες από τη δημοτική ενότητα Θέρμης αισθάνονται
(πάρα πολύ/πολύ/αρκετά) εγγύτερα στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση σε ποσοστό 26%. Οι
πολίτες από τη δημοτική ενότητα Μίκρας αισθάνονται (πάρα πολύ/πολύ/αρκετά) εγγύτερα
στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση σε ποσοστό 25% ενώ πολίτες από τη δημοτική ενότητα
Βασιλικών αισθάνονται (πάρα πολύ/πολύ/αρκετά) εγγύτερα σε ποσοστό 20,3%.
Ειδικά για όσους δηλώνουν δημότες του Δήμου (βλ. γράφημα 2) παρατηρείται ότι
ποσοστό 4,9% νιώθει πάρα πολύ εγγύτερα, ποσοστό 10,2% πολύ, 21,2% αρκετά κοντά στις
Δημοτικές αρχές ενώ σχετικά κοντά ποσοστό 26,5%. Το υπόλοιπο 37,2% δηλώνει ότι
αισθάνεται μεγαλύτερη απόσταση από τις Δημοτικές αρχές.
Γράφημα 2. Απόσταση (-) /Εγγύτητα (+) από τις Δημοτικές αρχές για δημότες
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2.3 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Οι πολίτες (βλ. γράφημα 3) δεν εκφράζουν άποψη όσον αφορά τη ΔΕΔ. Έξι στους δέκα δεν
γνωρίζουν την ύπαρξη της ΔΕΔ, ενώ δύο στους δέκα έχουν ουδέτερη θέση απέναντι στη
ΔΕΔ.
Γράφημα 3. Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Σχετικά με το θεσμό των τοπικών δημοψηφισμάτων παρατηρείται ότι 64,5% του δείγματος
τον αξιολογεί θετικά και μόλις 8% αρνητικά, ενώ μόλις ένας στους είκοσι δηλώνει ότι δεν
τον γνωρίζει.
Η στάση των πολιτών ανά Δημοτική ενότητα παρουσιάζει αξιόλογες διακυμάνσεις (βλ.
πίνακα 2). Συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι οι πολίτες της Δημοτικής ενότητας Βασιλικών
είναι περισσότερο θετικοί προς το θεσμό της ΔΕΔ σε ποσοστό 20,4% ενώ ακολουθεί η
Δημοτική ενότητα Θέρμης (8,9%) και Μίκρας (4,2%).
Πίνακας 2. ΔΕΔ/ Δημοτική Ενότητα
Δημοτική ενότητα/ ΔΕΔ
Δεν γνωρίζω
την ΔΕΔ

Θετική

Ούτε-ούτε

Αρνητική

Δημοτική Ενότητα Θέρμης

62,9%

8,9%

24,3%

3,9%

Δημοτική Ενότητα Βασιλικών

47,1%

20,4%

23,9%

8,6%

Δημοτική Ενότητα Μίκρας

54,2%

4,2%

33,3%

8,2%

Ανάλογη είναι η στάση των πολιτών ανά Δημοτική ενότητα όσον αφορά τη χρήση των
τοπικών δημοψηφισμάτων για την επίλυση κοινωνικών θεμάτων. Συγκεκριμένα,
παρατηρείται ότι οι πολίτες της Δημοτικής ενότητας Βασιλικών είναι περισσότερο θετικοί

268

προς τη χρήση τοπικών δημοψηφισμάτων σε ποσοστό 72,8% ενώ ακολουθεί η Δημοτική
ενότητα Μίκρας (62,7%) και Θέρμης (62,5%).
2.4 Συμμετοχή σε πρωτοβουλίες και δραστηριότητες
Στη συνέχεια εξετάστηκε η διάθεση και πρόθεση των πολιτών να συμμετάσχουν σε
πρωτοβουλίες σχετικά με τοπικά θέματα/προβλήματα.
Οι πολίτες προτίθενται να συμμετάσχουν (πολύ/αρκετά) σε πρωτοβουλίες που αφορούν
την ανακύκλωση (74,3%), την βοήθεια σε άτομα με ειδικές ανάγκες (72%) και την βοήθεια
σε ηλικιωμένους (66%). Το ποσοστό των πολιτών που δηλώνει ότι δεν ενδιαφέρεται
(καθόλου) να συμμετάσχει σε πρωτοβουλίες σχετικά με τις Δημοτικές εκλογές είναι 48%,
σχετικά με τα προγράμματα άθλησης είναι 23,3%, την συγκοινωνία και την σχολική στέγη
17,9% αντίστοιχα.
Η διάθεση συμμετοχής σε δράσεις σε τοπικό επίπεδο έχει διάφορες διακυμάνσεις. Για τη
συμμετοχή τους σε τοπικό επίπεδο σε δράσεις και θεσμικά όργανα, (βλ. γράφημα 4) ποσοστό
64,9% δηλώνει διατεθειμένοι «πολύ/αρκετά» να συμμετάσχει σε εθελοντικές δράσεις για την
υποστήριξη των φτωχότερων κοινωνικών ομάδων, 43,7% να δραστηριοποιηθεί για θέματα
του τοπικού διαμερίσματος, 30,4% να συμμετάσχει σε λαϊκές συνελεύσεις, 25,4% να
συμμετάσχει σε συνεδριάσεις της ΔΕΔ και 12,8% να εκλεγεί ως μέλος του τοπικού
συμβουλίου.
Γράφημα 4. Συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις

Όσον αφορά τους δείκτες πολιτικής κινητοποίησης παρατηρούμε ότι η πλειονότητα των
πολιτών δεν είναι διατεθειμένοι να κινητοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο. Ποσοστό 64% των
πολιτών δεν είναι διατεθειμένο να δραστηριοποιηθεί υπέρ κάποιου συνδυασμού, 62,7% δεν
είναι διατεθειμένο να ασκήσει επιρροή σε ψηφοφόρους και 51,4% επίσης δεν είναι
διατεθειμένο να βοηθήσει κάποιον υποψήφιο σύμβουλο. Παρατηρείται ότι για όσα
χαρακτηριστικά πολιτικής κινητοποίησης απαιτείται μεγαλύτερη «δέσμευση» και ενεργητική
συμμετοχή από την πλευρά των πολιτών, μειώνεται η διάθεση συμμετοχής (βλ.
δραστηριοποίηση υπέρ κάποιου συνδυασμού, άσκηση επιρροής σε ψηφοφόρους και βοήθεια
υπέρ κάποιου υποψήφιου σύμβουλου) ενώ όσο περιορίζεται ο χαρακτήρας της ενεργής
συμμετοχής, αυξάνεται η διάθεση συμμετοχής (βλ. παρακολούθηση τηλεόρασης για
δημοτικά θέματα και παρακολούθηση συγκεντρώσεων υποψηφίων).
2.5 Συμπεράσματα
Οι πολίτες δηλώνουν ότι νιώθουν εγγύτερα στην εκκλησία, στο στρατό, στις επιχειρήσεις
(οικονομικούς και οικουμενικούς θεσμούς) και στις Δημοτικές Αρχές. Επίσης, παρατηρείται
ότι αισθάνονται «μακριά» από τα Συνδικάτα, την Κυβέρνηση και τα Κόμματα-Βουλή
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(πολιτικούς θεσμούς). Ειδικά για τους δημότες, όσον αφορά το αίσθημα
εγγύτητας/απόστασης από τις Δημοτικές αρχές, παρατηρείται ότι ποσοστό 36,3% νιώθει
εγγύτερα, ενώ σχετικά κοντά ποσοστό 26,5%. Αντίθετα ποσοστό 37,2% δηλώνει ότι
αισθάνεται μεγαλύτερη απόσταση από τις δημοτικές αρχές. Επίσης, μελετήθηκε το αίσθημα
εγγύτητας/απόστασης από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση για τους δημότες, όπου ένας
στους δύο δημότες δηλώνει ότι αισθάνεται σε απόσταση από την περιφερειακή αυτοδιοίκηση
(λίγο/καθόλου 49%).
Οι δείκτες πολιτικής κινητοποίησης προϋποθέτουν μεγαλύτερη «δέσμευση» και
ενεργητική συμμετοχή από την πλευρά των πολιτών ωστόσο παρατηρήθηκε ότι σε αυτή την
περίπτωση, μειώνεται η διάθεση συμμετοχής από τους πολίτες. Ενώ όσο περιορίζεται ο
χαρακτήρας της απαιτούμενης ενεργής συμμετοχής, αυξάνεται και η διάθεση συμμετοχής
των πολιτών. Γενικότερα, καταφεύγουν σε δράσεις βάσει ατομοκεντρικών προτύπων και όχι
συλλογικών.
Σχετικά με το θεσμό της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, οι πολίτες δεν εκφράζουν
άποψη όσον αφορά τη ΔΕΔ. Έξι στους δέκα δεν γνωρίζουν την ύπαρξη της ΔΕΔ, ενώ δύο
στους δέκα έχουν ουδέτερη θέση απέναντι της. Σχετικά με το θεσμό των τοπικών
δημοψηφισμάτων παρατηρείται ότι η πλειοψηφία την αξιολογεί θετικά ενώ μόλις ένας στους
είκοσι δηλώνει ότι δεν τον γνωρίζει.
3. CONJOINT ANALYSIS
3.1 Εισαγωγή
Η χρήση της Conjoint Analysis (Orme 2010) επιτρέπει στους ερευνητές να διερευνούν και
να αποτυπώνουν με ρεαλισμό τις επιλογές των ατόμων ως αποτέλεσμα αποφάσεων μεταξύ
πολλαπλών και διαφορετικών χαρακτηριστικών ή παραγόντων (Hair, Anderson, Tatham, &
Grablowsky 1998). Αποτιμάται η «σχετική βαρύτητα» κάθε χαρακτηριστικού, παράγοντα,
έννοιας, κατάστασης ή αντικειμένου που διερευνάται. Κάθε φορά που διερευνούμε μία
έννοια, ένα αντικείμενο ή μία κατάσταση καθορίζουμε τα χαρακτηριστικά ή τους παράγοντες
που υποθέτουμε ότι συνθέτουν το ερευνούμενο μέγεθος. Στη συνέχεια με τη χρήση της
Conjoint Analysis προσδιορίζουμε τη «σχετική βαρύτητα», δηλαδή τη σημασία του κάθε
χαρακτηριστικού ή παράγοντα ξεχωριστά.
Τη σημασία αυτών των χαρακτηριστικών, τα οποία παρουσιάζονται ως εναλλακτικές
επιλογές, τις οποίες αξιολογεί ο ερωτώμενος και τα οποία παρουσιάζονται ως
παραλλασσόμενες δέσμες χαρακτηριστικών, μπορούμε να προσδιορίσουμε με τη
συγκεκριμένη μέθοδο. Βασικό στοιχείο για τη χρησιμοποίηση των παραγόντων είναι η
λειτουργικότητά τους. Οι παράγοντες οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην Conjoint Analysis
πρέπει να έχουν αλληλεπίδραση και σχέση μεταξύ τους, καθώς επίσης και συγκρισιμότητα.
3.2 Επιλογή Παραγόντων. Το παρόν πείραμα
Θέλουμε να μελετήσουμε ποιος συνδυασμός επιλογών (Halme and Kallio, 2011) θα
αποφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα απόδοσης στο Δήμο Θέρμης σχετικά με τη
διαχείριση απορριμμάτων. Για να δημιουργήσουμε τον συνδυασμό επιλογών τις οποίες θα
αξιολογήσουν κατά τη διάρκεια της έρευνας οι ερωτώμενοι επιλέγουμε τους παράγοντες και
τα επίπεδα τους (Green and Srinivasan, 1990).
Για την παρούσα έρευνα επιλέγουμε αρχικά τον παράγοντα «συλλογικές οικονομικές
επιπτώσεις». Οι τιμές της συγκεκριμένης μεταβλητής είναι τρεις: Μείωση τελών σε όλους το
ίδιο (1), Μείωση ανάλογα με την ποσότητα απορριμμάτων (2), Έργα για την περιοχή (3). Ο
δεύτερος παράγοντας που συμμετέχει στην ανάλυση της παρούσας μελέτης είναι το
«Ατομικές Οικονομικές Επιπτώσεις». Τα επίπεδα του συγκεκριμένου παράγοντα είναι δύο:
Επιβολή Προστίμου (1) , Μη επιβολή Προστίμου (2)
Ο τρίτος παράγοντας είναι η «πρόσβαση σε σημεία συγκέντρωσης». Ο παράγοντας αυτός
έχει δύο επίπεδα: Μικρή απόσταση (1), Μεγάλη απόσταση (2). Ο τέταρτος παράγοντας είναι
η «Σωτηρία του Πλανήτη». Ο παράγοντας αυτός διακρίνεται σε δύο επίπεδα: Αποτελεί
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πρώτη προτεραιότητα (1), Δεν αποτελεί πρώτη προτεραιότητα (2). Ο πέμπτος και τελευταίος
παράγοντας είναι ο «διαχωρισμός στο σπίτι». Ο παράγοντας αυτός διακρίνεται σε δύο
επίπεδα: Είμαι διατεθειμένος να κάνω (1), Δεν είμαι διατεθειμένος να κάνω (2).
Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ένα σχέδιο από τον ορθογώνιο σχεδιασμό (βλ. πίνακα 3) με
οχτώ συνδυασμούς (προφίλ επιλογών) με βάση τα παραπάνω επίπεδα (στάθμες) των
παραγόντων όπου αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 3. Ορθογώνιος σχεδιασμός σε επίπεδα
Παράγοντας 1

Παράγοντας 2

Παράγοντας 3

Παράγοντας 4

Παράγοντας 5

1
1
3
1
1
2
3
2

1
2
1
1
2
2
2
1

2
2
1
1
1
1
2
2

2
2
2
1
1
2
1
1

1
2
2
2
2
1
1
2

3.3 Συλλογή Στοιχείων
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Θέρμης με τη συμμετοχή 105 πολιτών την
περίοδο από Δεκέμβριο 2017 έως και Απρίλιο 2018. Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για
θέματα φυσικού περιβάλλοντος και θέματα που αφορούν το Δήμο. Η διαδικασία
ολοκληρώθηκε ως εξής: κλήθηκαν οι πολίτες να ενημερωθούν και να τοποθετηθούν σε
θέματα διαχείρισης θεμάτων του Δήμου σε ανοιχτές λαϊκές συνελεύσεις. Με την
ολοκλήρωση της διαδικασίας οι πολίτες απάντησαν σε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο, η
συμπλήρωση του οποίου δεν ξεπερνούσε τα 10λεπτά.
3.4 Ερωτηματολόγιο σεναρίων
Ζητάμε από τους μετέχοντες στην έρευνα να ταξινομήσουν τα προφίλ των επιλογών με
βάση το σενάριο που παρουσιάζουμε παρακάτω. Η ιεράρχηση γίνεται από το 1 μέχρι και το
8. Στην περίπτωση μας, για το ερευνητικό ερώτημα που τίθεται ο αριθμός «1»
αντιπροσωπεύει αυτό τον συνδυασμό επιλογών που θα φέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα στο
δήμο και σταδιακά φτάνουμε στο «8» που αντιπροσωπεύει το προφίλ επιλογών που κατά τη
γνώμη του ερωτώμενου θα είναι λιγότερο αποτελεσματικό.
Ο Δήμος (Χ) καλείται να εφαρμόσει, το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση
απορριμμάτων. Καλείται να αποφασίσει για την αξιοποίηση του οικονομικού οφέλους, τη
θέση των σημείων συλλογής απορριμμάτων καθώς και την επιβολή ή όχι προστίμου σε όσους
δεν συμμετέχουν στη διαχείριση απορριμμάτων.
Ο πολίτης (Υ) κρίνει τη σημασία του θέματος καθώς και εκφράζει την θέση του σχετικά με τη
διαλογή στο σπίτι.
«Βάλτε στη σειρά από το 1 έως το 8 τους παρακάτω συνδυασμούς στάσης του πολίτη και
πολιτικής του δήμου που θα φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα στο δήμο. Στη θέση 1 θα είναι ο
συνδυασμός με το καλύτερο αποτέλεσμα ενώ στη θέση 8 ο συνδυασμός που θα αποφέρει το
λιγότερο καλό αποτέλεσμα στο δήμο».
Πίνακας 4: Ερωτηματολόγιο σεναρίων
Ο Δήμος Χ έχει αποφασίσει να μειώσει τα δημοτικά τέλη, σε όλους το ίδιο και να επιβάλλει πρόστιμο σε όσους δεν
συμμετέχουν. Η απόσταση από τα σημεία συλλογής που έχει ορίσει είναι σχετικά μεγάλη. Ο Υ θεωρεί ότι το θέμα δεν
είναι πρώτης προτεραιότητας αλλά είναι διατεθειμένος να κάνει διαλογή στο σπίτι ανά είδος απορριμμάτων.
Ο Δήμος Χ έχει αποφασίσει να μειώσει τα δημοτικά τέλη, σε όλους το ίδιο, χωρίς να επιβάλλει πρόστιμο σε όσους δεν
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Παράγοντες
Συλλογικές Οικονομικές Επιπτώσεις

Επίπεδα Παραγόντων
Σε όλους το ίδιο

(Χρησιμότητα) Utility
-0,31

Std. Error
0,252

συμμετέχουν. Η απόσταση από τα σημεία συλλογής που έχει ορίσει είναι σχετικά μεγάλη. Ο Υ θεωρεί ότι το θέμα δεν
είναι πρώτης προτεραιότητας και δεν είναι διατεθειμένος να κάνει διαλογή στο σπίτι ανά είδος απορριμμάτων.
Ο Δήμος Χ έχει αποφασίσει να αξιοποιήσει το οικονομικό όφελος για έργα στο δήμο και να επιβάλλει πρόστιμο σε
όσους δεν συμμετέχουν. Η απόσταση από τα σημεία συλλογής που έχει ορίσει είναι μικρή. Ο Υ θεωρεί ότι το θέμα δεν
είναι πρώτης προτεραιότητας και δεν είναι διατεθειμένος να κάνει διαλογή στο σπίτι ανά είδος απορριμμάτων.
Ο Δήμος Χ έχει αποφασίσει να μειώσει να μειώσει τα δημοτικά τέλη, σε όλους το ίδιο και να επιβάλλει πρόστιμα σε
όσους δεν συμμετέχουν. Η απόσταση από τα σημεία συλλογής που έχει ορίσει είναι μικρή. Ο Υ θεωρεί ότι το θέμα είναι
πρώτης προτεραιότητας και είναι διατεθειμένος να κάνει διαλογή στο σπίτι ανά είδος απορριμμάτων.
Ο Δήμος Χ έχει αποφασίσει να μειώσει να μειώσει τα δημοτικά τέλη, σε όλους το ίδιο, χωρίς να επιβάλλει πρόστιμα
σε όσους δεν συμμετέχουν. Η απόσταση από τα σημεία συλλογής που έχει ορίσει είναι μικρή. Ο Υ θεωρεί ότι το θέμα
είναι πρώτης προτεραιότητας αλλά δεν είναι διατεθειμένος να κάνει διαλογή στο σπίτι ανά είδος απορριμμάτων.
Ο Δήμος Χ έχει αποφασίσει να μειώσει τα δημοτικά τέλη ανάλογα με την ποσότητα που θα παραδώσει το άτομο,
χωρίς να επιβάλλει πρόστιμα σε όσους δεν συμμετέχουν. Η απόσταση από τα σημεία συλλογής που έχει ορίσει είναι
μικρή. Ο Υ θεωρεί ότι το θέμα δεν είναι πρώτης προτεραιότητας αλλά είναι διατεθειμένος να κάνει διαλογή στο σπίτι
ανά είδος απορριμμάτων.
Ο Δήμος Χ έχει αποφασίσει να αξιοποιήσει το οικονομικό όφελος για έργα στο δήμο, χωρίς να επιβάλλει πρόστιμα
σε όσους δεν συμμετέχουν. Η απόσταση από τα σημεία συλλογής που έχει ορίσει είναι σχετικά μεγάλη. Ο Υ θεωρεί ότι
το θέμα είναι πρώτης προτεραιότητας και είναι διατεθειμένος να κάνει διαλογή στο σπίτι ανά είδος απορριμμάτων.
Ο Δήμος Χ έχει αποφασίσει να μειώσει τα δημοτικά τέλη ανάλογα με την ποσότητα που θα παραδώσει το άτομο και
να επιβάλλει πρόστιμα σε όσους δεν συμμετέχουν. Η απόσταση από τα σημεία συλλογής που έχει ορίσει είναι σχετικά
μεγάλη. Ο Υ θεωρεί ότι το θέμα είναι πρώτης προτεραιότητας αλλά δεν είναι διατεθειμένος να κάνει διαλογή στο
σπίτι ανά είδος απορριμμάτων.

3.5. Αποτελέσματα Conjoint Analysis
Ο πίνακας 5, παρουσιάζει έναν σταθερό όρο (constant), συντελεστής ο οποίος
αντιπροσωπεύει τη μέση ανταπόκριση στα διαφορετικά προφίλ ατόμων και ένα σύνολο
χρησιμότητες (utilities) καθεμία από τις οποίες αντιστοιχεί στη συνεισφορά κάθε επιπέδου
κάθε παράγοντα (ανεξάρτητη μεταβλητή) στη συνολική χρησιμότητα (total utility).
Από τα αποτελέσματα του παρακάνω πίνακα (πίνακας 5), παρατηρούμε την τιμή της
χρησιμότητας (utility) σε κάθε επίπεδο παράγοντα. Η επιλογή εκείνου του επιπέδου από κάθε
παράγοντα με τη μεγαλύτερη τιμή ορίζει ένα προφίλ επιλογών του οποίου οι χρησιμότητες
(utilities) υπολογίζονται σε μία ενιαία αριθμητική κλίμακα ώστε αφενός η συνολική
χρησιμότητα (total utility) να προκύπτει από το άθροισμα των αντίστοιχων χρησιμοτήτων
(utilities) των επιπέδων και αφετέρου μεγαλύτερη αριθμητικά χρησιμότητα (utility) να
σημαίνει μεγαλύτερη επίδραση του επιπέδου του αντίστοιχου παράγοντα.
Πίνακας 5. Αποτελέσματα
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Πρόσβαση σε σημεία συγκέντρωσης
Ατομικές Οικονομικές Επιπτώσεις
Σωτηρία του Πλανήτη
Διαλογή στο σπίτι

Ανάλογα με την ποσότητα

0,126

0,296

Για έργα στο δήμο

0,184

0,296

Μικρή

-0,302

0,189

Μεγάλη

0,302

0,189

Επιβολή Προστίμου

-0,113

0,189

Μη επιβολή Προστίμου

0,113

0,189

Είναι προτεραιότητα

0,267

0,189

Δεν είναι προτεραιότητα

-0,267

0,189

Είναι διατεθειμένος

0,044

0,189

Δεν είναι διατεθειμένος

-0,044

0,189

4,578

0,199

Μη επιβολή Προστίμου

0,113

0,189

Είναι προτεραιότητα

0,267

0,189

Δεν είναι προτεραιότητα

-0,267

0,189

Είναι διατεθειμένος

0,044

0,189

Δεν είναι διατεθειμένος

-0,044

0,189

4,578

0,199

Σταθερά (Constant)

Σωτηρία του Πλανήτη
Διαλογή στο σπίτι
Σταθερά (Constant)

Παρατηρούμε επίσης, ότι τα επίπεδα παραγόντων που συγκεντρώνουν τις υψηλότερες
τιμές είναι το «για έργα στο δήμο» (0.184) ως προς τον παράγοντα «οικονομικές
επιπτώσεις», η «μεγάλη απόσταση» (0.302) ως προς την «απόσταση», η «μη επιβολή
προστίμου» (0.113) ως προς τις «ατομικές οικονομικές επιπτώσεις», η «προτεραιότητα»
(0.267) ως προς τον παράγοντα «σωτηρία του πλανήτη» και ο «είναι διατεθειμένος» (0.444)
ως προς τον παράγοντα «διαλογή στο σπίτι». Αυτό σημαίνει ότι η αποδοτικότερη ασκούμενη
πολιτική για το Δήμο είναι να διαθέσει τα χρήματα για έργα, η απόσταση πρόσβασης από τα
σημεία συγκέντρωσης να είναι σχετικά μεγάλη, να μην επιβάλλει ατομικά πρόστιμα, να θέτει
ως προτεραιότητα την σωτηρία του πλανήτη και να καλείται ο πολίτης να κάνει διαλογή στο
σπίτι.
Ο παρακάτω πίνακας (πίνακας 6) αποτυπώνει τη σημασία κάθε παράγοντα στο σύνολο
της επίδρασης με τη μορφή της σχετικής βαρύτητας.
Πίνακας 6: Σημασία παραγόντων
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΚΑΤΆΤΑΞΗ

Πρόσβαση

31,045

1Ος σε σημασία

Σωτηρία του Πλανήτη

27,463

Συλλογικές Οικονομικές Επιπτώσεις

25,373

Ατομικές Οικονομικές Επιπτώσεις

11,642

Διαλογή στο σπίτι

4,478

2ος σε σημασία
3ος σε σημασία
4ος σε σημασία
5ος σε σημασία

Η «πρόσβαση στα σημεία συγκέντρωσης» δηλαδή, το πόσο μικρή ή σχετικά μεγάλη
θεωρεί την απόσταση ο πολίτης, έχει σημασία σε ποσοστό 31.045%. Η «σωτηρία του
πλανήτη» δηλαδή, το αν κάποιος θεωρεί ή δεν θεωρεί προτεραιότητα τη διάσωση του
πλανήτη επιδρά σε ποσοστό 27.463%, οι «συλλογικές οικονομικές επιπτώσεις» δηλαδή, αν
τα χρήματα μοιράζονται ισομερώς στους πολίτες, αν μοιράζονται αναλογικά ή αν
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χρησιμοποιούνται για έργα στο δήμο επιδρά σε ποσοστό 25.373% στη συνολική επίδραση.
Στη συνέχεια, ο παράγοντας «ατομικές οικονομικές επιπτώσεις» επιδρά με ποσοστό 11.642%
και τέλος, η «διαλογή στο σπίτι» δηλαδή, το αν κάποιος πολίτης είναι διατεθειμένος ή όχι να
κάνει διαλογή στο σπίτι επηρεάζει το 4.478% της συνολικής αποτελεσματικότητας.
Μέσω της ανάλυσης που πραγματοποιήσαμε, μπορούν με βάση τον πίνακα των
χρησιμοτήτων να αξιολογηθούν όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί στα προφίλ επιλογών που
μπορούν να προκύψουν παίρνοντας ένα επίπεδο από κάθε παράγοντα. Η μεγαλύτερη
χρησιμότητα προκύπτει για το συνδυασμό: «για έργα στο δήμο» (0.184), «μεγάλη απόσταση»
(0.302), «μη επιβολή προστίμου» (0.113), «προτεραιότητα» (0.267), και «είναι
διατεθειμένος» (0.444). Η συνολική χρησιμότητα υπολογίζεται: 0.184+0.302+0.113+0.267+
0.444= 1.31
Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να υπολογιστεί η χρησιμότητα κάθε πεντάδας τιμών. Κάθε
πεντάδα αντιστοιχεί σε ένα προφίλ επιλογών. Στον πίνακα 7 οι υψηλές τιμές των
συντελεστών Pearson’s R και Kendall’s tau δείχνουν ότι οι μετρήσεις για το προφίλ του
ερευνούμενου εξομοιώνονται με το αθροιστικό μοντέλο της ανάλυσης.
Πίνακας 7. Συντελεστές
Correlations a
Pearson's R

Value
0,931

Sig.
0

Kendall's tau

0,618

0,017

Correlations between observed and estimated preferences

4. ΑΛΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Στην ερώτηση σχετικά με το ποιος νομίζουν οι πολίτες ότι ευθύνεται για την κατάσταση
με τα σκουπίδια, το 68,2% των ερωτηθέντων θεωρούν υπεύθυνο το δήμο, το 11,8% την
κυβέρνηση, το 2,1% των ερωτηθέντων θεωρούν υπεύθυνο κάποιον άλλο και το 6,8% απαντά
ότι δεν ξέρει.
Αναφορικά με την ερώτηση σχετικά με το κατά πόσο είναι διατεθειμένος να συμμετέχει
σε πρωτοβουλίες σχετικά με την ανακύκλωση και μείωση των σκουπιδιών, το 46% των
ερωτηθέντων απαντάει «πολύ», το 25% «σχετικά», το 15% «λίγο», το 10% «καθόλου» και το
4% απαντά «δεν ξέρω».
Στην ερώτηση εάν οι δημοτικές αρχές ενδιαφέρονται για έργα «βιτρίνας» χωρίς να
ασχολούνται με τα πραγματικά προβλήματα (βλ. γράφημα 5), το 54% των ερωτηθέντων
απαντά «πάρα πολύ», το 24% «αρκετά», το 14% «σχετικά», 3% «καθόλου» και το 5%
απαντά «δεν ξέρω».
Γράφημα 5. Γνώμη για έργα «βιτρίνας»
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Στην ερώτηση εάν στις δημοτικές αρχές ασχολείται κανείς με τα θέματα της περιοχής (βλ.
γράφημα 6), το 24% των ερωτηθέντων απαντά «πάρα πολύ», το 23% «αρκετά», το 31%
«σχετικά», 14% «καθόλου» και το 8% απαντά «δεν ξέρω».
Γράφημα 6. Γνώμη για ενασχόληση με τοπικά θέματα

Αναφορικά με την ερώτηση εάν συμφωνούν ότι στις δημοτικές αρχές πρέπει να
ξεκινήσουμε από τα μικρά καθημερινά θέματα, που είναι σημαντικά στο Δήμο μας, το 54%
των ερωτηθέντων απαντά «πάρα πολύ», το 29% «αρκετά», το 11% «σχετικά», 1%
«καθόλου» και το 5% απαντά «δεν ξέρω».
Στην ερώτηση κατά πόσο είναι διατεθειμένοι να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις της ΔΕΔ
(βλ. γράφημα 7), ένα σημαντικό ποσοστό κοντά στο 35% των ερωτηθέντων δεν είναι
καθόλου διατεθειμένοι να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις της ΔΕΔ.
Στην ερώτηση κατά πόσο είναι διατεθειμένοι να συμμετέχουν σε λαϊκές συνελεύσεις (βλ.
γράφημα 8), ένα σημαντικό ποσοστό κοντά στο 40% των ερωτηθέντων δεν είναι καθόλου
διατεθειμένοι να συμμετέχουν σε λαϊκές συνελεύσεις.
Γράφημα 7. Συμμετοχή σε συνεδριάσεις
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Γράφημα 8 . Συμμετοχή σε λαϊκές συνελεύσεις

Τέλος, στην ερώτηση για το αν τα τοπικά δημοψηφίσματα είναι χρήσιμα στην επίλυση
κοινωνικών θεμάτων το 42,1% των ερωτηθέντων τα αξιολογεί θετικά, το 22,4% πολύ θετικά,
το 19% δεν γνωρίζει, το 6,5% το αξιολογεί αρνητικά.
ABSTRACT
Strong participatory institutions are essential requirement in order to enhance local democracy, to
develop reconstructive, reliable and transparent institutions. In addition, they contribute to develop a
participatory and representative Civic Society without exclusions in decision-making process. Active
citizens in local level promote regional issues from “bottom” (neighbourhood) to “top” (municipal
board). This experiment focuses on the protection and improvement of natural environment in
Municipality of Thermi. The issues referring to recycling domestic waste and improving the quality of
life in the region. Deliberation offers the opportunity to use efficiently governance structures to benefit
the citizens and improve municipality’s services. We apply Conjoint Analysis and we examine the
factors that describe citizen’s profile and compare the citizens’ attitude towards environmental issues in
Thermi. In addition, “face-to-face” interviews has been conducted to reflect citizens’ attitude towards
local issues.
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ABSTRACT
The Markovian Arrival Process (MAP) model is applied to a complete earthquake catalog
with magnitude M ≥ 6.5, in the broader area of Greece, for investigating the temporal
variations of seismicity. MAP is a stochastic process, that counts the regional earthquake
occurrences and allows for transitions between the hidden states of a Markov Process,
such that each state corresponds to a different level of seismicity rate. The inference
regarding the choice of the optimal number of hidden states is made through Akaike and
Bayesian information criteria, and the estimation of the model parameters is accomplished
via the EM algorithm. A local decoding procedure is implemented to reveal the times
of a change in the occurrence rate of earthquakes. The evaluated conditional intensity
function demonstrates an alternation between higher and lower seismic activity levels,
which is associated in some cases with major earthquake occurrences.
Keywords: hidden states, EM algorithm, forward-backward equations, seismicity rates.

1. INTRODUCTION
One of the most accepted feature of large earthquakes generation is the assumption of time independence (Michael, 2011; Daub et al., 2012; Parsons and
Geist, 2012). Strong earthquakes occur according to a stationary Poisson process,
meaning that they occur (arrive) according to a random process in time with a
stable occurrence rate, µ. However, brevity of the earthquake catalogs, as well
the limited global number of large earthquake occurrences reduce the robust validation of the statistical tests (Dimer de Oliveira, 2012; Lombardi and Marzocchi,
2007).
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A possible non-stationarity of the time series of strong earthquakes (Bufe and
Perkins, 2005; McCaffrey, 2008) is an interesting assumption. Transient perturbation caused by poroelastic relaxation probably increased the background rate
during the 1997-1998 Umbria-Marche, Central Italy (Lombardi et al. 2010). Even
though global interactions between large earthquakes can not be assumed, there
is a significant increase of seismicity rate after major earthquakes in regional scale
far beyond the rupture zone (Papazachos et al., 2000; Parsons and Velasco, 2011;
Stein and Toda, 2013).
In this work, we want to analyze the temporal behavior of strong earthquakes
in the broader area of Greece. MAP model is applied in order to examine whether
there are long-term fluctuations in the seismicity rate. It was introduced by Neuts
(1979) and a more explicit definition was given later by Lucantoni et al., (1990).
It concerns a two dimensional Markov process, {(Nt , Jt ), t ≥ 0}, with the first
marginal process being a counting one, Nt , in which the associated arrivals correspond to earthquake occurrence times, and the second one, Jt , being a Markov
process with unobservable states that determine the arrival rate. MAPs provide a
generalization of the Poisson process and renewal models and the variable arrival
rate which is assumed, reveals the non-stationarity of the counting process. The
interarrival times follow a phase type (PH) distribution and are conditionally but
not completely independent (He, 2014). Hence, correlations among interevent
times can be captured. In addition any stochastic point process is the weak limit
of a sequence of MAPs (Asmussen and Koole, 1993). A comprehensive review on
MAPs and its applications, along with some important special cases are given in
Artalejo et al., (2010) and Cordeiro and Kharoufeh, (2011).
Section 2 describes the dataset used in the current study and preliminaries of
MAP theory, along with the testing methodology. Section 3 presents the results
of the applied method. Finally, in Section 4 the concluding remarks are drawn
and some issues and recommendations are given.
2. DATA AND METHODOLOGY
2.1 Data
Our aim is to reveal the temporal behavior of strong earthquake occurrences
with magnitude M ≥ 6.5 in the broader area of Greece, and to examine whether
there are seismicity rate changes related to major events. The focal mechanisms of
large events have been thoroughly investigated since 1950 (Taymaz et al., 1991a,b
and Baker et al., 1997 among others), and a brief bibliography regarding events
with M ≥ 6.5, is given in Papazachos and Papazachou (2003) and the references
therein.
In our study a seismicity catalog of shallow events with depth D ≤ 45 km
and with magnitude M ≥ 6.5 is compiled, according to the most recent publishments. The catalog is assumed to be complete and homogeneous (Papazachos
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and Papazachou, 2003) and includes 118 events, since 1845, within the boundaries φ = 33o − 43o and λ = 19o − 30o (Figure 1). Paradisopoulou et al., (2010)
provided evidence of interactions between strong earthquakes in Western Turkey
and North Anatolian Fault (NAF), due to stress changes in the area. Since our
goal is to model temporal patterns of possible earthquake interactions, four events
outside the boundaries of our study area are included in the catalog. These are
events like the Düzce (Mw = 7.1) on 12 November, 1999 which occurred almost
three months after the earthquake of Izmit (Mw = 7.6) on 17 August, 1999.
Figure 1: Seismotectonic properties of Greece and its surrounding area along with the
epicentral distribution of earthquakes with M ≥ 6.5 that occurred in the study area since
1845.

The temporal distribution in conjunction with the cumulative number of events
(Figure 2), illustrates the existence of active periods like in 1980-1983 which alternate with quiescent ones (1983-1995). Moreover, in some cases these changes
could be associated with the occurrence of large earthquakes, like the Amorgos
Mw = 7.5 (Papadimitriou et al., 2005) event on 9 July, 1956 (red pentagon).
2.2

2.2.1

Methodolody

Markovian arrival process

As a first step, the definition of the Markovian arrival process (He, 2010;
2014) is given. A counting (observed) process, {Nt }t≥0 , determines the number of
arrivals (earthquake occurrences) in a time interval [0, t), driven by an irreducible
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Figure 2: Temporal distribution of events (left axis) and cumulative number of events
(right axis) with M ≥ 6.5 in Greece and its surrounding area, since 1845. Red pentagons
are shown characteristic earthquakes of the catalog.

finite Markov process, {Jt }t≥0 , where E = {1, . . . , m}, m ∈ N+ stands for the state
space. The evolution of the underlying (unobservable states) process Jt defines the
seismic activity at each time t ≥ 0; that is, its coordinates indicate the rate of the
earthquake occurrences. The bivariate stochastic process (N, J) := (Nt , Jt )t∈R+
is called Markovian Arrival Process (MAP), and it is a Markov process with an
infinitesimal generator of the structure,


Q=

D0 D1

D0 D1


..

.




..



.


.

The elements of the m × m matrices D0 = {qij (0)}i,j∈E and D1 = {qij (1)}i,j∈E
compile the parameter space of the model, namely the transition rates from state
i to j, i, j ∈ E, without or with an arrival, respectively; their elements are nonnegative, where
qij (k) = limh→0

P (Nt+h =k,Jt+h =j/Jt =i)
h

for all i, j ∈ E and k = 0, 1, except the diagonal elements of D0 , which are defined
as
P
P
qii (0) = − j6=i qij (0) − m
j=1 qij (1).
The latter is assumed to be non-singular and the transition times are finite with
probability equal to one. We assume a stationary version of the MAP, where the
initial state vector after an arbitrary arrival π arr is computed by the relation,
π Tarr = −π T D0 (π T D1 1m )−1 ,
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where superscript T stands for the transpose of a vector or matrix, 1m stands for
the unit column vector of dimension m and π is the stationary probability vector
of the Markov process Jt .
The model is efficient in capturing changes of the temporal behavior of the
earthquake occurrence times, namely revealing the variations of the seismicity
rate. In more detail, the MAP allows for transitions between the states, where to
each one of them corresponds an occurrence rate, qi . The rate is the i−th element
of D1 1m . The tractable structure of the process enables the physical interpretation of the hidden states of the Markov process Jt , assuming a correspondence
between occurrence rates and seismicity periods.
For a brief description of the process let us assume that the underlying process is in state i ∈ E, whereas Jt = i earthquakes occurrence follows a Poisson
process with arrival rate qii (1), i = 1, ..., m. At the end of the sojourn time in
state i, which is assumed to follow an exponential distribution, either a transition to another state occurs without designating an arrival, with probability
qij (0)/(−qii (0)), or a transition to another state designating an arrival, with probability qij (1)/(−qii (0)), for i 6= j and j ∈ E.
In the estimation procedure the EM algorithm is used to obtain the maximum
likelihood estimates of the model parameters. It is an iterative algorithm which
in each step computes the loglikelihood function with the help of the forwardbackward equations (McDonald and Zucchini, 1997) and reach a local maximum
after a predefined number of iterations or a converging criterion. The initial
estimates of the parameters were chosen to match the mean value of the trace
(interevent times). A special structure of the rate matrices is followed (Horváth
and Okamura, 2013), where transitions among the hidden states are allowed only
when arrivals are taking place, implying that qij (0) = 0, for i 6= j.

2.2.2

Model selection

For the determination of the best number of hidden states visited in the time
interval under study, we will apply Akaike Information Criterion (AIC) (Akaike,
1974)
AIC = −2p + 2logL,
(1)
and the Bayesian Information Criterion (BIC) (Schwarz, 1978)
BIC = −p · logn + 2logL,

(2)

where p is the number of parameters, logL is the loglikelihood function and n the
number of observations.

282

2.2.3

Evaluation measures

First, the goodness-of-fit (gof) to assess the adjustment of the observed interevent time series to the proposed models is provided, through the KolmogorovSmirnov (K-S) (Chakravarty et al., 1967) and Anderson-Darling (A-D) (Stephens,
1974) tests. We denote by τn the interarrival time between the (n − 1)th and the
nth earthquake. We recall that each interarrival time, τn , is assumed to follow a
PH distribution with representation (π arr , D0 ). Hence, the hitting time distribution for an earthquake occurrence assuming that at time t = 0 an event occurred,
is expressed by
F (x) = 1 − π Tarr eD0 x 1m , x ≥ 0.
(3)
In the sequel, the distance between the empirical distribution and the fitted
ones is evaluated, via the l2 distance and the Kullback-Leibler (KL) divergence
(Kullback and Leibler, 1951). If we consider two continuous probability distributions P, Q with the same support S, then the two distance measures can be
defined as
sZ
(P − Q)2 dτ

(4)

P
)dτ
Q

(5)

dl2 (P, Q) = k(P − Q)k2 =
S

Z
P · log(

dKL (P, Q) =
S

Another useful way to assess the goodness-of-fit of the MAP is through residual
analysis (Ogata, 1988).
R sAccording to this technique, if we consider the transformation τ = Λ(s) = 0 λ(t)dt, where λ(t) is the intensity function of a point
process, then the rescaled sample τi is a Poisson process with unit rate. Hence,
when the fitted model achieves a good approximation of the data, (only) a small
declination from the bisector can be allowed.

2.2.4

Local decoding of the hidden states

The most likely path of the underlying process Jt that have generated the
sequence of observations is estimated by the forward-backward equations, used
in the implementation of EM algorithm. According to McDonald and Zucchini
(1997) these probabilities can be evaluated by
P (Jtk = i/HT ) =

P (T1 = τ1 , ..., Tn = τn , Jtk = i)
a[k]i · b[k + 1]i
= Pm
P (T1 = τ1 , ..., Tn = τn )
j=1 a[k]j · b[k + 1]j

(6)

where HT = {τ1 , ..., τn } is the complete history of the process, n is the number of
observations and the forward-backward vectors can be expressed by
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a[0] = π Tarr , a[k] = a[k − 1]eD0 τk D1
b[n] = 1m ,

b[k] = eD0 τk D1 b[k − 1].

They describe the evolution of the process from the first event up to the occurrence
time tk and from the latter to the last event, respectively. This procedure is often
called local decoding, and the estimated sequence of the hidden states is the local
decoding path.
The estimated intensity function can be easily obtained by
λtk =

m
X
i=1

a[k]i · b[k + 1]i
qi · Pm
,
j=1 a[k]j · b[k + 1]j

(7)

which denotes the expected occurrence rate at time tk , conditional on the complete
history of the observations, HT .
3. MAIN RESULTS
3.1

Optimal model

We fitted models from two to five states, since we believe that there is no need
for more states in order to capture the temporal fluctuations of the earthquake
occurrences with M ≥ 6.5. For the implementation of the EM algorithm, BuTools
program packages (Bodrog et al., 2014) were used in the MATLAB environment.
We computed the AIC and BIC values through equations (1) and (2) and we chose
the models with the lowest values (Table 1.).
Table 1. The log likelihood, AIC and BIC values of the fitted models, where
the number of states varies from 2 to 5.
# of S LogL AIC BIC
2
-156
325 341
3
-155
334 367
4
-137
315 370
5
-133
326 409
AIC suggests the four state model (AIC=315), however BIC indicates that
two states (BIC=341) are sufficient for describing the temporal behavior of the
data. We can see that BIC values are highly affected by the data shortage, since
it takes into account the number of observations. In the sequel, we evaluate the
performance of both models, in order to be more accurate about the choice of the
optimal one.
3.2

Evaluation of the model

The goodness-of-fit of the proposed models to the empirical data is computed,
and a comparison among the most popular theoretical distributions (11 in total: Exponential, Extreme value, Gamma, Generalized Pareto, Inverse Gaussian,
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Logistic, Lognormal, Nakagami (Nakagami, 1960), Normal, Rayleigh, Weibull) is
derived. For all the tests a significance level a = 0.05 is assumed. As a first
step, in Table 2. we present the best four approximated distributions to the data
(Exponential, Gamma, Weibull and Nakagami) according to the AIC, BIC and
the A-D p-values.
Table 2. A-D test statistics with the corresponding p-values, and the AIC and
BIC values for the best four distributions.
A−D
Distribution
AIC BIC
cv = 2.492 p value

Exponential
Gamma
Weibull
Nakagami

4.04
1.04
1.12
1.38

0.008
0.336
0.299
0.207

326
298
303
301

329
304
309
307

Both Weibull and Gamma distributions are well adapted, however the values
of AIC (303, 298) and BIC (309, 304), indicate a better approximation to data for
Gamma compared to Weibull. In addition, high p−values (pgam = 0.336) of the
former are observed, strengthening the previous argument.
In the sequel, the hitting time distribution of the MAP with two and four
states is evaluated according to equation (3), and the K-S gof test is applied. We
further computed the l2 and KL measures through equations (4) and (5) and
the results are presented in Table 3. In addition, Gamma distribution was also
evaluated and compared with the proposed models.
Table 3. K-S test statistics with the corresponding p-values, and the l2 and KL
values for the MAP with two and four states, as well for the Gamma
distribution.
K −S
l2
KL
Model
cv = 0.1135 p value

M AP (2)
M AP (4)
Gamma

0.0680
0.0061
0.0950

0.62
0.75
0.22

0.0006
0.0007
0.0959

0.1175
0.1271
0.1524

The gof tests for both models do not allow us to reject the null hypothesis
(ksstatmap(2) = 0.0668 and ksstatmap(4) = 1.0996). Furthermore, we assume that
both MAPs outperform Gamma distribution in terms of the K-S p-values, and
according to the l2 , KL distance measures.
Figure 3 shows the hitting time distribution for earthquake occurrences, under the condition that an earthquake occurred at t = 0, for both the empirical
data and the proposed models. The cumulative distribution function (cdf) of
Gamma distribution was also cited, in order to illustrate the outperformance of
the models. It can be seen that for almost a time period of one year, MAP(2) and
MAP(4) adapt better to data compared with Gamma distribution, especially for
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Figure 3: Cumulative distributions of the data, fitted MAP(2), MAP(4) and Gamma
distribution along with the 95% confidence zone.
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t < 0.7 years. The difference between the cdfs of the two models is not significant,
however, for the rest of the parer MAP(2) is considered as the optimal model.
The study period is quite short compared to the duration of the physical process
of earthquake generation, hence this makes us reluctant over the acceptance of a
model with many states.
For MAP(2) the transformed times τi are calculated, and the cumulative number of the residuals versus the transformed times is plotted (Figure 4). We conclude that the declination from the bisector y = x is acceptable.
3.3

Intensity function and sequence of hidden states

The decoded path of the underlying process Jt and the estimated intensity
function are evaluated by equations (6) and (7), respectively and the results are
shown in Figure 5. We observe that state 2 (q2 = 2.6170) (Figure 5, top plot)
corresponds mainly to large shocks and in some cases to their immediate aftershocks or preshocks, since a declustering procedure has not been applied. This is
the case of the saros-marmara earthquake (Mw = 7.4) that occurred on 9 August,
1912 (Abraseys and Finkel, 1987) and the Mw = 6.8 aftershock that followed just
one month later. Another characteristic example is the Chirpan and Plovdiv 14
and 18 April, 1928 events with magnitudes Mw = 6.5 and Mw = 6.9 (Karakostas
et al., 2006), respectively. It is important to notice, that the model recognizes this
patterns and successfully makes a transition to the state of high occurrence rate.
However, there are also some longer periods of relative higher seismicity rate
like the 09/07/1956-26/05/1957, which include the Amorgos Mw = 7.5 earth-
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Figure 4: The residual process for the fitted MAP(2) model.
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Figure 5: Top plot: The optimal path of the hidden states of the MAP(2) given the
observed sequence together with the magnitude time plot (with cyan color are shown events
referenced in the text). Bottom plot: The estimated intensity function of the MAP(2) and
the cumulative number of earthquakes.
7.5

7

Magnitude

States

2

1

6.5

120
100

2
80
1.5

60
40

1

Cumulative counts

Intensity function lambda(t)

2.5

20
0.5

0
1855

1865

1875

1885

1895

1905

1915

1925

1935

1945

1955

1965

1975

1985

1995

2005

2015

quake on 9 July, 1956, the Fethiye Mw = 7.2 event on 25 April, 1957 and the
Abant Mw = 7.0 event on 26 May, 1957 (Abraseys, 1970). The model captures
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this intense period with great success, and then makes a transition to state 1
(q1 = 0.5095), which corresponds to a relative quiescent period with 2 earthquake
occurrences in more than 7 years.
4. CONCLUSION
A Markovian arrival model was applied for investigating the temporal behavior
of strong earthquakes, M ≥ 6.5, in the broader area of Greece. The underlying
Markov process Jt captures the seismicity evolution extremely well, and reveals
seismicity rate changes associated in many cases with the occurrence of large
events.
AIC and BIC demonstrated that two and four-state MAPs best capture the
seismic activity of earthquakes with M ≥ 6.5 in the study area, however the
former was chosen, since we want to avoid an overparameterization problem. The
goodness-of-fit tests verified the significance of the proposed model, which was
further compared to broadly accepted theoretical distributions. The evaluated
measures indicated the outperformance of the model.
The evaluation of the conditional intensity function and the optimal sequence
of hidden states, showed that temporal variations characterize the frequency of
strong earthquakes, M ≥ 6.5, in the wider area of Greece. MAP with two states
seems adequate in capturing patterns of the real catalog, i.e., periods of seismic
quiescence alternate with seismic active ones, hence fitted models with more states
do not provide additional information.
Further investigation for the existence of spatial associations between the
events should be fulfilled. It is also important to apply a MAP on the declustered earthquake catalog, in order to examine the spatio-temporal behavior of the
mainshocks, in the broader area of Greece. Currently, the temporal variations of
large earthquakes in a global scale, is under investigation.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το μοντέλο Μαρκοβιανών Διαδικασιών Αφίξεων (ΜΔΑ) εφαρμόσθηκε σε πλήρη
σεισμικό κατάλογο, με σεισμούς μεγέθους M ≥ 6.5, στον ευρύτερο ελληνικό χώρο,
με σκοπό τη μελέτη των χρονικών μεταβολών της σεισμικότητας και την εύρεση σημείων αλλαγής του ρυθμού σεισμογένεσης. Η ΜΔΑ είναι μία στοχαστική διαδικασία,
που απαριθμεί το πλήθος σεισμών και μεταβαίνει μεταξύ των κρυφών καταστάσεων
μίας Μαρκοβιανής Διαδικασίας, έτσι ώστε κάθε κατάσταση να αντιστοιχεί σε ένα
διαφορετικό επίπεδο ρυθμού σεισμικότητας. Για τον καθορισμό του βέλτιστου αριθμού κρυφών καταστάσεων χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια πληροφορίας Akaike και
Bayes, ενώ η εκτίμηση των παραμέτρων του μοντέλου πραγματοποιήθηκε μέσω του
αλγορίθμου ΕΜ. Η εκτίμηση των χρονικών στιγμών μετάβασης των καταστάσεων της
κρυφής Μαρκοβιανής Διαδικασίας έγινε με τη μπρος-πίσω διαδικασία. Η εκτιμώμενη
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υπό συνθήκη συνάρτηση έντασης αναδεικνύει εναλλαγές μεταξύ υψηλών και χαμηλών
επιπέδων σεισμικής δραστηριότητας, σε μερικές περιπτώσεις σε συνδυασμό με τη
γένεση κύριων σεισμών.
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ABSTRACT
A rich array of statistical methodologies is available for the early detection of epidemic
activity in biosurveillance systems. This alone raises the research question “Which is the
most appropriate methodology to use?”. It is not feasible to make detailed recommendations as to which method is “best”, because this depends critically on the specific details
of the application and implementation, as well as on its purpose and context. In this
work, baseline periodic regression models are fitted for establishing “normal behavior”,
and then based on an “anomaly detection scheme”, epidemic alert thresholds are produced
which can be used to perform real time surveillance. Real time surveillance though, is
often difficult to be fully achieved because of the seasonality involved in the time series.
Indeed, whenever the correlation structure of a series depends on the season, the time series involved fails to reach stationarity with all the associated modeling consequences. In
such situations, a useful class of models is that of periodic auto-regressive moving average
(PARMA) models allowing parameters that depend on season. Thus, in this work, we
also fit a general form as well as special cases of PARMA models, and via model selection
identification and likelihood-based techniques, the optimal model is selected. In addition,
several random meteorological factors associated with influenza-like illness syndrome are
also incorporated into the model structure. The derived results are satisfactory in both
cases examined (i.e. periodic regression and PARMA models succeeded in detecting the
beginning and end of the epidemic waves). Following a model selection pathway, the periodic regression model chosen as the optimal one identified the pattern that best matches
the recent influenza activity for Greece for the period 2014 − 2016 (based on 105 weekly
data for influenza-like illness) and outperformed typical forecasting models. Moreover,
improved baseline modeling via PARMA models and subsequent reduction of residual
errors, led to improved outbreak detection.
Keywords: Statistical Modeling, Model Selection, Periodic Regression Analysis, Mixed
Periodic Autoregressive Moving Average Models, Time Series, Outbreaks.
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1. INTRODUCTION
The health of the population is a valuable commodity in the center of interest
of society and health services (13). Epidemiological surveillance is a dynamic
scientific activity which continuously progresses and constitutes a specific sector
of biosurveillance related solely to the human population. The modern definition
of epidemiological surveillance includes aspects such as controlling the validity
of data, analyzing data via advanced statistical methods as well as extracting
safe conclusions with scientific and methodological adequacy (4). The need for
timely and accurate prediction of an epidemic wave has led to the implementation
of statistical routine methods to detect outbreaks in epidemiological surveillance
systems in several European countries (5) and Centers for Disease Control and
Prevention (CDC).
Various statistical methodologies are available for the early detection of epidemic activity in epidemiological surveillance systems. However, detailed recommendations as to which method is the “best” is not possible, since this depends
critically on the specific details of the application and implementation, as well
as its purpose and context. The two main goals of this paper are firstly to develop novel regression approaches (within this framework, Serfling-type periodic
regression models and mixed periodic auto-regressive moving average regression
(PARMA) models that work best for monitoring processes will be developed), and
secondly to compare and evaluate the developed methodologies via a retrospective
analysis of time series of epidemiological data. Note that for computational purposes the automated Pelat et al. software ( https://periodic.sentiweb.fr/)
has been adopted and properly adjusted. The desired results based on 105 weekly
data for influenza-like illness (ILI) for Greece for the period 2014 − 2016, are
satisfactory in both cases examined (i.e. periodic regression and mixed PARMA
models succeeded in detecting the beginning and end of the epidemic waves). Following a model selection pathway, the periodic regression model chosen as the
optimal one (in both cases examined) identified the pattern that best matches the
recent influenza activity and outperformed typical forecasting models. Moreover,
improved baseline modeling via mixed PARMA models and subsequent reduction
of residual errors, led to improved outbreak detection.
The rest of this paper is organized as follows. In Section 2., we discuss the
motivation of this paper, present the research methodology and describe the stages
and concepts employed in this work. In Section 3., we conduct an extended
empirical study including model identification and evaluation. Finally, in Section
4., the obtained results are discussed and some concluding remarks are made.
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2.

METHODS

2.1 Motivation
During the past decade, a widespread implementation and use of several statistical modeling techniques for epidemiological surveillance purposes is observed.
In the relevant areas of biostatistics and biosurveillance, we find several detailed
reviews of these statistical methods in the recent literature, such as those of Sonesson and Bock in (12), Farrington and Andrews in (3), Buckeridge et al. in (1),
Shmueli and Burkom in (11), Unkel et al. in (14), and Ozonoff et al. in (7).
A commonly used fully parametric regression model for outbreak detection
is based on that of Serfling in (10). Serfling made use of a trigonometric function with linear trend, assuming Gaussian white noise errors, in order to model
historical baselines. Pelat et al. in (9) developed an automated version of the
Serfling’s model with cubic trend and three trigonometric terms for prospective
and retrospective surveillance.
Parpoula et al. in (8), developed Serfling-type periodic regressions models and
compared their performance to typical forecasting models, concluding that a periodic regression model with quadratic trend, annual, semi-annual and quarterly
periodicity, as well as a moving average model of three terms had almost similar performance (with the former one to be slightly superior). Motivated by the
aforementioned results, Kalligeris et al. in (6) incorporated in one model structure trend and seasonality components of a periodic regression model as well as
moving average and autoregressive terms. Additionally, they incorporated random meteorological covariates into the aforementioned model structure, and this
resulted in a novel class of models called as mixed PARMA models. In this paper,
we conduct a comparative study in order to examine how these periodic regression modeling techniques perform for modeling effectively influenza morbidity and
evaluate them in terms of prediction performance.
2.2 Research Methodology
There are two types of analysis for surveillance times series:
a. Prospective assuming that only observations made prior to the time of the
detection are available to the detection algorithm. It is useful for monitoring
incoming public health data streams in an online fashion and
b. Retrospective for which the entire set of the observations is available to the
detection algorithms. It is useful primarily for offline analysis of historical
data.
This study focuses on epidemic detection and quantification from time series
data. Four steps are necessary to be followed in such a case:
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1. Determination of the training period: following Pelat et al. in (9), we conducted a retrospective analysis, making use of all available two year historical weekly influenza-like illness (ILI) data, in order to estimate the baseline
level.
2. Purge of the training period: we selected to exclude the 15% highest observations from the training period (that is the default value selected by Pelat
et al. in (9)) so that the baseline level is estimated from truly non epidemic
data.
3. Estimation of the regression equation: a periodic regression model is fitted to
the training data. Selection of the best fitting model is made possible by an
exhaustive search and selection process which is relied on Analysis Of Variance (ANOVA) comparison (significance level is chosen to be 0.05) to select
between nested models, and on Akaike’s Criterion (AIC), or on Schwarz’s
Bayesian Information Criterion (BIC), to select between non-nested models.
4. Epidemic alert notification: epidemic thresholds are obtained by taking the
upper 95th percentile for the prediction distribution (2), and an epidemic
is declared when 2 weekly successive observations are above the estimated
threshold.
For a more detailed explanation of the above 4–step procedure, the interested
reader may refer to (6) and (9).
3. MODEL IDENTIFICATION AND RESULTS
In Greece, since 1999, a system of epidemiological surveillance (sentinel surveillance system) is in operation. Through the sentinel system, the evolution of the
frequency of certain diseases is recorded, based on clinical diagnoses. This paper
deals with one of the main syndromes under surveillance namely, influenza-like
illness (ILI). In this direction, 105 weekly ILI rate data (September 29, 2014 to
October 2, 2016), were analyzed in order to determine the signaled start and
end weeks for the past two seasonal influenza outbreaks. In addition, optimal
empirical epidemic thresholds are being established.
In the regression equation, the trend was modeled considering a polynomial
of 3rd degree, and the seasonality was modeled using sine and cosine terms with
period one year, six months and three months. The following equation represents
the full form of the model:
Y (t) = α0 + α1 t + α2 t2 + α3 t3 + γ1 cos(

2πt
2πt
) + δ1 sin(
)
n
n
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+γ2 cos(

4πt
4πt
8πt
8πt
) + δ2 sin(
) + γ3 cos(
) + δ3 sin(
) + ε(t),
n
n
n
n

(1)

where Y (t) are the observed time series values (weekly ILI rate), ε(t) are centered
zero-mean random variables with variance σ 2 , n denotes the number of observations within on year (n = 52.179 = (4 x 365+1)/(4 x 7)) based on (9)), and model
coefficients are estimated by least squares regression. It is worth to be noted here,
that we also examined all models which are nested within the one presented in
Eq.1.
Through an exhaustive process, using ANOVA comparisons and AIC, BIC information criteria (see (8)), the best fitting model was selected to be M23, with
quadratic trend, and annual, semi-annual and quarterly periodic terms, described
as follows:
2πt
2πt
Y (t) = α0 + α1 t + α2 t2 + γ1 cos(
) + δ1 sin(
)
n
n
+γ2 cos(

4πt
8πt
8πt
4πt
) + δ2 sin(
) + γ3 cos(
) + δ3 sin(
) + ε(t).
n
n
n
n

(2)

Additionally, using evaluation criteria such as the Root Mean Squared Error
(RMSE), AIC, and BIC, the forecasting capability of the selected model (M23)
was examined in contrast to typical trend or/and seasonality detection models,
i.e., a linear trend (LT), a moving average of 3 terms (MA3), an exponential
smoothing (SES), a Holt’s model, a Brown’s model, a Winter’s model, and the
standard CDC algorithm for flu detection (Serfling’s model).
According to this comparative study, M23 model was found to be more accurate (in terms of RMSE values) than the rest of the models under comparison.
Also, based on AIC and BIC criteria, M23 has the smaller and second smaller
value, respectively and thus, it suits best to the dataset, with the MA3 being a
strong competitor (smaller BIC value, and satisfactory AIC and RMSE values).
The interested reader may refer to (8) for more details about the parameters used
for each forecasting model considered, and all derived performance criteria values.
The above results, motivated Kalligeris et al. in (6) to incorporate into the full
form of the model described in Eq. 1, Auto-regressive Moving Average (ARMA)
terms. Random meteorological covariates (12 covariates related to wind speed,
direction and temperature), were also included in the model structure, thus the
resulting model is a mixed PARMA(2,2), described as follows:




2πt
2πt
2
3
4
yt = α0 + α1 t + α2 t + α3 t + α4 t + γ1 cos
+ δ1 sin
n
n








4πt
4πt
8πt
8πt
+γ2 cos
+ δ2 sin
+ γ3 cos
+ δ3 sin
n
n
n
n
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+φ1 yt−1 + φ2 yt−2 + t + λ1 t−1 + λ2 t−2
+ζ1 minwd + ζ2 maxwd + ζ3 medianwd + ζ4 meanwd
+θ1 minwf + θ2 maxwf + θ3 medianwf + θ4 meanwf
+ω1 mintemp + ω2 maxtemp + ω3 mediantemp + ω4 meantemp.

(3)

Following the same exhaustive search process (as previously described), the model
chosen as optimal was the simplest one, that is a mixed model with a linear trend,
12-month seasonal periodicity, ARMA(2,1) terms and the minimum temperature
as the only significant random meteorological covariate (see also Table 1), labeled
as MXM11 and defined as follows:




2πt
2πt
yt = α0 + α1 t + γ1 cos
+ δ1 sin
+ φ1 yt−1
n
n
+φ2 yt−2 + t + λ1 t−1 + ω1 mintemp.

(4)

Table 1: Models Selected Through the Algorithm Pathway
Ta
MXMe
MXM11
MXM12
MXM13
MXM21
MXM22
MXM23
MXM31
MXM32
MXM33
MXM41
MXM42
MXM43

t
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

t2

*
*
*
*
*
*
*
*
*

t3

*
*
*
*
*
*

t4

*
*
*

1 yf
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Pb
6 mg

3 m

*
*

*

*
*

*

*
*

*

*
*

*

AR(1)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ARMA
AR(2)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

MA(1)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

LVc
MTh
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ICd
AIC
BIC
409.31
429.29
406.96
431.37
406.56
435.42
410.72
432.92
408.49
435.11
408.17
439.24
403.82
428.23
402.83
431.67
401.04
434.33
405.56
432.19
403.90
434.97
402.48
437.98

a

“T”denotes Trend;
b
“P”denotes Periodicity;
c
“LV”denotes Latent Variable;
d
“IC”denotes Information Criterion;
e
“MXM”denotes Mixed Model;
f
“y”denotes Year ;
g
“m”denotes Months;
h
“MT”denotes Minimum Temperature.

Fig. 1 represents the behaviour of minimum temperature, which was calculated via averaging the minimum daily measurements of each week for a total of
105 weeks for 2014 − 2016 in Greece (daily data provided by the Hellenic National
Meteorological Service).
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Figure 1: Weekly minimum temperature measurements for Greece, week40/2014week39/2016.

We then conducted a further comparative study in order to evaluate the three
models identified to perform well for modeling influenza morbidity, i.e., MXM11,
M23 and MA3. Table 2 shows that MXM11 clearly outperforms M23 and MA3,
since it succeeds a significant improvement of RMSE, AIC and BIC values.
Table 2: Comparative Performance of Forecasting Models

Model
MXM11
M23
MA3

RMSE
4.30
12.02
13.51

AIC
409.31
547.89
554.72

BIC
429.29
572.77
565.33

Table 3: Retrospective Evaluation of the Excess Influenza Morbidity, Greece 2014-16

SW a
201501
201605
a

EW a
201512
201608

Cases
1151
316

Expected cases
891
225

Excess cases
260
91

Excess percentage
29%
40%

SW and EW denote the signaled start and end weeks for epidemics, respectively.

Figure 2: Detected epidemics for influenza-like syndrome cases per 1,000 visits (ILI
rate) in Greece 2014 − 2016.
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Fig. 2 illustrates the plots of the observed ILI rate, the predicted baseline level
and the estimated epidemic threshold for each time period under study. The epidemics detected by the selected model (M XM 11) appear in light red polygons.
Table 3, presents the dates and the results of the retrospective evaluation of the
excess influenza morbidity in Greece for 2014 − 2016 along with excess percentages, using the M XM 11 periodic regression mixed model. The excess morbidity
is defined as the cumulative difference between observations and baseline over the
entire epidemic period. Excess percentages were calculated as the observed size
divided by the sum of expected values throughout each epidemic.
4. CONCLUSION
Conclusively, in this study, we conducted a retrospective analysis of epidemiological time series data (week40/2014 to week39/2016) for Greece. We developed
an alternative approach in order to model seasonality of influenza morbidity, based
on a periodic regression model which incorporates autoregressive and moving average components into Serfling’s model, including also random meteorological
covariates (known to be related to influenza activity) with the ultimate aim of
the early and accurate outbreak detection. The model finally selected (via an
exhaustive search process) as the optimal one succeeded in estimating accurately
the influenza-like syndrome morbidity burden in Greece for the period 2014−2016
as well as the duration of the epidemic waves. Improved baseline modeling via
mixed PARMA models’ approach, led to subsequent reduction of residual errors
and improved outbreak detection. Within this framework, the present work provided general recommendations to serve critical needs of Public Health for the
very early and accurate detection of epidemic activity.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Μια πλούσια ποικιλία στατιστικών μεθοδολογιών υφίσταται για την έγκαιρη ανίχνευση της
επιδημικής δραστηριότητας στα συστήματα βιοεπιτήρησης. ΄Ετσι τίθεται το ερευνητικό ερώτημα ‘Ποια είναι η πλέον ενδεδειγμένη μεθοδολογία;’. Δεν είναι εφικτό να κάνουμε λεπτομερείς συστάσεις ως προς την ‘καλύτερη’ μέθοδο καθώς αυτό εξαρτάται κυρίως από τις
λεπτομέρειες της εκάστοτε εφαρμογής, καθώς και από το σκοπό και το πλαίσιό της. Σε αυτή τη μελέτη, βασικά μοντέλα περιοδικής παλινδρόμησης προσαρμόζονται για την καθιέρωση
της κανονικής συμπεριφοράς και στη συνέχεια βασιζόμενοι σε ένα ‘σχήμα ανίχνευσης ανωμαλιών’, παράγονται όρια επιδημικής προειδοποίησης τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για την επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο. Ωστόσο, η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο είναι συχνά δύσκολο να επιτευχθεί πλήρως λόγω της εποχικότητας που εμπλέκεται στις
χρονολογικές σειρές. Πράγματι, κάθε φορά που η δομή συσχέτισης μιας σειράς εξαρτάται
από την εποχή, οι χρονολογικές σειρές αποτυγχάνουν να φτάσουν σε στάσιμη κατάσταση
με ο,τι αυτό συνεπάγεται ως προς τη μοντελοποίησή τους. Σε τέτοιες καταστάσεις, μια χρήσιμη κλάση μοντέλων είναι αυτή των περιοδικών μοντέλων αυτοπαλίνδρομου κινητού μέσου
(PARMA) που επιτρέπουν παραμέτρους που εξαρτώνται από την εποχή. ΄Ετσι, σε αυτή
την εργασία, προσαρμόζουμε μια γενική μορφή καθώς και ειδικές περιπτώσεις των PARMA
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μοντέλων, και μέσω της μεθόδου επιλογής μοντέλων και τεχνικών βασιζόμενων στην πιθανοφάνεια, επιλέγεται το βέλτιστο μοντέλο. Επιπλέον, τυχαίοι μετεωρολογικοί παράγοντες
που σχετίζονται με το σύνδρομο της γριπώδους συνδρομής ενσωματώνονται επίσης στη δομή
του μοντέλου. Τα προκύπτοντα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά και στις δύο περιπτώσεις
που εξετάστηκαν (δηλαδή περιοδική παλινδρόμηση και τα μοντέλα PARMA κατάφεραν να
ανιχνεύσουν την αρχή και το τέλος των επιδημικών κυμάτων). Ακολουθώντας ένα ‘μονοπάτι’
επιλογής μοντέλου, το μοντέλο περιοδικής παλινδρόμησης που επιλέχθηκε ως το βέλτιστο,
αναγνώρισε με βάση 105 εβδομαδιαία δεδομένα γρίπης για την περίοδο 2014-2016 το πρότυπο
που ταιριάζει καλύτερα στην πρόσφατη δραστηριότητα της γρίπης για την Ελλάδα και υπερέχει τυπικών προβλεπτικών μεθόδων. Επιπλέον, η βελτιωμένη μοντελοποίηση της γραμμής
βάσης (baseline) μέσω των μοντέλων PARMA και η επακόλουθη μείωση των καταλοίπων
οδήγησαν στη βελτίωση της ανίχνευσης των επιδημικών εξάρσεων.
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ABSTRACT
In Part I of this work, as presented at the 30th Panhellenic Statistical Conference, a new procedure
regarding the statistical testing for the existence and the identification of the character of time-varying
second moment in its dependence on a non-constant mean level in time series was introduced. It was
argued that the new approach has some considerable advantages over the existing ones and this
argument was also backed by the empirical analysis of time series on Greek external trade. In the
course of that analysis it was also observed that the TSW programme, a software specialized on time
series analysis, occasionally appeared to be biased, favouring the log transformation of the data. TSW
stands for TRAMO-SEATS for Windows, a Windows version of the DOS programmes TRAMO and
SEATS (TRAMO is the acronym for: Time Series Regression with ARIMA Noise, Missing
Observations and Outliers; SEATS is the acronym for Signal Extraction in ARIMA Time Series).
Extending the empirical analysis performed in Part I, in Part II, simulated data, as well as the time
series of Consumer Price Index (CPI) and Harmonized Index of Consumer Price (HICP) for Greece
were used aiming at: a) providing further evidence on the TSW bias; b) focusing on the consequences
of falsely transforming an already variance stationary time series. The results using the simulated data
show that there is a bias in TSW, which depends on initial conditions. Furthermore, it is established
that the consequences of falsely transforming a time series, which is originally variance stationary, do
exist, but are less severe than the consequences of falsely not transforming an originally variance nonstationary series. This empirical evidence is supported by theoretical arguments.
Key Words: applied time series analysis, seasonal adjustment, variance non-stationary time series,
detection of outliers.

1. INTRODUCTION
In Part I of this work (see Milionis and Galanopoulos, 2017) a formal statistical approach was
introduced which allows the detection of non-stationary variance in time series and is
suggestive of the transformation necessary to correct for it. The proposed statistical procedure
is robust to the particular partition of a time series (a step necessary for the aforementioned
procedure, as explained in section 3) and the possible existence of outliers.
Using time series of monthly external trade statistics (Total Imports of Goods and Total
Exports of Goods excluding fuels and ships) from the Balance of Payments for Greece, the
possible advantages of the application of this methodology on some crucial elements of time
series modelling such as forecasting, seasonal adjustment and outlier detection were
documented.
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The effect of the application of this methodology on the aforementioned elements of time
series modelling is examined through a comparative analysis, using both the new proposed
methodology and TSW programme.
More specifically, it was shown that: (a) the widely used specialized time series software
TSW appeared to be biased towards the log transformation of the original data; (b) the
consequences of not properly transforming a non variance stationary time series were very
serious particularly with respect to univariate modelling and outlier detection.
The aim of this work is to extend the empirical analysis performed in Part I, using simulated
data as well as the time series of Consumer Price Index (CPI) and Harmonized Index of
Consumer Price (HICP) for Greece aiming at: (1) providing further evidence on the TSW
bias; (2) focusing on the consequences of log transforming an already variance stationary time
series.
The paper is structured as follows: Details about the data set are described in section 2; in
section 3 a brief reproduction of the statistical testing procedure developed in Part I is
presented; in section 4 the results are presented and commented upon; section 5 concludes the
paper.

2. DATA
The data set comprises of the time series of Greek CPI and HICP covering the time period
from January 2003 to June 2015 and consist of one hundred and fifty (150) monthly
observations (source: Hellenic Statistical Authority). The particular data were selected in
conjunction with the data of Part I due to their importance in the economy of the country at
that period. In addition, simulated time series data of the same length will be constructed and
used.

3. STATISTICAL TESTING APPROACH
3.1 Description
In this section the statistical testing approach is briefly reviewed. For further details see Part I
of this work (Milionis and Galanopoulos, 2017). At first, time series are partitioned into
segments (subsamples) of equal length and for each subsample the (local) mean (LM) and the
(local) standard deviation (LSD) are calculated. Local standard deviation is assumed to be
functionally dependent on local mean in a non-linear fashion as follows:
LSD = αLMβeu,
(1)
where α, β are model parameters, e is the base of natural logarithms and u the stochastic
disturbance. Model parameters α, β are estimated via Ordinary Least Squares (henceforth
OLS) using the corresponding log-log model. The estimated value of β ( ˆ ) provides the
necessary information for the existence (or non-existence) and the type of data transformation
needed to ensure variance stationarity (e.g. for the most popular transformations, namely the
log-transformation and the square root one, correspond to β =1, and β =0.5, respectively).
3.2 Notation

Index (k) indicates the ascending number of a subsample in a partition;
index (j) indicates the ascending number of the particular partition, j=1,2,…,jmax;
index ij represents the maximum value of k (number of subsamples) in partition j;
N is the total length (size) of the initial time series;
nij represents the size of subsamples in partition j;
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ˆ j is the estimate of the exponent β using subsamples derived from partition with
ascending number j;
uˆ jk , ˆ j , uˆ *jk are independent of each other regression residuals;
An asterisk (*) over a symbol denotes the corresponding transformed data, or the
corresponding estimate derived from the transformed data.
3.3 Equations

ij = (N/nij), if (N/nij) is an integer; nij>5;
ij = int(N/nij) + 1, if (N/nij) is not an integer, nij>5 and the residual of the division is
≥5;
ij = int(N/nij), if (N/nij) is not an integer, nij≥5 and the residual of the division is <5;
ˆ j is estimated for each partition j, j=1,2,…, jmax via OLS from the model (First stage
regression):
ln( LSD jk )  ln( j )  ˆ j ln( LM jk )  uˆ jk ,

(2)

ˆ is estimated via OLS as the constant term of the model (Second Stage regression):
ˆ j  ˆ  dˆj  ˆ j ,
(3)
Model using the transformed data (Third stage regression):

ln( LSD*jk )  ln( *j )  ˆ *j ln( LM *jk )  uˆ *jk .

(4)

3.4 Statistical Hypotheses and comments
Throughout the research three different statistical hypotheses are tested which are the
following:

1) Ha:  j =0  j (or at least the majority of  j s, ).
This hypothesis can be tested from the first stage regression (Equation 2) and
is utilized to ensure that there exists a dependence of local standard deviation
on local mean. Failure to reject Ha means that there is no such dependence,
hence, no variance instability exists, and therefore, the algorithm stops.
2) Robustness test. Hb: d =0
The dependent variable in Eq. 3 (second stage regression) is the estimate of β
derived from the partition of ascending number j ( ˆ j ), while the independent
variable is the ascending number of the partition itself (j). Therefore, d̂ is the
estimate of the slope of the regression. This hypothesis states that the slope d̂
should not be statistically significant, and non-rejection of it, means that ˆ is
robust to any particular partition of the series, or outliers. Additionally, nonrejection of H b also ensures a better estimate of β by making more efficient
use of information available in all partitions.
3) Under-transformation test. Hc:  *j =0  j, where  *j are the corresponding  j for
the transformed data estimated from the third stage regression (Equation 4). The third
hypothesis is a kind of an ―under-transformation‖ test. If ˆ *j are statistically
significant it means that there will still be a dependence between local mean and local
standard deviation in the already transformed data, consequently the chosen
transformation did not succeed in removing variance instability. Therefore, H c states
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that there is no remaining dependence of local mean on local standard deviation in the
transformed data. Non-rejection of this hypothesis ensures that the chosen
transformation is sufficient and has adequately rendered an unconditionally stable
variance.
The addition of robustness and under-transformation tests to the above methodology
offers advantages over existing methods, as the latter are devoid of these features.
4. RESULTS-DISCUSSION
The possible need for a data transformation of the original time series data will be examined
using the new method, as well as the TSW routine. Furthermore, each decision derived from
the new methodology and the corresponding one derived from the TSW routine will be
compared. Once a decision about the proper data transformation is made by the two methods,
TSW will be used for both cases for further analysis on statistical forecasting, outlier
detection and seasonal adjustment.
Specifically, for outlier detection the Chen and Liu (1993) approach is used. This approach
distinguishes three types of outliers depending on their effect in a times series: Additive
Outliers (AO); Transitory Changes (TC); Level Shifts (LS). For seasonal adjustment the
Burman-Wilson algorithm (Burman, 1980) is used to decompose a time series in unobserved
components [for further details see Maravall (1995), Gómez and Maravall (1996)].
4.1 Comparative analysis of the time series of “CPI” and “HICP”
4.1.1 Analysis using of the new statistical testing approach
The results for the first stage regressions for the time series ―CPI‖ are presented in Table 1. It
can be seen that in almost all subsample pairs the ˆ j estimates are statistically insignificant at
5% significance level (exceptions exist only for the partitions with subsample size 5 and 8).
Hence, Ha is not rejected and therefore no transformation of the original data is suggested.
Table 2 presents the results of the first stage regressions for the series of HICP. From these
results it is evident that ˆ j is not statistically significant in the 5% significance level. Thus,
according to the new testing approach, in both cases no transformation of the original data is
suggested as the series variance is (unconditionally) stationary.

4.1.2 Analysis using exclusively the TSW testing approach
The same series were reanalyzed following the standard TSW procedure. The way TSW tests,
whether or not, the data need to be transformed in order to stabilize the variance is based on a
variant of the so-called range-mean regression (see Gomez and Maravall, 1996). It is noted
that the only alternatives with TSW is either the log-transformation, or no transformation.
Using the TSW procedure for both series, TSW suggested the logarithmic transformation of
the original data for CPI as well as HICP as the output from TSW that refers to this test stated
that: ―LOG-LEVEL PRETEST: SSlevels/(SSlog*Gmean(levels)^2)=1.1253168 LOGS ARE
SELECTED‖ and ―LOG-LEVEL PRETEST: SSlevels/(SSlog*Gmean(levels)^2)=1.1096478
LOGS ARE SELECTED‖, respectively.
Table 1. Estimates of ˆ j for the various partitions for the first stage regression (CPI)
Subsample size (nij)

5

6

8

10

12

14

16

18

20
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Number of
subsample pairs (ij)

30

25

19

15

13

11

10

9

8

ˆ j

1.604 0.681 1.148 0.933 0.898 0.565 0.377

0.629

0.011

t-statistic

2.112 1.390 2.166 1.315 1.656 0.891 0.325

0.010

p-value

0.047 0.178 0.048 0.211 0.126 0.396 0.753

0.667
0.526

0.992

Table 2. Estimates of ˆ j for the various partitions for the first stage regression (HICP)
Subsample
size (nij)
Number of
subsample
pairs (ij)

ˆ j

t-statistic
p-value

5

6

8

10

12

14

16

18

20

30

25

19

15

13

11

10

9

8

1.003 0.076 0.639 0.363 0.399 0.039 0.018

0.957 0.503
1.383 0.146 1.266 0.529 0.689 0.057 0.016
1.010 0.460
0.178 0.885 0.223 0.606 0.505 0.956 0.988 0.346 0.662

Therefore, TSW falsely suggests the logarithmic transformation of the data in both cases and
so there is a bias in favour of the logarithmic transformation, whereas no transformation of
the original data needs to be performed as shown using the new method.

4.1.3. The effect of data transformation on univariate modelling and outlier detection
The possible effect of log transforming an already variance stationary time series on the
specification of the univariate ARIMA model and the detection of outliers is examined
through Tables 3-6.
Table 3. Univariate ARIMA modelling (CPI)
ARIMA model with linearized original data (new method) [Model (1)]
ARIMA(0,1,1) (1,1,0)12
MODEL SPECIFICATION

(1  0.221B12 ) (1 - B)(1 - B12 ) Yt  (1  0.208B) t
ARIMA model with linearized transformed data (TSW)
[Model (2)]
ARIMA(0,1,1) (0,1,1)12
MODEL SPECIFICATION

(1  B) (1 - B12 ) log Yt  (1  0.206B) (1  0.223B12 ) t
Table 4. Outlier Detection (CPI)
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Outliers with original data (New
Method)
105 LS (9 2011), 118 TC (10 2012),
131 A0 (11 2013)

Outliers with log-transformed data
(TSW)
105 LS (9 2011), 118 TC (10 2012),
131 A0 (11 2013)

Table 5. Univariate ARIMA modelling (HICP)
ARIMA model with linearized original data (New Method) [Model (3)]
ARIMA(0,1,1) (0,1,1)12
MODEL SPECIFICATION

(1  B) (1 - B12 )Yt  (1  0.188B) (1  0.203B12 ) t
ARIMA model with linearized transformed data (TSW)
[Model (4)]
ARIMA(0,1,1) (0,1,1)12
MODEL SPECIFICATION

(1  B) (1 - B12 ) log Yt  (1  0.213B) (1  0.175B12 ) t

Table 6. Outlier Detection (HICP)
Outliers with original data (new
method)
105 LS (9 2011), 131 AO (11 2013)

Outliers with log-transformed (TSW)
25 AO (1 2005), 105 LS (9 2011),
131 AO (11 2013)

For the time series of CPI, Table 3 presents the results on univariate ARIMA modelling with
and without the log-transformation, while the estimation details are quoted in the Appendix 1.
From the results of Table 3 it is obvious that different ARIMA models are proposed for the
linearized transformed data and linearized original data (see Part I for the details about
―linearization‖ of a time series). The results on the detection of outliers are presented in Table
4. As is evident both approaches identify the same outliers in terms of both time and type.
For the series of HICP, Table 5 presents the results on univariate ARIMA modelling with and
without the log-transformation (for estimation details see Appendix 1). From the results of
Table 5 it is apparent that the differences in the two univariate models are of minor character,
as in both cases the univariate model is the so-called ―airline model‖ of Box and Jenkins
(1976). The differences, weak as they are, are confined only to the estimated values of the
parameters of the two models. The results on the detection of outliers with both the original
and the log-transformed data are quoted in Table 6. As is evident, TSW falsely identifies one
more outlier (25 AO) due to the scale ―squizing‖ caused by the logarithmic transformation.
These results should be contrasted to those of Part I in which it was documented that the
consequences of not transforming a variance non-stationary time series were indeed severe, at
least as far as univariate time series modelling is concerned (see Milionis and Galanopoulos,
2017). The above conclusions, regarding the severity of the consequences of a wrong decision
about the transformation of the original values of a time series, may be backed by theoretical
argumentation. Indeed, in the case of unnecessarily (over) transforming an already variance
stationary series, the original and the over-transformed series are both variance stationary. In
contrast, when the original series is variance non-stationary and is not transformed (as it
should) it is evident that the usual univariate analysis, which legitimately can be applied
strictly to variance stationary series only, is falsely applied to a variance non stationary series.
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Hence, it is natural for sharp differences with the analysis of the properly transformed series
to appear. Obviously, this conclusion is of much practical importance.
4.2.2 Further Analysis
The examination of the forecasting performance of the univariate models accordingly with the
data transformation is assessed using the Mean Absolute Percentage Error (MAPE) statistic.
Table 7 presents the results and as is evident twelve-step-ahead forecasts with no
transformation (as suggested by the new method) are superior in terms of the MAPE value, as
compared to the corresponding forecasts with the data log-transformed, as suggested by TSW.
As regards the one-step-ahead forecasts, the forecasting performance of CPI is better with the
new method in terms of the MAPE value, while the MAPE value is exactly the same for
HICP.

Table 7. Values of Mean absolute percentage error of forecasts
Forecasts
CPI
HICP
CPI
HICP

Twelve step ahead
Twelve step ahead
One step ahead
One step ahead

MAPE (%)
Original Data (New
Log-transformed
Method)
data (TSW)
1.294
1.457
0.848
0.865
0.395
0.467
0.452
0.452

The Mean Absolute Percentage Difference (MAPD) statistic was employed to evaluate the
differences in the seasonally adjusted series produced from original data versus transformed
data. The results are presented in Table 8. It is remarked that, as expected according to the
previous conclusion argumentation, the values of MAPD themselves are small in the
statistical sense, although with possibly higher economic importance as they refer to
consumer price indices. MAPD is calculated as:

~ ln ~ lev

1 N  X j  X j
MAPD   
 100 
~ ln
J j 1 

Xj



~

(5)

~

where X lnj is the seasonally adjusted value using log-transformed data and X lev
j the
corresponding seasonally adjusted data using the original data themselves.
4.3 Further analysis using simulated data
It should be recalled that in the normal course of an analysis of a time series, the test for the
possible need to transform the original data in order to stabilize the variance precedes all other
actions such as the creation of the univariate ARIMA model, seasonal adjustment etc.
Therefore, it is obvious that the outcome of those actions is affected by the decision on data
transformation. That lends even more importance to that decision and thus further evidence
was sought to back our previous finding, i.e. that TSW suggests the log-transformation far too
often due to bias. To this end, use was made of simulated data. After some experimentation, it
was observed that with series following ARIMA(p,1,q) processes, the initial conditions
influence (although they should not) the decision of TSW regarding the log-transformation.
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In sequence, 40 time series were artificially created. The first 20 were built simulating a
simple Gaussian random walk model:

X t  X t 1  et with et  N (0,1) and initial condition X o  0 .

(6)

Table 8. Differences in Seasonally Adjusted Series produced from original data versus
transformed data

MAPD (%)

CPI
HICP

0.018
0.017

Minimum
Percentage Error
(%)
-0.057
-0.316

Maximum
Percentage Error
(%)
0.037
0.035

The other 20 were created by the same manner, except that X o was set equal to 1000. All
simulated data are available from the authors on request. All these time series are by
construction homogeneously non-stationary so no data transformation is needed.
Applying the new testing procedure, the outcome was indeed no transformation in all 40 cases
(in the simulated series with initial condition the presence of negative values was observed in
every single series. Therefore, before log-transforming the series the usual practice of
―shifting‖ their values upwards by adding a constant so that the minimum value of each series
becomes slightly positive was adopted). Applying TSW, the outcome was no transformation
only for the cases with X o  0 . In all the cases with X o  1000 TSW, falsely, suggested the
log transformation.
The results of the testing procedure for each case using both methods are presented in
Appendix 2. Indeed the results of TSW are, once again, biased in favour of data
transformation where no transformation is needed and in the particular case at hand this bias
is clearly related to the initial condition of the simulated series. Moreover, even after the logtransformation, when the 20 log-transformed series with X0 = 1000 were tested again by
TSW, the result was biased again (suggestion to log-transform the already log-transformed
series). Those results are presented in Appendix 3.

5. SUMMARY AND CONCLUSIONS
In this work a new statistical testing procedure for variance non-stationary time series
introduced by Milionis and Galanopoulos (2017) was further tested at first using real data.
The empirical analysis was expanded using simulated data as well. The analysis of CPI-HICP
data provided evidence for the TSW bias towards transforming the original data. Further, the
results using simulated data were conductive to that finding. Moreover, with simulated
homogeneously non-stationary processes, it was possible to identify that the bias of TSW
depends on the initial conditions. It was also established that the consequences of falsely
transforming a time series, which is originally variance stationary, do exist, but are less severe
than the consequences of falsely not transforming an originally variance non-stationary series,
a conclusion of much practical importance.
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APPENDIX 1
Parameter estimation of Univariate ARIMA models
Table A.1. Parameter estimation of model (1)
Parameter

1

Value
0.208

t-statistic
2.49

1

0.221

2.65

Table A.2. Parameter estimation of model (2)
Parameter

1
1

Value
0.206

t-statistic
2.46

-0.223

-2.68

Table A.3. Parameter estimation of model (3)
Parameter

1
1

Value
0.188

t-statistic
2.23

-0.203

-2.42

Table A.4. Parameter estimation of model (4)
Parameter

1
1

Value
0.213

t-statistic
2.55

-0.175

-2.08

Appendix 2
Test results for data transformation using TSW
LOG-LEVEL PRETEST :
1st simulated series with initial value
SSlevels/(SSlog*Gmean(levels)^2)= 1.0004275
1000
LOGS ARE SELECTED
2nd simulated series with initial
SSlevels/(SSlog*Gmean(levels)^2)= 1.0004200
value 1000
LOGS ARE SELECTED
3rd simulated series with initial value
SSlevels/(SSlog*Gmean(levels)^2)= 0.99937392
1000
LOGS ARE SELECTED
4th simulated series with initial value
SSlevels/(SSlog*Gmean(levels)^2)= 0.99821483
1000
LOGS ARE SELECTED
5th simulated series with initial value
SSlevels/(SSlog*Gmean(levels)^2)= 1.0029646
1000
LOGS ARE SELECTED
6th simulated series with initial value
SSlevels/(SSlog*Gmean(levels)^2)= 0.99932366
1000
LOGS ARE SELECTED
7th simulated series with initial value
SSlevels/(SSlog*Gmean(levels)^2)= 0.99998323
1000
LOGS ARE SELECTED
8th simulated series with initial value
SSlevels/(SSlog*Gmean(levels)^2)= 0.99976469
1000
LOGS ARE SELECTED
9th simulated series with initial value
SSlevels/(SSlog*Gmean(levels)^2)= 0.99899563
1000
LOGS ARE SELECTED
10th simulated series with initial
SSlevels/(SSlog*Gmean(levels)^2)= 1.0009120
value 1000
LOGS ARE SELECTED
11th simulated series with initial
SSlevels/(SSlog*Gmean(levels)^2)= 0.99940611
value 1000
LOGS ARE SELECTED
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12th simulated series with initial
value 1000
13th simulated series with initial
value 1000

SSlevels/(SSlog*Gmean(levels)^2)= 0.99783903
LOGS ARE SELECTED
SSlevels/(SSlog*Gmean(levels)^2)= 0.99956026
LOGS ARE SELECTED

14th simulated series with initial
value 1000
15th simulated series with initial
value 1000
16th simulated series with initial
value 1000
17th simulated series with initial
value 1000
18th simulated series with initial
value 1000
19th simulated series with initial
value 1000
20th simulated series with initial
value 1000

SSlevels/(SSlog*Gmean(levels)^2)= 0.99996242
LOGS ARE SELECTED
SSlevels/(SSlog*Gmean(levels)^2)= 1.0009673
LOGS ARE SELECTED
SSlevels/(SSlog*Gmean(levels)^2)= 0.99844882
LOGS ARE SELECTED
SSlevels/(SSlog*Gmean(levels)^2)= 0.99780523
LOGS ARE SELECTED
SSlevels/(SSlog*Gmean(levels)^2)= 1.0011250
LOGS ARE SELECTED
SSlevels/(SSlog*Gmean(levels)^2)= 1.0010450
LOGS ARE SELECTED
SSlevels/(SSlog*Gmean(levels)^2)= 1.0001285
LOGS ARE SELECTED

LOG-LEVEL PRETEST :
21st simulated series with initial
LEVELS are Selected
value 0
22nd simulated series with initial
LEVELS are Selected
value 0
23rd simulated series with initial
LEVELS are Selected
value 0
24th simulated series with initial
LEVELS are Selected
value 0
25th simulated series with initial
LEVELS are Selected
value 0
26th simulated series with initial
LEVELS are Selected
value 0
27th simulated series with initial
LEVELS are Selected
value 0
28th simulated series with initial
LEVELS are Selected
value 0
29th simulated series with initial
LEVELS are Selected
value 0
30th simulated series with initial
LEVELS are Selected
value 0
31st simulated series with initial
LEVELS are Selected
value 0
32nd simulated series with initial
LEVELS are Selected
value 0
33rd simulated series with initial
LEVELS are Selected
value 0
34th simulated series with initial
LEVELS are Selected
value 0
35th simulated series with initial
LEVELS are Selected
value 0
36th simulated series with initial
LEVELS are Selected
value 0
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37th simulated series with initial
value 0
38th simulated series with initial
value 0
39th simulated series with initial
value 0
40th simulated series with initial
value 0

LEVELS are Selected
LEVELS are Selected
LEVELS are Selected
LEVELS are Selected

Appendix 3
Test results for data transformation using TSW and log-transformed series
LOG-LEVEL PRETEST :
1st simulated series in log-transformed data
SSlevels/(SSlog*Gmean(levels)^2)=
with initial value 1000
1.0000550 LOGS ARE SELECTED
2nd simulated series in log-transformed data
SSlevels/(SSlog*Gmean(levels)^2)=
with initial value 1000
1.0000529 LOGS ARE SELECTED
3rd simulated series in log-transformed data
SSlevels/(SSlog*Gmean(levels)^2)=
with initial value 1000
0.99989907 LOGS ARE SELECTED
4th simulated series in log-transformed data
SSlevels/(SSlog*Gmean(levels)^2)=
with initial value 1000
0.99973569 LOGS ARE SELECTED
5th simulated series in log-transformed data
SSlevels/(SSlog*Gmean(levels)^2)=
with initial value 1000
1.0003951 LOGS ARE SELECTED
6th simulated series in log-transformed data
SSlevels/(SSlog*Gmean(levels)^2)=
with initial value 1000
0.99989544 LOGS ARE SELECTED
7th simulated series in log-transformed data
SSlevels/(SSlog*Gmean(levels)^2)=
with initial value 1000
0.99999495 LOGS ARE SELECTED
8th simulated series in log-transformed data
SSlevels/(SSlog*Gmean(levels)^2)=
with initial value 1000
0.99996343 LOGS ARE SELECTED
9th simulated series in log-transformed data
SSlevels/(SSlog*Gmean(levels)^2)=
with initial value 1000
0.99984226 LOGS ARE SELECTED
10th simulated series in log-transformed data
SSlevels/(SSlog*Gmean(levels)^2)=
with initial value 1000
1.0001277 LOGS ARE SELECTED
11th simulated series in log-transformed data
SSlevels/(SSlog*Gmean(levels)^2)=
with initial value 1000
0.99990892 LOGS ARE SELECTED
12th simulated series in log-transformed data
SSlevels/(SSlog*Gmean(levels)^2)=
with initial value 1000
0.99967945 LOGS ARE SELECTED
13th simulated series in log-transformed data
SSlevels/(SSlog*Gmean(levels)^2)=
with initial value 1000
0.99993525 LOGS ARE SELECTED
14th simulated series in log-transformed data
SSlevels/(SSlog*Gmean(levels)^2)=
with initial value 1000
0.99999001 LOGS ARE SELECTED
15th simulated series in log-transformed data
SSlevels/(SSlog*Gmean(levels)^2)=
with initial value 1000
1.0001311 LOGS ARE SELECTED
16th simulated series in log-transformed data
SSlevels/(SSlog*Gmean(levels)^2)=
with initial value 1000
0.99976445 LOGS ARE SELECTED
17th simulated series in log-transformed data
SSlevels/(SSlog*Gmean(levels)^2)=
with initial value 1000
0.99966162 LOGS ARE SELECTED
18th simulated series in log-transformed data
SSlevels/(SSlog*Gmean(levels)^2)=
with initial value 1000
1.0001710 LOGS ARE SELECTED
19th simulated series in log-transformed data
SSlevels/(SSlog*Gmean(levels)^2)=
with initial value 1000
1.0001444 LOGS ARE SELECTED
20th simulated series in log-transformed data
SSlevels/(SSlog*Gmean(levels)^2)=
with initial value 1000
1.0000163 LOGS ARE SELECTED
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο απηήο, πνπ παξνπζηάζηεθε ζην 30ν Παλειιήλην ηαηηζηηθφ πλέδξην,
πξνηάζεθε κηα λέα δηαδηθαζία πνπ αθνξά ηνλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν γηα ηελ χπαξμε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ
ηνπ ραξαθηήξα ηεο ρξνληθά κεηαβαιιφκελεο δεχηεξεο ξνπήο φηαλ απηή εμαξηάηαη απφ έλα κε
ζηαζεξφ κέζν επίπεδν. Απνδείρζεθε φηη ε λέα δηαδηθαζία έρεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ
πθηζηάκελσλ θαη απηφ ην επηρείξεκα ππνζηεξίρζεθε θαη απφ ηελ εκπεηξηθή αλάιπζε ησλ ρξνλνζεηξψλ
πνπ αθνξνχλ ην Διιεληθφ εμσηεξηθφ εκπφξην. ηα πιαίζηα ηεο σο άλσ έξεπλαο, παξαηήζεθε φηη ην
πξφγξακκα TSW, ην νπνίν είλαη έλα ινγηζκηθφ εμεηδηθεπκέλν ζηελ αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ, είλαη
κεξνιεπηηθφ ππφ ηελ έλλνηα ηεο ππεξβνιηθήο απφξξηςεο ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο φηη κία ρξνλνζεηξά
δελ εκθαλίδεη κε ζηαζηκφηεηα ζηε δεχηεξε ξνπή. Δπεθηείλνληαο ηελ εκπεηξηθή αλάιπζε πνπ
εθαξκφζηεθε ζην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο, ζην παξφλ δεχηεξν κέξνο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ
πξνζνκνησκέλα δεδνκέλα θαζψο θαη νη ρξνλνζεηξέο ηνπ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή (ΓΣΚ) θαη ηνπ
Δλαξκνληζκέλνπ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή (ΔλΓΣΚ) γηα ηελ Διιάδα κε ζθνπφ: α) ηελ πεξαηηέξσ
επηβεβαίσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεξνιεςίαο ηνπ TSW, β) ηελ εζηίαζε ζηηο ζπλέπεηεο ελφο
ιαλζαζκέλνπ κεηαζρεκαηηζκνχ κίαο ήδε ζηάζηκεο σο πξνο ηελ δηαθχκαλζε ρξνλνζεηξάο. Σα
απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηψληαο ηα πξνζνκνησκέλα δεδνκέλα απνδεηθλχνπλ φηη πξάγκαηη ππάξρεη
κεξνιεςία ζην TSW, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο. Δπηπιένλ, απφ ηελ εκπεηξηθή
αλάιπζε πξνθχπηεη φηη νη ζπλέπεηεο ελφο ιαλζαζκέλνπ κεηαζρεκαηηζκνχ κηαο ρξνλνζεηξάο πνπ είλαη
εμαξρήο ζηάζηκε σο πξνο ηελ δηαθχκαλζε φλησο ππάξρνπλ, αιιά είλαη ιηγφηεξν ζνβαξέο απφ ηηο
ζπλέπεηεο ηεο ιαλζαζκέλεο κε κεηαηξνπήο κηαο ρξνλνζεηξάο πνπ είλαη εμαξρήο κε ζηάζηκε σο πξνο
ηελ δηαθχκαλζε. Σα εκπεηξηθά απηά επξήκαηα ππνζηεξίδνληαη θαη απφ ζεσξεηηθά επηρεηξήκαηα.
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ABSTRACT
The purpose of this work is to examine the estimation of systematic risk (beta coefficients) in its relation
to some market microstructure phenomena related to friction in the trading process, in a capital market
under conditions of economic crisis. The data are daily closing prices of stocks traded at the Athens Stock
Exchange (ASE) covering the period 25/09/2012 – 22/09/2017. That was indeed a turbulent period for
ASE owing to the acute economic crisis over Greece for all that period. It is therefore of much interest,
amongst others, to examine, whether or not, some stylized facts relating to the effect of friction in the
trading process on the estimation of betas may be reconfirmed. More specifically, friction in the trading
process causes beta estimates not to be invariant but to change systematically with respect to the
differencing interval over which asset returns are calculated (“intervalling effect”). It is also known that a
different starting observation (here day) may affect beta estimates for the same differencing interval
(“starting observation effect”), but the importance of the phenomenon yet has not been sufficiently
assessed quantitatively. In relation to the above, this work provides evidence for the following: (a) The
starting observation effect is intense and fortified further as the differencing interval is lengthened; (b) The
intervalling effect is extremely weak, if any, although it was found to be strong for the same market at
previous time periods; (c) low cap stocks expose clearly stronger starting observation effect as compared
to large cap stocks; (d) The starting observation effect overwhelmingly dominates over the intervalling
effect and it is the determining factor of changes in betas for the same stock; (e) The importance of the
starting observation effect has not been properly assessed in the published research thus far, as it is either
ignored completely, or smoothed away by taking average betas for the same differencing interval but
different starting observation.

Key Words: systematic risk, beta coefficient, market microstructure, intervalling effect, different starting
observation effect, friction in the trading process.
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1. INTRODUCTION
One of the most important issues in finance is the relation between risk and return. The
most celebrated way to express the relation between them is through the so-called
Capital Asset Pricing Model (CAPM), according to which (Sharpe, 1964; Lintner,
1965)

(1)

𝐸𝐸�𝑅𝑅𝑗𝑗 � = 𝑅𝑅𝐹𝐹 + 𝛽𝛽𝑗𝑗 [𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑚𝑚 ) − 𝑅𝑅𝐹𝐹 ]

where, E represents the mathematical expectation operator, 𝑅𝑅𝑗𝑗 is the return on the
security j, 𝑅𝑅𝐹𝐹 is the risk-free rate of return, 𝑅𝑅𝑚𝑚 is the return on the market index and
βj is the beta coefficient for security j.

Beta is a measure of the risk arising from exposure to general market movements, the
so called systematic risk. Large changes to macroeconomic variables such as interest
rates, inflation, foreign exchange, wars, natural disasters, broad changes to
government policies and general events that cannot be planned for, or avoided, are
changes that impact the broader market and cannot be avoided or reduced through
diversification. The beta coefficient of an asset j is formally defined as:

𝛽𝛽𝑗𝑗 =

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑅𝑅𝑗𝑗 , 𝑅𝑅𝑚𝑚 )
𝑉𝑉𝑎𝑎𝑟𝑟(𝑅𝑅𝑚𝑚 )

Betas may be estimated from the CAPM model in Equation (1). The most direct way
though of predicting the value of betas is estimates using historical data. These
estimates result with the Ordinary Least Square (OLS) method using the so-called
Market Model (MM). The Market Model (MM) or Single Index Model (SIM) is a
simple asset pricing model. Mathematically the SIM is expressed as (Elton et. Al,
2007):

𝑅𝑅𝑗𝑗 − 𝑅𝑅𝐹𝐹 = 𝑎𝑎𝑗𝑗 + 𝛽𝛽𝑗𝑗 (𝑅𝑅𝑚𝑚 − 𝑅𝑅𝐹𝐹 ) + 𝑢𝑢𝑗𝑗

where 𝑢𝑢𝑗𝑗 represents the stochastic disturbance.

For realistic changes in the value of the risk free rate (𝑅𝑅𝐹𝐹 ), there is very little
difference in the estimations of beta, typically in the third decimal place. So, the MM
is expressed as follows:

𝑅𝑅𝑗𝑗 = 𝑎𝑎𝑗𝑗 + 𝛽𝛽𝑗𝑗 𝑅𝑅𝑚𝑚 + 𝑢𝑢𝑗𝑗

(2)

Therefore, practically betas are obtained by regressing 𝑅𝑅𝑗𝑗 on 𝑅𝑅𝑚𝑚 .

The basic difference between CAPM model and MM model is that the first is
formulated in terms of expectations, which are not observable, while the second one is
based on observations. Assuming that expected returns are on average equal to the
observed ones, observed returns may be used for convenience, as in Equation (2), for
estimating betas.
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It must be stressed at this point that there is a voluminous literature on the ability of
CAPM to explain the observed returns and there are serious specification issues about
the explanatory power of the single – factor model to explain expected returns.
Therefore multifactor, and/or conditional versions of the CAPM have been proposed
by several researchers (see amongst others Fama and French, 1992, 1993, 1996,
Milionis 2011). However, for several reasons (Jaganathan and Wang , 1996; Elton et
al., 2007; Milionis, 2010; Milionis and Patsouri, 2011) the beta coefficient (the
historical measure of the systematic risk which is used in the CAPM) is still the most
widely used measure of systematic risk by analysts and financial managers.
In a frictionless market and under the usual MM assumptions, beta estimates should
be invariant with the length of the time (differencing) interval over which market and
security returns are calculated. However, a plethora of empirical evidence
(Corhay,1991; Cohen et al.,1983a; Scholes and Williams,1977; Dimson,1979) have
established that MM beta estimates vary systematically with the length of the
differencing interval. This phenomenon is known as the “intervalling effect”.
Another issue related to the differencing interval is the “starting observation effect”.
As such is meant the fact that to a given security and a certain differencing interval L
correspond L different estimates of beta, as the calculation of returns may start using
any of the L observations included in a differencing interval of length L. Thus, to
calculate returns the selection of observations for a given differencing interval L is a
repeating procedure performed L times. Each time the starting observation is shifted
by one (observation). Therefore, for a single differencing interval of size L, L
estimates of a beta may be obtained (for further details see Corhay, 1992).
The purpose of this work is to examine the measurement of systematic risk (beta
coefficients) in relation to some market microstructure phenomena, such as the ones
described above in conjunction with securities’ capitalization, in a market under
conditions of economic crisis.
The structure of the paper is as follows: section 2 provides a skeleton review of the
basic theory and describes the methodological steps to be followed; section 3
describes the market and the data; section 4 presents the results and commending;
section 5 concludes the paper.

2. BRIEF REVIEW OF THEORY AND METHODOLOGY
The characteristic of market microstructure responsible for the effect of the
differencing interval on beta estimation is friction in the trading process and the
entailed price adjustment delays (Cohen et al., 1983b). Due to friction in the trading
process, true returns, which would be observed in a frictionless market, are not
observable. Changes in true returns are faster than in observed returns, so in each time
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period only a part of the true returns is incorporated in the observed ones. The
abovementioned can be expressed quantitatively by the following model which
connects the observed returns (𝑅𝑅𝑗𝑗𝑜𝑜 ) with the true returns (𝑅𝑅𝑗𝑗 ) and was proposed by
Cohen et al. (1983b):
𝑜𝑜
𝑅𝑅𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑁𝑁

= � 𝛾𝛾𝑗𝑗,𝑡𝑡−𝑛𝑛,𝑛𝑛 𝑅𝑅𝑗𝑗,𝑡𝑡−𝑛𝑛
𝑛𝑛=0

𝐸𝐸(∑∞
𝑛𝑛=0 𝛾𝛾𝑗𝑗,𝑡𝑡,𝑛𝑛 ) = 1 ∀𝑗𝑗, 𝑡𝑡

with

where, 𝛾𝛾𝑗𝑗,𝑡𝑡−𝑛𝑛,𝑛𝑛 are random variables representing the portion of true returns of
security j at time 𝑡𝑡 − 𝑛𝑛 which is reflected in observed returns at time 𝑡𝑡.
Therefore, the MM for true and observed returns respectively is written as:

𝑅𝑅𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝑎𝑎𝑗𝑗 + 𝛽𝛽𝑗𝑗 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑢𝑢𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑜𝑜
𝑜𝑜
𝑜𝑜
𝑅𝑅𝑗𝑗𝑗𝑗
= 𝑎𝑎𝑗𝑗𝑜𝑜 + 𝛽𝛽𝑗𝑗𝑜𝑜 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚
+ 𝑢𝑢𝑗𝑗𝑗𝑗

where 𝛽𝛽𝑗𝑗 and 𝛽𝛽𝑗𝑗𝑜𝑜 express the systematic risk for true and observed returns
respectively. 𝛽𝛽𝑗𝑗 and 𝛽𝛽𝑗𝑗𝑜𝑜 are related through the following equation (Cohen et al.,
1983b):
where,

𝑜𝑜
𝑜𝑜
𝑁𝑁
𝑜𝑜
𝛽𝛽𝑗𝑗𝑜𝑜 = 𝛽𝛽𝑗𝑗 (1 + 2 ∑𝑁𝑁
𝑛𝑛=1 𝛽𝛽𝑚𝑚+𝑛𝑛 ) − ∑𝑛𝑛=1�𝛽𝛽𝑗𝑗+𝑛𝑛 + 𝛽𝛽𝑗𝑗−𝑛𝑛 �

𝑜𝑜
𝛽𝛽𝑚𝑚+𝑛𝑛
=

𝑜𝑜
𝑜𝑜
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑅𝑅𝑚𝑚,𝑡𝑡+𝑛𝑛
,𝑅𝑅𝑚𝑚,𝑡𝑡
)
𝑜𝑜 )
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑅𝑅𝑚𝑚,𝑡𝑡

,

𝑜𝑜
𝛽𝛽𝑗𝑗±𝑛𝑛
=

(3)

𝑜𝑜
𝑜𝑜
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑅𝑅𝑗𝑗,𝑡𝑡±𝑛𝑛
,𝑅𝑅𝑚𝑚,𝑡𝑡
)
𝑜𝑜 )
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑅𝑅𝑚𝑚,𝑡𝑡

From equation (3) it is obvious that betas for the observed returns depend on betas for
the true returns, on the autocorrelations of stocks’ and index’s observed returns up to
order N and on the cross-correlations among the observed returns of the security j and
the market index m up to order N. Consequently, the OLS estimator of beta for
observed returns is a biased estimator of the systematic risk. From equation (3) it is
evident that the bias of the beta estimator will tend to decrease as the differencing
interval is lengthened.
In this work at first the importance of the intervalling effect in a market under
conditions of crisis will be assessed. The importance of the starting observation effect
in its own right, as well as in comparison to the intervalling effect, will also be
assessed. Furthermore, the potential effect of the capitalization value on the above
will be evaluated. Finally, other features of beta estimates related to market
microstructure and the possible influence of the extreme conditions during the
sampling period will be examined.
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3. DATA AND THE MARKET
3.1 Data description
Two time scales important for the empirical determination of beta coefficients are: (a)
the total time interval covered by the data, which will be called the “sampling time”
(T); (b) the differencing interval which is used for the calculation of returns (L),
which will be called “smoothing time”. From a purely statistical point of view in
order to obtain accurate measurements we need a sampling time as long as possible
and a smoothing time as short as possible. From the financial point of view though,
the opposite is required. Indeed, taking a large T increases the probability during this
time period for events such as acquisitions, mergers and other that affect the riskiness
of a security, hence, the corresponding beta coefficient, to occur. Furthermore, a small
smoothing time increases the bias of the estimations due to increased microstructure
friction. The most common approach of most financial institutions is to use data for a
five year period and monthly returns in order to estimate beta coefficients.
The data to be used in this work are daily closing prices of all stocks traded in the
Main Market of the Athens Stock Exchange (ASE). The sampling time T is a five
year period from 25/09/2012 to 22/09/2017. Returns are expressed as the logarithmic
difference of price relatives, using the unit differencing interval. The smoothing time
is varied from one to thirty days. The Athens General Index (GEN) is used as the
market index. The data were collected from the website www.naftemporiki.gr. As the
frequency of observations is days-1, the starting observation effect will be called
“starting day” effect hereafter.
3.2 The market
ASE started trading in 1876. From May 31 2001, the ASE joined the Mature
Financial Markets according to the classification of Morgan Stanley Capital
International (MSCI). Until that date ASE belonged to the European Emerging
Markets. In November 2013 the same institution downgraded ASE in the Emerging
Markets status. ASE was also downgraded by FTSE on March 21 2016, in the
category of Advanced Developing Markets.
It is remarkable that until the late 1980s ASE was a small market with low
capitalization value and a thin volume of trade, while participants were almost
exclusively local investors. However, the changes in the legislative and regulatory
framework, during the 1990s, towards harmonization with the standards of the more
developed mature financial markets have brought significant changes for ASE (for
details, see for instance Milionis et al., 1998). As a consequence of these reforms the
total capitalization of ASE increased from 13.6 million USD by the end 1993 to 145
million USD by the end 2005 (source: World Federation of Exchanges). Furthermore,

318

foreign investors owned less than 10% of the total capitalization in 1993
(approximate indirect assessment, as no exact official figure exists,) but more that
37% of the total capitalization at end of April 2005, while their share in the average
daily volume of transactions at April 2005 exceed 54% (source: Central Securities
Depository of ASE, Monthly Statistical Bulletin, April 2005).
The current capitalization of ASE, as compared to that of 2005, has been significantly
decreased as a consequence of the economic crisis to approximately 60 billion USD,
while the majority of share capital is now owned by foreign investors. Further details
about the ASE and its institutional and operational evolution are given in many papers
(see for instance Milionis and Papanagiotou, 2009, 2011).
The period under study is a very condensed one in terms of economic – political
events. Some of the most important ones are the National Parliamentary elections, the
failed attempts to elect a President of the Republic, and the closure of the banks and
of the ASE in July 2015. The extreme volatility of the General Index is evidenced in
Figure 1 which shows the General Index in comparison to three other indices, namely
the FTSE100 of the London Stock Exchange, the DAX of the Frankfurt Stock
Exchange and the DOW JONES of the New York Stock Exchange, all expressed in
standardized values. Supplementary, many crucial events over the sampling time are
presented in Table 1.

Indices’ variation (Standardized values)
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Figure 1. The variation of the Athens Stock General Index in comparison to
FTSE100, DAX and DJIA, expressed in standardized values.
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Table 1. The most important economic – political events during the sampling time.
Events during the sampling time *
Date

Event

7/11/2012

Approval of the medium term rescue program 2013-2016

11/2013

Downgrade of the Athens Stock Exchange by MSCI
(Emerging market)

25/5/2014

European elections (win of SYRIZA)

17/12/2014

Parliament failed to elect President of the Republic (First
time)

23/12/2014

Parliament failed to elect President of the Republic (Second
time )

29/12/2014

Parliament failed to elect President of the Republic (Third
and last time)

25/1/2015

National Parliamentary elections

20/2/2015

First agreement between the new (SYRIZA-ANEL)
government and the lenders

29/6/2015

Imposition of bank holiday and restrictions on capital
movements

5/7/2015

Referendum, Closure of banks and imposition of a take-over
cash limit. Closure of the Athens Stock Exchange

14/8/2015

Resolution of the third memorandum

20/11/2015

Recapitalization of the banks

21/3/2016

Downgrade of the Athens Stock Exchange by FTSE
(Advanced Developing market)

*The list is indicative but not exhaustive
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4. METHODOLOGICAL APPROACH, RESULTS AND DISCUSSION
4.1 MM model
The empirical results of previous studies have shown that the effect of the
differencing interval used to calculate the securities’ and market’s returns on the
estimation of systematic risk for ASE is quite intense (e.g. Milionis 2010, 2011).
In the present study for the given sampling time the total number of stocks is 122
stocks traded continuously in the Main Market of ASE. As discussed previously, the
estimates of beta coefficients resulting for the same differencing interval (smoothing
time) L, but for a different starting day of returns calculation, are different. This will
be called “starting day” or “Corhay effect” henceforth. Therefore, to obtain all
estimates of betas of each stock it is necessary to estimate L regressions for every
differencing interval L, with L varying from one to thirty days. For the same L the
data for each regression will start each time one day later. Subsequently, the average
value of beta estimates for every L will be calculated. To this end a procedure in R
programming environment was developed to perform this tedious task in an automatic
manner. For each regression the values of the t-statistic and the corresponding p-value
were saved in order to subsequently test the following hypothesis:
𝐻𝐻0 : 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = 0 𝐻𝐻1 : 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 ≠ 0

The results show that from the whole sample of 122 stocks 93 of them have
statistically significant beta values for returns calculated using L=1.
4.2 Intervalling effect
In order to evaluate the existence and strength of the intervalling effect on beta
estimations the percentage change of beta is calculated as:
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(𝐿𝐿)−𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(1)
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(1)

∗ 100

(4)

where, 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(1) is the beta estimate for L=1 and 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(𝐿𝐿) is the average beta
estimate for every L (L 1 to 30). The results are presented in Figure 2.

Figure 2. The average percentage change of betas as a function of the differencing
interval.
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As is evident from Figure 2, not only the intervalling effect during the sampling
period is very weak, if any at all, but also there exist negative values of average
percentage changes, contrary to the thus far empirical evidence from past published
work (e.g. Cohen et al., 1983; Milionis, 2011).
4.3 Starting day (Corhay) effect
Another issue to be examined regarding beta estimates is the starting day effect. In
view of the fact that the empirical work on that issue in the published literature is very
limited, an assessment of the character and intensity of this effect, especially in
conjunction with the intervalling effect, is of much interest.
An ad-hoc measure for the intensity of the Corhay effect (ICE(L)) is introduced as
follows:
ICE(L)=

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(𝐿𝐿))

*100

(5)

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 (𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(𝐿𝐿))

where Beta(L) represents each of the L beta estimates corresponding to a difference
interval L, and 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(𝐿𝐿)) and 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 �𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(𝐿𝐿)� are the corresponding
standard deviation and median.
Figure 3 shows the dependence of ICE(L) on L and (indirectly) on capitalization
value. The latter is introduced by using the Large Cap and Mid. Cap Stock Indices of
ASE to differentiate securities according to capitalization. Securities not belonging to
these indices are those of smaller capitalization value and were grouped together as
“rest of stocks”.
As is evident from Figure 3 there is a very pronounced starting day effect. It is also
clear that the effect is more pronounced for smaller cap stocks, which are included in
the “rest of stocks” category.
To examine further the dependence of the staring day effect on capitalization, a loglog model between ICE(L) and capitalization was considered. The results of the
regression of log(ICE(L)) against log(capitalization) together with a scatterplot are
presented in Figure 4. The Coefficient of Determination of the regression model
exceeds 60% indicating a strong dependence of the starting day effect on the
capitalization value.
4.4 Intervalling versus starting day effect
There is little doubt that the importance of the intervalling effect relative to the
starting day effect is of interest. To this end the ratio of

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(𝐿𝐿)−𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(1)
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(1)

∗ 100 over

ICF(L) against L is presented in Figure 5. As is evident from Figure 5, the starting day
effect overwhelmingly dominates over the intervalling effect at all differencing
intervals.
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Figure 3. The intensity of starting day (Corhay) effect as a function of the
differencing interval for the various stock categories.

Figure 4. Strength of starting day (Corhay) effect in relation to capitalization.
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Figure 5. The relative importance of the intervalling effect as compared to the
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The above empirical finding is also non-standard and deserves further analysis. To
this end at first the maximum beta estimate for each security and each L was selected.
Then the average of these maximum betas for each L was calculated and regressed
against L. The regression model together with the corresponding graph is shown in
Figure 6. As is evident, if the maxima of beta estimates were selected, an extremely
strong intervalling effect would appear. In contrast, by doing the same thing, but
selecting the minima instead of the maxima of the beta estimates for each security and
each L, the situation is completely reversed, indicating the opposite of what would
normally be expected, i.e. a consistent increase of average beta with L (see Figure 7).
The overall disappearance of the intervalling effect is a reflection of the acute
variation of beta estimates of a security for a particular differencing interval, i.e. of a
very intense starting day effect.
Figure 6. The average percentage change of betas due to the intervalling effect using
the maximum of beta estimates for every security and every L.
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Figure 7. The average percentage change of Betas due to the intervalling effect using
the minimum of beta estimates for every L.
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4.5 Convergence – Divergence of beta estimates
Yet another aspect to be examined is the temporal variation of beta estimates for two
different sampling periods over the same market with reference to unity. As found by
Blume (1971, 1975) and Vasicek (1973), who estimated betas over two adjacent
sampling periods, beta estimates far from unity in one sampling period tend towards
unity in the next sampling period. For this task, beta estimates for the sampling time
considered in this work, as well for the period 1999 – 2004, taken from the published
work of Milionis (2010), were considered. The results are presented in Figure 8.
Figure 8. Convergence – Divergence of Beta estimation from unity for two sampling
periods.
2,5

Convergence- Divergence to 1 (Betas from two different sampling times)

2

1
0,5
0

KEKR
GEBKA
EKTER
EFTZI
KAMP
FIER
TENERG
SELO
EPILK
MEBA
MYTIL
OLYMP
BIS
ELBE
INTET
ELSTR
INTKA
AIOLK
EYPIK
IATR
ELTK
SPYR
KOYES
PAIR
FRLK
SAR
MPELA
KMOL
LYK
ATT
ELLAKTOR
ETE
ALPHA
INLOT
BIOKA
XAKOR
LOYLH
LAMDA
MIG
ALMY
PEIR
ELPE
OTOEL
ELGEK
PLAKR
OTE
ABAX
FLEXO
ELL
EYROB
FFGKRP
TITK
TITP

beta values

1,5

Stocks

It is apparent that for betas of the second period there is mostly divergence from 1.
Also, the values of beta estimates for the second period for the majority of securities
are smaller than their values of the first sampling period. There are some prominent
exceptions however, and such betas correspond mainly to securities of the banking
sector (ALPHA BANK, ETE BANK, EUROBANK, PEIRAIOS BANK, ATTIKA
BANK). This reflects the fact that the monetary-financial institutions were those
affected the most by the turbulence caused by the economic crisis. It should be
stressed, however, that the sampling times used in this comparison are not adjacent
time periods, as were the periods used in the studies of Blume and Vasicek.

5. SUMMARY AND CONCLUSIONS
The main purpose of this empirical study was to examine systematic risk (beta)
estimation in relation to some phenomena caused by market microstructure in a
market under unusual circumstances. The results provide counterevidence for many
stylized facts about beta estimation. More specifically, it was found that the starting
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day (Corhay) effect is intense and strengthened further as the differencing interval is
lengthened, while the intervalling effect is extremely weak. In fact, Corhay effect
overwhelmingly dominates over the intervalling effect and it is actually the
determining factor of changes in betas for the same stock, caused by different
smoothing time and starting observation. Furthermore, low cap stocks expose clearly
stronger Corhay effect as compared to large cap stocks. Generally, beta values, as
compared to those of the past, are quite low for most stocks except banks. It is also
evident that the importance of the Corhay effect has been undervalued in the
published research thus far, as it is either ignored completely, or smoothed away by
taking average betas for the same differencing interval but different starting
observation. It is speculated that over the particular sampling period a single factor
model, as MM, may not sufficiently capture the structure of the security returns. This
is in line with other studies in which pricing models with additional to beta risk
premia have been suggested. For ASE in particular, such a risk premium has been
derived from a GARCH-in-mean-model (Milionis 2010; Milionis 2011).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η εξέταση της εκτίμησης του συστηματικού κινδύνου
(συχνά παρατίθεται ως συντελεστής βήτα) σε σχέση με μερικά από τα φαινόμενα που
σχετίζονται με την τριβή στις συναλλαγές, όπως η μικρή εμπορευσιμότητα των
μετοχών, το επονομαζόμενο «intervalling effect» και το φαινόμενο που προκαλείται
από την αλλαγή της παρατήρησης (εν προκειμένω ημέρας) εκκίνησης στον
υπολογισμό των αποδόσεων κρατώντας σταθερό το μέγεθος αυτού του διαστήματος,
σε μία αγορά υπό συνθήκες κρίσης. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν είναι
ημερήσιες τιμές κλεισίματος μετοχών που διαπραγματεύονταν συνεχώς στην Κύρια
Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) κατά την περίοδο 25/09/2012 –
22/09/2017. Αυτή η περίοδος υπήρξε ταραχώδης για το Χρηματιστήριο Αθηνών,
αντανακλώντας την έντονη οικονομική κρίση στην οποία βρισκόταν η χώρα κατά την
ως άνω περίοδο. Αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, μεταξύ άλλων, η
εξέταση φαινομένων που έχουν παρατηρηθεί σε προηγούμενες μελέτες και
σχετίζονται με το πως επιδρά η τριβή στις συναλλαγές στις εκτιμήσεις των
συντελεστών βήτα, ως προς την ισχύ τους και για το χρονικό διάστημα που
διεξάγεται η συγκεκριμένη μελέτη. Πιο συγκεκριμένα, οι καθυστερήσεις στην
αναπροσαρμογή των τιμών που προκύπτουν από την τριβή στις συναλλαγές έχουν ως
επακόλουθο τη συστηματική μεταβολή των τιμών των συντελεστών βήτα με το
διάστημα υπολογισμού των αποδόσεων («intervalling effect»). Επιπλέον, η
μεροληψία αυτή στις εκτιμήσεις είναι μεγαλύτερη για μετοχές με μικρότερη
εμπορευσιμότητα. Ένα άλλο πρόβλημα που σχετίζεται με την εκτίμηση του
συστηματικού κινδύνου είναι αυτό που προκύπτει επειδή για το ίδιο διάστημα
υπολογισμού των αποδόσεων αλλά για διαφορετική ημέρα εκκίνησης (Corhay effect)
προκύπτουν διαφορετικές εκτιμήσεις βήτα, η σημασία του οποίου όμως δεν έχει μέχρι
στιγμής εκτιμηθεί επαρκώς. Η ερευνητική συμβολή της συγκεκριμένης μελέτης
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συνοψίζεται στα ακόλουθα ευρήματα-συμπεράσματα: (α) Το Corhay effect είναι
ιδιαίτερα έντονο και ενισχύεται περαιτέρω καθώς μεγαλώνει το διάστημα
υπολογισμού των αποδόσεων. (β) Το intervalling effect είναι ιδιαίτερα αδύναμο,
πρακτικά δεν υπάρχει, παρ’ όλο που ήταν έντονο σε άλλες μελέτες για την ίδια αγορά
σε προηγούμενες χρονικές περιόδους. (γ) Οι μικρότερης κεφαλαιοποίησης μετοχές
παρουσιάζουν εντονότερο Corhay effect σε σχέση με τις μετοχές μεγαλύτερης
κεφαλαιοποίησης. (δ) Το Corhay effect κυριαρχεί έναντι του intervalling effect και
αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για τις αλλαγές στο συντελεστή κινδύνου για
την ίδια μετοχή. (ε) Τα παραπάνω ευρήματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η σημασία
του Corhay effect δεν έχει εκτιμηθεί κατάλληλα μέχρι στιγμής στις ήδη
δημοσιευμένες μελέτες (κατ’ ακρίβεια η σημασία του έχει υποτιμηθεί), καθώς είτε
αγνοείται εντελώς, είτε εξομαλύνεται λαμβάνοντας το μέσο όρο των εκτιμήσεων για
το ίδιο διάστημα υπολογισμού των αποδόσεων αλλά για διαφορετική παρατήρηση
εκκίνησης.
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ABSTRACT
Reproducibility crisis in science is a frequent topic in scientific journals in the last ten years. It refers to
the fact that several or many usually published studies fail to replicate, i.e., when repeated again by the
same or independent researcher or researchers usually under the same or similar conditions, lead to
different conclusions than the original study. The conclusions drawn in all these studies are heavily or
exclusively statistical. This of course tarnishes the image of statistics, theory and practice. I this paper
we review the problem, provide a historical account, present its various approaches and points of view
as well as our position on the problem. Again, proper and correct use of statistical methodology
emerges as part of the problem.

1.Introduction
In the sixties/seventies while working on my PhD, I was introduced to the scientific method
by my advisor Oscar Kemthorne at Iowa State. Kempthorne at that time, besides his interests
in Statistical Genetics and Design and Analysis of Experiments, was interested in the
foundations of probability and inference and other philosophical issues. He was a fan and
devout supporter of Fisher. It was the time of the big conflict between frequentists and
Bayesians.
Through Kempthorne and reading various books (Fisher, Lehmann, Scheffe, Cramer, Fitz) I
learned that statistics and in particular tests of significance, tests of hypothesis, randomized or
not, and confidence intervals provide the means to empirically verify or not scientific
hypotheses, to make decisions etc. It was the essence of the scientific method, the main
method to “prove” empirically hypotheses or theories in science. Science not like in Physics
where theories must be experimentally verified, had used and was heavily using the scientific
method to empirically investigate, prove or disprove hypotheses etc.
Soon after came the explosion of Biostatistics where numerous medical investigations started
to take place with use and misuse of statistics. The misuse of statistics was common and
articles like ‘what doctors know about statistics’ started to appear in the literature. Numerous
papers where the materials and methods and analysis sections contained tools ranging from
simple descriptive statistics to survival and multivariate analyses were being published. A
few, very few Bayesian papers started apperaing in the litterature.
Statisticians were concerned about the misuse of statistics and voices were heard asking
papers containing statistical analyses to be refereed by statistical experts as well. Editors of
some scientific journals added statisticians to their editorial boards. The statistical quality of
published papers started to show signs of improvement.
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2. 2005
In 2005 while I was a visiting professor at the University of Cyprus I noticed the article “Why
most published research is false” by John P. A. Ioannidis published in PloS Medicine, Aug
2005, Vol 2, #8, e124, 696-701. Ioannidis was making some provocative statements,
including the title, as for example:
- “Published research findings are sometimes refuted by subsequent evidence, with ensuing
confusion and disappointment”.
-“False findings may be the majority or even the vast majority of published research claims”.
-“It can be proven that most claimed research findings are false”.
-“There is a high rate of non replication (lack of confirmation) of research discoveries”.
-“The acceptance (believability) of statistically significant results can be undermined by bias,
small effect sizes, and small sample sizes”.
Here bias is used in a peculiar way meaning the probability that a study, for which the null
hypothesis H0 is true, is declared as statistically significant after the experiment.
Ioannidis argument is based on positive predictive values (PPV’s) widely used in diagnostic
tests. They are the proportion of positive results, that are true positive results, i.e. the
proportion of true positive results among the positive results :
P( Ha is true│test is significant) ,
where Ha is the alternative hypothesis. PPV’s are widely used in Biostatistics (diagnostic
tests) and have the following expression:

PPV 

sensitivity  prevalence
.
sensitivity  prevalence  (1  specificity )  (1  prevalence)

In terms of tests of hypotheses this translates into
PPV = P( Ha is true│test is significant)

(1   )  prior
(1   )  prior  a  (1  prior )
power  prior

power  prior  a  (1  prior )


(2.1)

Thus, PPV depends on α, the prior for Ho and the power. Studies should have high PPVs.
Note, however, that with ignorance (non-informative prior) and power 80% (the usual
standard in sample size calculations)
PPV = 0.9411 when α = 5%

and

PPV = 0.9876 when α = 1%,
i.e., we achieve high PPVs.
Ioannidis gave the following expression for PPV

PPV 

(1   )R
RRa

(2.2)
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where R is the ratio of the number of “true relationships” to “no relationships” among those
tested in the field. R is the odds of the prior for Ha and R / ( R + 1 ) is the prior.
Ioannidis gave no mathematical proof of his major thesis “most claimed research findings are
false”. He arrived at expression (2.2) not by Bayes formula, but through a 2x2 table with
rows : research findings ( yes, no) and columns : true relationships ( yes, no).
From (2.2) comparing PPV with 1 – PPV, he arrived at the statement
“a research finding is more likely to be true than false if (1 – β) R > α “
Also from (2.2) PPV is an increasing function of the power 1 – β , and thus Ioannidis
concluded
“the smaller the studies the less likely the research findings to be true”.
Ioannidis gave some additional corollaries:
1. “The smaller the effect sizes in a scientific field, the less likely the research findings
to be true” (power is related to the effect size)
2.

“The greater the number and the lesser the selection of tested relationships in a
scientific field, the less likely the research findings are to be true.”

3. “The greater the flexibility in designs, definitions, outcomes, and analytical modes in
a scientific field, the less likely the research findings are to be true”
4. “The greater the financial and other interests and prejudices in a scientific field, the
less likely the research findings are to be true.”
5. “The hotter a scientific field (with more scientific teams involved), the less likely the
research findings are to true.”
These corollaries have stirred many discussions and comments and lack mathematical or
statistical verification. Τhe title of Ioannidis’s paper was provocative, but on the other hand
the title was one of the reason for the essay to be noticed and read. Apparently, the statement
that most (the majority) of published research findings are false. Apparently, this covers all
scientific fields where empirical research is conducted (the essay does not restrict itself to the
medical sciences). Also the arguments, the justification of “why most published research
findings are false”, are not convincing and contain misunderstandings and misinterpretations.
The essay addresses itself to published research findings and presents several lines of
reasoning as to why most of them are false. Naturally the same lines of reasoning apply to
most unpublished research findings and therefore most research findings are false.
C.R. Rao, a famous and well renowned statistician, in a seminar in Athens, Greece said that
one of the greatest contributions of Statistics to humanity was the establishment that smoking
is hazardous to people´s health or, in other words, smoking “causes” cancer. This finding was
established with published research, among others, using standard, common statistical
practice.
Initially one wonders what it means “a published research finding is false”, besides the
apparent meaning of the words. Soon he discovers that what it actually means is “a
(published) research finding given the results of a statistical analysis (usually statistical tests
or inference)”. There are many research findings which do not fall in this category (see, for
example the field of Physics. The former consideration of a finding given a statistical analysis
immediately leads to the Bayesian paradigm or approach in statistics and to positive
predictive values (PPV) widely used in medicine (diagnostic and screening tests,
epidemiology, etc).
Let H0 be a widely known null statistical hypothesis, e.g. there is no relationship or
association between a prognostic factor and a disease and Ha the alternative statistical
hypothesis, also widely known, that there is a relationship between the factor and the disease.
Usually in most research efforts we are interested to see if empirical data, well designed and
planned and obtained data, support or not H0. This is done by tests of significance and pvalues or confidence intervals or by tests of hypothesis of Neyman - Pearson type (where the
concept of power comes in ) or by Bayesian methodology which requires the specification of
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The seed of doubt and of questioning the integrity and validity of statistical methodology had
been thrown.

3. Impact and Reproducibility
Ioannidis’s article had a tremendous impact. Many comments, reactions, letters, rebuttals and
even papers have been written analysing and criticizing the paper. Here is a sample:
Goodman and Greenland (April 2007) leading Bayesian methodologists from the John
Hopkins Bloomberg School of Medicine wrote to PLoS Medicine: Unfortunately, while we
agree that there are more false claims that many would suspect – based both on poor study
design, misinterpretation of p-values, and perhaps analytic manipulation – the mathematical
argument in the PLoS Medicine article underlying the “proof” of the title’s claim has a degree
of circularity ( indirectness, roundaboutness)
Three months later Ioannidis (2007) responded: If a researcher doubts or is skeptical about the
validity of his research findings or the findings of other researchers, it is natural or may be
tempted to think ‘let’s repeat the experiment, the clinical trial, etc to see if we get the same or
similar results’.
This of course is against the principle of the scientific method or the foundations of statistical
inference. The scientific method has characterized natural sciences since the 17th century,
consisting in systematic observation, measurement, and experiment, and the formulation,
testing, and modification of hypotheses. It has been extremely successful in bringing the
world out of medieval times, especially once it was combined with industrial processes.
However, when the scientific method employs statistics as part of its arsenal, there are a
number of both mathematical and practical issues that can have a deleterious effect on the
reliability of the output of the scientific methods.
Skepticism about the research findings may be due poor experimentation, poor or incorrect
application of statistical methods, biases, and many other reasons. In other words, poor data
analysis.
Nevertheless, in practice, in science, (some) experiments or clinical trials have been repeated
and in some cases the results were surprising. They led to what we now call the
reproducibility crisis in science.
In 2015 a two-day workshop on Reproducibility was held in Washington D.C. organized by
the National Academies of Science, Engineering and Medicine. Its theme was to discuss and
examine the statistical challenges in assessing and fostering the reproducibility of scientific
results. Here is how they defined reproducibility .
Reproducibility: It is the ability of a researcher to duplicate the results of a prior study using
the same materials as were used by the original investigator. A second researcher might use
the same raw data to build the same analysis files and implement the same statistical analysis
in an attempt to yield the same results. If the same results are not obtained, the discrepancy
could be due to differences in processing of the data, differences in the application of
statistical tools, differences in the operations performed by the statistical tools, accidental
errors by an investigator, and other factors…. Reproducibility is a minimum necessary
condition for a finding to be believable and informative (cf. S. Goodman, NSF, 2015 and
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2016, p.4)
Besides reproducibility we also have replicability which is the ability of a researcher to
duplicate the results of a prior study with the same procedures but with new data. A failure to
replicate a scientific finding is commonly thought to occur when one study documents
statistically significant relations between two or more variables and a subsequent attempt to
implement the same operations fails to yield the same statistically significant relations (cf.
S.Goodman, NSF, 2015 and National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine,
2016, p.4)
So,reproducibility has several forms: use the same raw data, use new data ,use same methods or similar

methods , use same or different sample size etc.We list some factors affecting reproducibility.
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(i) Insufficient training in experimental design and generally in organizing and conducting
experiments, surveys, collecting data etc.
(ii) Poor data management and analysis.
(iii) Inappropriate understanding and interpretation of statistical concepts
(iv) Biases

4. SOME WEEL-KNOWN EXAMPLES OF REPRODUCIBILITY FAILURES
1) Potti and his co-workers at Duke University, using genomic microarray data published a
paper in Nature Medicine (2006) which give an algorithm that predicted which cancer
patients would respond to chemotherapy. Two statisticians at MD Anderson Cancer Center ,
using the publicly available data, attempted to reproduce the Duke University analysis and
results and found many errors not only in the handling the data but also that the analysis was
wrong. The original study was finally retracted from Nature Medicine in 2011.
2) Reinhart and Rogoff published a paper in the American Economic Review, 2010, claiming
that countries with high debt to GOP ratio , like Greece, suffer from low growth. They even
suggested that with a 90% or above ratio a country would have a drop in economic growth.
This had a major impact in economic policy as it favours economic austerity. Herndon (a
graduate student) and Pollin obtained the data from the authors and reproduced their analysis
(Herndon et al, 2013). They found many data editing errors and that an unusual form of data
weighting led to the 90% figure. Had they used a more standard weighting form, they would
have obtained a smoother relationship between the ratio and growth.
3) A recent study, 2011, found that 65% of medical studies were “inconsistent’ when tested,
and only 6% were completely reproducible (cf. Prinz et al, 2011)
4) In 2012 a survey published in Nature found that 47 out of 53 medical research papers on
the subject of cancer were irreproducible (Begley and Ellis, 2012)
5) Gelman’s wrong sign in one of the variables: Gelman and Cai (2008) published a paper in
the Annals of Applied Statistics showing that Democratic candidates in the United States
could get more votes by moving slightly to the right on economic policy. An error in the data
analysis was discovered in 2013. In trying to replicate the work, an undergraduate student
had discovered that Gelman had used the wrong sign in one of the variables. Gelman
published right away a three-sentence statement declaring that everything in the paper’s
crucial section should be considered wrong until proven otherwise.
6) Ioannidis and his team in 2009 managed to fully replicate only 2 data out of 18
microarray-based-gene expression studies. Here the replication failure was more due to
unavailability of data and incomplete data annotation rather to statistical reasons.
7) In pharmaceutical research there exist several examples of non- reproducibility. For
example, the therapeutic power of highly successful second-generation antipsychotic drugs,
such as Zyprexa, Seroquel and Abilify, developed in the nineties, fifteen years later was
shown to be steadily waning having an effect less than half of the original (Lehrer,
2010)).Also, Bayer Healthcare reported in 2011 that its scientists could not reproduce about
75% of published findings in cardiovascular disease, cancer and women’s health.
There is a long history of ‘statistical doubts’ in Psychology. By doubts we mean conclusions,
usually cause/effect relations, based on statistical investigations which are not accepted by
many psychologists.
The Open Science Collaboration project (cf. Nosek, 2015) with 350 researchers operating
collectively, replicated 100 experiments, reported in papers published in 2008 in three highranking psychology journals.The aim was to compare replication results of these 100
experiments with the original findings according to several criteria as for example p-values,
effect sizes, etc. Ninety seven percent of the original studies had a p-value less than 5%. But
only 36% of the replicated did so. Also, the effect sizes were found to be smaller than in the
original papers. In general, the results in more than 50% of the papers were not replicated.
They also reported some factors causing low reproducibility rate such as designs with low
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statistical power, publication bias etc. In addition, reproducibility was negatively correlated
with the original p-values and effect sizes .
5. OTHER POINTS AND ISSUES
The high profile journals Science and Nature are calling on statisticians to help with the
reproducibility problem. Articles with emphatic titles have appeared in the literature: Odds
Are, It’s Wrong (Siegfried, 2010) which claims that science has failed to face the
shortcomings of statistics, with feedback comments and response by the President of the
American Statistical Association (ASA), the President of the International Statistical Institute
and the Editor of the Journal of ASA (JASA) Pantula, Teugels and Stefanski (2010) and
others; Love affair with statistics gives science a significant problem (Siegfried, 2011);
Publish and be Wrong (Economist 2008); Can you repeat that? (Significance News, 2014); I
don’t believe that, do it again (Significance, 2012); Fooling Ourselves Nuzzo(2015) which
claims that humans are good at self-deception, but growing concern about reproducibility is
driving many researchers to seek ways to fight their own instincts; Do clinical trials work?
(Leaf 2013), etc.
The common denominator in all these criticisms is the failure to see that the causes of non
reproducibility are poor experimental and observational study design, poor statistical analysis,
biases and misunderstanding of statistical concepts.
A statistical counterattack has been recently published by (Peng, 2015) where it is clearly
stated that a comparative lack of analytical skills has resulted in scientific findings that are
neither replicable nor reproducible. It is time to invest in statistics education he says.
An issue related with reproducibility is the use of p-values. Lately strong criticism on the use
of p-values in scientific research has appeared in the literature. P-values are widely used,
misused and misinterpreted. Two highlights are the ban on the use of p-values by a
psychology journal (Journal of Basic Applied Social Psychology) and the statement of the
American Statistical Association on the use of p-values ( Wasserstein and Lazar, 2016).
When a study is replicated one should not expect p-values to remain constant. As a matter of
fact, p-values are variable and their standard error should be evaluated. This would give a
feeling of the chances of reproducibility. Boos and Stefanski (2011) state that for published
studies with p-values in the range of 0.005 to 0.05 the probability of non replication is
roughly 33%. The variability of p-values could account for an important fraction, but not all,
of the observed lack of replication in studies reported in the literature, they say. Of course, pvalue should not be the only measure of evidence against a null hypothesis.
Lowering the threshold of significance to 0.005 from 0.05 has been proposed by a large
coalition of 72 methodologists as a way to cope with the problem of reproducibility and/or the
use of p-values (Benjamin et al, 2018). Some additional suggestions are: Use other metrics
besides p-values since they are the wrong metric to use. Use effect sizes as well. Calculate a
95% prediction interval for the replication effect size given the original effect size

6. CONCLUSION AND MY OWN POSITION
The concept of statistical significance still remains unclear to the layman. Some believe that a
significant result is one in which data points were produced by chance less than 5% of the
time (Lehrer, 2010). Others consider the p-value as the probability of the null hypothesis
being true.
Data nowadays are collected at an amazing rate. In the sixties we conducted surveys by
mailing letters. Nowadays our studies can be based on billions of instant messages collected
over a short time. The cost of collecting data has dropped dramatically. There is a delude of
data. One result of this is an epidemic of poor data analysis. Our conclusion is summarized
with the following points.
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1. The principles of statistics and the statistical methodologies are crystal clear. The
problem arises when one applies and interpret them in science.

2. Regarding tests of significance or tests of hypothesis or p-values, statistical theory
does give a rule how to choose the p-value. It does not indicate that the p value
should be 5% or 1% or some other value. The researcher should pre select
significance (α) and power (1-β) to make a decision or to declare a research finding.
Several other rules should apply such as appropriateness and assumptions of the
model, goodness of fit, sample selection etc. p-values arose from the application of
statistical theory and the proliferation of statistical programs

3. All these examples are troubling and cast doubt on the importance and value of
statistical methodology. Many of them are due to errors and poor analysis
4. Unconscious biases can explain part of reproducibility problems.
5. It appears that there is a problem. The problem lies with science not with statistics. It
is the duty of Statistics and Statisticians to collaborate with science to resolve the issue
Many researchers ignore the effect of multiple testing which raises the size of Type I error
and reduces the confidence level.
Some scientists advise to make research reproducible. Some people claim the reproducibility
is the foundation of modern research. However, there is no clear way on how to achieve
reproducibility
Two years have passed since the ASA statement on p-values and nothing has changed,
business is as usual. We would only say that there is increased awareness of the problem.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η κρίση αναπαραγωγησιμότητας στην επιστήμη είναι ένα θέμα που συχνά εμφανίζεται στα
επιστημονικά περιοδικά τα τελευταία δέκα-δεκαπέντε χρόνια. Αναφέρεται στο γεγονός ότι
αρκετές ή πολλές συνήθως δημοσιευμένες μελέτες αποτυγχάνουν να αναπαραχθούν, δηλαδή
εάν οι μελέτες επαναληφθούν από τον ίδιο ή άλλους ανεξάρτητους ερευνητές, συνήθως κάτω
από τις ίδιες ή παρόμοιες συνθήκες, καταλήγουν σε διαφορετικά συμπεράσματα από οτι η
αρχική μελέτη. Τα συμπεράσματα που εξάγονται από τις μελέτες αυτές κατά κύριο λόγο ή
σχεδόν αποκλειστικά είναι στατιστικά. Αυτό αμαυρώνει την εικόνα της Στατιστικής, θεωρία
και εφαρμογές.
Στο παρόν άρθρο κάνουμε μια επισκόπηση του προβλήματος, παρέχουμε μια ιστορική
αναδρομή, παρουσιάζουμε τις διάφορες προσεγγίσεις και απόψεις καθώς επίσης και τη δική
μας θέση. Και πάλι η κατάλληλη και ορθή χρήση της στατιστικής μεθοδολογίας
αναδεικνύεται ως μέρος του προβλήματος.
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ABSTRACT
After extensive investigation on the statistical properties of financial returns,
a discrete nature has surfaced when low price effect is present. In order to model
the discrete nature of returns the discretization of the tail density function is
applied. This is a rather logical approach as the market always operates on a
specific accuracy. As a result of this discretization process, it is now possible to
improve the Percentage Value at Risk (PVaR) and Expected Percentage Shortfall
(EPS) estimations on which we are focusing on this work. Finally, since in risk
analysis it is apparent that the returns of an asset do not all bare the same amount
of information and consequently, do not all carry the same degree of importance,
Adjusted Evaluation Measures are presented for foreacastig purposes.
Keywords: low price effect; PVaR; EPS; low price correction; violation ratios; normalised
shortfall; adjusted evaluation measures

1. INTRODUCTION
The quantification of risk is an important issue in finance that becomes even
more important during periods of financial crises. The estimation of volatility is
the main financial characteristic associated with risk analysis and management
since in financial modelling, it has been consolidated the view that the asset
returns are preferred over prices due to their stationarity ([1], [2]). Moreover,
the volatility of returns is the one that can be successfully forecasted and that is
essential for risk management ([3], [4]).
The increase in complexity of both the financial system and the nature of
the financial risk, results in models with limited reliability. Hence, in extreme
economic events, such models become less reliable and in some instances, fully
fail to measure the underlying risk. Consequently, they are producing inaccurate
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risk measurements which has a great impact on many financial applications, such
as asset allocation and portfolio management in general, derivatives pricing, risk
management, economic capital and financial stability (based on Basel III accords).
Stock exchange markets operate with certain accuracy. In most European
markets the accuracy is 0.1 cents (0.001 euros), while U.S. markets operate under
the same accuracy except for securities that are priced less than USD 1.00 for
which the market accuracy or minimum price variation (MPV) is USD 0.0001.
Despite the readjustement for extremely low price assets, the associated fluctuation (variation) is considerable and the corresponding volatility is automatically
increased. The phenomenon is magnified considerably in periods of extreme economic events (economic collapses, bankruptcies, depressions, etc.) and as a result
typical market accuracy fails to handle smoothly assets of extremely low price.
Any attempt to increase the reliability of the model identification procedure
for volatility estimation results unavoidably in even more complex models which
still will be unable to identify and fully capture the governing set of rules of the
global economy. The more complicated the model we use for volatility estimation,
the larger the number of parameters that needs to be estimated. Hence, in order
to have larger data sets we go further back in the past, to collect and use for the
analysis, older observations, which though may be less representative of reality.
Lastly, risk models utilize only the returns of an asset while ignoring the prices.
In order to answer all the above, we discuss, in this work, the concept of low
price effect (lpe) ([5]) and recommend a low price correction (lpc) for improved
forecasts. The low price effect is the increase in variation for stocks with low
price due to the existence of a minimum possible return produced when the asset
price changes by the MPV. Lpe is frequently overlooked and the main reason
for that is the lack of theoretical background related to the reasons resulting in
this phenomenon which surfaces primarily in periods of economic instability or
extreme economic events. The pioneering of the proposed correction is that it
does not require any additional parameters and takes into account the asset price.
The proposed correction is associated with the rationalization of the estimated
asset returns since it is rounded to the next integer multiple of the minimum
possible return. Except of the proposed correction in this work we also provide
a mathematical reasoning for the increase of volatility.
Inspired from the above, we came to the same conclusion as many before,
that in risk analysis the returns of an asset do not all bare the same amount
of information and do not all carry the same degree of significance ([6], [7], [8],
[9]). In the absence of a formal mathematical notion, the term asymmetry in the
importance decribes relatively satisfactory the above phenomenon which is also
apparent in other scientific areas, related to medical, epidimiological, climatological, geophysical or meteorological phenomena. For a mathematical interpretation,
one may consider a proper cost function that takes different values depending on
different regions of the dataset or the entire period of observation. For instance,
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in biosurveillance, the importance (and the cost) associated with an illness incidence rate is much higher in the so called epidemic periods associated with an
extreme rate increase. In the case of risk analysis, risk measures like the Value
at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES), concentrate only on the left tail of
the distribution of returns with the attention being paid to the days of violation
rather than to those of no violation. Consequently, failures in fitting a model
on the right tail are not considered to be important. Thus, the asymmetry in
the importance of information is crucial in both choosing the most appropriate
model by assigning a proper weight to each region of the dataset and evaluating
its forecasting ability.
In order to judge the forecasting quality of the proposed methodology applied
to typical risk measurements like VaR and ES, we have appropriately adjusted
a number of popular evaluation measures that take into account the asymmetry
in the importance of information bared in the data. Since the proposed low price
correction, is applied in a subset of the dataset with a specific property (in this
case a very low price), it is logical for the adjusted evaluation measures to be
computed on the same subset. Thus, the risk estimations can be evaluated with
and without the implementation of low price correction and then, compared. The
decrease in the values of the adjusted evaluation measures will show the improved
forecasting quality of the proposed methodology.
In addition, for the evaluation of the proposed correction, backtesting methods
such as the violation ratio (VR) for Value at Risk and normalised shortfall (NS) for
Expected Shortfall can also be used (see for example, [10]). For real life examples
and applications see [11], [12], [13].
2.

THE LOW PRICE EFFECT AND CORRECTION

Typical market accuracy fails to handle smoothly assets of extremely low price
resulting in a considerable fluctuation (variation) and increased volatility. As expected, the phenomenon is magnified considerably in periods of extreme economic
events (economic collapses, bankruptcies, depressions, etc.). Such extreme events
have occurred during the last decade across the globe, starting with 2007 in the
US market and split over to the EU markets. Indeed, since all possible (logarithmic) returns on a specific day are integer multiples of the minimum possible
return, the stock movement will fluctuate nervously so that violations will occur
more frequently and forecasts will turn out to be irrational in the sense that such
returns cannot be materialized. The resulting volatility increase is quite often
overlooked primarily due to the fact that one takes into consideration the returns,
neglecting entirely the asset prices.
In order to accommodate different accuracies, we introduce below a broad
definition of the minimum possible return.
Definition 1. Let pt be the asset value at time t and c(pt ) be the minimum
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price variation (market accuracy) associated with the value of the asset at time
t. Then the minimum possible return of an asset at time t denoted by mprt is the
logarithmic return that the asset will produce if its value changes by c(pt ) and is
given by:


pt + c(pt )
mprt = log
.
pt
Note that mprt is the same for both upward and downward movements due to
the symmetry of logarithmic returns. For the special case, that a market has
a constant accuracy, say c, irrespectively of the stock price, Definition 1 can be
simplified to mprt = log ((pt + c)/pt ) (see [11]).
For instance, let us assume that the value of an asset is equal to 0.19e and
the market operates under 0.001e accuracy. Then the minimum possible return
for the asset is 0.5%. Also, all possible (logarithmic) returns for the asset in this
specific day are the integer multiples of the minimum possible return. This will
have as a result, the stock movement to become even more nervous and models’
failures to increase. Consequently, PVaR violations will occur more frequently
and our model will almost always derive forecasts that are irrational since the
stock cannot produce such returns.
Definition 2. Low price effect (lpe) is the inevitable increase of variance in stocks
with low prices due to the existence of a minimum possible return.
Considering that the probability mass will be concentrated to the next integer
multiple of the minimum possible return, we have that the volatility, provided
that it exists, is increased to
+∞
X

sup

k=−∞ Rt ∈[k·mpr,(k+1)·mpr]

(Rt − µ)

2

(k+1)·mpr
Z

f (Rt ) dRt
k·mpr

where Rt is the return at time t and f (·), µ are the density and the mean of
returns, respectively.
Although Definition 2 is of the same philosophy, it is slightly different from
the original concept introduced by [5] who observed that low-priced stocks were
characterized by higher returns and higher volatility. Such high volatility whenever observed, was attributed to increased returns although the exact opposite is
the case, namely high volatility combined with the already low price results in
higher returns. According to [14] the low price effect (or low price anomaly) is
attributed to the low quality of stocks perceived by investors. Most results on lpe
([15], [16], [17], etc) deal with the US market although in the literature one can
find some examples on other markets. Such markets include the Warsaw Stock
Exchange, WSE ([18]), the Johannesburg Stock Exchange, JSE ([19] and [20]) and
the Athens Stock Exchange, ASE [11]). A general conclusion that can be derived
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from these results is that the decision on the cut-off point for a low-price share
maybe a subjective one, but the researcher is free to consider and explore various
cut-off points in search for an idealistic threshold, if it exists. For both practical
and theoretical purposes any value can be adapted provided that above a predefined threshold, the market is assumed or believed to operate not as efficiently as
it should have been. For the purposes of the current work, the value Θ = 0.001 or
0.1% is arbitrarily chosen to play the role of the pre-assigned threshold or cut-off
point.
Remark 1. It should be noted that in JSE the lpe was present for shares priced
below 30 cents but the performance was not equally good for ”super-low priced
shares” (0 to 19 cents). For WSE the analysis was based on the 30% of stocks
with the lowest prices.
Definition 3. Low price effect area is the range of prices for which the mpr is
greater than a pre-specified threshold Θ.
It must be noted that the minimum possible return is a result of the combination of a low price with a minimum possible variation for the stock. As a result,
a minimum possible return occurs.
Example 1. We present below two examples for the low price effect area which
is easily defined by applying Definition 1 for specific values of the accuracy and
the threshold.
(a) For a stock exchange market which operates under accuracy c = c(pt ) =
0.001, and a predefined threshold Θ = 0.001, we get pt = 0.999001. Thus, the low
price effect area is given by pt ≤ 0.999 and an appropriate technique to resolve the
low price effect should be implemented.
(b) Equivalently, for stock exchange markets like NYSE and NASDAQ, we
would have for the same threshold Θ = 0.001, two different cases:
• for pt ≥ 1 implying that pt = 9.995002 and
• for pt < 1 implying that pt = 0.09995002.
Thus, for 1 ≤ pt ≤ 10 and for pt ≤ 0.100 the low price effect is present and
proper actions should be taken to minimize it. While in the range of 1 to 10 dollars
numerous real life examples can be found, the same is not true for prices under
0.1 dollars, in which case, the stock has already been halted from the stock market,
and hence, lpe makes only theoretical sense and becomes a theoretical concept.
For the resulting low price effect area, the models considered should be appropriately adapted. This adaptation is done through the so called low price
correction of both the estimation of percentage value at risk denoted by PVaR
and the expected percentage shortfall (EPS) to be introduced respectively in the
following two subsections.
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2.1

Percentage Value at Risk (PVaR) and Low Price Correction

The Percentage Value at Risk which is a risk measure for estimating the possible percentage losses from trading assets, within a set time period, is defined as
follows:
Definition 4 (a) Percentage Value at Risk p ( PVaR(p) ) is the 100pth percentile
of the distribution of returns.
(b) Percentage Value at Risk p at time t ( PVaRt (p) ) is the abovementioned risk
measure at time t.
The probability of a PVaRt (p) violation, namely the p-th percentile of the
distribution, is given by
Z −P V aRt (p)
p = Pr[Rt ≤ −P V aRt (p)] =
f (x)dx.
−∞

where Rt is the random variable of returns at time t, and f (·) is the probability
density function of returns.
Since we defined PVaRt (p) based on the return distribution, no additional
specification of the equation is needed on whether simple or logarithmic returns
are available. Usually, the computation is done over standardized returns. Thus,


Rt
P V aRt (p)
p = Pr
≤−
σ
σ
where the distribution of standardized returns with standard deviation σ, (Rt /σ),
is denoted by F (·). Hence, the PVaR of an asset takes the form P V aRt (p) =
−σF −1 (p) where F −1 (p) is the 100pth percentile of the assumed distribution.
Note that for the evaluation of PVaRt (p), one may consider any econometric
model and then apply an estimation technique for the model parameters. Consider
for instance, the general Asymmetric Power ARCH (APARCH) model Rt = σt εt
([21]) with
p
q
X
X
δ
δ
δ
σt = a0 +
ai (|εt−i | − γi εt−i ) +
bj σt−j
,
i=1

j=1

where Rt is the logarithmic return at day t, εt a series of iid random variables, σt2
the conditional variance of the model, a0 > 0, ai , bj , δ ≥ 0, i = 1, . . . , p, j = 1, . . . , q
and γi ∈ [−1, 1], i = 1, . . . , p.
Observe that for γi = 0, ∀i and δ = 2 the model reduces to GARCH model
([22]) which in turn, reduces further to EWMA model for p = q = 1 and for
special values of the parameters involved. For the distribution F of the series {εt }
we consider in this work (see Section 3), the normal, the Student-t and the skewed
Student-t distribution ([23]). Based on the available data, the estimator σ̂t of the
conditional standard deviation σt is obtained by numerical maximization of the
log-likelihood according to the distribution chosen. If without loss of generality we
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assume that the mean of the conditional distribution of the logarithmic returns is
zero (otherwise the mean-corrected logarithmic returns could be used), then the
estimator of PVaR at day t is given by P V aRt = qp (F )σ̂t (see for instance [24]),
where qp (F ) is the 100p-th percentile of the assumed conditional distribution F
of εt .
For the distribution F usual choices are the normal, the Student-t and the
skewed Student-t distribution ([23]). In case where the standardized returns are
generated from a Student-t distribution with ν degrees of freedom, variance is
equal to ν/(ν − 2), hence, it is never equal to one. If that sample variance is
used in the calculation of PVaR, the PVaR would be overestimated. Volatility
effectively shows up twice, both in F −1 (p) and in the estimation σ̂ of σ which
is obtained by numerical maximization of the log-likelihood. Hence, we need to
ν
scale volatility as follows: σ 2 ≡ ν−2
σ̃ 2 where σ̃ 2 is the variance in excess of that
implied by the standard Student-t.
We conclude this section with the definition of the low price correction for
the Percentage Value at Risk. A PVaRt (p) estimate can take any real value
not necessarily equal to integer multiples of mprt . Under the low price effect,
stock movements become inevitably more nervous and any model used, would
produce forecasts that are irrational in the sense that stocks cannot produce such
returns, more often than it should. To resolve this ”inconsistency” we propose the
low price correction by rounding the PVaRt (p) estimate to the closest legitimate
value, namely the next integer multiple of the mprt .
Definition 5. Let P V aRt (p) be the estimation of the PVaR on day t for a specific
asset. The low price correction of the estimation denoted by P^
V aRt (p) is given
by:

(j P V aR (p) k
t
+
1
· mprt , if mprt ≥ Θ
mprt
P V^
aRt (p) =
P V aRt (p),
if mprt < Θ
where bwc is the floor function (integer part) of w.
Note that we prefer to deal with the percentage value at risk for comparative
reasons between stocks of the same portfolio with different allocation. Observe
that under the low price correction the market’s accuracy is passed on to the
evaluation of the PVaR resulting in a reasonable number of violations.
2.2

Expected Percentage Shortfall (EPS) and Low Price Correction

After we have obtained the PVaRt (p), we calculate now the conditional expectation under PVaRt (p), which is given by:
Definition 6. The expected percentage loss conditional on PVaRt (p) being violated, is defined by:
EP St = −E[Rt |Rt ≤ −P V aRt (p)].
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Observe that the area under f (·) in the interval [−∞, −P V aRt (p)] is less than
one, implying that f (·) is not a proper density function any more. This can be
resolved by defining the tail density (right-truncated) function fP V aR (·), obtained
by truncation on the right, so that the area below this density, becomes exactly
equal to 1. Thus:
Z −P V aRt (p)
Z
1 −P V aRt (p)
1=
fP V aR (x)dx.
f (x)dx =
p −∞
−∞
The EPS is then given by:
Z −P V aRt (p)
Z
1 −P V aRt (p)
xfP V aR (x)dx = −
EP St = −
xf (x)dx.
p −∞
−∞
For providing the discrete expression of EPS, we present below the discretization fDP V aR (·) of fP V aR (·). fDP V aR (x) is the probability function of a discrete
random variable, having as values all the possible returns under P V^
aRt (p), and
probabilities given as follows:
1
fDP V aR (x) =
p

x+mpr
Z

1
f (x) dx = [F (x + mpr) − F (x)],
p

x

x = −P V^
aRt (p) − mpr, −P V^
aRt (p) − 2mpr, . . . .
Then, the definition of the discretization of EPS follows naturally:
Definition 7. Let EP St be the estimation of the EPS on day t for a specific
asset. The discrete approximation of the estimation EP St , denoted by DEP St ,
is given by:
X
DEP St = −
xfDP V aR (x)
x≤−P V^
aRt (p)

where fDP V aR (·) is the discretization of fP V aR (·).
Remark 2. Even though, on the previous definition we call DEP St the discrete
approximation of EP St , the truth is that the nature of f and by extension fP V aR ,
is discrete, since there always exists a minimum possible return. We may treat
returns as a continuous random variable when mpr is extremely small, but the
discrete nature of returns still exists.
Definition 8. Let EP St be the estimation of EPS on day t for a specific asset.
]S t , is given by:
The low price correction of the estimation EP St denoted by EP
(
]S t = DEP St , if mprt ≥ Θ
EP
EP St ,
if mprt < Θ
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Remark 3. For historical simulation we take DEP St = −

P

xfEP V aR (x),

x≤−P V^
aRt (p)

where fEP V aR (·) is the discrete empirical probability function of fP V aR (·) given
by
# of historical observations such that x ≤ Ri < x + mprt , for i ≤ t
,
# of historical observations such that Ri < −P V aRt (p)
i

h
mini≤t Ri
+
1
·
x = −P V^
aRt (p)−mprt , −P V^
aRt (p)−2mprt , . . . , −P V^
aRt (p)
mprt
mprt , where Ri are the realizations of returns.
fEP V aR (x) =

2.3

Adjusted Evaluation Measures

As we explained earlier evaluation measures should take into account the
”asymmetry in the importance” of information bared in the data. The aforementioned PVAR low price correction, since it is a percentile estimation process
cannot be judged by the standard evaluation measures. Appropriate adjustment
should be introduced in order to evaluate whether there is an improvement or not.
In order to do so, adjusted evaluation measures are proposed that in contrast to
the standard ones that have a constant cost for all estimations independently to
the region that they belong, will adjust the cost based to their nature. Whether
the costs will be defined a-priory by the researcher based on nature of the problem, or a-posteriory based on the distribution of the estimations that is left to the
researcher. For modelling such data, we form the following setting. Let Ω be the
available dataset, and Ai be a partition of Ω based on our criteria. Any family of
non-emptySsets is a partition of Ω, if and only if the following conditions hold.
1. Ω = i∈I Ai where Ai are non-empty subsets of Ω, ∀i ∈ I = {1, 2, . . . , n}
2. Ai ∩ Aj = ∅ for i 6= j.
The partition of the dataset will be done in two main ways, which we will call
Type 1 and Type 2. Type 1 is a fixed partition, based on prior information for the
dataset or the goal of the forecasting procedure. Type 2 is a dynamically adjusted
partition of unit sets, based on their time proximity to the present. Both types,
with respective examples, are presented below.

2.3.1

Type 1 Evaluation Measures

In order to measure the accuracy of the lpc procedure, one cannot rely on
popular evaluation measures, such as the Mean Square Error (MSE), the Mean
Absolute Error (MAE), the Mean Absolute Percent Error (MAPE), and the Heteroskedasticity Mean Square Error (HMSE), since PVaR estimations are percentile
estimations. The fact that the proximity of the realised returns to the estimated
percentile does not provide any information, creates the need for introducing appropriately adjusted accuracy measures. Note though that this is not the case for
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backtesting procedures, since by concentrating no the underlining risk, only the
proximity in days of violation provide information on the quality and accuracy of
the proposed methodology. It is the decrease in their values which will show and
verify the improved forecasting quality of the low price correction.
T
Let Rt=1
be a sample of a time series corresponding to daily logarithmic losses
on a trading portfolio, T the length of the time series and PVaRt the estimation
of PVaR on day t. If on a particular day the logarithmic loss exceeds the PVaR
forecast, then the PVaR limit is said to have been violated. For a given PVaRt
we define the indicator ηt as follows:
(
1 if Rt > P V aRt
.
(1)
ηt =
0 if Rt ≤ P V aRt
Under the above setting, it is easily seen, that the MSE of violation days, is
defined as follows:
X
1
M SE = P
(2)
(Rt − P V aRt (p))2 .
η
t
t≤T
t≤T &ηt =1

One can easily observe thatPthe above is a special weighted MSE expression.
Indeed, notice that for v(T ) = t≤T ηt , the above can be written as
X ηt
M SE =
· (Rt − P V aRt (p))2 .
v(T )
t≤T

All popular evaluation measures used in the literature, can be adjusted in
order to fit our proposed methodology by generalizing the special weights used
above. The general definition of the adjusted MSE is provided below.
Definition 9: Let yi be a sample observation, yˆi be the respective forecast and
n the sample size. Then, the Adjusted MSE (AMSE) is given by
AM SE =

n
1X
wi (yi − yˆi )2
w
i=1

where wi is a pre-specified weight assigned to the i-th observation based on its
n
P
importance, , and w =
wi .
i=1

We also provide, under the general setting of Definition 9, the respective formulas for the Adjusted Mean Absolute Error (AMAE), the Adjusted Mean Absolute
Percent Error (AMAPE), and the Adjusted Heteroskedasticity MSE (AHMSE).

2
n
n
1X
yi
1X
AM AE =
wi |yi − yˆi |, AHM SE =
wi
−1
and
w
w
yˆi
i=1

i=1

n
100(yi − yˆi )
1X
AM AP E =
.
wi
w
yi
i=1
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The adjusted measures presented in this work, provide a more general and
flexible framework, regarding ”asymmetry in importance data” since each observation yi of a data set, is allowed to be assigned a pre-specified weight wi directly
related to its importance as it is recognized either by the investigator or by prior
information. Consequently, the error associated with an estimation is proportional
to the importance of the observation as it is specified by its weight.
Examples of the applicability of these measures can be found in risk analysis,
although other examples can be presented in biosurveillance, among other settings.
In the case of risk analysis, and specifically in the case of PVaR estimations, days
in which a violation occurred, are obviously more important than the rest. The
same logic holds for EPS. Also, we may want to give different weights to days with
positive returns than the days with negative, since days with positive returns are
not so important from the point of view of a risk analyst. In this case, the partition
can be done as follows:
A1 = {i ∈ I|yi ≤ 0}, A2 = {i ∈ I|0 < yi ≤ P V aRi (p)}, A3 = {i ∈ I|yi > P V aRi (p)}

where yi are the daily logarithmic losses of a stock, and P V aRi (p) is the Percentage Value at Risk, as defined in [12]. Under this partition, weights can be given by
wi = gj , i ∈ Aj , j = 1, 2, 3. As it is clear the weights are arbitrarily chosen which
is the main weakness of Type 1 adjustment of evaluation measures. A possible
choice for the weights is g1 = 0, g2 = 1 and g3 = 10 under the assumption that
days of PVaR violation, are 10 times more important than days of positive losses
that did not violate PVaR, and days of negative losses (days of positive returns)
are not taken into account. Analogously, in biosurveillance we have epidemic and
non epidemic periods, and the failures of the model should not be evaluated in
the same way for these two periods.
Remark 4. For equal weights in all observations, we obtain the standard evaluation measures. As a result, a standard evaluation measure constitutes a special
case of the adjusted measures defined above.

2.3.2

Type 2 Evaluation Measures

In the second type of partition, weights are time dependent and exponentially
decreasing as we go further back in time. In this case, models that are generally
good but fail in the latest part of the time series, should be replaced by more
appropriate ones. Weights can be given in the same fashion as in the EWMA
model:
wt+1 = λwt = λ2 wt−1 = . . . = λn+1 wt−n
Under the assumption that the weights sup up to one, namely

∞
P
t=1

wt = w1

∞
P

λt =

t=1

1 and for |λ| < 1, we have that w1 = 1−λ. For a finite dataset, which is usually the
1−λ
case, w1 = λ−λ
n+1 , where n is the sample size. In contrast to Type 1 adjustment,
the weights in Type 2 case, are not arbitrarily chosen.
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2.4

Backtesting and Method’s Advantages

Another way to evaluate the forecast ability of the model, is backtesting.
In this work, we will use the violation ratio VR to backtest PVaR estimations,
and normalised shortfall NS for backtesting EPS estimations. The comparison
between the observed frequency and the expected number of violations provides
the primary tool for backtesting, known as the violation ratio ([25]).
Note that if the corrected version of PVaR is used then PVaRt should be
replaced by P^
V aRt in (1). A PVaR violation is said to have occurred whenever
the indicator ηt is equal to 1.
The comparison between the observed frequency and the expected number
of violations provides the primary tool for backtesting, known as violation ratio
([25]) and is defined by:
Definition 10. Let v(T ) be the observed number of violations, p the probability
of a violation and WT the testing window. Then, the violation ratio V R is defined
by
Observed number of violations
v(T )
VR=
=
.
(3)
Expected number of violations
p × WT
Intuitively, if the violation ratio is greater than one the risk is underforecasted
while if smaller than one the risk is overforecasted. Acceptable values for VR
according to Basel III accords lie in the region (0.8 − 1.2) while values over 1.5 or
below 0.5 indicate imperfect modeling (see [26]).
For each day t when PVaR is violated, The backtesting EPS is based on the
normalized shortfall NS is calculated by N St = Rt /EP St where EP St is the
observed EPS on day t. From the definition of EPS, the expected return, given
that PVaR is violated, is:
E[Rt |Rt ≤ P V aRt (p)]
= 1.
EP St
Therefore, the average NS, denoted by N S, given by:
NS =

n

n

t=1

t=1

1 X Rt
1X
N St =
n
n
EP St

should be equal to one which in turn, formulates the null hypothesis: H0 : N S = 1.
With EPS, we are testing whether the mean of returns on days when PVaR is
violated is the same as the expected EPS on these days. As it is clear, it is much
harder to create a formal test in order to ascertain, whether normalized EPS
equals to one or not. Such a test would have to simultaneously test the accuracy
of PVaR and the expectation beyond PVaR. This means that the reliability of any
EPS backtest procedure is likely to be much lower than that of PVaR backtest
procedures.
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Remark 5. For a better understanding of the proposed methodology, the reader
may refer to examples for the Athens Exchange (ATHEX) and the American Stock
Exchange (NYSE MKT) analyzed and discussed in <https://labstadaaegean.
wixsite.com/labstada-aegean/publications> ([12]; [13]) which due to space
limitations cannot be provided here.
Remark 6. The importance of the proposed technique lies on the fact that under
the low price correction fewer violations are expected to occur. Note that a VaR
estimate can take any real value not necessarily equal to integer multiples of mpr
since it is not controlled by the market’s accuracy. This observation simply implies
that any model almost always, derives forecasts that are irrational in the sense that
stocks cannot produce such returns. Thus, due to this ”inconsistency” between
PVaR forecasts and stock movements, PVaR violations occur more frequently
than they should.
Indeed, assume mprt is greater that the threshold Θ. Then, the PVaR estimate
is plausible, as the asset’s logarithmic return, as long as it coincides with an
integer multiple of mpr. Otherwise, if k · mprt < P V aRt < (k + 1) · mprt for
some k ∈ Z, the PVaR estimate is inadmissible. Then, by definition, whenever
yt = (k + 1)mprt , a violation takes place which though would have not been
occurred if PVaR was measured according to the market’s accuracy. Intuitively
this ”inconsistency” could be resolved if the PVaR estimate is corrected to the
closest legitimate value, namely to a value that is in accordance with the market’s
accuracy. For this purpose we recommend the low price (PVaR) correction (see
Definition 5) by rounding the PVaR estimation to the next integer multiple of
the mpr (i.e. P^
V aRt = (k + 1)mprt ). In other words, the market’s accuracy is
enforced on the evaluation of PVaR and consequently fewer violations are expected
to occur. Note that the rounding to the previous integer although legitimate, is
not acceptable because in such a case the probability associated will be higher than
p. On the other hand, the correction proposed is both legitimate and acceptable
since it is associated with a probability at most equal to p.
3. CONCLUSION
In this work we have provided an overall presentation of our previously proposed low price correction technique for improved forecasts of risk measures like
Value at Risk and Expected Shortfall. These improved forecasts are achieved via
improved volatility estimations that were derived by taking into consideration the
asset prices. The method turns out to be both simple and straightforward. EPS
and PVaR estimations after the implementation of the low price correction, either
remain unaffected or are improved.
Among the advantages of the proposed method is that it is versatile since
it can be applied to both PVaR and EPS and any estimating method chosen
by the investigator while in addition it does not require estimation of any extra
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parameters. Furthermore, it should be pointed out that the violation ratio is
always improved (to be specific decreased) in all scenarios. Although it is always
applicable, as expected, it is extremely useful and efficient in extreme economic
scenarios and severe stock collapses. It should also be noted that the estimates
produced become admissible, in the sense that their values can be realized by the
returns due to the fact that they are multiples of the minimum possible return.
Consequently, unacceptable models become acceptable due to the fact that lpc
yields the best results when models fail the most. In this case also, the error
measurements are always decrease in days of violation.
Our methodology that pays attention not only to the asset return but also to
the asset price, provides sufficient evidence that prices could contain important
information which could, if taken under consideration, result in improved forecasts of risk estimation. Last but not least, we also provide the solution to the
problem. The asset under investigation must be reverse split if possible in order
to correct the above problems. Apart from any theoretical considerations, the
practical implications of the low price correction entails are the key issues in the
contributions of the present work.
We have also presented, adjusted evaluation measures, applicable to situations
in which not all observations are equally important. The phenomenon is quite
common in finance. The proposed adjusted evaluation measures are categorized
in two general classes, according to the method of partition of the data. Type
1 is a fixed partition, based on prior information or the goal of the forecasting
procedure while Type 2 is a dynamically adjusted partition of unit sets, based on
the model failures, and their time proximity to the present.
For equal weights, Type 1 adjusted evaluation measures are simplified to standard measures. In other words, a standard evaluation measure constitutes a special case of the class of Type 1 adjusted measures. As shown in the application
section, adjusted evaluation measures of Type 1, are quite useful offering additional information about the forecasting ability of models. On the other hand
though, their main weakness is associated with the fact that weights are arbitrarily chosen. If though, our main goal is to narrow the evaluation on a subset of the
available values, as it is needed for the correct evaluation of low price correction,
then the choice of weights is straight forward and the results are quite clear.
Contrary to Type 1, weights of Type 2 decrease at an exponential rate as time
goes back, which resembles the autocorrelation behaviour of assets returns. These
time dependent weights provide a framework under which the most appropriate
model in the latter part of the time series, is chosen. Note that the applicability
of the proposed measures is not limited to finance but can be easily extended
to other scientific areas where data do not necessarily carry the same amount
of information, such as in physical (earthquakes, floods etc.) or climatological
(heat or cold waves) phenomena. To sum up, the proposed low price correction
technique possesses a number of advantages, namely:
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1. The method is simple and straightforward.
2. It is general since it is applied after the forecast and it can be applied for
every risk measure and estimation method.
3. It either leaves estimations intact when mprt < Θ or it improves the associated VR.
4. After the correction, we no longer observe irrational values.
5. It does not produce new extreme overestimations.
6. It is useful especially in extreme economic scenarios when stocks collapse.
7. The bigger the collapse, the better the improvement. Thus, when models
tend to fail the most, the proposed method provides its best results.
8. For PVaR backtesting, VR is always improved while VaR volatility does not
seem to be affected.
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[18]A Zaremba and R Żmudziński. Low price effect on the polish market. e-Finanse: Financial
Internet Quarterly, 10(1):69–85, 2014.
[19]R A C Gilbertson, J F Affeck-Graves, and A H Money. Trading in low priced shares: an
empirical investigation 1968-1979. Investment Analysts Journal, 11(19):21–29, 1982.
[20]K Waelkens and M Ward. The low price effect on the johannesburg stock exchange.
Investment Analysts Journal, 26(45):35–48, 1997.
[21]Z Ding, C W J Granger, and R F Engle. A long memory property of stock market returns
and a new model. Journal of Empirical Finance, 1:83–106, 1993.
[22]T Bollerslev. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3):307–327, 1986.
[23]P Lambert and S Laurent. Modelling financial time series using garch-type models with
a skewed student distribution for the innovations (discussion paper no. 0125). Institute
de Statistique, UniversitG• Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgium, 2001.
[24]M Braiome and N K Scholtes. Forecasting value-at-risk under different distributional
assumptions. Econometrics, 4(1):1–27, 2016.
[25]S D Campbell. A review of backtesting and backtesting procedures. The Journal of Risk,
9(2):1, 2006.
[26]J Danielsson. Financial Risk Forecasting. Wiley, 2011.

352

Greek Statistical Institute
Proceedings of the 31st Panhellenic Statistics Conference (2018), pp. 353−365

ON A NEW APPROACH FOR IMPROVED
MULTIVARIATE IMPUTATIONS
M. Spitieris
University of Aegean
michail.spitieris@ntnu.no

ABSTRACT
Missing data is a common problem that almost every statistician has to deal with in
multivariate data sets. As a common approach one could choose either to omit the observations with missing data (complete case analysis), where we lose valuable information,
or to replace them with estimated values from a statistical procedure (imputation methods). In this paper we propose a new methodology which relies on constrained clustering
algorithms and improves the accuracy of existing imputation methods.
Keywords: Missing Data, Imputation Methods, Constraint Clustering, Linear Regression
imputation, KNNimpute, missForest.

1. INTRODUCTION
Missing data is a common problem that can greatly affect the outcome of every
statistical procedure. In the literature of missing data many methods have been
proposed (Little & Rubin, 2002, Chapter 1.4), though their usefulness depends
on the mechanisms that generate this missingness (Little & Rubin, 2002, Chapter 1.3). Imputation methods replace missing data with estimated values from a
statistical procedure. The most traditional (but not always reliable) imputation
methods are mean imputation and linear regression imputation. In mean imputation, the sample mean of each variable with missing values is calculated using only
the recorded elements and the missing values are replaced with the corresponding
mean value. The drawback of this method is that imputing values from the center
of the distribution reduce the variance and consequently the covariance (Enders,
2010, Chapter 2.6), though this problem can be solved by adding a residual term
randomly drawn from a normal distribution with mean 0 and variance equal to the
variance of the corresponding variable. Linear Regression imputation is a method
with many variations. In the simplest form, a regression model is estimated for
the complete cases (observations without missing data) and the missing values
are predicted by the model. The drawback of this method is that imputes values
in a line, thus it creates highly correlated data (Enders, 2010, Chapter 2.7). A
solution to this problem is to add a residual term randomly drawn from the resid-
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uals of the estimated regression model. This method is referred to as stochastic
regression imputation.
In recent years several reliable imputation methods have been developed. The
main idea of these methods is to estimate the missing values using a non parametric regression method. This estimation can be achieved by the KNN (K Nearest
Neighbors) algorithm or by a Random Forest (Breiman, 2001). The simplest
performance of KNN regression is to identify the k nearest neighbors of the observation target using the Euclidean distance, where the estimation of the regression
is the average of these k observations. Random Forest is a method that builts
many regression trees in order to solve the problem of overfitting that a single
regression tree has. The estimation of Random Forest is the average estimations
of the estimation of all the regression trees. In Section 2 will describe the modifications of these two algorithms in order to estimate the missing values.
Clustering is a multivariate analysis technique which divides the dataset in k
groups in such a way that observations in the same group are more similar than
observations in others groups. K-means (MacQueen, 1967) is one of the most
popular clustering algorithms. It is an iterative procedure that begins with k
randomly chosen initial centroids and assigns each observation to the cluster that
has the minimum distance from it. To calculate this distance we use the square of
the Euclidean distance, thus the problem of distance minimization is transformed
to a problem of variation minimization inside the clusters. It should be noted
though that this algorithm can not be used in the presence of missing values.
To solve this problem we often use an imputation method or we use only the
variables that are fully observed (variables marginalization), thus we loose valuable information. KSC algorithm (Wagstaff, 2004) is a modified K-means which
has a built in routine for dealing with missing data without using imputation or
variables marginalization. The algorithm belongs to the family of the Constraint
Clustering algorithms and uses the fully observed variables for Clustering and
the missing variables (variables with missing values) to built pairwise constraints
between observations.
The motivation of this paper is to introduce a new methodology that improves
the accuracy of most of the existing imputation methods. The idea is to divide the
data set in k homogeneous groups/clusters with the minimum possible variation.
The data partition can be achieved by the KSC algorithm. Our recommendation
relies on the fact that each group could be treated as an individual (homogeneous)
data set and therefore existing imputation methods could be proved to be both
reliable and accurate. The homogeneity ensures the accuracy of the proposed
methodology which could be confirmed by the evaluation of any accuracy measure.
In this work we apply the mean absolute error (MAE) but others work equally
well. The results presented in this work are based on the simple Mean Imputation
as well as the Linear Regression Imputation which are compared with two of the
most prevalent methods, namely KNNimpute (Troyanskaya, 2001) and missForest
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(Stekhoven, 2011). The results are based on both simulated and real data.
2. METHODS
In this section we briefly discuss imputation techniques and clustering algorithms to be combined in the next section for improved imputations. The imputation techniques to be discussed are the classical Mean and Linear Regression
Imputations and the advanced KNN and Random Forest. For the clustering techniques we discuss hard- and soft-constrained clustering algorithms which allow for
missing data without imputation.
Imputation Methods
K Nearest Neighbors (KNN) is a non parametric method that can be used for
both classification and regression. In KNN regression the candidate observation
is estimated by the mean of the k closest observations, where the closest observations can be calculated by the Euclidean distance. More specifically, KNNimpute
identifies the k most ”similar” completed observations, xcom
to each missing obi
servation and then imputes each missing value by a weighted mean of these k
neighbors. To identify the neigbors the distance is calculated only for the fully
observed variables, Vjcom . The weights are taken to be equal to the reciprocal of
the distance of each missing observation. The drawback of this method is that
the choice of k can greatly affect the possible outcome.
Random Forest like KNN is a non parametric method that can be used for both
classification and regression. Miss Forest is a modified Random Forest algorithm
which begins with a simple Mean Imputation and continues with sorting the
variables in ascending order according to the number of missing values. The
missing values of each missing variable Vjmis are imputed by fitting a random
forest. When all the variables are imputed we have the newly imputed data
matrix. This procedure is repeated again until a stopping criterion is met. The
stopping criterion is met when the difference between the newly imputed matrix
and the previous matrix increases for the first time.
Mean imputation is the simplest imputation method, in which the sample
mean of each missing variable is calculated and the missing elements are replaced
by the corresponding mean value.
Linear Regression imputation is a method with many variations. In this paper
we use a chained equation process (Azur, M. J., 2011). The procedure begins
with a simple imputation for each missing value, for each missing variable Vjmis
and replaces the missing elements with a random draw from the observed values.
For each replaced value we store the position. The recorded values of Vjmis are
regressed on the other variables in the imputed model, and the missing elements of
Vjmis are predicted by this model. These two steps are repeated for each missing
variable. The completion of this process constitutes an iteration. The iterations
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of the process which are being updated at each cycle, are usually between 5 and
10.
Constraint clustering algorithms are semi supervised learning algorithms, which
they incorporate the background knowledge that we have for the data set in order to improve the accuracy of the clustering outcome. This knowledge can be
incorporated as a set of pairwise constraints. Constraints are divided into two
categories, hard constraints that must be satisfied by the final partition of the algorithm and soft constraints that are preferences about the final partition of the
algorithm. A hard–constrained version of K–means, COP–KMEANS (Wagstaff,
2001) has been used in many real data sets, where the accuracy has reached high
levels of accuracy in comparison with the simple K–means. A soft–constraints
version of K–means is called SCOP–KMEANS (Wagstaff, 2002), where the constraints are created by a strength factor s which ranges from −1 to 1. Another
soft– constrained version of K–means is the KSC algorithm (Wastaff, 2004). This
algorithm can handle missing values without using imputation or marginalization.
It divides the set of variables into Vo , the set of the fully observed variables and
Vm the set of variables with missing values. In this algorithm we perceive Vm as an
additional form of information that is used only for the creation of the constraints.
We create a constraint hdi , dj , si between the observations di , dj with values v in
Vm , where s is the negative Euclidean distance
sX
s=−
(di .v − dj .v)2 .
(1)
v∈Vm

These constraints are not created for the observations that have missing values.
The value of s is negative due to the fact that it shows the degree that two
observations di , dj should be separated. The modified objective function of KSC
is
V ar
CVd
f := (1 − w)
+w
,
(2)
V armax
CVmax
P
V ar = d∈D dist(d, µi )2 where µi is the centroid of cluster i, V armax is the total
variance of the dataset (or the variance obtained by assigning all items in the same
cluster) and it used to normalize the variance of the partition. CV is the sum of
the squared strengths of violated constraints in the set of Soft Constraints (SC).
CVmax is the sum of all squared constraints, which normalizes the quantity CV
and w is a weighting factor with values ranging from 0 to 1. Following Wagstaff
et al. (2004) there is no general rule for selecting the best w value, though it can
be estimated by clustering with several different values for w on a small labeled
subset of the data. The general idea is to choose a weight proportional to the
number of variables with missing values, though if we know that one or more
variables contribute more to the separation of the final partition, they should be
assigned a larger weight.
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In this work we incorporate the simplest imputation techniques, namely Mean
Imputation and Linear Regression Imputation independently and separately for
each cluster obtained via the KSC algorithm. More specifically, the proposed
methodology is applied for the simple Mean Imputation in several simulated 3dimensional data sets where the missing values have been created randomly for
one variable at the 10% of the observations. Furthermore, the Linear Regression
Imputation is applied on the iris data set, where the missing values have been
created randomly for four different combinations in two out of four variables for
5% up to 20% proportion of missing values. These two approaches are compared
with the KNNimpute method and missForest method.
3. APPROACH
Let Xn×p be a rectangular n × p data matrix where n denotes the number
of observations and p denotes the number of variables. We assume that some
elements xij of the matrix are missing and denoted by xmis
ij , i = 1, . . . , n, j =
1, . . . , p, and at least one variable is complete for all elements. We denote the
completely observed variable by Vjcom and if some elements are missing, Vjmis .
Clustering algorithms try to divide the data set into k groups in such way that
observations in the same group are more ”similar”. Our approach is to divide the
data set D into k homogeneous non overlapping subsets D1 , . . . , Dk , Di ∩ Dj = ∅,
∪ki=1 Di = D, and for each subset Di , i = 1, . . . , k use an imputation method and
then place the imputed values back to their initial positions in the data matrix.
This partition of the data set can be achieved by the KSC algorithm (Wagstaff,
2004), which is a modified K-means that uses the missing values as an external
source of information, without using imputation or marginalization. This new
methodology will be demonstrated for two of the most traditional methods, Mean
imputation or Regression imputation.
An issue with K-means algorithm is that the accuracy of the final partition
depends on the initial choice of the centroids, that is usually random. A solution
to this problem is to run K-means 20–100 times and select the partition with the
smallest total within cluster variation. In KSC algorithm the objective function
is modified, thus we run KSC algorithm 20–100 times and we select the partition
with the smallest total within cluster objective function value.
3.1

Partition Mean Imputation

In Partition Mean imputation we divide the subset as described before and in
Di for each variable with missing values we calculate the average of the recorded
elements and we replace the missing elements with this value. The first step to
the algorithmic procedure of Partition Mean Imputation is to run KSC 20-100
times with w proportional to the number of missing variables to find the best
partition. Then, each Di is treated as an individual data set, and for i = 1, . . . , k
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we perform simple mean imputation. We identify the variables with missing values
Vjmis in each Di , if they are any, we calculate the average of the observed values
P
0
µmis
= i xcom
j
ij /(number of complete i) for the recorded i s and we replace the
missing elements with these values. The last step is to place the imputed values
back to their initial positions on the data matrix.
Algorithm 1 Partition Mean imputation
1: Require: Xn×p a data set matrix with at least one completed variable Vjcom
2: Run KSC-algorithm 20–100 times and identify the best partition
{D1 , D2 , . . . , Dk }
3: for i ← 1 to k do
4:
Store the initial data matrix Xn×p positions for each missing element in Di
5:
Perform simple Mean Imputation in Di
6: end for
7: Place the imputed data to their initial position in data matrix Xn×p
imp
8: return the imputed data matrix Xn×p

3.2

Partition Regression Imputation

Linear Regression imputation is one of the most popular methods with many
variations. The classic form of this method is to estimate a Linear Regression
model over the complete observations X com and then predict the missing values X mis with the estimated model. A more sophisticated version of a Linear
Regression imputation is to use chained equations.
Suppose now that we have the two dimensional data set depicted in Figure
1. If we use Linear Regression imputation we see that the predictions will be far
away from the real values. This new approach divides this data set into k data sets
(here k = 3) and estimates the missing values with k different Linear Regressions.
As we can see in Figure 2 we can divide the data set into 3 non overlapping data
sets and estimate three different Linear Regression models. It’s easy to see that
this approach increases the accuracy of the Linear Regression imputation method.
This partition of the data set D into three non overlapping subsets D1 , D2 and
D3 can be achieved by the KSC algorithm. In Partition Regression Imputation the
data set D is divided into k non overlapping subsets D1 , D2 , . . . Dk , each subset
Di is treated as an individual data set where the missing values are imputed by
a Linear Regression model, and specifically a chained equation approach of this
method. The imputed values are placed back to their initial positions in the data
matrix. This algorithmic procedure is described below.
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Algorithm 2 Partition Regression imputation
1: Require: Xn×p a data set matrix with at least one completed variable Vjcom
2: Run KSC-algorithm 20–100 times and identify the best partition
{D1 , D2 , . . . , Dk }
3: for i ← 1 to k do
4:
Store the initial data matrix Xn×p positions for each missing element in Di
5:
Perform chained equation Linear Regression Imputation in Di
6: end for
7: Place the imputed data to their initial position in data matrix Xn×p
imp
8: return the imputed data matrix Xn×p
Note that when we divide the data set into k parts we estimate k different
Linear Regression equations, this new approach can fix the problem of high correlated data, compared with the use of a single Linear Regression Imputation model
for the whole data set. Furthermore we can add an error term as described above.
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4. MAIN RESULTS
4.1

Experimental Results for Partition Mean imputation

For the experimental results we created various data sets consisted of three
3-dimensional normal distributions. We compare our method with two of the
most accurate imputation methods, namely kNNimpute and missForest, for four
different sample sizes. For evaluation purposes we use the mean absolute error
(MAE), which is the average distance from the real values.
The data sets in Figure 3 have all 10% missing values only for one variable.
In almost all cases Partition Mean Imputation is the most accurate method. Furthermore we see that as the sample size increases, the accuracy of our method in
comparison with the other two methods, increases too.
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Figure 3: Comparison of Partition Mean imputation with kNNimpute and missForest

A common problem with clustering is that in many cases the optimal number
of clusters is unknown. There are many methods for choosing the optimal k,
though they are not always reliable. In order to adopt them we can use a simple
imputation method to the initial data set. We found that the number of clusters
is not an important issue for our method. Indeed, we selected one data set of
those compared in Figure 3 and run the algorithm for various k’s with the results
depicted in Figure 4.
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Figure 4: Robustness to the choice of k

Note that for all values of k that are greater than the real number of clusters
(3 clusters), this method performs better, except for the value 2. Based on our
experiments we concluded that all values greater than or equal to the true number
of clusters are equally good choices. This is due to the fact that clustering algorithms are not used for classifying observations correctly, but instead for dividing
the data set into groups with the smallest possible variation in order to achieve
low variance estimations.
4.2

Experimental Results for Partition Regression Imputation

For the experimental results in this section, we use the Iris data set (consists
of 150 observations and 4 variables of three distinct iris plant species). We created randomly increasing proportion of missing values for every set of two out of
four variables involved. We compare Partition Regression Imputation with KNNimpute and miss Forest using as evaluation method the Mean Absolute Error
(MAE). For the KSC algorithm we used a k = 3 and w = 0.5 (equal to the
proportion of missing variables).
In Figure 5 we compare the Partition Regression imputation method with impute kNN and missForest using as evaluation criterion the Mean Absolute Error.
In the fist plot of the Figure where the missing variables are Petal Length and
Petal Width we see that for all proportions of missing values our method is the
most accurate. Furthermore for the other three plots in almost all the cases the
MAE of our method is smaller and consequently the accuracy is greater.
In Figures 6 and 7 we present the densities of the original (blue) and the
imputed data (red) for a 10% proportion of missing values for Petal Length and
Petal Width respectively.
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Figure 5: Comparison of Partition Regression imputation with KNNimpute and missForest for two missing variables
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Figure 6: Densities of the imputed data for the variable Petal Length
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Figure 7: Densities of the imputed data for the variable Petal Width

5. CONCLUSION & FUTURE WORK
The methodology proposed in this work which combines a constrained clustering algorithm with imputation techniques for improved imputation is accurate
enough even with the use of traditional imputation methods like mean imputation
and Linear Regression imputation. Experimental results based on both simulated
and real data show that both approaches outperform two of the most prevalent
methods, namely KNNimpute and missForest. It should be pointed out that for
our purposes associated with improved imputations, the optimal number of clusters plays a rather minor role due to the fact that the clusters are built so that the
data are divided in groups with the smallest possible variation for achieving low
variance estimations. Furthermore the complexity of K-means based algorithms
is usually low, thus it can be used in huge data sets. In future work, we intent
to explore alternative imputation methods and propose, for evaluation and comparative purposes, an accuracy measure/criterion for choosing the most accurate
imputation method in each cluster separately.
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PERILHYH
Ta Ellip

Dedomèna apoteloÔn koinì prìblhma to opoÐo sqedìn kje ereunht c kaleÐtai

na antimetwpÐsei kurÐwc ìtan diaqeirÐzetai polumetablht dedomèna.

Oi klassikèc te-

qnikèc epÐlushc tou probl matoc eÐte epilègoun na apomakrÔnoun apì ta dedomèna ìlec
tic parathr seic me ellip

dedomèna (

complete case analysis),

qnontac me ton trìpo

autì polÔtimh plhroforÐa, eÐte epilègoun na tic antikajistoÔn me ektim seic oi opoÐec
proèrqontai apì mÐa statistik

diadikasÐa (

imputation methods). Sthn ergasÐa aut
constrained clustering algìrijmouc

proteÐnetai mÐa nèa mejodologÐa h opoÐa basÐzetai se

kai belti¸nei thn eustoqÐa twn mejìdwn pou uprqoun

dh.

Acknowledgements: This work is a part of my Master Thesis that was conducted at the
University of the Aegean under the supervision of Professor Alex Karagrigoriou. I would
like to thank him for the suggestion of the topic; without him this Thesis would have been
impossible. Working with him has been a great opportunity for expanding my knowledge
and learning new things. A full copy of this Thesis is available in the library of the University of the Aegean at the following link http://hellanicus.lib.aegean.gr/bitstream/
handle/11610/18305/Master%20Thesis%20Michael%20Spitieris.pdf?sequence=1&isAllowed=
y with author name Michael Spitieris.

REFERENCES
Azur, M. J., Stuart, E. A., Frangakis, C., & Leaf, P. J. (2011). Multiple imputation
by chained equations: what is it and how does it work?. International Journal of
Methods in Psychiatric Research, 20(1), 40-49.
Breiman, L. (2001). Random forests. Machine Learning, 45(1), 5-32.
Enders, C. K. (2010). Applied missing data analysis. Guilford Press.
Little, R. J., & Rubin, D. B. (2002). Statistical analysis with missing data (2nd ed.).
New York: Wiley.
MacQueen, J. (1967). Some methods for classification and analysis of multivariate observations. In Proceedings of the fifth Berkeley symposium on Mathematical Statistics
and Probability, 14(1), 281-297.
Raghunathan, T. E., Lepkowski, J. M., Van Hoewyk, J., & Solenberger, P. (2001). A
multivariate technique for multiply imputing missing values using a sequence of
regression models. Survey Methodology, 27(1), 85-96.
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ABSTRACT
There is an increasing interest in models for discrete valued time series. Among them
the integer autoregressive heteroskedacity (INARCH) is a model that has found several
applications at the past. In the present paper we study the problem of model selection
for such a model. Namely, we consider that observations conditional on the past follow a
Poisson distribution where its mean depends on its past mean values and on past observations. First, parameters’ estimation is done, considering a model with order (p, q). For
the parameters’ estimation, we use a new Bayesian approach and considering stationarity
conditions as information, we define truncated normal prior distributions to satisfy them.
Second, a comparison between models of different orders is done by using DIC allowing
thus model selection. A real data application is given. Other related questions such as
model’s prediction and adjustment are discussed.
Keywords: INARCH, Poisson distribution, truncated normal, DIC, prediction, adjustment

1. INTRODUCTION
Discrete valued time series data occur in several disciplines as for example,
finance, criminology, epidemiology, sports, just to name few. There is also an
increasing interest for such models, see for example the recent book of Weiss
(2018).
Models for univariate count time series can be split into two main categories
(see, e.g. Cox (1981)). The first one is known as parameter driven models introduced by Zeger (1988) where the time autocorrelation comes from an underlying
latent process for the mean of the discrete valued process. While such approaches
allow to connect the models to the well known time series models for Gaussian
data, the latent process is hard to be estimated and hence application of such
models, despite their flexibility, is hard. The second category is the so called observation driven models where the current observations are mapped to the past
observations. This allows for easier construction and estimation of the model but
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due to the discreteness and the positivity of the counts special treatment is needed.
In this category popular models are the Integer Autoregressive (INAR) models
of Al-Zaid and Al-Osh (1987). In this class of models, the Integer Autregressive Conitional Heteroscedastic Model (INARCH) plays an important role. The
model was introduced by Ferland et al. (2006) and developed further in Fokianos
et al. (2009). The model has a feedback mechanism for the mean process which
is related deterministically with its past values together with past observations.
INARCH models and their extended versions have been proven to be very successful in modeling the volatility of count time series.
As mentioned already there are some differences between the two main families
of models for discrete valued time series. Parameter driven models while produce
a more flexible band of models are hard to estimate and thus observation driven
models have gained more applications in practice. On the other hand observation
driven models can have again a wide range of different models and properties
mainly on the way the past observations influence the current ones. For a review
on different approaches you can see Fokianos (2001). Fokianos et al. (2009)
considered that the conditional distribution of Yt given the past values is Poisson.
Other alternative approaches where the parameter random variables Y1 , Y2 , ..., Yt
are independent and the conditional distribution of Yt is specified by a negative
binomial, a generalized Poisson or a COM-Poisson distribution are proposed by
Zhu (2011, 2012a, 2012b). For a zero-inflated Poisson INGARCH see Zhu (2012c).
Those studies investigate the estimation of the model’s parameters via classical
approaches such as maximum likelihood and conditional least squares.
In this paper we apply a full Bayesian approach for estimating the Poisson
INARCH model using a Markov Chain Monte Carlo approach. First, we consider
the stationarity conditions. In our case, conditions of stationarity are deterministic and used for the definition of the prior distributions. Second, for a given
number of nested INARCH/INGARCH models we provide Bayesian estimation
via Metropolis-Hasting steps. Third, by using DIC criterion we make a choice
for the best model. Implementations for the INARCH(1) and INGARCH(p, q)
models where p, q = 1, 2, are presented.
2. The INGARCH model
Consider a time series Yt , t = 1, . . . , T , where Yt takes values on the set of
integers {0, 1, . . .}. We consider that Yt given the past values follows a Poisson
distribution with parameter λt linked linearly with its past values and its past
observations, namely
Yt | FtY ∼ P oisson(λt )
(1)
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where FtY is the σ-field generated by {Ys : s ≤ t} and
λt = b0 +

p
X

αi λt−i +

i=1

q
X

bj yt−j ,

(2)

j=1

where b0 , bi and αj , i = 1, . . . , p and j = 1, . . . , q are assumed to be positive.
Initial values Y0 and λ0 are fixed. Considering Poisson distributions, conditional
mean E[Yt | Ft−1 ] and conditional variance V ar[Yt | Ft−1 ] are equal to the parameter λt . The formula in equation (2) is a recurrent formula and is complicated
when computational methods are used. The model is observation driven since the
lambdas are not stochastic.
According to the work of Bollerslev(1986) and using the conditional expectation properties for discrete parameters
E[E[Yt | Ft−1 ]] = E[Yt ].

(3)

We need conditions of stationarity of INGARCH models. Based on the results of
Goldberg (1958) a necessary and sufficient condition for an INGARCH process to
be stationary is given by
p
q
X
X
αi +
bj < 1.
(4)
i=1

j=1

This equation with the combination of positivity of parameters αi and bj provide
conditions of stationarity. This assumption is useful as a-priori information for the
Bayesian estimation of the parameters when Metropolis-Hastings steps are used.
Equation (2) is computationally intensive when MCMC methods are used for the
parameter’s estimation of low models’ order because each current value of λt is
based on its past values and observations. An alternative formula was proposed
by Fokianos and Fried (2010) but is inefficient when computational methods are
used. This is given by
t−1

λt = b0

X
1 − α1t
+ b1
α1i Yt−(i+1) .
1 − α1

(5)

i=1

3.

Bayesian estimation

For the estimation of the parameters we apply a Bayesian approach. The
posterior distribution can be derived as usual by
π(θ | y) =

f (y | θ)π(θ)
∝ f (y | θ)π(θ)
f (y)

where denominator is the marginal likelihood and is calculated by equation
Z
f (y) = f (y | θ)π(θ)dθ ,

(6)

(7)
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f (y | θ) is likelihood function and π(θ) is prior distribution.
The likelihood of the model was given by Fokianos et al. (2009), Fokianos and
Fried (2010). It is easy to see that
L(θ | y) =

T
Y
e−λt λyt
t

(8)

yt !

t=1

where λt is expressed via equation (2) or (5) and θ = (θ1 , . . . , θp+q ) = (α1 , . . . , αp ,
b1 , . . . , bq ) is the vector of the unknown parameters. The loglikelihood function is
l(θ | y) = log L(θ | y) =

T
X

[Yt log λt − λt ] =

t=1

T
X

lt (θ).

(9)

t=1

Differentiations of this function give the score function



∂λt
Yt
∂l(θ)
=
−1 .
∂θi
∂θi
λt

(10)

In our case evaluation of π(θ | y) is analytically untractable so numerical methods
are necessary for the calculation of the posterior densities. Conditions of stationarity
Pp are used
Pq for the definition of the prior distributions. So considering that
α
+
i
i=1
j=1 bj < 1 we choose as priors truncated normal distributions so as
to satisfy the stationarity criteria. Namely we assume that
P
• αi ∼ truncatednormal(µi , σi ), 0 < pi=1 αi < 1
P
P
• bj ∼ truncatednormal(µj , σj ), 0 < qj=1 bj < 1 − pi=1 αi
• b0 ∼ truncatednormal(µ0 , σ0 ), b0 > 0
Then the joint posterior distribution is
π(θ | y) ∝

T
Y
e−λt λt yt
t=1

× e

yt !

−1
2
2 (α1 −µ1 )
2σ1
−1
2
2 (b0 −µ0 )

× e 2σ0

−1
2
2 (αp −µp )

× · · · × e 2σp

−1
2
2 (bq −µq )

× · · · × e 2σq

Because joint posterior density is complex, we calculate full conditional posterior
densities. For example full conditional posterior density for the parameter α1 is
π(α1 | y, bj , αi ) ∝

T
Y

−1
2
2 (α1 −µ1 )

e−λt λt yt × e 2σ1

, i = 2, . . . , p, j = 0, 1, . . . , q (11)

t=1
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where λt is expressed by (2) or (5). Those distributions have complicated forms so
Metropolis-Hastings steps are used to simulate from using a proposal distribution
q(θican ).
In order to implement the Mtropolis-Hastings steps, a crucial problem is the
choice of proposal densities. In our work we choose as prior densities Normal
distributions N (µ, u2 )
1. Propose a candidate value of θican = θij+1 from a distribution with density
j
q(θican | θ1j , θ2j . . . θp+q
) = N (θij , u2 ),

where u2 is the Metropolis-Hasting step and is appropriate for the convergence of the algorithm. Considering that the interval is (0,1), in all cases
N (θij , u2 ) = N (θij , 0.022 < u2 < 0.22 ).
2. Next value is chosen as
θij+1


=

θican ,
p
j
θi , 1 − p

3. Probability p is calculated as
)
(
j
j
)
) q(θ1j | θ1can , θ2j , . . . , θp+q
π(θ1can | θ2j , . . . , θp+q
.
p = min 1,
j
j
π(θ1j | θ2j , . . . , θp+q
) q(θ1can | θ1j , θ2j , . . . , θp+q
)
In our case for the reason of symmetry of proposal density probability p is
calculated as
)
(
π(y | θ1can )π(θ1can )
.
p = min 1,
π(y | θ1 )π(θ1j )
4.

Application

We illustrate the theory by presenting a real data application to estimate the
parameters for each of six INGARCH models and to compare those models.
INGARCH(1,0)
INGARCH(0,1)
INGARCH(1,1)
INGARCH(1,2)
INGARCH(2,1)
INGARCH(2,2)

λt = b0 + α1 λt−1
λt = b0 + b1 yt−1
λt = b0 + α1 λt−1 + b1 yt−1
λt = b0 + α1 λt−1 + b1 yt−1 + b2 yt−2
λt = b0 + α1 λt−1 + α2 λt−2 + b1 yt−1
λt = b0 + α1 λt−1 + α2 λt−2 + b1 yt−1 + b2 yt−2

Table 1: All models to be used in this study
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The data consist of monthly counts of poliomyelitis cases in the United States
from 1970 to 1983 (168 observations) reported by the Center for Disease Control
and discussed in Zeger (1988) among others. Those data have been discussed also
by Zhu (2010) for INGARCH models. So there is literature in low order time
series parameter driven models. Figures 1-2 present the original series,the ACF
and the PACF of the series.

Figure 1: Series of polio dataset

Figure 2: ACF (left) and PACF (right) for the polio datset

4.1

Chains’ Convergence

We applied all the models from Table 1 using the MCMC described in the
previous section. To save space we present convergence diagnostics and namely
the ergodic mean for the parameters of the INGARCH(2,2) model in Figure 3.
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Figure 3: Ergodic means for the parameters of the INGARCH(2,2) model

Table 2: Estimated posterior means, posterior medians and posterior sd for each of six
INGARCH models

Model
INGARCH(0,1)

INGARCH(1,0)

INGARCH(1,1)

INGARCH(1,2)

INGARCH(2,1)

INGARCH(2,2)

mean
median
sd
mean
median
sd
mean
median
sd
mean
median
sd
mean
median
sd
mean
median
sd

b0
0.856
0.853
0.097
0.894
0.914
0.278
0.348
0.347
0.067
0.654
0.657
0.131
0.546
0.538
0.147
0.554
0.554
0.139

b1
0.331
0.311
0.205
0.622
0.623
0.149
0.338
0.338
0.068
0.325
0.324
0.066
0.310
0.310
0.069

α1
0.371
0.370
0.065
0.200
0186
0.117
0.117
0.090
0.099
0.192
0.184
0.110
0.118
0.097
0.096

b2
0.076
0.067
0.052
0.076
0.068
0.053

α2
0.087
0.066
0.076
0.100
0.076
0.088
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The characteristics from the posterior distributions as obtained with the MCMC
for all the models fitted can be seen in Table 2. The role of its parameter is somewhat different and thus no direct comparison is possible. For some of them the
posterior standard deviation is large perhaps implying that the parameter can be
ignored as zero is a plausible value.
4.2

Posterior densities

We depict histograms from the posterior distributions for model INGARCH(2,2)
in Figure 4 to give an idea on the form of the posteriors. The dotted line is the
kernel density estimate while the vertical lines are the posterior means. For parameters a the posterior is concentrated close to 0, and it has a decreasing shape.
For b2 we have much less variance than other parameters but again the posterior
draws are concentrated towards 0. Parameter b0 that relates directly to the mean
and not on previous values has larger variance but a more normal shape.

Figure 4: Posterior densities for each parameter of INGARCH(2,2) model

Figure 5 shows the scatter-matrix of the draws from the posterior distribution. As expected due to the stationarity conditions there is negative relationship
between the parameters, some of them being close jointly to zero in many cases.
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Figure 5:
Scatter-matrix based on the posterior draws for all the parameters of
INARCH(2,2) model

4.3

Model Choice

A very important aspect in time series modelling is to determine the order of
the model among several candidates. This aspect has been neglected mostly for
discrete valued time series. Here based on the output from several INGARCH
type models we will attempt model selection based on information criteria. The
idea is to identify the more suitable model among a series of candidates with
different values of p and q implying different effects in the specification of the
mean.
For the selection of the best model there are several criteria, perhaps the most
well known being AIC, BIC, DIC criteria. In Bayesian estimation two of those
are appropriate. BIC criterion is appropriate because include Bayes factor and is
given by
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• BIC = k log(T ) − 2 ∗ log(L(y | θ̂)) = k log(n) − 2D(θ̂)
• DIC = D(θ) + pD = ”goodness of f it” + ”complexity”
where
• k is the number of parameters
• T is the sample size
• D(θ) = −2 log L(y | θ)
• pD = Ey|θ (D(θ)) − D(Ey|θ (θ)) = (D(θ)) + D(θ)
There are some differences between those criteria. BIC attempts to define the
”true ” model and requires specification of the number of parameters. On the
other hand DIC criterion concerns predictive ability and it estimates the effective
number of parameters. In our work, we are interested to make prediction as it is
commonly the case for time series. Therefore we use DIC criterion for the choice
of the appropriate model.
Values of DIC for all the models can be seen in Table 3. DIC selects the
INGARCH(1,2) as the best model but note that INGARCH(1,1) is too close
taken into account the uncertainty due to Monte Carlo. Looking back in Table 2
one can notice that the extra parameter between the two models is very small in
value perhaps implying that it can be considered as 0.
Table 3: Results based on DIC criterion, * indicates the selected model.

Model
INGARCH(0,1)
INGARCH(1,0)
INGARCH(1,1)
INGARCH(1,2)
INGARCH(2,1)
INGARCH(2.2)

4.4

DIC
283.28
320.92
282.11
282.01∗
283.28
283.26

D(θ)
279.09
318.84
276.81
276.73
277.901
278.260

pD
1.929
1.03
2.65
2.63
2.689
2.501

Prediction

Forecasting a future (or missing) value of an observation yf is based on the
predictive distribution
Z
f (yf | y) = f (yf | θ)π(θ | y)dθ.
(12)
This integral is analytically untractable. Therefore computational methods could
be used for this calculation.
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In this work we use posterior means as estimators and we fit them at the
equation of λt . In Figure 6 we plot the estimated means based on (2) from five
candidate models. The reported values are the averages over all the draws from
the posterior for each model. The differences are very small as one can see in
this Figure. The means are following closely the data indicating a rather good fit
for most of the model (recall that their DIC were quite close) apart from some
models with few parameters that give different predictions.

Figure 6: Fitted mean values from five INGARCH(p,q) values. Red= INGARCH(1,1),
Green= INGARCH(1,2), Blue = INGARCH(2,1), Purple=INGARCH(2,2), Grey=
INARCH(1)

5.

Further Work

In this paper we presented Bayesian estimation and model selection for the
family of INGARCH models using MCMC approach. The existing papers used
either maximum likelihood or conditional least square approaches, so our method
is novel to this extend. Bayesian approach allows to incorporate prior information,
including stationarity conditions. A real data application to the well known polio
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data set is given performing also model selection based on DIC.
There are quite a lot of interesting issues for further exploitation. In our
future work we aim to contribute into several topics. For example, in this paper
we treated only the linear model for the feedback equation. Fokianos et al. (2011)
proposed a logarithmic model that removed the assumption of positive parameters
and thus making the model and its estimation more realistic. The model assumes
for the simple case q = p = 1 that
Yt | FtY ∼ P oisson(λt )
νt = log λt = b0 + ανt−1 + b log(1 + Yt−1 )

(13)

and hence is log-linear in the sense that it models the logarithm of the mean in
a suitable way. In a certain sense is more natural because of the discrete and
positive nature of the count time series data. For this model, for example, we do
not need to restrict the parameters a and b to be positive as in our model and this
perhaps can be quite helpful to set up the MCMC approach (no need to enforce
constraints in the prior). On the other hand the choice to inflate the zero values
in order to be able to take the logarithm can be arbitrary.
In addition, further computational improvements are needed to speed up the
proposed MCMC. Furthermore, in the present paper model selection was based on
DIC and a series of fitted models. As an alternative one may implement a transdimensional MCMC. A trans-dimensional MCMC that could visit all candidate
models and jumps between them could perform model selection in a more concrete
way. Finally extension to bivariate INGARCH models like that in proposed by
Liu(2016) is relatively straightforward.
6.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα εργασία μελετάται το πρόβλημα μοντελοποίησης ενός αυτοπαλινδρομόυμενου ετεροσκεδαστικού μοντέλου (IN ARCH) χρονοσειρών που μπορούν να
πάρουν μόνο διακριτές τιμές. Στο συγκεκριμένο μοντέλο θεωρούμε ότι οι παρατηρήσεις
ακολουθούν την κατανομή Ποισσον και ότι η μέση τιμή βασίζεται σε προηγούμενες
τιμές της αλλά και σε προηγούμενες παρατηρήσεις. Αρχικά γίνεται εκτίμηση των
παραμέτρων του μοντέλου, θεωρώντας ένα μοντέλο τάξεως (p, q), όπου τα p, q
παίρνουν διάφορες τιμές έως 2. Για την εκτίμηση των παραμέτρων χρησιμοποιούμε
την Μπευζιανή προσέγγιση και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες στασιμότητας ως
πληροφορία, ορίζουμε ως a − priori truncated normal κατανομές. Στην συνέχεια
γίνεται σύγκριση των μοντέλων διαφορετικών τάξεων μεταξύ τους με βάση την εφαρμογή τους σε πραγματικά δεδομένα και με χρήση του κριτηρίου DIC γίνεται η επιλογή
του καταλληλότερου μοντέλου για τα συγκεκριμένα δεδομένα. Θέματα σχετικά με
την πρόβλεψη αλλά και την προσαρμογή του μοντέλου επίσης περιγράφονται.
Λέξεις κλειδιά: IN ARCH, κατανομή P oisson, truncatednormal, DIC, πρόβλεψη,
προσαρμογή
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ABSTRACT
The methodology for deriving the symmetrically adapted summaries of certain types of
measurements is reviewed and illustrated with applications to measurements of visual
fields.
Keywords: Automorphisms, projections, group algebra, permutations, invariance.

1. INTRODUCTION
Data analysis often requires some form of reduction or summary of sets of
observations. For example, all forms of analyses of variance lead to a decompo2
sition of the sum of squares ∣∣x∣∣ into components associated with the different
experimental effects and error terms. This is the result of a decomposition
V = V1 ⊕ . . . ⊕ Vr
of the data (real vector) space V into a direct-sum of invariant subspaces Vξ , in
the sense that
ρ(Pξ x) = Pξ (ρx),
for all x ∈ V, where the Pξ are projection operators associated with the subspaces
Vξ and ρ is any one of permutation symmetries defined by experimental design
and sampling considerations.
The commutativity ρP = Pρ of projection operators and their defining symmetries implied above, and the association of such operators to properties of
experimental interest are of fundamental importance in the natural sciences e.g.,
Weyl (1952, p.81), Schatz and Ratner (1993, p.27), Omnès (1994, p.83), as well
as in many statistical arguments, e.g., Dawid (1985), Dawid (1988). The role of
group-theoretical methods in statistics and probability, as we know, has a long
history dating back to contributions from Fisher (1942), James (1954), and James
(1957) among others. A brief account of contributions from that initial period can
be seen in Viana and Richards (2001) and also in Viana and Wynn (2009).
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Decompositions of the data space into invariant subspaces can be obtained
from a number of, essentially equivalent, versions of the canonical projections
theorem e.g., Serre (1977, p.21) stating that for an arbitrary representation ρ of
a finite group G into real or complex vector space V in corresponding dimension
of n with irreducible characters ξ, the linear n × n operators
nξ
Pξ = g ∑ ξτ −1 ρτ ,
(1)
τ ∈G

where g is the order of G and nξ is the dimension of ξ, are algebraically orthogonal
projections decomposing the n × n identity operator. That is, Pξ Pη = Pη Pξ = 0
2
for η ≠ ξ, Pξ = Pξ and I = ∑ Pξ , allowing for the decomposition
2

∣∣x∣∣ = x x = x Ix = ∑ x Pξ x
′

′

′

of the sum of squares into algebraically orthogonal components which, under
2
certain parametric assumptions will also be statistically independent (χ distributions), thus allowing for the usual F-tests for the experimental main effects and
other terms in the decomposition, relative to the error components. This is the
usual analysis of variance setup.
Conversely, as effectively suggested by Weyl (1952, p. 144), Whenever you
have to do with a structure-endowed entity try to determine its group of automorphisms, the group of those element-wise transformations which leave all structural
relations undisturbed. You can expect to gain a deep insight into its constitution
this way.
In quantum chemistry, these projections, indexed by the irreducible representations ξ, play a central role in determining whether a chemical bonding can take
place in a molecule. The bonding, points Riley et al. (2002, p. 948), is strongly
dependent on whether the wavefunction of the two atoms forming a bond transforms according to the same (irreducible) representation. Typically, these reductions take place in a infinite dimension Hilbert space H, in such a way that the
invariant subspaces in the reduction of H define the properties of the quantum
system. Consequently, properties are identified with the corresponding projections - one for each irreducible representation - which follow from the physical
basis of the system.
When the projection I corresponds to the sure property, whereas the projection I − P corresponds to the negation of the property associated with P. The
properties associated with two commuting projections P and F are said to be
compatible, in which case the projection PF = FP represents the conjunction of
P and F, whereas the projection PF + P(I − F) + (I − P)F = P + F − PF is
associated with the disjunction of the two properties. If, in addition, PF = 0,
the properties are compatible, mutually exclusive, and the disjunction is given by
the sum P + F. See, for example, Omnès (1994) or Faris (1996) for a review of
Omnès’ work.
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Unit norm vectors y in the Hilbert space are associated with the states of
the system, and determine a mathematical specification of probabilities for all
properties. These probabilities are obtained from the fact that associated to
each set of mutually exclusive properties P1 , . . . , Ph whose disjunction is sure, i.e:
I = P1 + . . . Ph , there is a decomposition
2

1 = ∣∣y∣∣ = y y = y P1 y + . . . y Ph y,
′

′

′

which is interpreted as a probability distribution among the corresponding properties P1 , . . . , Ph . Each state y ∈ H then provides a probabilistic description,
2

2

y → (y P1 y, . . . , y Ph y) = (∣∣P1 y∣∣ , . . . , ∣∣Ph y∣∣ ),
′

′

′

of the system, where y Py is interpreted as an appropriate inner product in H.
The projections on one-dimensional subspaces are pure states, characteristic of
the only one-dimensional representations of the symmetric groups: the symmetric
(stable under all permutations) and the anti-symmetric (stable under even permutations and changing sign under odd permutations) representation. For example,
(x, y, z) ↦ xyz reduces symmetrically whereas (x, y, z) ↦ (x − y)(x − z)(y − z)
reduces anti-symmetrically when acted upon by all permutations of the components {x, y, z}. This simple fact has fundamental implication in the classification
of elementary particles.
This group-theoretic approach, although far-reaching and appealing, is not
necessary and rarely used to introduce the methods of analysis of standard experimental designs. The reason is that the underlying reductions are mostly the
symmetric ones and those associated with their orthogonal complement in the
representation space. The symmetries are the full set of permutations for rows,
columns, and sampling units in the experiment. Formally, what we have here
are full symmetric groups (Sn ) acting on the components (labels) of experimental
designs and on their sampling units in a way that the resulting ANOVAs decompositions are then tensor products of standard (full-symmetric) decompositions
I =A+Q

(2)

in which the A matrices are m × m matrices with all entries equal to 1/m and
Q = I − A. Although (1) with G = Sn and an arbitrary representation ρ would
lead to a richer decomposition
I = P1 ⊕ P2 . . . ⊕ Pr ,
it so happens that when the representation is that of Sn acting on L = {1, 2, . . . n},
as in the sampling case, all projections P arising from (1) but A and Q are null.
In this simplest design possible, the action of Sn on L = {1, 2, . . . , n} leads to
2

2

2

∥x∥ = x Ax + x Qx = n(x̄) + ∑(xi − x̄) .
′

′
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Figure 1: The cattle raid of the Dioskouroi. Detail from the Treasury of the Sikyonians
(Delphi, c. 560 BC.

This is why, we could say, the sample mean and the sample variance are the twin
gods (∆ιoσkouρoι) of statistics!
There is in any statistical analysis, the potential for design symmetries (Gd ),
sampling symmetries (Gs ), and measurement symmetries (G). In this brief review
only the reduction of measurement data by symmetrically adapted methods will
be emphasized, independently of sampling and design symmetry considerations,
which are often derived from products of permutation groups in the full symmetric
group. We only briefly address the subsequent aspects of actual inference, the
elements of which should be familiar to the reader. More specifically, we shall
not derive the distribution of the symmetrically adapted summaries, which will
depend on the parametric assumptions imposed on the data. The summaries,
however, do NOT depend on such considerations.
The focus here is in the role of certain symmetries G suggested by the measurements (and instrumentation) in generating a decomposition
Ginst ⟹ I = P1 ⊕ P2 . . . ⊕ Pr
for measurements in which the salient symmetries can be identified.
In general, then, once the corresponding decompostions
Gdesign ⟹ Idesign = P1 ⊕ P2 . . . ⊕ Pm ;
Gsampling ⟹ Isampling = A ⊕ Q;
Ginst. ⟹ Iinst. = P1 ⊕ P2 . . . ⊕ Pr ,
are obtained, they can be combined to decompose the overall data space identity
matrix I
I = Iinst. ⊗ Idesign ⊗ Isampling
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in conformity with the canonical projections theorem. The resulting product decomposition will be a more detailed one and yet retaining the canonical properties:
a decomposition of the overall identity matrix into a sum of algebraically orthogonal projections. In the following sections we will emphasize the components
derived from specific measurements, with the understanding that the arguments
would apply to any other class of measurements.
2. MEASUREMENTS AND SYMMETRY
Measurements, such as the base quantities and dimensions used in the International System of Units, such as length, mass, time, duration, electric current,
thermodynamic temperature, amount of substance, and luminosity, are always
the quantification of an object or a person under certain conditions and specific
instruments. A scalar (univariate) measurement can be viwed as a mapping
x ∶ ` ∈ L ↦ x` ∈ R
in which its image x` is the observed data and its domain L is a set of reference
labels (`).
When statisticians underplay the role of measurements, they face the risk of
becoming like geometers who study space and never measure it, as remarked by
D. Lindley in a plenary address to the 4th Valencia International Meeting on
Bayesian Statistics, Peñiscola, Spain, in 1991.
Every measurement, often through its instrumentation, is potentially subjected to two basic types of functional actions:
σ

x

s

Λ−
→L−
→R→
− R.
The action (sx)(`) = s(x` ) is the subject of measurement theory, e.g., Krantz et
al. (2007), Suppes et al. (2007), Luce et al. (2007) whereas the action (σx)(`) =
xσ` is of interest to symmetry studies as in, for example Viana (2008), Viana
and Lakshminarayanan (2013), Viana and Lakshminarayanan (2019) and will be
reviewed here. Moreover, two basic conditions are to be distinguished: One in
which the symmetries σ ∈ G act on set Λ and the other, to be considered here, in
which Λ = L so that the symmetries are the elements σ ∈ Aut(L), that is, certain
permutation groups suggested by the set L of labels. We shall also restrict our
review to commutative groups and to global symmetries. Local symmetries are
discussed in Viana and Lakshminarayanan (2019) and the non-commutative cases
in, for example, in Viana and Lakshminarayanan (2013).
Again, we find it useful to remark that it is only when the set L has a certain
structure recognizable or made available to the statistician that the arguments
presented here can be considered. Querying the history of the underlying measurements before analyzing the ensuing data is therefore a good data analysis
strategy, in particular because the set L of measurement labels is often hidden
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in such history. In the following section the relevance of this set of labels will be
demonstrated.
3. VISUAL FIELD MEASUREMENTS
Measurement of visual field is a common clinical measurement called perimetry in which the subjects record their own responses to certain visual stimuli.
Perimetry is used to assess the integrity of the visual pathways (retina to brain)
using non-invasive psychological methods of measurement. The two dimensional
map of the measured visual field can then be used in localizing an eventual lack
of integrity.
Automated perimetry measures the sensitivity (what you measure) of the
retina at various locations (where you measure), which often form pattern of
points (the labels) as in (3) yielding sensitivity measurements (in dB units) such
as those in (4).

L=

x(L) =

∗
∗
∗
∗

28
26
28
27

∗
∗
∗
∗
∗
∗

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

27
29
26
30
29
30

23
29
29
29
30
31
31
28

26
23
27
29
30
31
31
31
32
26

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
27
26
27
31
33
32
32
28
29
27

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
24
28
28
20
34
33
32
29
28
28

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

∗
∗
∗
∗
∗
∗

∗
∗
∗
∗

21
25
29
20
28
33
30
32
29
29

22
29
28
27
4
29
30
28

28
28
28
27
28
30

(3)

29
27
28
27

(4)

The equivalent concept in optics is the field of view of the optical system. The
result, namely visual field or field of view, has a particular geometry determined
by the design of the instrument. The measurement domain therefore is obtained
from a pattern of labels L such as shown by the 76 points in (3) leading to the
field data x(L) in (4).
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The set L is amenable to a number of symmetries when embedded as a lattice
of planar points. Set L is amenable (invariant or stable) to the action of a vertical
(relative to the readers view of this page) line reflection (v), as well as to a
horizontal (h) line reflection, and to the resulting central inversion or 180 deg
rotation (r):
∗ ∗ ∗ ∗
∗ • ∗ ∗ • ∗
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗
L=
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗
∗ • ∗ ∗ • ∗
∗ ∗ ∗ ∗
The resulting automorphism group of L is then
G = {1, v, h, r},
in which the multiplication is composition of the corresponding planar reflections
and inversion. Its multiplication table is clearly
G
1
v
h
r

1
1
v
h
r

v
v
1
r
h

h
h
r
1
v

r
r
h ,
v
1

(5)

where we observe that the composition of two symmetries is also a symmetry, the
composition is associative, the identity element 1 is an element in G and each
element in G has an inverse element also in G. The commutative is evident.

x(L) =

28
26
28
27

27
29
26
30
29
30

23
29
29
29
30
31
31
28

26
23
27
29
30
31
31
31
32
26

27
26
27
31
33
32
32
28
29
27

24
28
28
20
34
33
32
29
28
28

21
25
29
20
28
33
30
32
29
29

22
29
28
27
4
29
30
28

28
28
28
27
28
30

29
27
28
27

(6)
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The data x(L) along with an G-orbit Ox is shown in (6), where we recall that
Ox = {(xσ` )` ∶ σ ∈ G}.
Therefore,
Ox = (x1 , xv , xr , xh ) ≃ (23, 25, 29, 32),
is a set of data indexed or labeled by the symmetries in G, allowing us to
write
Ox = ∑ xσ σ ∈ RG
as a point in the group algebra RG. This structure is central in the modular
approach to algebra and group theory in particular. The group algebra is a vector
space (over the real field in this case) of symbolic linear combinations of scalars
(the data) indexed by G the group elements (the symmetries) in which, along with
the vector space operations, a multiplication of two elements in RG is induced by
the multiplication in G, e.g., Alperin and Bell (1995).
By its definition it should be clear that group algebras are of natural interest
to data analysis. We also remark here that the set of labels L is also amenable to
additional symmetries, such as 90 deg and 270 deg rotations, as well as reflections
along the 45 deg-rotated x-y axes. The resulting (dihedral) group, however, is no
longer commutative, and is discussed elsewhere, e.g., Viana (2008). The group
G = {1, v, h, r} is the well-known Klein small group also referred to as the dihedral
group D2 . The larger set of symmetries indicated above would define the dihedral
group D4 as the group of automorphisms for the labels, and the symmetrically
adapted summaries would follow accordingly.
4. SYMMETRICALLY ADAPTED SUMMARIES
The (scalar) symmetrically adapted summaries of data x ∈ RG are certain
linear combinations
Tξ (x) = ∑ xσ ξσ
defined for all ξ ∶ G ↦ GL1 (R) satisfying ξσ ξτ = ξστ for all symmetries σ, τ ∈ G.
These are the one-dimensional representations of group G, and hence irreducible.
The summary Tξ then reduces as ξ in the sense that
(τ Tξ )(x) = ∑(τ x)σ ξσ = ∑ xτ σ ξσ = ∑ xγ ξτ −1 γ = ξτ −1 ∑ xγ ξγ = ξτ −1 Tξ (x). (7)
That is τ Tξ = ξτ −1 Tξ , for all τ ∈ G.
5. SYMMETRICALLY ADAPTED SUMMARIES FOR THE VISUAL
FIELD DATA.
The elementary theory of representations tells us that there are exactly r =
4 non-equivalent irreducible real representations of D2 , all of which are onedimensional due to its commutativity. The corresponding summaries are described
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in what follows: Under
T1 (x) = x1 + xv + xh + xr ,

ξ1 = (1, 1, 1, 1),

we obtain
⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
T1 = ⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

0
0
0
0
0 115
111 114
109 111
109 111
111 114
0 115
0
0
0
0

0
101
119
117
90
90
117
119
101
0

102
109
119
110
122
122
110
119
109
102

106 106
111 111
112 112
115 115
132 132
132 132
115 115
112 112
111 111
106 106

102
0
109 101
119 119
110 117
122
90
122
90
110 117
119 119
109 101
102
0

0
0
115
114
111
111
114
115
0
0

0
0
0
111
109
109
111
0
0
0

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

The second summary is
T2 (x) = x1 − xv + xh − xr ,

ξ2 = (1, −1, 1, −1),

leading to the summary
⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
T2 = ⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

0
0
0
0
0 −1
−1
2
−1
1
−1
1
−1
2
0 −1
0
0
0
0

0
2
2 −2
1 1 −1
1
1 −3 −2
2
3 10 11 −11
28
0 −2
2
28
0 −2
2
3 10 11 −11
1 −3 −2
2
1 1 −1
1
0
2
2 −2

−2
0
0 0 ⎤
⎥
⎥
⎥
−1
−1
0 0 ⎥
⎥
⎥
⎥
3 −1
1 0 ⎥
⎥
⎥
⎥
−10 −3 −2 1 ⎥
⎥
⎥
⎥
0 −28 −1 1 ⎥
⎥
⎥
⎥,
0 −28 −1 1 ⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
−10 −3 −2 1 ⎥
⎥
⎥
⎥
3 −1
1 0 ⎥
⎥
⎥
⎥
−1
−1
0 0 ⎥
⎥
⎥
⎥
−2
0
0 0 ⎥
⎦

which is horizontally symmetric and vertically and centrally anti-symmetric. This anisotropy
of the D2 -symmetrically adapted summaries is such that they either remain the same or
change of sign when the field is re-orientated by the symmetries of D2 . What we obtained
here, therefore, is a way to statistically assess the (planar) anisotropy of the visual field
(as pointed out above, the actual inferential component of the methodology is only briefly
discussed here- it would follow from multivariate, joint models for the field arrays). The
isotropy assessment is the consequence of the invariance property shown above in (7).
The same can be observed in the remaining summaries;
T3 (x) = x1 + xv − xh − xr ,

ξ3 = (1, 1, −1, −1),
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⎡
0
0
0
⎢
⎢
⎢
⎢
0
0
−11
⎢
⎢
⎢
⎢
0 −5 −3
⎢
⎢
⎢
⎢
3
0 −3
⎢
⎢
⎢
⎢
−3
−3
22
⎢
⎢
T3 = ⎢
⎢
3
3
−22
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
−3
0
3
⎢
⎢
⎢
⎢
0
5
3
⎢
⎢
⎢
⎢
0
0
11
⎢
⎢
⎢
⎢
0
0
0
⎣

−8 −4 −4
−13
−3 −3
−7 −2 −2
−12 −13 −13
−6
2
2
6 −2 −2
12
13
13
7
2
2
3
3
13
8
4
4

−8
0
0
0 ⎤
⎥
⎥
⎥
−13 −11
0
0 ⎥
⎥
⎥
⎥
−7 −3 −5
0 ⎥
⎥
⎥
⎥
−12 −3
0
3 ⎥
⎥
⎥
⎥
−6
22 −3 −3 ⎥
⎥
⎥
⎥
6 −22
3
3 ⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
12
3
0 −3 ⎥
⎥
⎥
⎥
7
3
5
0 ⎥
⎥
⎥
⎥
13
11
0
0 ⎥
⎥
⎥
⎥
8
0
0
0 ⎥
⎦

is vertically symmetrically and horizontally and centrally anti-symmetric, whereas
T4 (x) = x1 − xv − xh + xr ,
⎡
0
0
0
⎢
⎢
⎢
⎢
0
0
1
⎢
⎢
⎢
⎢
0
−1
−1
⎢
⎢
⎢
⎢
−1
0 −1
⎢
⎢
⎢
⎢
−1
−5
−24
⎢
⎢
T4 = ⎢
⎢
1
5
24
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
1
0
1
⎢
⎢
⎢
⎢
0
1
1
⎢
⎢
⎢
⎢
0
0
−1
⎢
⎢
⎢
⎢
0
0
⎣ 0

ξ4 = (1, −1, −1, +1),

8
4 −4
−5
−3
3
−1
0
0
8
11 −11
4
0
0
−4
0
0
−8 −11
11
1
0
0
3 −3
5
−8 −4
4

−8
0
0
0 ⎤
⎥
⎥
⎥
5
−1
0
0 ⎥
⎥
⎥
⎥
1
1
1
0 ⎥
⎥
⎥
⎥
−8
1
0
1 ⎥
⎥
⎥
⎥
−4
24
5
1 ⎥
⎥
⎥
⎥
4 −24 −5 −1 ⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
8 −1
0 −1 ⎥
⎥
⎥
⎥
−1 −1 −1
0 ⎥
⎥
⎥
⎥
−5
1
0
0 ⎥
⎥
⎥
⎥
8
0
0
0 ⎥
⎦

is centrally symmetric and vertically and horizontally anti-symmetric. The D2 -adapted
summaries correspond to the direct-sum decomposition
4

V = R = V1 ⊕ V2 ⊕ . . . ⊕ V4
of the measurement space V of each orbit into invariant subspaces, all of which in Rdimension of 1, in correspondence with the associated canonical projections
I = P1 +

P2 + P3 + P4
ÍÒÒ Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò ÑÒÒ Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ï

.

anisotropy components

The canonical projections for the problem follow from the regular representation of D2 ,
which, from (5), are
⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
ρ1 = ⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

1
0
0
0

0
1
0
0

0
0
1
0

0
0
0
1

⎤
⎡
0
⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢
1
⎥
⎢
⎥
⎥
, ρv = ⎢
⎢
⎥
⎢
0
⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢
⎦
⎣ 0

1
0
0
0

0
0
0
1

0
0
1
0

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
,
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
ρh = ⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

0
0
1
0

0
0
0
1

1
0
0
0

0
1
0
0

⎤
⎡
0
⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢
0
⎥
⎢
⎥
⎥
, ρr = ⎢
⎢
⎥
⎢
0
⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢
⎦
⎣ 1

0
0
1
0

0
1
0
0

1
0
0
0

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
.
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

(8)
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From (1) and the irreducible (characters, which in this case are the) one-dimensional representations ξ1 , . . . , ξ4 introduced above, the corresponding canonical projections follow:
⎡
⎢
⎢
1⎢
⎢
⎢
P1 = ⎢
4⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

⎤
⎡
1 −1
1 −1 ⎤
⎥
⎥
⎢
⎥
⎥
⎢
⎥
⎢
1
−1
1
−1
1 ⎥
⎥
⎥
⎢
⎥
⎥
⎢
,
P
=
⎥
⎥,
⎢
2
⎥
1 −1 ⎥
4⎢
⎥
⎥
⎢ 1 −1
⎥
⎥
⎢
⎥
⎥
⎢
⎥
⎢
1 −1
1 ⎥
⎦
⎦
⎣ −1

⎡
⎡
1 −1 −1 ⎤
1 −1 −1
1 ⎤
⎥
⎥
⎢ 1
⎢
⎥
⎥
⎢
⎥
⎥
⎢
⎢
1⎢
1
1
1
−1
−1
−1
1
1
−1
⎥
⎥
⎢
⎢
⎥ , P4 = ⎢
⎥.
P3 = ⎢
⎥
⎥
⎢
⎢
⎢
⎢
⎥
⎥
−1
−1
1
1
−1
1
1
−1
4⎢
4
⎥
⎥
⎢
⎥
⎥
⎢
⎢
⎥
⎥
⎢
⎢
⎥
⎢
⎢
1
1 ⎦
1 ⎥
⎦
⎣ −1 −1
⎣ 1 −1 −1
Applying the decomposition of the (4 × 4) identity matrix canonical property to the orbit
x = (x1 , xv , xr , xh ) = (23, 25, 29, 32) highlighted in the arrays, we obtain (as also seeing
in the corresponding numerical arrays) the symmetrically adapted summaries:
P1 x = (109, 109, 109, 109)/4, P4 x = (1, −1, 1, −1)/4,
P3 x = (−13, −13, 13, 13)/4, P2 x = (−5, 5, −5, 5)/4.
The ensuing analysis of variance is, therefore,
⎡
ξ
⎢
⎢
⎢
⎢
1
⎢
⎢
⎢
⎢
2
⎢
⎢
⎢
⎢
3
⎢
⎢
⎢
⎢
4
⎢
⎢
⎢
2
⎢
∣∣x∣∣
⎣

′
x Pξ x SA-Summary ⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
2970.25
constant
⎥
⎥
⎥
⎥
0.25
1+r-v-h
⎥
⎥
.
⎥
⎥
42.25
1+v-r-h
⎥
⎥
⎥
⎥
6.25
1+h-v-r
⎥
⎥
⎥
⎥
3019
⎦

The degrees of freedom are the dimension of the projection subspaces and are, as indicated
above, all equal to
dfξ = tr Pξ = 1.
Although here we do not have the components from sampling error, one might consider
the inspection of one component relative to the remaining (anti-symmetric) ones. For
example, since
′
x P3 x/1
13.07 = ′
≃ F1,2
(x P2 x + x′ P4 x)/2
is somewhat high in the F1,2 distribution, were we to assume the points in the orbit as
drawings from normal independent distributions. A plausible interpretation would be
that of a relatively less vertical anisotropy in that visual field orbit.
Note, briefly, that were we to assume that orbit x is normally distributed with a 4 × 4
covariance matrix Σ and vector of means µ, then the symmetrically adapted summary
′
Px associated with projection P would be distributed as N (Pµ, PΣP ). Moreover, since
the projections are symmetric matrices it follows that
′

2

PΣP = PΣP = P Σ = Σ,
provided that Σ and P commute. The algebra tells us that this is the case if and only if Σ
has the symmetry of the labels, that is, if and only if Σ commutes with all the permutation
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matrices ρ constructed above. As it turns out, the commuting symmetrically adapted
covariance matrix should then be patterned as
⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
Σ=⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

F
B
C
D

B
F
D
C

C
D
F
B

D
C
B
F

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
.
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

n

More generally, given a representation ρ of G on R and Λ a real n × n matrix, then
Σ = ∑ ρτ Λρτ −1

(9)

τ ∈G

has the symmetry of (or is centralized by) ρ in the sense that ρσ Σ = Σρσ for all σ ∈
G. Equivalently, Σ should be a point in the (commutator) algebra of the canonical
projections, e.g., Naı̆mark and Štern (1982, p. 55), Weyl (1952, p.81).
To conclude, we briefly illustrate the inclusion of an error term in the previous analysis
by sampling 6 of the 19 distinct orbits (starting with x1 in the top left quadrant) from
the original visual field shown in (6), yielding
⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

Oj
1
2
3
4
5
6

1
23
29
28
29
27
29

v
25
29
29
28
28
27

r
29
30
27
29
29
4

h
32
31
27
31
28
30

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
,
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

so that x = (O1 , . . . , O6 ) is the joint measurement data, in length of 24. The resulting
2
decomposition of ∣∣x∣∣ is shown in (10), where A and Q are the 4 × 4 sampling canonical projection components described in (2) and Pξ are the measurement components
described above. The error terms Q ⊗ Pξ add to Q ⊗ I with df = 20, whereas the main
effects A ⊗ Pξ and overall mean have df = 1. Were we to assume that each orbit is
identically and independently normally distributed we would assess the effects from
x (A ⊗ Pj )x/1
′

fj =

x′ (Q ⊗ I)x/20

∼ F1,20 .

We observe that now, in the presence of the introduced sampling errors even the largest
observed F -value (1.46087), derived from the 1+r−v−h effect is not sufficiently noticeable
in its distribution.
′
⎡
P
x Px tr P SA-Summary ⎤
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
A
⊗
P
18040.20
1
constant
1
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
A
⊗
P
42.66
1
1+r-v-h
⎢
⎥
2
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
A
⊗
P
0.66
1
1+v-r-h
⎢
⎥
3
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
A
⊗
P
37.50
1
1+h-v-r
⎢
⎥
4
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢ Q ⊗ P1
⎥
133.83
5
error
term
⎢
⎥
(10)
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢ Q ⊗ P2
⎥
108.33
5
error
term
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢
⎢
⎥
Q ⊗ P3
170.33
5
error term ⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
Q
⊗
P
162.50
5
error
term
4
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
Q
⊗
I
575.00
20
error
sum
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
2
⎢
⎥
18696.00
24
⎣ ∣∣x∣∣
⎦
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6. CONCLUSION
In this paper we have outlined the construction of symmetrically adapted summaries
of observations. We emphasized that such summaries are intrinsic to the measurements
and independent of design and sampling symmetries. The construction outlined here for
the commutative regular L = G applies equally to any finite group and to G-sets as well.
These cases, as well as corresponding applications, are discussed in the cited references.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στο άρθρο αυτό γίνεται επισκόπηση της μεθοδολογίας για την εύρεση συμμετρικά προσαρμοσμένων περιλήψεων για κάποια είδη μετρήσεων. Επιπλέον, η μεθοδολογία επεξηγείται με
εφαρμογές σε μετρήσεις οπτικών πεδίων.
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